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Természetes találkozások

A tavasz színei, hangjai
Mire jelen írás az olvasók kezébe kerül, már
túl vagyunk a választásokon. De mit is érdekel ez engem, amikor a természetben tett
kirándulásokról szóló beszámolóim igazán
pártsemlegesek. Legalábbis eddig azt hittem.
Aztán megnéztem a legutóbbi madarásztúrám listáját, amibe olyan fajok is kerültek,
mint a vörösvércse vagy a tőkés réce, hogy a
cigánycsukot és a cigányrécét már ne is említsem…
Akinek persze erről is a politika jut eszébe,
az magára vessen! Ha visszagondolok a közel
múltban a sárándi és mikepércsi határban tett
kirándulásomra, nekem csupán a mindenhonnan pezsgő kikelet, az élettel teli természet idéződik fel. Mint a laposokban keresgélő piroslábú cankók, bíbicek, nagy pólingok
és a hozzájuk társult nagy goda látványa. De
felejthetetlen volt a derecskei határ felől folyamatosan hallatszó darukrúgatás, a lépten-nyomon felhangzó csipp-csupp kiáltások,
amelyekkel a csilpcsalpfüzike árulja el kilétét,
s milyen szép volt hallgatni a különféle récék
fajtól függő csörgését, hápogását és fütyülését
vagy a megrebbenő feketerigó riasztását is.
Hát még azok a pillanatok, amikor a természet legszebb titkaiba nyerhettem betekintést! Amikor közelről csodálhattam meg
egy kék cinege elvarázsolt égboltot idéző szíÉRETTSÉGI UTÁNI KÖZÉPÉS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS
A KODÓBAN!
www.kodolanyi-debrecen.hu
Kedves Leendő Diákunk!
2010 szeptemberétől tandíj nélkül
már nemcsak 2 éves felsőfokú
idegenforgalmi, gazdász,
kommunikátor,
hanem 1 éves középfokú
protokoll és kereskedelmi
OKJ-s szakmákat is
szerezhetsz a KODÓ-ban!
Fontos, hogy a szakokra felvételi vizsga nincs,
és a legkorábban bejutók bónuszt is kapnak.

Szörfözz ide: www.kodolanyi-debrecen.hu
Címünk: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 19.
Telefonszám: 52/502-275
E-mail: szakkepzes@kodolanyi-debrecen.hu

Influenza, köhögés, torokgyulladás,
allergia, asztma???
A hirdetés bemutatója egy alkalommal
ingyen veheti igénybe a sóterápiát!

Hurutok, torok-, gégegyulladás, szénanátha,
arcüreg-, homloküreg-gyulladás, vírusos
fertőzések, pikkelysömör, ekcéma, szív- és
érrendszeri betegségek, anyagcsere-betegségek,
pajzsmirigy-betegségek megelőzésére,
kezelésére

Bérletakció!

Vállaljuk szülinapi, névnapi gyermekzsúrok
lebonyolítását, színes programokkal
Üdülési csekket elfogadunk!
Díjtalan internetezési lehetőség.
Debrecen, Nyíl utca 134. • www.sosziget.com
Időpontkérés: 06-52/541-241; 06-70/615-4860

A vörösvércse tollazata teljes pompájában
tárult elénk

neit egy sárgászöld zuzmókkal mintázott bodzaágon. Vagy amikor olyan közelről szemlélhettem a bevezetőben említett vörös vércsét,
hogy annak tollazata teljes pompájában tárult
elém. De említhetném azt a gyékényen meglesett függőcinegét is, amely a növény buzogányának magjait fogyasztotta, miközben a
folyamatosan támadó böjti szelek a nagy tépdesés során elszabaduló pihéket látványosan
sodorták tova.
És mindezeket a szívet-lelket gyönyörködtető csodákat csak tetézi, ha még ornitológiai szempontból érdekes találkozásokat is
feljegyezhetek. Ilyen volt az első idei sárga billegető megpillantása, vagy a hazánkban ritka
fészkelőnek számító bütykös ásóludak látványa is. A világszerte veszélyeztetett és hazánkban fokozottan védett cigányrécék csapatos
megjelenése is mindig emlékezetes és örömteli esemény.
Ilyesfajta élményekkel gazdagodhat a természetjáró, ha van kedve és ereje felülemelkedni a mindennapok szürkeségén. A tavasz
színei, a kikelet hangos kavalkádja és a mindenhonnan előbukkanó élet ajánlószelvények
nélkül is választható.
És nem csak egy hétvégén…
Kép és szöveg: Pásti Csaba

Piknik a Nagyerdőért
A Békás-tó körüli park megújítása, bútorok és térkép kihelyezése is célja a Nagyerdőért Ös�szefogásnak.
A civil szerveződés május elsején
10 és 19 óra között tart rendezvényt Debrecenben a Békás-tó és
a gyógyfürdő közötti placcon. A
Nagyerdő-piknik nevű eseményre felállítandó sátrakban bemutatkozik egyebek mellett a Nagyerdőért Összefogás, a Derke nevű
közlekedési egyesület és a Zöld
Kör – tájékoztatott Párkányiné
Molnár Ibolya, a tömörülés képviselője.
A Nagyerdőért Összefogás
gyűjtőakciót is útjára indít. Ennek
célja, hogy megújítsák a tó körüli parkot, utcabútorokat helyezzenek ki, továbbá, hogy térképet és
információs táblát állítsanak fel
(például a védett állatokról és növényekről). A tervek között szerepel ugyanakkor egy örökbefogadó
program is, amelynek az a lényege, hogy felosztják a parkerdőt, s
az így vállalt területeinek karban-

tartásáról az örökbefogadók gondoskodnának. Tervezik a tó melletti játszótér megújítását is. A
pikniken erre is lehet jelentkezni.
Az elképzeléseket gyarapítja
egy tanösvény létrehozása (a Tiszántúli Természetvédők Társasága közreműködésével), valamint
tájba illő szelektív hulladékgyűjtők – szemmel látható távolságban való – kihelyezése. Az NÖ
mindezeken túlmenően azt szorgalmazza, hogy az önkormányzat
szervezzen őrszolgálatot a terület
folyamatos őrzése érdekében.

A nap során színpadi produkciók is szórakoztatják a látogatókat.
A programot a Debreceni Ifjúsági
Fúvószenekar műsora nyitja, lesz
madárismertető, a Lúdas Matyi
című darab, valamint ősmagyar
harci bemutató, hastánc- és rocky
show és stand up comedy látható.
A rendezvény kiemelt támogatja Debrecen önkormányzata, a gyűjtőakcióé a K&H Bank.
A Nagyerdőért Összefogás számla száma: 10403428-5052656872701006.

A civilszervezet plakátjáról ismerős baglyok „figyelnek”
természeti környezetünkre

