
Madárbarát könyvtár?! – kaphatja fel bárki a
fejét e cikket olvasva. Pedig egy madárbarát
könyvtár biztosan létezik már Magyarorszá-
gon: Kiskunfélegyházán.

Sõt, nemcsak madárbarát könyvtár, ma-
dárbarát óvoda is, melyre nálunk szintén van
példa: a Kossuthvárosi Óvoda, és annak lel-
kes óvónõje: Timafalvi Lászlóné. Már több
alkalommal mûködött együtt madárbarát
könyvtárunk a madárbarát óvodával rendez-
vényeink alkalmával.

A kiskunfélegyházi Petõfi Sándor Városi
Könyvtár és (ez év április elsejétõl már) Mû-
velõdési Központ barátsága a madarakkal
több éves történet. Kezdõdött évekkel ez-
elõtt, amikor Meizl Ferenc nyugalmazott
igazgató megkereste intézményünket azzal
az ötlettel, hogy fogjunk össze, vegyük rá a
gyerekeket a madarak szeretetére, neveljük
õket környezettudatosabbra. Az együttmûkö-
dés több értékes, a madarakról szóló rendez-
vényhez vezetett, például meghirdettünk egy
madarakról szóló fotókiállítást, amelyre ren-
geteg szép kép érkezett mindenki örömére.

Ezzel még nem ért véget a madárbarátság,
mert Meizl Ferenc tartott a gyerekeknek a
madarakról egy érdekes, diavetítéssel egybe-
kötött foglalkozást, amelyen a gyerekek hal-
latlan lelkesedéssel vettek részt.

Két éve készültek el a könyvtár elõtt és
mögött a madárkápolnák, madárodúk, 
és már büszkélkedhetünk kikelt fiókákkal,
sikerült is õket megörökítenünk. A Gyer-
mekbirodalom teraszán madárkápolna és
itató található. A könyvtár elõtti kiöregedett
fákat kivágták, helyükre új fák kerültek:
szép vérszilvák, hasznosak a madarak szá-
mára.

Tagjai lettünk a Magyar Madártani Egye-
sületnek, és levélben kezdeményeztük a Ma-
dárbarát Könyvtár alprogram létrehozását a
hozzá járó táblával együtt.

Idén áprilisban alakult meg a könyvtár
Madárbarát Klubja, melynek nyitó foglalko-
zására majd negyvenen jöttek el. Ezen szó
esett a közös célkitûzésekrõl, madarakról
természetesen, és hogy ne csak elméletben
legyünk madárbarátok, egy közös madárles-
sel folytattuk a könyvtárunk mögötti park-
ban. Aki felismert egy-egy madarat, a klub
füzetében név szerint is helyet kapott! Ennek
a kis lelkes madárbarát csoportnak felnõtt és
gyermek tagjai is vannak. A felnõttek tapasz-
talata és gyakorlata jól jön, ha terepen figyel-
jük meg tollas kis barátainkat.

A Gyermekbirodalomban egy igényes in-
formációs felület található, itt megtekinthe-
tik az olvasók a Madárbarát Klub híreit, 
híres ornitológusok, természetfotósok élet-
rajzát, a Magyar Madártani Egyesület egyes
cikkeit, környezetünk madarait rövid ismer-
tetõvel. Mindez egy kis szögletben kapott
helyet, dekorációként egy szép száraz faág
látható tûnemez technikával készült mada-
rakkal (kolléganõnk munkája). A táblával
szemben rá lehet csodálkozni az erkélyün-
kön levõ madárkápolnára és az itatóra, gya-
korta a benne étkezõ madarakra is.

Idén madárbarátokhoz méltóan ünnepel-
tük a madarak és fák napját. Meghirdettünk
egy találkozót, amelynek az Ugye Te is ma-
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Hogyan lettünk madárbarát könyvtár?



dárbarát vagy? címet adtuk. A gyerekek fel-
adata az volt, hogy az Apáczai Kiadó által
megjelentetett iskolai tankönyvekbõl (me-
lyekben a madarakról sok hasznos informá-
ció és szépirodalmi mû található) kívülrõl 
tanuljanak meg egy verset vagy mesét, és
osszák meg velünk és a többi jelentkezõvel.
A szokásos versengés tehát elmaradt, de sen-
ki sem bánta. Így lett e nap valóban a mada-
rak és fák ünnepe. Ha már ünnepeltünk,
ajándék is volt, ugyanis az Apáczai Kiadó
ügyvezetõ igazgatója, Esztergályos Jenõ
ajándékokkal támogatta rendezvényünket.
Több mint negyven gyermek vett részt a ta-
lálkozón, és mindegyik ajándékot kapott, 
valamint egy kis emléklapot.

A Madárbarát Klub második foglalkozá-
sakor a sok szempontból, így madártanilag is
egyedülálló Péteri-tavat látogattuk meg táv-
csövekkel és madárhatározó könyvekkel fel-
szerelve. A tanösvény vezetõvel látogatható
elõzetes engedélykérés után. Bár a madará-
száshoz ideális egy fõt 37 fõvel meghaladtuk
és a napszak sem volt a legkedvezõbb
madárleshez, azért sikerült távcsõvel és 
szabad szemmel megfigyelnünk az itt élõ
egyedülálló madárvilágot. Hihetetlen, szinte
idillikus, érintetlen tájon haladtunk végig. 
A tanösvény útján a fû le volt nyírva, az út

mellett hullámzott a térdig érõ fû, benne pi-
pacsok. Mindenhol elszórva virágzó akácfák
és édes illat…

Ahogy közeledtünk a tóhoz, egyre
erõsebben hallatszott a békák brekegése.
Ezek nem valamiféle frusztrált városi békák
voltak, hanem mély és elégedett volt még a 
kuruttyolásuk is, itt õk voltak otthon, és mi
voltunk a betolakodók. Rögtön az jutott
eszembe: én még sohasem hallottam békákat
ilyen elégedetten kuruttyolni… A madarak
messze a tó fölött szálltak, némelyik le-le-
csapott a vízre. Rengeteg madárfaj él itt a Pé-
teri tónál: az összes hazai gémfaj például.

A tanösvényen kis kilátón megfigyelhet-
tük a gyönyörû tavat és kivételes állatvilágát
magasabbról. Mennyire sajnáltuk, amikor
vissza kellett indulnunk, hiszen annyi gyö-
nyörködnivaló lett volna még! Élményekkel
és fényképekkel gazdagodtunk, mert ahogy
megbeszéltük a túra elején, a Kiskunsági
Nemzeti Parkból csak az élményeinket, az út
porát a cipõnkön és fényképeinket vihettük
haza, ez így van rendjén.

Sokat tettünk a madarakért és a természe-
tért, de még mindig tehetünk többet. Hogy
vajon mit, ezen kell közösen munkálkod-
nunk, mert ha óvjuk a természetet, a fákat, a
madarakat, kevésbé kell félnünk attól, mi-
lyen világban ébredünk maholnap. Egy
könyvtár szerepet vállalhat ebben a madár-
barátságával, erre buzdítanék másokat is: 
lehetne több madárbarát könyvtár is az or-
szágban! ■
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