A „Madarak városa, Ferencváros”
kerületi intézményközi madárvédelmi projekt

költségvetési tervezete
2020. március-2021. március időszakra

Összeállította:

Gerséné Varga Ildikó
a projekt szakmai felelőse

A 2019. november végén benyújtott programterv költségigényes részei márciussal kezdődnek.
Az eddigi évektől eltérően a 2019/20-as idényben

a nagylétszámú óvodák (Csicsergő, Csudafa,

Kerekerdő és Liliom) esetén több csoport is részt vehet a programokban, ennek nagyon örülünk,
köszönjük szépen.

2020.
január-február
•

odútisztítások elvégzése az intézményekben (az odúkban áttelelő kórokozók ellen)
(felelősök: az egyes intézmények)

•

a programban való részvételhez „menetlevél” kiküldése az intézményekhez jelentkezések a
programokra: óvodák, iskolák
(felelősök: Bukovszki Andrásné (óvodák) és Gerséné Varga Ildikó (iskolák és az egész
projekt))

•

február vége: odúk előkészítésének befejezése
(felelősök: az egyes intézmények)

•

új madárvendégek keresése és megfigyelése az etetőknél
(felelősök: az egyes intézmények)

•

a madáretetés tevékenysége és a madarak folyamatos fényképezése a projekt végi
tablókészítéshez
(felelősök: az egyes intézmények)



„A csoport fája” címmel minden intézmény kiválaszt egy fát a kertjükben/udvarukon, végig
kíséri az életét az ötpróbáig, ott bemutatja.

március-április


iskoláknak
 közös kirándulás az Ócsai Madárvártához
-

téma: a madárgyűrűzés megismerése

(felelős: Gerséné Varga Ildikó. tevékenység: buszbérlés, a program megrendelése
Ócsán, a kirándulás lebonyolítása, kísérése)

 madaras kiállítások rendezése
-

téma: a csoportok eddigi madárvédelmi tevékenységének bemutatása és az
etetőknél látott madarak ismertetése

(felelősök: Gerséné Varga Ildikó és az egyes intézmények)
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az óvodáknak
 közös kirándulás az Ócsai Madárvártához
-

téma: a madárgyűrűzés megismerése

-

a kirándulás lebonyolítása: 2 alkalom lesz, több óvoda csoportja tud egyszerre
menni, mindegyik csoport egy alkalommal
(felelős:

Gerséné

Varga

Ildikó.

tevékenység:

buszbérlés,

a

program

megrendelése Ócsán)

 madaras foglalkozások, a nagyobb létszámú óvodák esetén 2-3 alkalom:
(felelős: az egyes intézmények. tevékenység: a Magyar Madártani Egyesülettel a
kapcsolat felvétele, a foglalkozások megrendelése)

május


ötpróbabelépőként minden csoport magával hozza a tevékenységüket bemutató tablót. A
tablók témája: az intézmény kertjének, az etetők „elhelyezésének térképe”, valamint
programban résztvevők feltüntetése, nevük és a saját magukról készített rajzok segítségével.
Az ötpróbák végén minden résztvevő csoport ajándékot kap, ha van fának hely az udvarukon,
akkor gyümölcsfa csemetét is a résztvevő csoport számának megfelelő számban.

•

ötpróbák


óvodáknak
-

az ötpróba tervezett helyszíne a Nyúldomb, rossz idő esetén a Dési Huber
Közösségi Ház

-

a tervezett időpont 2020. május 07. csütörtök, 9:00

-

várható létszám kb. 150 fő
óvodaként 10 fős csoport + 2-3 kísérő óvodapedagógus. Nagy
létszámú óvodáktól több csoport is jöhet
az ötpróba állomásokon segítő leöveys diákok (5 állomás, 12 fő)
(felelősök: Bukovszki Andrásné és Gerséné Varga Ildikó)
(polgármester és kerületi média értesítése)

- előtte ötpróbára ráhangoló programként az óvodák számára solymászbemutató
lesz. Helyszíne előzetes egyeztetés alapján, az ötpróba helyszínének közelében,
vagy ugyanott.
www.solymasz.hu Gasztonyi Dániel 06-20/367-5493

vagy

crowkins@freemail.hu Kisteleki Gergely solymász 06-20/311-3757
(kapcsolatfelvétel és megrendelés: felelős: Gerséné Varga Ildikó).
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iskoláknak
-

tervezett helyszín a Leövey Klára Gimnázium

-

tervezett időpont 2020. május 11. hétfő, 14:00, Kodály terem (szokásos helyszín)

-

várható létszám 60 fő
iskolaként 8 fő és a kísérő pedagógus
az ötpróba állomásokon segítő leöveys diákok (12 fő)
(felelős: Gerséné Varga Ildikó)
(polgármester és kerületi média értesítése)

Az ötpróbával a Madarak városa, Ferencváros 2020. projekt első, a jóval nagyobb része májusban
lezáródik. Majd a madáreleség szétosztásával október-novemberben és a téli etetések
megkezdésével befejeződik.

