Madarak és Fák Napja Kishantoson
színes programokkal, kiállításokkal
SOLYMÁSZ BEMUTATÓVAL
2018. május 13. - vasárnap 9.00-16.00
Harmadik alkalommal hívunk mindenkit a természet megünneplésére, a természettel való szorosabb
viszony megteremtésére, az elmélyülésre, és a lelki-szellemi feltöltődésre. Az egész napos rendezvény
során számtalan program szolgálja a legkülönbözőbb korosztályok érdeklődését, de különösen a
gyerekekét.
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Kapunyitás
Megnyitó – a házigazdák köszöntése
A kiállító művészek bemutatása:
Szabó Ajna – festőművész, Kiss-Kovács Klára – kerámikus,
Udvari Emese - „ég-szerész”
Az Év Madara: a vándorsólyom előadás
Begyújtunk a kemencében
Madárgyűrűzés, madármegfigyelő séta
Solymász bemutató
Gasztonyi Dániel mestersolymász
EBÉDIDŐ
Játszóház –hangkeltő eszközök, csuhétárgyak
Fejér Megyei Népművészeti Egyesület
Nemezelés – Vészity Margó
Szövés, fonás, csomózás - Medvegy Zsuzsa
Kishantos fái: egy régi kert emlékei
Faismereti séta a kúria parkjában
A természetbarát kert - fűszerek és gyógynövények
Ismerkedés a régi magyar háziállatokkal - racka juhok, bárányok, régi
tyúkfajták
Szabad program a parkban
Kapuzárás

Egész nap: gyermekfoglalkozások a Magyar Madártani Egyesület szakembereinek vezetésével: a
kíváncsi természetbúvár: mit esznek a baglyok – bagolyköpetek és ami belőlük kiderül, mi lakik a
fákban? – hernyók, lárvák, bogarak, és madarak, hogyan nőnek a fák? – az évgyűrűk képződése és
láthatóvá tétele, építőművészek az állatvilágban – a függőcinege, sárgarigó, őszapó, gyurgyalag
fészke, a kürtősdarazsak építményei, a güzü hordása, a növények nagy csalói: a bangók – hogyan
porozzák be a méhek a bangókat? odúkészítés.
Részvételi díj: felnőtteknek 1.000 Ft/fő, gyerekeknek 14 éves korig 500 Ft/fő
6 év alatti gyermekeknek a részvétel ingyenes.
A büfében kávé, üdítő vásárolható.
KÜLÖNBUSZ INDUL Mezőfalváról 8.30-kor, Hantosról 8.50-kor,
visszafelé Kishantosról Hantosra 15.00 órakor, Mezőfalvára 15.30-kor.
KÉRJÜK, RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT MINDENKÉPPEN JELEZZE 2018.05.11-én 12.00 óráig az
itt megadott elérhetőségek valamelyikén: Tel: 25/506-020, 30/514-5274, 30/3850-379 Fax: 25/506021, kishantos@datatrans.hu

Szeretettel várjuk rendezvényünkön!
Kishantosi Vidékfejlesztési Központ és Mezőföld Népfőiskolai Társaság

Médiapartnerünk: CASTELLUM.DO

