
Felhívás 
óvodás csoportok részére 

 

Tisztelt Intézményvezető! 
 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság az alábbi játékos vetélkedőkön, 

programokon várja az érdeklődő óvodás csoportokat 

2022. február-augusztus közötti időszakban. 
 

 

1, „Játékos Hortobágy” 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 3 fordulós írásbeli játékos vetélkedőt szervez óvodás 

csoportok 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: 2022. február 21. 

Érdeklődni lehet: kissmarianna@hnp.hu 
 

 

2, „Hímzett kötény, kiscsizma…” — néptáncverseny 

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság versenyt hirdet „Hímzett kötény, kiscsizma…” címmel 

óvodai csoportok és óvodás néptánccsoportok részére. A versenyre létszámkorlátozás nélkül, 

akár vegyes korosztályú csapatok is jelentkezhetnek. 

Döntő: április végén, Debrecenben lesz.  

A 3 nyertes csapat ingyenes, egész napos kiránduláson vehet részt. 

Jelentkezés határideje: 2022. március 21. 

Érdeklődni lehet: bikkidora@hnp.hu  

 

3, Osztálykirándulások 
 

I., Hortobágy-halastavi Kisvasút 

II., Hortobágyi Vadaspark 

 

2022 rendhagyó év a Hortobágyi Nemzeti Park életében, mivel ebben az évben számos 

fejlesztés, átalakítás folyik bemutatóhelyeinken. Ennek következtében az előző évekhez 

képest eltérő módon tudjuk fogadni a bejelentkezett csoportokat, azonban a közeljövőben 

egy teljesen megújult Hortobágy fogadja majd a hozzánk látogató gyermekeket és 

pedagógusokat! 

A Hortobágyi kirándulásokra jelentkezni és érdeklődni lehet: 

Tel.: +36  30/383-8634, E-mail: oktatas@hnp.hu 
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III., 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 gyermekek, 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 
 

IV., Kirándulások a Szatmár-Beregben 

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 

 

 

4, Témanap a Hortobágyon 

A tanév alatt előzetes egyeztetést követően lehetőséget biztosítunk az óvodák (egy óvoda 

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

Érdeklődni lehet: bikkidora@hnp.hu 

 

 

5, Pedagógus Nyílt Nap 
Április 9-én a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság különböző bemutatóhelyein nyílt napot 

szervezünk a pedagógusok, környezeti nevelők részére. 

Helyszínek: 

Hortobágy, Cégénydányád, Tiszakürt 
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6, „Vadló születik” és egyéb névadó versenyek 

Tavasszal születnek a vadlócsikók. Elnevezésükhöz kérjük a segítségeteket.  

2022-ben "C" betűvel kezdődő lány és fiúneveket várunk. 1 fő maximum 3 fiú és 3 lány 

nevet küldhet be. 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 10., 

Beküldési határidő: 2022. augusztus 12., a vadaspark@hnp.hu e-mail 

címre (tárgyba kérjük beírni névadó verseny – 2022). 

 

7, HNPI Természeti értékeit bemutató mobil kiállítás 

2020-ban pályázat keretében 10 db mobil kiállítás készült, mely a Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság működési területének természeti értékeit, természetvédelmi tájegységeit 

mutatja be. Oktatási intézményeknek lehetőséget biztosítunk ezen kiállítások térítésmentes 

kölcsönzésére, a szabályzatban meghatározott feltételek mellett.  

Szabályzat elérése: http://www.hnp.hu/uploads/documents/mobil-kiallitas_kolcsonzesi-

utmutato.pdf 

 

A vetélkedők, kirándulások, valamint a táborok részletes kiírásai a nemzeti park igazgatóság 

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 

A felhívások részletei a mindenkori  

járványhelyzet függvényében változhatnak! 
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