Felhívás
Általános iskolás tanulók részére
Tisztelt Intézményvezető!
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság az alábbi programokon várja az
érdeklődő általános iskolás tanulókat
2017. szeptember-december közötti időszakban.
1, „Daru madár” alkotói pályázat gyerekeknek
A pályázatra tetszőleges méretű alkotásokat várunk, melyek zömében természetes anyagok
felhasználásával készülnek. A beérkezett alkotásokkal szembeni fő kritérium, hogy a darvak
kültéren „megállják a helyüket”.
Egy gyermek csak 1 művet küldhet be. A legjobb alkotásokat a Darufesztivál ideje alatt
kihelyezzük a Látogatóközpont udvarán. .
Az alkotásokat 2017. október 13-ig várjuk a következő címre:
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Látogatóközpontja, 4071 Hortobágy, Petőfi tér 9.
Kemecsei Ágnes (Tel.: +36 30 985 3209, E-mail: kemecseiagnes@hnp.hu)
vagy
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 4024 Debrecen, Sumen u. 2.
Díjátadó ünnepség: október 21-én (szombat), a Darufesztiválon, Hortobágyon.

2, Tisza-tavi Ki mit tud?
6 fordulós levelezős verseny 6. osztályos tanulók számára. A Dunától keletre meghirdetett
vetélkedőt a Magyar Turizmus Zrt., Tisza-tavi Regionális Marketing Igazgatóság, a KözépTisza vidéki Vízügyi Igazgatóság, a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft., a
Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a
Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás szervezi.
Döntő: 2018. májusában
Jelentkezni és érdeklődni lehet:
Email: oktatas@hnp.hu, +36 30 631 3851

3, Daruvonulás a Hortobágyon!
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság dolgozói szeretettel várják a természet iránt
érdeklődő gyerekeket őszi kirándulásra a Hortobágyra. Az általános iskolás gyerekeknek egy
a darvak életét bemutató előadást ajánlunk, majd terepi program várja a résztvevőket.
A program szeptember közepétől október végéig hétköznapokon vehető igénybe.
Előzetes bejelentkezés szükséges.
Tel.: +36 30 631 3851, E-mail: oktatas@hnp.hu
www.hnp.hu/kornyezetineveles

4, A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
akciós osztálykirándulásai
Szeptember és október hétköznapjain a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területén
több helyszínen, többféle akciós kirándulási lehetőséget ajánlunk.
a, Helyszín: Hortobágy
Hortobágy, hazánk varázslatos szépségű tája, amely rabul ejti az ide látogatókat, új
programokkal várja a kedves érdeklődőket.
A program szakvezetett múzeumlátogatást (Pásztormúzeum, Körszín, Hortobágyi Csárda,
Látogatóközpont természetrajzi és „Darvak világa” kiállítása) és választhatóan
kézművesfoglalkozást, halastavi madarászatot vagy vadasparki látogatást takar magában.
Jelentkezni és érdeklődni lehet:
Tel.: +36 30 631 3851, E-mail: oktatas@hnp.hu
www.hnp.hu/kornyezetineveles vagy www.hnp.hu/turizmus

b, Helyszín: Poroszló, Tisza-tó
Programunk a Tisza-tó csodálatos világába visz el, ahol a program szakvezetett sétát
tartalmaz a poroszlói Tisza-tavi Vízi Sétányon, majd választható foglalkozást. A
foglalkozás korosztály szerint egyeztetve madaras ajándéktárgy készítés, madárbarát
eszköz készítés vagy a szakvezetésen hallottakból kvíz kitöltése, vetélkedő.
Jelentkezni és érdeklődni lehet:
Tel: +36 30 985 3209, E-mail: vizisetany@hnp.hu
www.hnp.hu/vizisetany

c, Helyszín: Cégénydányád, Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet
A Szatmár-Bereg egy igazán magával ragadó, változatos táj, mely egyedi természeti és
kulturális értékekben bővelkedik.
A program a délelőtti órákban a Kölcsey-Kende kúriában található kiállítás segítségével a
Kende család történetének, a kor gasztronómiájának és a vidék élővilágának megismerését,
majd a kastélyparkban történő szakvezetett sétát tartalmaz. Délutáni programként az
kisebbeknek játékos kézműves foglalkozást, a nagyobbaknak a Tarpai Nagy-hegyre, vagy a
Csarodai Bábtavára történő szakvezetéses gyalogtúrát tartalmaz ajánlatunk.
Jelentkezni és érdeklődni lehet:
Tel: +36 70 198 9731, E-mail: szatmarbereg@hnp.hu
www.hnp.hu/szatmarbereg

