Felhívás
Óvodások részére
Tisztelt Intézményvezető!
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság az alábbi programokon várja az
érdeklődő óvodásokat 2020. szeptember-december közötti időszakban.
1, „Vonulás a madárvilágban” alkotói pályázat gyerekeknek
A pályázatra a madárvonulás jegyében várjuk a beküldött munkákat. Gondolunk itt bármilyen, az
őszi madárvonulás során megfigyelhető fajra, fajcsoportra, de akár ehhez köthető
hangulatképre is. Az alkotások tetszőleges méretű, szabadon választott technikával elkészített
művek lehetnek. Ha térbeli alkotások születnek, szeretnénk kérni, hogy zömében természetes
anyagok felhasználásával készüljenek.
Egy gyermek csak 1 művet küldhet be.
Az alkotásokat 2020. november 13-ig várjuk a következő címre:
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 4024 Debrecen, Sumen u. 2.
Eredményhirdetés: 2020. november 20-án honlapon

2, Daruvonulás a Hortobágyon!
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság dolgozói szeretettel várják a természet iránt
érdeklődő gyerekeket őszi kirándulásra a Hortobágyra. Az óvodásoknak darujátékdrámajáték formájában mutatjuk be a darvak életét, majd terepi program várja a
résztvevőket.
A program szeptember közepétől október végéig hétköznapokon vehető igénybe.
Előzetes bejelentkezés szükséges.
Tel.: +36 30 849 3747, E-mail: oktatas@hnp.hu
www.hnp.hu/kornyezetineveles

3, 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 halastavi
madarászatot vagy vadasparki látogatást foglal magában.
Jelentkezni és érdeklődni lehet:
Tel.: +36 30 849-3747, E-mail: oktatas@hnp.hu
www.hnp.hu/kornyezetineveles vagy www.hnp.hu/turizmus

b, 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
óvodásoknak játékos feladatokat és kézműves foglalkozást tartalmaz ajánlatunk.
Jelentkezni és érdeklődni lehet:
Tel: +36 70 198 9731, E-mail: szatmarbereg@hnp.hu
www.hnp.hu/szatmarbereg

c, Helyszín: Tiszakürti Arborétum, Tiszakürt
A tiszai ártéren őshonos tölgy-kőris-szil ligeterdő különleges környezetében
ismerkedhetnek meg az óvodások a Tiszakürti Arborétumban található alapfajokkal és
állomások közbeiktatásával pihenünk, játszunk. Ebéd után pedig a délelőtt folyamán
szerzett ismeretekből játékos vetélkedő, majd kézműves foglalkozás várja a gyerekeket.
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

Kedvezményes kirándulásaink helyszíneit bemutató térkép az alábbi linken elérhető:
A HNPI akciós kirándulásainak helyszínei

5, Pedagógus Nyílt Nap
2020. szeptember 26-án a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság különböző
bemutatóhelyein nyílt napot szervezünk a pedagógusok, környezeti nevelők részére.
Jelentkezési határidő: szeptember 21.
Helyszínek:
Hortobágy, Cégénydányád, Tiszakürt

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

Figyelem!
2020-ban és 2021-ben egy elnyert turisztikai pályázat eredményeképpen fokozatosan
megújulnak a Hortobágyon bemutatóhelyeink, létesítményeink. Idén, még vélhetően a
Pásztormúzeum és a Körszín a régi tartalommal tekinthető meg, de jövőre, egy hosszabb
bezárást követően megújult külsővel és tartalommal várjuk a látogatókat. A település
főtere is megszépül, a Kilenclyukú híd környezetével együtt.
A Látogatóközpont természetrajzi kiállítása és a Kézművesudvar, valamint a Mátai Ménes
és a Pusztai Állatpark szintén több részletében megújul. Ezeken a helyeken a változás már
korábban tetten érhető lesz. Az átépítés, felújítás alatt a Körszín, a Pásztormúzeum
kivételével a többi létesítmény és attrakció helyszín (beleértve a Vadasparkot és
Kisvasutat is) zavartalanul látogatható marad. Utazás előtt, foglaláskor kérjük,
tájékozódjon! Kérje kapcsolattartója segítségét az utazás megtervezéséhez.
Valamint szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a COVID-19 járvány következtében
esetleges változások és programtörlések történhetnek.

