
 

Felhívás 
általános iskolás tanulók részére 

 

Tisztelt Intézményvezető! 
 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság az alábbi játékos vetélkedőkön, 

programokon várja az érdeklődő iskolás csoportokat 

2020. február-augusztus közötti időszakban. 
 

1, „Játékos Hortobágy” 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 3 fordulós írásbeli játékos vetélkedőt szervez 1-2. 

osztályos tanulók számára. A feladatlapok a Hortobágy természeti és néprajzi értékeihez 

kapcsolódó érdekes és játékos feladatokból állnak.  

Az összesítésben legjobbnak bizonyuló 3 csapat fél napos kirándulást nyer. 

Jelentkezési határidő: 2020. február 21. 

Érdeklődni lehet: katisara@hnp.hu 

 

2, „HortobágyON”  

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2 fordulós egyéni írásbeli vetélkedőt szervez  

7-8. osztályos tanulók részére, melynek célja,  

hogy a gyerekek átfogó ismeretet szerezzenek a Hortobágy 
 természeti- és kulturális értékeiről, irodalmáról és néprajzáról.  

Az itt szerzett tudásbázis hozzájárul sokoldalú fejlődésükhöz, amely akár továbbtanulásukat is 

segítheti. 

Döntő: 10 legjobb eredményt elért diák részvételével  

(iskolánként csak egy, a legjobb pontszámot elért tanuló juthat a döntőbe) 

2020. május 11-én (hétfőn), Hortobágyon. 

Jelentkezési határidő: 2020. február 7. 

Érdeklődni lehet: e-mail: oktatas@hnp.hu  

 

3, „Nagyítóval és távcsővel a természetvédelemért” 

A Természettár és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság közös pályázati felhívásban 

vetélkedőt szervez általános iskolás tanulók számára két korosztályban (3-4. és 5-6. 

osztály) a természetvédelem és az élővilág érdekes szereplőinek megismerése céljából. 

Korosztályonként a vetélkedőre vegyes korosztályú csoportok is jelentkezhetnek. 

Döntő: a két korosztály 5-5 legjobb eredményt elért csapatának részvételével 

2020. május 8-án (péntek), Hortobágyon. 

Jelentkezési határidő: 2020. február 19. 

Érdeklődni lehet: bikkidora@hnp.hu vagy  

termeszettar@gmail.com 

mailto:katisara@hnp.hu


 

4, „Ő a kedvencem, a 2020-as év élőlényei közül” 
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság ismét meghirdeti tavaszi alkotópályázatát. 

Várunk minden olyan szabadon választott technikával készült művet, amely egy tetszőlegesen 

kiválasztott, 2020-as év élőlényével kapcsolatos. 

Az alkotásokat 4 korosztályban várjuk: óvodás, általános iskola alsós, felsős és középiskolai 

korosztály. 

 Beküldési határidő: 2020. április 3.  

4024 Debrecen, Sumen u. 2. 

Érdeklődni lehet: katisara@hnp.hu 

 

5, „Vadló születik” és egyéb névadó versenyek 

Tavasszal születnek a vadlócsikók. Elnevezésükhöz kérjük a segítségeteket.  

2020-ban "A" betűvel kezdődő lány és fiúneveket várunk. 1 fő maximum 3 fiú és 3 lány 

nevet küldhet be fajonként. A legjobb nevek beküldői egyben az állatok örökbefogadói is 

lesznek. A nyertesek családjukkal együtt részt vehetnek a keresztelő ünnepségen és egy 

kellemes napot tölthetnek a Hortobágyi Vadasparkban.  

Ünnepség időpontja: szeptember 5., a Vadaspark Napja 

Beküldési határidő: 2020. augusztus 14., a vadaspark@hnp.hu e-mail 

címre. 

6, Akciós osztálykirándulások 
A programok május és június hónapokban hétköznapokon választhatóak. 