A költségekhez:
1. Budapest Népliget-Ócsa Madárvárta oda-vissza kb.100 km
https://buszberles-online.hu/arlista/ alapján kb. 100.000,- , de a mindenkori üzemanyagár is
alakítja, ezért 150.000,-

2. a tervezett madárbemutató csak az óvodai ötpróbán lenne, az iskoláknál ezt váltaná ki a
Madárvárta gyűrűzésbemutató Ócsán.

3. az MME előadások tervezett száma óvodánként:

Csicsergő
Csudafa
Epres
Kerekerdő
Kicsi Bocs
Liliom
Méhecske
Napfény
Ugrifüles

nagy óvoda /sok csoport
nagy óvoda / sok csoport
nagy óvoda /sok csoport
nagy óvoda / sok csoport

2 előadás
2 előadás
1 előadás
3 előadás
1 előadás
2 előadás
1 előadás
1 előadás
1 előadás

4. Az éves programot záró ötpróbákon a résztvevők tervezett száma kb. 200-250 fő (a kísérő
pedagógusok száma alapján, főleg az óvodáknál), a hűtőmágnesekből 250 db-ot vennénk. Bár a bolti
ára 300 Ft/db, de minden évben kedvezményt kapunk a nagy mennyiség előzetesen telefonon, majd
emailben történő egyeztetése miatt.
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anyagigény az ötpróbához:
- a feladatokhoz




alapanyagok (ceruzák, ragasztók, dossziék, színes papírok, rajzmappák stb.)
http://www.mme.hu/bolt/memoriajatek-24-darabos-tojasok
http://zoldszekely.ro/hu/htd/1/ madaras feladatok
ingyenes letöltés

- Jutalomkönyvek csoportonként:
iskolák (tervezett könyvek)




http://www.mme.hu/bolt/madarbaratok-nagykonyve
http://www.mme.hu/bolt/magyarorszag-allatvilaga
gyümölcsfa, ha van hely az udvarokon

óvodák (lehetséges választék, attól függően mi kapható)






Legyél te is madármegfigyelő
Legyél te is természetkutató
http://www.mme.hu/bolt/legyel-te-bogarvadasz
A tojás http://www.mme.hu/bolt/tojas
gyümölcsfa a résztvevő csoport számával megegyezően, ha van hely az udvarokon
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Költségvetést összegző táblázat
program
Madártani Egyesület
előadása óvodáknak
közös ócsai kirándulás

anyagigény
foglalkozást tartó díja
10.000,-/db
részvétel 600,-/fő
bérelt buszköltsége

mennyiség
14 alkalom

tervezett költség
140.000,-

busz: 150.000,-



iskoláknak

6 iskola (50 fő) kb. 30.000,-

1 alkalom

180.000,-



óvodáknak

9 óvoda (100) kb. 60.000,-

2 alkalom

360.000,-

2 alkalom
(kb.200 fő össz)

120.000,-

1 alkalom

120.000,-

250 db

75.000,-

ötpróba óvodák és
iskolák

1.feladatokhoz alapanyagok
(dekor-madártollak, gyöngyök,
ragasztó, színes papírok, stb.)

és
2. vendéglátást
60.000,-/alkalom
3. madárbemutató
120.000,-/alkalom
4. ajándékok
• hűtő mágnes
300,-/db




könyvek
óvodai csoportok
iskolai csoportok

9 óvoda (14 csoport)
6 iskola (8 csoport)

110.000,60.000,-

gyümölcsfa
3.500,-/db/ csoport
20 db
összesen az ötpróba
A Madarak városa, Ferencváros projekt szakmai programjainak tervezett
költségigénye
(etetőanyag nélkül)
madáreleség októbertől (a programokon kívül)
gyümölcsfák

A Madarak városa, Ferencváros projekt összes költségigénye az etetőanyaggal együtt
ÖSSZKÖLTSÉG

70.000,555.000,-

1.235.000,315.000,-

1.550.000,-

Budapest, 2020. február 18.
Gerséné Varga Ildikó
szakmai felelős
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