
„Madarak városa, Ferencváros” környezetvédelmi projekt (8. évad) 

Szakmai program_2022. november-2023. május 

Előkészületek az újabb évadra októberben 

 az előző évadban tervezett ősz végi etetéshez a szükséges madáreleség beszerzése, 

intézményekhez eljuttatása 

November 

- az előző év összefoglaló szakmai értékelése az intézmények felé 

- a beküldött anyagok összesítése, közzé tétele módszertani segédanyagként 

- az újabb programtervezet intézményekhez való kiküldése 

- az óvodák, iskolák jelentkeztetése 

- a decemberi feladatok szétküldése a hónap végén 

- a madáretetés előkészületei intézményenként, időjárástól függően az etetés elkezdése 

December: 

- az etető körüli madarak megfigyelése kapott szempontok alapján 

- saját etetőanyagok készítése csoportos tevékenységként 

- a januári feladatok összeállítása, szétküldése (pl. madárnaptár készítése 2023-ra) 

Január-február: 

- odútisztítások elvégzése az intézményekben (az odúkban áttelelő kórokozók ellen) 

- folyamatos madáretetés és- megfigyelés az intézményekben  

- februári, majd a márciusi feladatsor összeállítása, kiküldése az iskoláknak, óvodáknak  

- séta és a csoport által készített madáreleség kifüggesztése a József Attila lakótelepi 

Schmidt Egon Madárkertben _óvodák 

Március: 

- megemlékezés a márciusi, környezetvédelemmel kapcsolatos világnapokra (a madarak 

életének szemszögéből a jelentőségük kiemelése)  

o március 18. Újrahasznosítás Világnapja  



o március 21. Erdők nemzetközi napja  

o március 22. Víz világnapja  

o március 27. 20:30-21:30 a Föld órája 

 

- az ébredő természet jelenségei 

o kertünk madarainál 

o a tavaly elültetett ribizlibokornál 

 

- az áprilisi teendők ismertetése, szétküldése az iskoláknak, óvodáknak 

Április: 

- milyen madarak költenek a kihelyezett odúkban?  

- a baromfiudvar lakói és a kerti madarak főbb különbségeinek megfigyelése, 

melyiknek mi a hasznuk számunkra? 

- Madarak és Fák világnapjára ppt készítése 

- a májusi Ötpróbára készülés: 

o feladatok összeállítása, anyag és eszközigénye 

o segítő leöveys diákok szervezése 

o az évad programjain részt vett intézmények ajándékainak beszerzése 

 

- iskolai kirándulások során a madarak megfigyelése 

Május: 

- május 10. Madarak és Fák világnapja: ppt küldése óvodáknak, iskoláknak külön-külön 

- Ötpróba  

o tervezett időpontok május 15. és 17. Esőnapok a következő hét 22.-e, 24.-e 

o tervezett helyszínek: Schmidt Egon Madárkert, Kerekerdő park 

 

o a programban résztvevő intézmények munkájának értékelése, ajándékok a 

csoportoknak. 

Megjegyzés: Mivel több csoport is jön az óvodákból, több állomásra van szükség a 

torlódás elkerülése végett. 

Az óvodák versenye 9 – 11:30 között 



Az iskolák versenye: 14 -16 óra között lesz. 

 

2023. nyár folyamán a szakmai értékelés 

2022. november-2023. május 

A szakmai program tervezett költségvetése 

 

- 2022. november: a madarak téli etetése az előző évad költségvetéséből finanszírozott. 

- A projekt 2023. januártól márciusig nem igényel anyagi hátteret 

- 2023. április: 800.000,- Ft 

részletezve: 

o a májusi 2 Ötpróba ajándékainak beszerzése: 500.000,- Ft  

 előző évadban 34 csoport volt, 

 csoportonként társasjátékok/könyvek/kártyák/foglalkoztatók 

 emlékkönyvjelzők/mágnesek minden résztvevőnek (gyerekek, segítő 

gimnazisták, kísérő pedagógusok): 200.000 Ft 

o az Ötpróbák lebonyolításának eszközigénye: 100.000,- Ft 

 előző évadban 34 csoport volt, átlag 25 fő/csoport  850 fő 

részvételére számítva 

 mappák, filcek, ragasztók, kartonok, rajzlaptömbök, mágnestábla, 

mágnesek, nagy csomagolópapírok, aszfaltkréták, stb. 

 

- 2023. novemberi etetéskezdéssel: madáreleséghez való hozzájárulás: 400.000,- Ft 

 

Összesen: 1.200.000,- Ft 

 

 

Budapest, 2022. 09. 26. 

Gerséné Varga Ildikó 

     szakmai felelős 


