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      Önkormányzatunk ezzel a programmal 2015 novembere óta támogatja, kibővíti a kerületi 

óvodák és általános iskolák intézményi környezeti nevelését. 

A most záruló programunkban egy óvoda kivételével a többi kerületi óvoda, és 6 iskola vett 

részt.  

      Az óvodák minden évben örömmel várják a madárvédelmi programokat, az iskolák közül 

ebben az évadban többen, és több csoporttal is részt vettek (József Attila, Szent-Györgyi, 

Komplex, Kosztolányi, Kőrösi és Bakáts). A Leövey Gimnázium a jóval idősebb korosztálya 

miatt a záróprogramban vesz részt minden évben, játék/állomás animátorként. 

 

Az előző évektől eltérően az Önkormányzat lehetővé tette, hogy intézményenként akármennyi 

csoport vehetett részt a programokban. Így az iskolák közül kettőben, a Bakátsból, a 

Kosztolányiból több osztály is, az óvodák közül szinte mindegyikből több csoport jelentkezett. 

  

      A „Madarak városa, Ferencváros” programban a sikeres és kedvelt kerületi programok 

hagyományossá váltak, így minden évben ismétlődnek. Pl. Füvészkerti séták, 

Természettudományi múzeumi látogatások, madarak megfigyelése a kirándulások alkalmával. 

 

Az évek során hagyománnyá vált intézményeken belüli programok: 

 

- a madáretetők kihelyezése, kitakarítása 

- a madárodúk rendbetétele 

- a folyamatos madáretetés és a látogató madarak megfigyelése 

- a fészekrakás és fiókanevelés figyelése 

- a madárképek készítése 

novembertől április végéig rendben folytak. 

Ezek a tevékenységek kibővültek új feladatokkal is 

 

Új programok 

- minden óvoda, és iskola kapott ribizlibokrot kora tavasszal. Ahol több csoport 

vett részt a programban, ott 2 vagy 3 bokrot tudtak elültetni, majd gondozni. 



Ezeknek a bokroknak fejlődését, lombosodását kellett nyomon követniük a 

gyerekeknek. Ezt többnyire rajzokkal dokumentálták. 

- A csoportok az online térben kapták színes, a gyerekeknek szóló leveleken 

keresztül a feladatokat  

- az ovisoknak madármesét kellett rajzolniuk, az iskolásoknak madár 

mesekönyvet kellett készíteniük az Ötpróbára. 

  

       A záróprogram,  

Ötpróba helyszínei az előző évekhez képest megváltoztak, az óvodáknak a Schmidt Egon 

Madárkertben, az iskoláknak a Kerekerdő parkban. Ismét minden részt vevő csoport 

ajándékcsomagot (2-2 társasjáték/csoport), valamint mindenki laminált, madaras könyvjelzőt 

kapott. Az Ötpróba lebonyolításában megint több, 10-15 leöveys diák segített. Minden évben 

nagyon várják, és szívesen jönnek, főleg az ovisok bűvölik el őket. 

  

       A kerületi madárvédő - madárbarát program továbbra is szakmailag sikeresnek mondható.  

A részt vevő gyerekek száma tovább nőtt, köszönhetően a tavalyi módosításoknak. (bármennyi 

csoport részt vehet intézményenként, az online térben a sűrűbb kapcsolattartásra való áttérés, 

folyamatos „párbeszédek”, levélváltások az intézményekkel).   

       A résztvevő intézmények beküldött anyagait összegyűjve, a drive-on keresztül megosztva 

minden óvoda és érintett iskola módszertani anyagként az új évad elején, novemberben, az első, 

beköszönő levéllel együtt megkapja, így a jó gyakorlatok egymás közti megosztását valósítjuk 

meg. Ezzel folytatjuk, hagyománnyá tesszük a tavaly bevezetett új elemet az idei programban. 

 

A „Madarak városa, Ferencváros” program fő célja a környezettudatos nevelésben 

hathatós segítség és változatosság nyújtása ebben az évadban (7. évad) is megvalósult. 

 

Köszönjük a budapesti kerületek közötti egyedüli lehetőség biztosítását a Ferencváros 

Önkormányzatának. 
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