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1. Programismertető: 

 

Címe: Madármegfigyelési nap megvalósítása az Ópusztaszeri Emlékparkban 

Támogató: NKA – Ismeretterjesztés és környezetkultúra 

 

Megítélt támogatás:  400.000 Ft 

Megvalósítás időpontja: 2022.06.05. 

 

 

2. Megvalósult program: 

 

A Puszta Házában megrendezésre került Madármegfigyelési Nap programja a 

Környezetvédelmi világnap apropóján került megrendezésre. Szerettük volna felhívni a 

figyelmet hazánk különleges, kevésbé ismert madárfajaira, és azok védelmére. A vendégeket 

aznap kihelyezett poszterek és szórólapok irányították a programok helyszínéhez. 

A rendezvényt 11 órakor Lóránt Miklós (KNP) országos túzokvédelmi koordinátor 

előadása nyitotta. Az érdeklődők a hazai túzokállomány állapotáról és annak védelméről 

tájékozódhattak a színes előadás folyamán. 

Ezután Lovászi Péter (MME) előadása következett 12:00-kor, aki a magyarországi 

gólyavédelem kulisszatitkaiba avatta be a résztvevőket.  

A madárgyűrűzéskor használt speciális függönyhálók felállítása még a kora reggeli 

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

madarakat találjunk. A gyűrűzött madarakat a szakértők most is bemutatták az érdeklődőknek, 

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

14:30-tól Gasztonyi Dániel solymász mutatkozott be egy izgalmas 

solymászbemutatóval, ahol végül több más madárfajt is megcsodálhattak a vendégek. 

Kicsiknek és nagyoknak is felemelő látvány volt látni a szárnyra kapó madarakat. 

Az előadásokkal és bemutatókkal egy időben zajlott egész napos programjaink is 

számos érdeklődőt vonzottak.  

A WWF (World Wildlife Fund of Nature) kitelepülése főleg a gyerekek között volt 

népszerű, mivel rengeteg állatvédelemről szóló interaktív játékkal készültek, és az ügyesebb 

játékosok jutalomban is részesültek, emellett a legkisebbeknek egy külön játszósarokkal kis 

kedveskedtek. Népszerű program volt egy olyan, általuk rendelkezésünkre bocsájtott kerékpár 

kipróbálása, melynek tekerésével áramot fejleszthetünk. A Magyar Természetjáró Szövetség is 

képviseltette magát rendezvényünkön. Minden korosztályt vártak interaktív játékaikkal, 

melyek a túrázásról és a magyarországi természetjárásról szóltak, továbbá rengeteg információt 

lehetett megtudni tőlük a hazai kéktúráról, azok útvonalairól és praktikus tanácsokkal is 

szolgáltak a kirándulni vágyóknak. 

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 foglalkozással várták a vállalkozó kedvű gyerekeket és 

felnőtteket.  

A látogatók lelkesedését, érdeklődését és figyelmét látva bizton állíthatjuk, hogy a 

szemléletformálónak szánt, tematikus napunk elérte célját. Programjaink sikert arattak. 

Látogatóink megismerhették hazánk nagytestű repülő madarait, a Puszta Háza és az MME helyi 

csoportjának tevékenységét és közelebb kerültek az őket körülvevő élővilághoz.  

 

 



Az elért látogatói létszám: 500 fő volt. 

 

 

 

Program: 

 

 

Madármegfigyelési Nap a Puszta Házában 

 
Madárgyűrűzési bemutatók a délelőtt folyamán óránkénti hálóellenőrzéssel. 

11:00  Lóránt Miklós (KNP) országos túzokvédelmi koordinátor előadása a 

túzokvédelemről 

12:00    Lovászi Péter (MME) előadása a hazai madárvédelemről 

14:30  Solymászbemutató - Gasztonyi Dániel solymász közreműködésével, a 

Nagyréten 

Egész nap: 

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

Év madara totó 

Ásványkiállítás – részlet Fábián Tamás ásványgyűjteményéből 

Együttműködő partnereink egész napos kitelepülései: 

• MME - Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

(madárgyűrűzés, madárbarát kert bemutatása, foglalkoztató játékok) 

• WWF - World Wide Fund for Nature (ismeretterjesztés, kiadványok 

stb.) 

• Magyar Természetjáró Szövetség (gyerekeknek szóló játékok, 

kiadványok stb.) 

