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1. Programismertető: 

 

Címe: 

Madármegfigyelési nap megrendezése 

 

Támogató: 

NKA – Ismeretterjesztés és környezetkultúra 

 

Megítélt támogatás:  300.000 Ft 

Megvalósítás időpontja: 2022.04.17. 

 

 

2. Megvalósult program: 

 

A rendezvényt Puskás József „Pixelbe zárt Dél-Alföld” című fotókiállításának 

megnyitójával kezdtük. A megnyitót követően a művész tárlatvezetést tartott az 

egybegyűlteknek. 

A téli madáretetés végeztével és az odúk takarítása után a madarak költési időszaka 

következett, ezekről és az MME tevékenységéről hallhattak előadást a látogatók délben. A 

program a madárgyűrűzésekkel együtt szabadtéren, az MME sátránál valósult meg. A 

madárgyűrűzéskor használt speciális függönyhálók felállítása még a kora reggeli órákban 

megtörtént a ház melletti erdőtagban, hogy a látogatók érkezésekor abban már madarakat 

találjunk. Minden igyekezetünk ellenére a hűvös, szeles időjárás egész nap kitartott és emiatt 

sajnos nem sok fogás akadt. A gyűrűzött madarakat a szakértők most is bemutatták az 

érdeklődőknek, a békés fajok pedig a vállalkozó kedvű látogatók kezéből kellhettek szárnyra. 

13 órától a Köröstorki Ebtanoda bemutatója következett a Puszta Háza előtti Nagy réten. 

Agility és terápiás kutyák mutatkoztak be, és a gyerekek nagy örömére az élvezetes program 

végén meg is lehetett simogatni az ebeket.  

Az előadásokkal és bemutatókkal egy időben zajlott egész napos programjaink is 

számos érdeklődőt vonzottak. A házba belépők az év madaráról, a zöld küllőről 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 kézműves asztalokkal várták a vállalkozó kedvű 

gyerekeket és felnőtteket.  

A látogatók lelkesedését, érdeklődését és figyelmét, továbbá a zord időjárás ellenére is 

nagy számát látva bizton állíthatjuk, hogy a szemléletformálónak szánt, tematikus napunk elérte 

célját. Programjaink sikert pedig arattak. Látogatóink megismertek egy újabb dél-alföldi fotós 

tehetséget, a Puszta Háza és az MME helyi csoportjának tevékenységét és közelebb kerültek az 

őket körülvevő élővilághoz.  

 

Az elért látogatói létszám: 600 fő volt. 

 
 
 

Program: 

 

Madármegfigyelési Nap a Puszta Házában 

 
Madárgyűrűzési bemutatók a délelőtt folyamán óránkénti hálóellenőrzéssel. 



11:00 Kiállítás megnyitó - Puskás József: Pixelbe zárt Dél-Alföld című 

kiállításának megnyitója, majd rövid előadás az alkotó tapasztalatairól, 

és a természetfotózásról 

12:00   Magyar Madártani Egyesület tevékenységét bemutató előadás 

13:00 Kutyás agility bemutató a Nagyréten a Köröstorki Ebtanoda 

közreműködésével  

Egész nap: 

„Puskás József – Pixelbe zárt Dél-Alföld” c. fotókiállítása 

Év madara totó 

Ásványkiállítás – részlet Fábián Tamás ásványgyűjteményéből 

Kézműves foglalkozás gyerekeknek 

Együttműködő partnereink egész napos kitelepülései: 

• MME - Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

(madárgyűrűzés, madárbarát kert bemutatása, foglalkoztató 

gyerekjátékok, madármegfigyelési eszközök bemutatása) 

 

 

3. Fotódokumentáció: 
 

 

A témanap posztere (csak online volt elérhető) 

 



 
Puskás József kiállításmegnyitója 

 

 
Puskás József kiállításmegnyitója 



 
Puskás József kiállításmegnyitója 

 

 
Puskás József kiállításmegnyitója 



 
Az MME helyi csoportjának standja  

 

 

 
Az MME helyi csoportjának standja 

 

 



 
Kutyás bemutató – agility trükkök 

 

 
Kutyás bemutató – agility trükkök 

 



 
Kézműves foglalkozás 

 

 
Kézműves foglalkozás 

 

 

 

 



4. Sajtómegjelenés:  

 
Programturizmus.hu 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-husvet-opusztaszer-nemzeti-torteneti-emlekpark.html 

 