d, Helyszín: Tiszakürti Arborétum, Tiszakürt
A tiszai ártéren őshonos tölgy-kőris-szil ligeterdő különleges környezetében
ismerkedhetnek meg az érdeklődők a Tiszakürti Arborétum növény- és állatvilágával
szakvezetett túrákon keresztül. A kisebbeknek a délelőtt folyamán szerzett ismeretekből
játékos vetélkedő, majd kézműves foglalkozás, a nagyobbaknak ehelyett múzeumlátogatás,
a helytörténeti múzeum megtekintése is választható.
Jelentkezni és érdeklődni lehet:
Tel.: 56/318- 338, 30/732-3740, Tel/fax.: 56/568-020, E-mail: arboreta@t-online.hu
www.hnp.hu/arboreta

e, Helyszín: Bátorliget, Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet
A Bátorligeti ősláp az egyik legrégebbi fokozottan védett terület az országban.
Ez az alig 53 hektáros terület őrizte meg a legteljesebben az Alföld vegetáció- és
tájképtörténetének különböző állapotait.
A program a láp élővilágát és kialakulását bemutató kiállítás megtekintését és egy szakvezetett
sétát tartalmaz a lápra, ahol testközelből is megfigyelhetők azok a különleges botanikai és állattani
értékek, melyek fennmaradásukat a terület egyedi mikroklímájának köszönhetik.
Jelentkezni és érdeklődni lehet:
Tel: 06-70/198-9731, E-mail: szatmarbereg@hnp.hu
www.hnp.hu/szatmarbereg
Kedvezményes kirándulásaink helyszíneit bemutató térkép az alábbi linken elérhető:
A HNPI akciós kirándulásainak helyszínei

5, PEDAGÓGUS NYÍLT NAP A HORTOBÁGYON
a Natura 2000 hálózat bemutatása
Október 14-én (szombaton) a nemzeti park munkatársai nyílt napot szerveznek
pedagógusok és környezeti nevelők számára. A program során a jelentkezők
megismerkedhetnek a Natura 2000 hálózattal szakmai előadások keretében, ezután
vendégül látjuk őket egy büfé ebédre. Ez követően lehetőségük lesz a Hortobágy-Halastavi
Kisvasút és a Hortobágyi Vadaspark, valamint az esti daruvonulás megtekintésére, és egyéb
programlehetőségek kipróbálására is sor kerül egy egész napos kirándulás keretében. Az
előzetesen bejelentkezett pedagógusok részére korlátozott létszámban ingyenes
buszjáratot biztosítunk Debrecen-Hortobágy között. Akik nem Debrecenből indulnak,
nekik önállóan kell megoldani az utazásukat.
A regisztráció feltétlenül szükséges a nyílt nap gördülékeny előkészítése miatt.
Egy intézményből maximum 5 fő jelentkezését várjuk. Minimum létszám 10 fő, maximum 50
fő (jelentkezési sorrend alapján).
Jelentkezni lehet:
Tel.: +36 30 849 3747, E-mail: katisara@hnp.hu
Jelentkezési határidő: október 11.

6, Pedagógus nyílt nap - Szatmár-Bereg és Cégénydányád
Október 21-én (szombaton) a nemzeti park munkatársai nyílt napot szerveznek
pedagógusok számára.
Programtervezet:
•
9.45 - 10.00 Érkezés, regisztráció
•
10.00 - 10.45 A Szatmár-Bereg és a Nyírség természeti és kulturális értékei.
(Bemutatkozó előadás: A HNPI Oktatási és Turisztikai Osztály Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei munkatársainak szemléletformálási tevékenysége, a tájegységben látogatható
bemutató területek, valamint a térség egyéb látnivalói).

•

11.00 - 13.00 A Cégénydányádi Kölcsey-Kende Kastély kiállításainak megtekintése
tárlatvezetéssel, majd a kastélypark tanösvényének bemutatása szakvezetéssel.

A nyílt nap keretében az utazási és étkezési lehetőséget nem tudjuk biztosítani, így
kérjük, arról mindenki magának szíveskedjen gondoskodni.
A programon való részvétel minden pedagógus számára ingyenes.
A program időjárás függvényében változhat.
Jelentkezés:
Telefon: 70/198-9731
E-mail: szatmarbereg@hnp.hu
Jelentkezési határidő: október 18.

7, Zöld Mikulás
A Hortobágy-halastavi Kisvasút decemberben átalakul Mikulásvonattá. A gyerekek a Zöld
Mikulás házáig úgy juthatnak el, ha a rájuk váró játékos feladatokat teljesítik. A jól
megérdemelt munka gyümölcse a Mikulásházban egy mesejáték és természetesen a Zöld
Mikulás Zöld csomagja.
A program gyerekcsoportok részére előzetes bejelentkezéssel megrendelhető
a november 27-től december 10-ig tartó időszak hétköznapjaira.
Induló járat: 10.00, 13.00
A program időtartama kb. 3 óra.
Jelentkezni lehet:
Tel.: +36 30 565 7960, E-mail: bikkidora@hnp.hu

A programokkal kapcsolatos bővebb információ:
Leskuné Bikki Dóra
Tel.: +36 30 565 7960, E-mail: bikkidora@hnp.hu