 

 

  



3. Fotódokumentáció: 
 

A rendezvény posztere 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A kész poszter és szórólap 

 
 

 

Madárgyűrűzési bemutató: 



 
 

 

 

 

 

 



 

Lóránt Miklós előadása

 
 

Lovászi Péter előadása 

 
 

 

 

 



Játék a Magyar Természetjáró Szövetség sátránál 

 

 
 

A WWF játéksarka, és kitelepülése 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 



Solymászbemutató 

 
 

 

 

 

 

 



 

4. Sajtómegjelenés:  

 

 

Online: 

Szallas.hu 

https://szallas.hu/programok/opusztaszeri-punkosd-2022-opusztaszer-p20528 

Fecsegő 

https://www.fecsego.eu/2022/05/27/olah-laszlo-istvan-foszerkeszto-urnak-punkosdi-

programkavalkad-sajtokozlemeny-es-meghivo/ 

cs3.hu 

https://cs3.hu/2022/05/28/punkosdi-programkavalkad-az-opusztaszeri-emlekparkban/ 

Programturizmus  

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-punkosdolo-opusztaszer.html 

Gotravel 

https://gotravel.hu/program-opusztaszer-punkosd 

Utazzitthon.hu 

https://www.utazzitthon.hu/program/opusztaszer/punkosdolo-opusztaszer-501409 

Fesztiválportál 

https://www.fesztivalportal.hu/hagyomanyorzo-fesztival/punkosdolo-opusztaszer 

Fesztiválok.info 

https://fesztivalok.info/events/punkosd-opusztaszer/ 

Csodálatos Magyarország 

https://csodalatosmagyarorszag.hu/hirek/fesztival/punkosdi-hetvege-az-opusztaszeri-nemzeti-

emlekparkban/ 

 

Behir 

https://behir.hu/punkosdolesre-varjak-a-vendegeket-opusztaszeren 

Promenad24 

https://promenad24.hu/2022/05/31/punkosdi-programkavalkaddal-keszulnek-az-opusztaszeri-

emlekparkban/ 

Ridikül 

https://ridikul.hu/cikk/2022/06/02/punkosdi-mulatsag-lesz-opusztaszeren/# 

Hírnavigátor 

https://hirnavigator.hu/hir/3399661-punkosdolesre-varjak-a-vendegeket-opusztaszeren 

Szeged365 

https://szeged365.hu/2022/05/31/igazi-programkavalkaddal-keszul-punkosdre-az-

opusztaszeri-nemzeti-torteneti-emlekpark/ 

Hírstart 

https://m.hirstart.hu/hk/20220601_punkosdolesre_varjak_a_vendegeket_opusztaszeren 

Haon 

https://www.haon.hu/hazai-kultura/2022/06/punkosdolesre-varjak-a-vendegeket-

opusztaszeren-2 

Szegedma 

https://szegedma.hu/2022/06/punkosdi-programkavalkad-az-opusztaszeri-emlekparkban 

Museum.hu 

http://www.museum.hu/program/55294/Punkosd_az_Emlekparkban 

 

 

Kids Oasis 

https://szallas.hu/programok/opusztaszeri-punkosd-2022-opusztaszer-p20528
https://www.fecsego.eu/2022/05/27/olah-laszlo-istvan-foszerkeszto-urnak-punkosdi-programkavalkad-sajtokozlemeny-es-meghivo/
https://www.fecsego.eu/2022/05/27/olah-laszlo-istvan-foszerkeszto-urnak-punkosdi-programkavalkad-sajtokozlemeny-es-meghivo/
https://cs3.hu/2022/05/28/punkosdi-programkavalkad-az-opusztaszeri-emlekparkban/
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-punkosdolo-opusztaszer.html
https://gotravel.hu/program-opusztaszer-punkosd
https://www.utazzitthon.hu/program/opusztaszer/punkosdolo-opusztaszer-501409
https://www.fesztivalportal.hu/hagyomanyorzo-fesztival/punkosdolo-opusztaszer
https://fesztivalok.info/events/punkosd-opusztaszer/
https://csodalatosmagyarorszag.hu/hirek/fesztival/punkosdi-hetvege-az-opusztaszeri-nemzeti-emlekparkban/
https://csodalatosmagyarorszag.hu/hirek/fesztival/punkosdi-hetvege-az-opusztaszeri-nemzeti-emlekparkban/
https://behir.hu/punkosdolesre-varjak-a-vendegeket-opusztaszeren
https://promenad24.hu/2022/05/31/punkosdi-programkavalkaddal-keszulnek-az-opusztaszeri-emlekparkban/
https://promenad24.hu/2022/05/31/punkosdi-programkavalkaddal-keszulnek-az-opusztaszeri-emlekparkban/
https://ridikul.hu/cikk/2022/06/02/punkosdi-mulatsag-lesz-opusztaszeren/
https://hirnavigator.hu/hir/3399661-punkosdolesre-varjak-a-vendegeket-opusztaszeren
https://szeged365.hu/2022/05/31/igazi-programkavalkaddal-keszul-punkosdre-az-opusztaszeri-nemzeti-torteneti-emlekpark/
https://szeged365.hu/2022/05/31/igazi-programkavalkaddal-keszul-punkosdre-az-opusztaszeri-nemzeti-torteneti-emlekpark/
https://m.hirstart.hu/hk/20220601_punkosdolesre_varjak_a_vendegeket_opusztaszeren
https://www.haon.hu/hazai-kultura/2022/06/punkosdolesre-varjak-a-vendegeket-opusztaszeren-2
https://www.haon.hu/hazai-kultura/2022/06/punkosdolesre-varjak-a-vendegeket-opusztaszeren-2
https://szegedma.hu/2022/06/punkosdi-programkavalkad-az-opusztaszeri-emlekparkban
http://www.museum.hu/program/55294/Punkosd_az_Emlekparkban