Fesztiválportál.hu 

https://www.fesztivalportal.hu/hagyomanyorzo-fesztival/szeri-husvet-opusztaszer 

 

Utazzitthon.hu 

https://www.utazzitthon.hu/program/opusztaszer/szeri-husvet-opusztaszer-501408 

 

https://utazzitthon.blogspot.com/2022/04/ujra-szeri-husvet.html 

 

CsodálatosMagyarország.hu 

https://csodalatosmagyarorszag.hu/programok/csaladi/szeri-husvet-2022-opusztaszeri-nemzeti-

torteneti-emlekpark/ 

 

Kistelekjárás.hu 

https://www.kistelekjaras.hu/index.php?module=cikk&id=9357&mid=1 

 

Napok.4t.hu 

http://napok.4t.hu/esemeny/csaladi-program/szeri-husvet-2022-opusztaszer-skanzen 

 

SzeretlekMagyarország.hu (programajánló) 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/felfedezo/2022-husvet-unnepi-es-gyerekprogramok-

budapesten-es-orszagszerte-a-hosszu-hetvegen/ 

 

SzülőkLapja.hu (programajánló) 

https://www.szuloklapja.hu/gyermekprogramok/7391/husveti-hosszu-hetvege-es-tavaszi-szunet-2022:-

kihagyhatatlan-programok-budapesten-es-videken-ahova-vidd-el-a-gyereket.html 

 

Promenad24.hu 

https://promenad24.hu/2022/04/12/eletre-kelnek-a-husveti-hagyomanyok-opusztaszeren-2/ 

 

Kisalföld.hu 

https://www.kisalfold.hu/egyperces/2022/04/eletre-kelnek-a-husveti-hagyomanyok-opusztaszeren 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-husvet-opusztaszer-nemzeti-torteneti-emlekpark.html
https://www.fesztivalportal.hu/hagyomanyorzo-fesztival/szeri-husvet-opusztaszer
https://www.utazzitthon.hu/program/opusztaszer/szeri-husvet-opusztaszer-501408
https://utazzitthon.blogspot.com/2022/04/ujra-szeri-husvet.html
https://csodalatosmagyarorszag.hu/programok/csaladi/szeri-husvet-2022-opusztaszeri-nemzeti-torteneti-emlekpark/
https://csodalatosmagyarorszag.hu/programok/csaladi/szeri-husvet-2022-opusztaszeri-nemzeti-torteneti-emlekpark/
https://www.kistelekjaras.hu/index.php?module=cikk&id=9357&mid=1
http://napok.4t.hu/esemeny/csaladi-program/szeri-husvet-2022-opusztaszer-skanzen
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/felfedezo/2022-husvet-unnepi-es-gyerekprogramok-budapesten-es-orszagszerte-a-hosszu-hetvegen/
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/felfedezo/2022-husvet-unnepi-es-gyerekprogramok-budapesten-es-orszagszerte-a-hosszu-hetvegen/
https://www.szuloklapja.hu/gyermekprogramok/7391/husveti-hosszu-hetvege-es-tavaszi-szunet-2022:-kihagyhatatlan-programok-budapesten-es-videken-ahova-vidd-el-a-gyereket.html
https://www.szuloklapja.hu/gyermekprogramok/7391/husveti-hosszu-hetvege-es-tavaszi-szunet-2022:-kihagyhatatlan-programok-budapesten-es-videken-ahova-vidd-el-a-gyereket.html
https://promenad24.hu/2022/04/12/eletre-kelnek-a-husveti-hagyomanyok-opusztaszeren-2/
https://www.kisalfold.hu/egyperces/2022/04/eletre-kelnek-a-husveti-hagyomanyok-opusztaszeren


 

NLC.hu 

https://nlc.hu/husvet/20220413/husveti-programok-2022/ 

 

Délmagyar.hu 

https://www.delmagyar.hu/rovidhirek/2022/04/hagyomanyorzo-husvetok-a-jarasban 

 

https://www.delmagyar.hu/egyperces/2022/04/eletre-kelnek-a-husveti-hagyomanyok-opusztaszeren  

 

https://www.delmagyar.hu/vezeto-hirek/2022/04/opusztaszeri-unnepi-programok 

 

https://www.delmagyar.hu/vezeto-hirek/2022/04/ujra-husvetoltak-locsolkodtak-opusztaszeren 

 

https://www.delmagyar.hu/galeria/ujra-husvetoltak-locsolkodtak-opusztaszeren-fotok-kuklis-istvan/1 
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