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Ópusztaszer, 2021. szeptember 

  



1. Programismertető: 

 

Címe: Madármegfigyelési nap megvalósítása az Ópusztaszeri Emlékparkban 

Támogató: NKA – Ismeretterjesztés és környezetkultúra 

 

Megítélt támogatás:  418.000 Ft 

Megvalósítás időpontja: 2021.09.25. 

 

 

2. Megvalósult program: 

 

 

A témanapot előzetesen a Föld Napján szerettük volna megtartani, de a pandémiás helyzet 

miatt az időpont szeptemberre került át, így a tavaszi madárvonulás helyett az őszi költözések 

időszakára esett. A program szabadtéren valósult meg.  

A Madármegfigyelési nap első eleme a madárgyűrűzéskor használt speciális 

függönyhálók felállítása volt, melyeket nyitás előtt két órával helyeztünk ki a ház melletti 

erdőtagban, hogy a látogatók érkezésekor abban már madarakat találjunk. A nyilvánosság 

számára rendezvényünk az előzetes terveknek megfelelően 10 órakor nyitotta meg kapuit.  

A Puszta Házában, a délelőtti órákban a Magyar Madártani és Természetvédelmi 

Egyesület helyi, Csongrád-Csanád megyei helyi csoportjának szakemberei álltak a 

középpontban. Szántó Bence és az MME Ifjúsági Tagozatának fiatal tagjai bemutatókkal 

egybekötött előadásokon mutatták be a madárgyűrűzés rejtelmeit, és egész nap nyitva álló 

standjuknál bárki választ kaphatott a madarakkal kapcsolatos kérdéseire. A madárgyűrűzés 

hatalmas sikert aratott az összes korosztály körében, minden hálóellenőrzéskor kisebb tömeg 

gyűlt össze, habár a meleg időjárás miatt nem minden ellenőrzés volt sikeres, de így is több 

madárfajt sikerült testközelből megfigyelni, és meggyűrűzni. A gyűrűzött madarakat a 

szakértők bemutatták a nagyszámú érdeklődőnek, a békés fajok pedig a vállalkozó kedvű 

látogatók kezéből kellhettek szárnyra. 11 órától Koncz-Bisztricz Tamás várta az érdeklődőket 

a Puszta Háza előtt kialakított pihenőrészen, és válaszolt a látogatók által feltett kérdésekre. Szó 

esett a képek elkészültéről, témaválasztásról, és azok technikai hátteréről. A Szegedi Vadaspark 

kitelepülői 11:30-tól jutottak szerephez. A magukkal hozott békés állatokat mutatták be (pl.: 

görög teknős), és a nemzetközi állatvédelem fontosságára hívták föl a figyelmet, mivel maguk 

a bemutatott állatok is mentettek, csempészett vagy helytelenül tartott állatokként kerültek 

gondozásukba. 

13:00-tól a sólymoké volt a főszerep, Bódis Gergely László solymász tartott bemutatót 

a Nagyréten összegyűlt érdeklődőknek. A vendégek testközelből figyelhették meg a madarak 

röptét és szokásaikról is tanulhattak a solymász előadása során. Majd a Köröstorki Ebtanoda 

bemutatója következett fél háromkor. Agility és terápiás kutyák mutatkoztak be, és a gyerekek 

nagy örömére az élvezetes program végén meg is lehetett simogatni őket.  

Az előadásokkal és bemutatókkal egy időben zajlott egész napos programjaink is 

számos érdeklődőt vonzottak. A házba belépők az év madaráról, az erdei fülesbagolyról szóló 

kvíz feladatsorral tehették próbára tudásukat, és a helyesen válaszolók jutalma egy év madara 

matrica volt. Az MME, a madarakhoz és védelmükhöz kötődő játékokkal teli standja az egyik 

legnépszerűbb látványosság voltak a gyerekek körében. Emellett a Puszta Háza oktatóközpont 

munkatársai természetismereti témájú csillámtetoválásokat készítettek a vállalkozó kedvű 

gyerekeknek és felnőtteknek. Új együttműködőnk a Csongrád Megyei Család, Esélyteremtési 

és Önkéntes Ház (CSEÖH) gerillakertész akcióval készült. Az akció során mindenki, aki 

átültetett egy választott fűszernövényt (pl.: kakukkfű, majoranna, rozmaring stb.) az hazavihette 

azt. A madarakat szabadon engedők lelkesedését, a felnőttek érdeklődését és figyelmét, továbbá 



a látogatók nagy számát látva bizton állíthatjuk, hogy szemléletformálónak szánt, tematikus 

napunk elérte célját. Programjaink sikert arattak. Látogatóink megismerték a Puszta Háza és az 

MME helyi csoportjának tevékenységét és közelebb kerültek az őket körülvevő élővilághoz. 

Az elért látogatói létszám: 1163 fő volt. 

 

 

Az elért látogatói létszám: 1163 fő volt. 

 
 
 
 
 

Program: 

 

Madármegfigyelési nap a 

Puszta Házában 

 
Madárgyűrűzési bemutatók a délelőtt folyamán óránkénti hálóellenőrzéssel. 

