
Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány 
Székhely: 6000 Kecskemét, Műkert 1. 
Telefon: 76 / 320-121 
E-mail: info@zookecskemet.hu

MEGHÍVÓ 
A KECSKEMÉTI VADASKERT TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY A GYEREKNAPI 

RENDEZVÉNYÉRE 

A Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány tisztelettel meghívja Önöket a 
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01401 kódszámú „Állatkerti rendezvénysorozat az állat- és természetvédelem 
jegyében a Kecskeméti Vadaskert 2020. évi rendezvényei és a hozzá kapcsolódó fejlesztések” című projekt 
keretében 2022. május 28. (szombat) 10.00 órától a Kecskeméti Vadaskertben (Kecskemét, Műkert 1.) 
a lakosság részvételével megrendezésre kerülő Gyereknapi rendezvényére. 

A program célja a színvonal növekedés és a már megkezdett természet- és környezetvédelemmel 

kapcsolatos munkánk folytatása, amely során generációkat kötünk programokkal össze, ahol szülő és 

gyermek, nagyszülő és unoka idejének közös eltöltéséhez nyújtunk hátteret. Családbarát programjainkkal 

családbarát intézménnyé váltunk. Ezekkel a fejlesztésekkel emelkedik a látogatottságunk és a „missziónk” 

(természet- és környezetvédelem) megvalósítását is segítik.  

PROGRAM: 

10:00-10:30  Megnyitó 

10:30–11:30    Csongrádi műsor 

11:30–12:30    BUM BUM gyerekegyüttes koncert 

12:30–13:30    Mesekocsi 

13:30–14:00    Játékos vetélkedő 

14:00–15:00    Bojtorján 

15:00–15:30    Játokos vetélkedő 

15:30–16:30    Ani mesekuckója 

16:30-17.30  Orsi koncert 

A rendezvény egész ideje alatt látogatható programok: kreatív műhely gyermekeknek, arcfestés, légvárak. 

A programon kérjük mindenki tartsa be a koronavírus elleni óvintézkedéseket! 
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BESZÁMOLÓ 

a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01401 azonosítószámú projekthez 

• kedvezményezett neve: Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány

• projekt címe: Állatkerti rendezvénysorozat az állat- és természetvédelem jegyében a 
Kecskeméti Vadaskert 2020. évi rendezvényei és a hozzá kapcsolódó fejlesztések

• a szerződött támogatás összege (%-ban): 14,78 millió Ft 100%

• a tényleges befejezési dátuma: 2022. szeptember 30.

• projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01401

• a projekt tartalmának bemutatása: Az eszközök beszerzésre kerültek: a hangosítás 
eszközei : Castone CPA-350C 100V-os keverőerősítő 1 db, Monacor ESP-232/SW kétutas fali 
hangdoboz 10 db, 10m x 20m aluvázas sátor: 2,30 bejárati magasság, 3,90 gerincmagasság, fehér 
670gr ponyvával  1 db, LD Systems Road Buddy 10"-os akkus hangfal fejmikrofonnal + kézi mikrofonnal 
2 db, LD Systems Road Buddy 10"-os akkus hangfal fejmikrofonnal 2 db, Alutent sátor 6x3 1 db, 
Sörpadgarnitúra 10 db 

A Projekt keretében az alábbi rendezvényeink valósultak meg: 

1. 2022. április 2. Tavasznyitó Családi Nap 

Résztvevők száma: 755 fő

A hideg, esős időjárás ellenére a rendezvény sikeresen zárult. Számos pozitív visszajelzés 
érkezett. Ez a dátum emlékezetes a Kecskeméti Vadaskert életében, hiszen 50 évvel korábban, 
ezen a napon nyitotta meg kapuit az Állatkert. 

2. 2022. április 24. Föld napja 

Résztvevők száma: 848 fő

Missziónk a természet- és környezetvédelem. Generációkat kötünk programokkal össze, 
amelyek során szülő és gyermek, nagyszülő és unoka idejének közös eltöltéséhez nyújtunk 
tartalmas hátteret. Családbarát programjainkkal családbarát intézménnyé váltunk. 

3. 2022. május 1. Anyák napja 

Résztvevők száma: 1671 fő

Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. A Kecskeméti Vadaskert ezt az örömteli 
eseményt tette emlékezetessé a családok számára színes programkavalkáddal.  

4. 2022. május 14. Madarak és fák napja 

Résztvevők száma: 1193 fő 

Minden év május 10-én ünnepeljük a Madarak és fák napját, melynek célja, hogy ráirányítsa a 
figyelmet a természet és az élővilág megóvásának fontosságára. Ennek kezdeményezésnek a 
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Kecskeméti Vadaskert is elkötelezett támogatója. A hétvégi családi rendezvényünk is erre hívja 
fel a figyelmet. 

5. 2022. május 29. Gyermeknap 

Résztvevők száma: 755 fő

A Kecskeméti Vadaskert a gyerekek ünnepén minden évben izgalmas és érdekes programokkal 
várja a lurkókat. A Gyereknap célja, hogy a kicsik jól szórakozzanak, ezen a napon az övék 
legyen minden figyelem. 
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