https://kidsoasis.hu/utazik-a-csalad-magazin/aktualis/3-szuper-skanzen-a-puenkoesdi-hosszu-

hetvegere/ 

Komló Média 

http://komlomedia.hu/10-belfold/15671-punkosdolesre-varjak-a-vendegeket-opusztaszeren-2 

Infokocsola.hu 

http://www.infokocsola.hu/hirek/olvas/punkosdolesre-varjak-a-vendegeket-opusztaszeren-

2022-06-01-120400 

Retromuzsika.hu 

https://retromuzsika.hu/opusztaszer-punkosd-punkosdolo-opusztaszer-2022-infok-itt/ 

Nyeremenyhirek.com 

https://nyeremenyhirek.com/opusztaszer-punkosd-punkosdolo-opusztaszer-2022-infok-itt/ 

Hirado.hu 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/06/03/punkosdi-programok-a-hosszu-hetvegere-hataron-

innen-es-tul# 

Rádió7 

https://radio7.hu/punkosdoles-lesz-opusztaszeren 

Webrádió 

https://webradio.hu/hirek/kultura/punkosdolesre-varjak-a-vendegeket-opusztaszeren-2022-06-

01 

Délmagyar 

https://www.delmagyar.hu/vezeto-hirek/2022/06/a-szatymazi-vizhanyo-zoltan-lett-a-

punkosdi-kiraly-galeria-video 

 

Televízió: 

MTVA/M1 -> álélő, híradó anyag 

 

Rádió: 

Rádió 7 -> telefonos Kertész Péter nyilatkozott 06.01-én 

Rádió 1 -> telefonos Kertész Péter nyilatkozott 06.01-én 

Kossuth Rádió -> Krónika c. műsor telefonos Kertész Péter nyilatkozott 06.01-én 

Rádió 88 -> telefonos Kertész Péter nyilatkozott 06.03-án 

 

Nyomtatott: 

 

A rendezvényen képviselték magukat: 

Délmagyarország 

MTVA/M1 

 

https://kidsoasis.hu/utazik-a-csalad-magazin/aktualis/3-szuper-skanzen-a-puenkoesdi-hosszu-hetvegere/
https://kidsoasis.hu/utazik-a-csalad-magazin/aktualis/3-szuper-skanzen-a-puenkoesdi-hosszu-hetvegere/
http://komlomedia.hu/10-belfold/15671-punkosdolesre-varjak-a-vendegeket-opusztaszeren-2
http://www.infokocsola.hu/hirek/olvas/punkosdolesre-varjak-a-vendegeket-opusztaszeren-2022-06-01-120400
http://www.infokocsola.hu/hirek/olvas/punkosdolesre-varjak-a-vendegeket-opusztaszeren-2022-06-01-120400
https://retromuzsika.hu/opusztaszer-punkosd-punkosdolo-opusztaszer-2022-infok-itt/
https://nyeremenyhirek.com/opusztaszer-punkosd-punkosdolo-opusztaszer-2022-infok-itt/
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/06/03/punkosdi-programok-a-hosszu-hetvegere-hataron-innen-es-tul
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/06/03/punkosdi-programok-a-hosszu-hetvegere-hataron-innen-es-tul
https://radio7.hu/punkosdoles-lesz-opusztaszeren
https://webradio.hu/hirek/kultura/punkosdolesre-varjak-a-vendegeket-opusztaszeren-2022-06-01
https://webradio.hu/hirek/kultura/punkosdolesre-varjak-a-vendegeket-opusztaszeren-2022-06-01
https://www.delmagyar.hu/vezeto-hirek/2022/06/a-szatymazi-vizhanyo-zoltan-lett-a-punkosdi-kiraly-galeria-video
https://www.delmagyar.hu/vezeto-hirek/2022/06/a-szatymazi-vizhanyo-zoltan-lett-a-punkosdi-kiraly-galeria-video