 

11:00 Koncz-Bisztricz Tamás bemutatja kiállítását- kötetlen beszélgetés az alkotóval 

11:30 a Szegedi Vadaspark előadása a Természetvédelmi Mentőközpont működéséről  

13:00 Solymász bemutató a Nagyréten, solymászattal kapcsolatos eszközök bemutatása 

14:30 Kutyás bemutató a Nagyréten - Köröstorki Ebtanoda közreműködésével (agility  

és terápiás kutyák) 

 

Együttműködő partnereink egész napos kitelepülései: 

• 10-13 óráig a Szegedi Vadaspark kitelepülése (az időjárásnak megfelelő állatbemutató) 

• MME - Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ( madárbarát-kert bemutatása, 

foglalkoztató gyerekjátékok, összerakható odúk, szalakóta színezőjáték gyermekeknek 

ajándékért, madármegfigyelési eszközök bemutatása) 

• Gerillakertészet - Csongrád Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (CSEÖH)   

 

 

 

  



3. Fotódokumentáció: 
 

 

A témanap posztere 

 



 
Az elkészült poszter és flyer 

 

 
Kezdés előtt: Koncz-Bisztric Tamás műveivel 

 



 
Az MME helyi csoportjának standja  

 

 
Az MME helyi csoportjának standja a játékokkal 



 
Solymászbemutató az érdeklődőkkel 

 

 
Kutyás bemutató – agility trükkök 



 
Csillámtetoválás készítése 

 
Elkészült csillámtetoválás, és elégedett viselője 

 



 
A CSEÖH standja az érdeklődőkkel 

 

4. Sajtómegjelenés:  

 

 

Museum.hu 

http://www.museum.hu/program/55794/Borszuro_Szent_Mihaly_es_Madarmegfigyelesi_nap

_opusztaszeren 

 

Fecsegő.eu 

https://www.fecsego.eu/2021/09/23/borszuro-szent-mihaly-es-madarmegfigyelesi-nap-

opusztaszeren-sajtokozlemeny-es-meghivo/ 

 

Kistelekjárás.hu 

http://kistelekjaras.hu/index.php?module=cikk&id=8978&mid=1 

 

http://www.museum.hu/program/55794/Borszuro_Szent_Mihaly_es_Madarmegfigyelesi_nap_opusztaszeren
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https://www.fecsego.eu/2021/09/23/borszuro-szent-mihaly-es-madarmegfigyelesi-nap-opusztaszeren-sajtokozlemeny-es-meghivo/
http://kistelekjaras.hu/index.php?module=cikk&id=8978&mid=1


HelloVidék.hu 

https://www.hellovidek.hu/szorakozas/2021/09/22/hatalmas-fesztivalra-keszulnek-

opusztaszeren-frissen-preselt-must-kivalo-ujborok-varjak-a-latogatokat 

 

BORésPIAC.hu 

https://borespiac.hu/2021/09/24/borszuro-szent-mihaly-unnepe-opusztaszeren-2/ 

 

SzegedMa.hu 

https://szegedma.hu/2021/09/borszuro-szent-mihaly-unnepere-keszulnek-opusztaszeren 

 

AgroTrend.hu 

https://www.agrotrend.hu/innovacio/fenntarthatosag/borszuro-szent-mihaly-unnepe-

opusztaszeren1 

 

Kisalföld.hu  

https://www.kisalfold.hu/kultura/hazai-kultura/a-legkivalobb-borokat-kostolhatja-meg-

borszuro-szent-mihaly-unnepen-11395769/ 

 

Délmagyar.hu 

https://www.delmagyar.hu/programok/borszuro-szent-mihaly-szuret-iparosok-napja/ 

  

https://www.delmagyar.hu/kultura/hazai-kultura/a-legkivalobb-borokat-kostolhatja-meg-

borszuro-szent-mihaly-unnepen-7972442/ 

  

https://www.delmagyar.hu/rovidhirek/borszuro-szent-mihaly-unnepe-az-emlekparkban-

7975385/ 

  

https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/borszuro-szent-mihalyrol-es-a-szegedi-

paprikarol-szolt-a-hetvege-7985576/ 

  

https://www.delmagyar.hu/galeria/borszuro-szent-mihalyrol-es-a-szegedi-paprikarol-szolt-a-

hetvege-opusztaszer-fotok-kuklis-istvan/ 

 

Rádió7.hu  

https://radio7.hu/a-szolo-es-a-must-kapja-a-foszerepet-szombaton-opusztaszeren 

 

Programturizmus.hu 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-borszuro-szent-mihaly-szuret-iparosok-napja-

opusztaszer.html 

 

Fesztiválportál.hu 

https://www.fesztivalportal.hu/hagyomanyorzo-fesztival/borszuro-szent-mihaly-szuret-

iparosok-napja-opusztaszer#feszt 

 

GoTravel.hu 

https://gotravel.hu/program-borszuro-szent-mihaly-szuret-es-iparosok-napja-opusztaszer 

 

Szeged365.hu 

https://szeged365.hu/2021/09/21/ha-szeptember-akkor-szoloszuret-es-madarak-jon-a-

borszuro-szent-mihaly-es-madarmegfigyelesi-nap-opusztaszeren/ 
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GoTourist.hu 

https://gotourist.hu/borszuro-szent-mihaly-szuret-es-iparosok-napja-405 

 

Rádió88.hu  

https://www.radio88.hu/borszuro-szent-mihaly-unnepe-lesz-szombaton-opusztaszeren-2/ 

 

Webrádió.hu 

https://webradio.hu/hirek/belfold/borszuro-szent-mihaly-unnepe-opusztaszeren-2021-09-22 

 

PalánkHír.hu  

https://palankhir.hu/2021/09/21/borszuro-szent-mihaly-es-madarmegfigyelesi-nap-

opusztaszeren-2/ 
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