 

I., Madárélet a halastavakon 

II., „Egyszervolt” állatok a Hortobágyon és 

III., Pásztorélet a Hortobágyon 

Hortobágy, hazánk varázslatos szépségű tája, amely rabul ejti az ide látogatókat, 

az alábbi 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, vagy kézművesfoglalkozást takar magában. 
 

A Hortobágyi kirándulásokra jelentkezni és érdeklődni lehet: 

Tel.: +36 30 849-3747, E-mail: oktatas@hnp.hu 
 

IV., Barangolás a Tiszakürti Arborétumban 

A tiszai ártéren őshonos tölgy-kőris-szil ligeterdő különleges környezetében az arborétum 

növény- és állatvilágával szakvezetett túrákon, játékos vetélkedőkön, 

kézművesfoglalkozásokon keresztül ismerkedhetnek meg, a nagyobbak pedig akár 

kiegészíthetik kirándulásukat egy múzeumlátogatással. 
 

Az arborétum programjaira jelentkezni és érdeklődni lehet: 

Tiszakürti Arborétum 

E-mail: arboreta@hnp.hu 

Tel.: 56/318- 338 vagy 30/732-3740, Tel/fax.: 56/568-020 

www.hnp.hu/arboreta 

V., Kirándulások a Szatmár-Beregben 

mailto:oktatas@hnp.hu
http://www.hnp.hu/arboreta


A mozaikos táj és a rendkívül gazdag élővilág számos kikapcsolódási lehetőséget nyújt 

nemcsak a nagyoknak, hanem még a kisebbeknek is. A programon megtekinthetik a 

Cégénydányádi Kölcsey-Kende kúriában található kiállítást, majd szakvezetett sétán 

vehetnek részt a tarpai Szőlő-hegy tanösvényen. 

A programra jelentkezni és érdeklődni lehet: 

E-mail:szatmarbereg@hnp.hu 

Tel.: 70/198-9731 

 

VI., Kirándulási lehetőség Bátorligeten 

A program a Bátorligeti-ősláp 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. Előzetes bejelentkezés min. 1 hónappal előtte! 

A programra jelentkezni és érdeklődni lehet: 

E-mail:szatmarbereg@hnp.hu 

Tel.: 70/198-9731 

 

7, Pedagógus Nyílt Nap 
Április 18-án a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság különböző bemutatóhelyein nyílt 

napot szervezünk a pedagógusok, környezeti nevelők részére. 

Helyszínek: 

Hortobágy, Cégénydányád, Tiszakürt 

 

8, Témanap a Hortobágyon 

Az iskolai tanév alatt előzetes egyeztetést követően lehetőséget biztosítunk az iskolák (egy 

iskola összes osztálya pedagógusokkal és gyerekekkel) számára, hogy természetismereti és 

kultúrtörténeti témákban, egy-egy témanapot tölthessenek el a nemzeti parkban. 

Hortobágy település és környékének létesítményei és bemutatóterületei szakvezetők irányítása 

mellett, előadásaik, gyakorlati bemutatóik segítségével ismerhetők meg. 

A témanap keretében egy iskola max. 15-20 osztályát tudjuk fogadni. 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a témanap megszervezését és lebonyolítását is vállalja. 

Érdeklődni lehet: bikkidora@hnp.hu 
 

A vetélkedők, táborok, kirándulások részletes kiírásai a nemzeti park honlapján (www.hnp.hu), 

a környezeti nevelés címszó alatt tekinthetők meg. 

A honlapot folyamatosan frissítjük. 

A vetélkedőkre jelentkezni az alábbi internetes felületen keresztül lehet: 

http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/kornyezeti-neveles/oldal/jelentkezesi-lap 
 

A programokkal kapcsolatos bővebb információ: 
 

Leskuné Bikki Dóra 

Tel.: 30/565-7960 

E-mail: bikkidora@hnp.hu 

www.hnp.hu 

mailto:dora@hnp.hu

