
A tábor célja, hogy bemutassuk, és a gyerekekkel közösen fedezzük fel a természetben rejlő sok 
csodát. Olyan 7-10 éves gyerekek jelentkezését várjuk, akik ebben a felfedezésben szívesen részt 

vesznek.
A foglalkozások hétfőtől-csütörtökig: 8.00 -16.00, pénteken: 8.00 -14.00 óráig  

Helyszín: 5471 Tiszakürt, Bolza gróf u. 5.

Tervezett programok:
Délelőttönként tematikus természetismereti foglalkozások a természetiskolai programunk 

mentén az arborétumban, illetve a vele szomszédos ártéri ligeterdőben
Fő témakörök: a terület madárvilága, rovarvilága, vizes élőhelyek, az ártéri ligeterdő őshonos 

fásszárú és lágyszárú növényei, fűszernövények, külhoni növényritkaságok
Játékos ismerkedés a kertészeti alaptevékenységekkel

A tiszakürti helytörténeti gyűjtemény látogatása
Csapatjátékok, társasjátékok

Kézműves foglalkozások

A tábor minimális létszáma 10 fő, maximum létszám 20 fő
A tábor díja: 28.000 Ft/gyermek

A tábor költségei tartalmazzák a napi egyszeri meleg étkezést (menü)  a foglalkozások, és a 
felügyelet díját. A gyermekek táborba érkezéséről és hazaviteléről a szülőknek kell gondoskodni. 

Befizetés módja: átutalással, 
Bankszámlaszám: 10034002-01743654 (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, MÁK) A közlemény 

rovatba írja be a gyermek nevét és a tábor nevét! 

Jelentkezési határidő: 2023. június 19. (befizetéssel együtt)
Bővebb információ: Héjáné Béres Margit Tel.: 30/ 3845510; 

Torkosné Egervári Ilona Tel.: 30/7323740 

A tábor lemondása:
- A tábort csak a minimális létszám elérése esetén valósítjuk meg. A minimális létszám elérése 

után értesítjük a jelentkezőket a tábori díj befizetésének indításáról.
- Ha a jelentkező legkésőbb a tábor kezdete előtt 1 héttel írásban lemondja a táborozásban 

való részvételt, a befizetett díjat 4000 Ft-os regisztrációs díj levonásával fizetjük vissza, az eredeti 
számla alapján. Amennyiben a lemondás a tábor kezdete előtti 1 héten belül, vagy a tábor alatt 

történik, a befizetett díjat nem áll módunkban visszafizetni.

A tábor megtartása és lebonyolítása függ a mindenkori járványügyi helyzettől!

Négyszögletű kerekerdő - Napközis tábor a 
Tiszakürti Arborétumban

2023. július 3-7.

A táborba való jelentkezéshez töltse ki ITT az űrlapot >>>

Kíváncsi vagy a természet sokszínűségére, a sok apró csodára? Szereted 
a kalandokat, a felfedezéseket? 

Gyere táborozni a Tiszakürti Arborétumba!

http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/kornyezeti-neveles/oldal/tabor-urlap


 
Helyszín: 5471 Tiszakürt, Bolza gróf u. 5. 
A tábor tervezett programja: 
HÉTFŐ: 
7.30 - 8.30 Érkezés  
9.00 - 11.00 Játékos ismerkedés egymással, az arborétummal és a programokkal 
11.00 - 12.00 Kézműves foglalkozás 
12.00 - 13.00 Ebéd 
13.00 - 15.00 Kertészeti ismeretek és azok gyakorlati kipróbálása 
15.00 - 16.00  Társas- és csapatjátékok 
16.00 - 16.30   Hazaindulás 
 
KEDD: 
7.30 - 8.30  Érkezés  
9.00 -10.00   Vízi gerinces és gerinctelen szervezetek – fajismereti foglalkozás. A vizes 

élőhelyek sajátosságainak megismerése. 
10.00 -11.00   Lombsátor építéshez alapanyag gyűjtése az arborétumban 
11.00 -12.00    Kézműves foglalkozás 
12.00 – 13.00   Ebéd 
13.00 -15.00     Lombsátor építés 
15.00 -16.00    Társas- és csapatjátékok 
16.00-16.30   Hazaindulás 
 
SZERDA 
7.30 - 8.30   Érkezés  
9.00 - 11.00    Az arborétumban élő közismert ízeltlábú csoportok külső testfelépítésének 

megismerése makroszkopikus és mikroszkopikus szinten. 
11.00 - 12.00      Kézműves foglalkozás 
12.00 - 13 .00     Ebéd 
13.00 - 16.00      Népi játékok 
16.00 - 16.30       Hazaindulás 
 
CSÜTÖRTÖK 
7.30 - 8.30       Érkezés  
9.00 - 11.00       Az arborétum és a szomszédos tiszai ártér madárvilágának gyakorlati 

megfigyelése 
11.00 - 12.00    Kézműves foglalkozás 
12.00 - 13.00    Ebéd 
13.00 - 14.00    A tiszakürti helytörténeti múzeum meglátogatása 
14.00 - 16.00    Egyszerű szövési technikák kipróbálása (körmönfonás, szalagszövés stb.) 
16.00 - 16.30    Hazaindulás 

 Négyszögletű kerekerdő –  
Napközis tábor a Tiszakürti Arborétumban 

2023. július 3-7. 



 
 
PÉNTEK  
7.30 - 8.30      Érkezés  
9.00 - 10.30    Ismerkedés a fűszernövényekkel és felhasználásuk az ételeinkben 
10.30 -13.00    Pizza sütés és ebéd 
13.00 -15.00    Népi hangszer bemutató 
15.00    Hazaindulás 
 
Táborvezetők:  Héjáné Béres Margit  30/ 3845510;  

Torkosné Egervári Ilona  30/7323740  
 


