
„Kiváló Tehetséggondozó” díj

Hazai és határon túli pedagógusokat, tehetség-
segítő szakembereket, valamint települési önkor-
mányzatokat díjaztak a 2022. április 29-én meg-
rendezett Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” 
gálán Budapesten.
A „Kiváló tehetséggondozó“, „Kiváló tehetségfejlesztő” 
és „Kiváló tehetségsegítő”  kategóriákban idén 
összesen 443 szakembert jelöltek. Közülük, a szakmai 
értékelés után választotta ki a Pályázati Bizottság azt az 
58 kiemelkedő munkát végző díjazottat, akik Zsigó 
Róberttől, a Miniszterelnökség családokért felelős 
államtitkártól vehették át kitüntetésüket.
A „Kiváló Tehetséggondozó” kategóriában összesen 

22 pedagógust díjaztak, köztük a Gönczy Pál Álta-

lános Iskolában dolgozó Dobránszkyné Csige Bog-

lárka tanítónőt is, aki hosszú évek óta végzi fele-

lőségteljesen és elhivatottan tehetséggondozó 

munkáját. Tanítványai számos országos és megyei 

versenyen érnek el kimagasló eredményt, elsősor-

ban a matematikai-logikai és térbeli- vizuális tehet-

ségterületen.
Rangos elismeréséhez szeretettel gratulálunk! 

Június 4-én a gyerekeké volt a közösségi ház

Tavaszi
virágosztás

Természetfotó
kiállítás
Tripó Sándor Tamás a Gönczy Pál Általános Isko-

la 7.b osztályos tanuló kiskora óta imádja a ter-

mészetet, az állatvilágot, s főképpen a madár-

világért rajong. A természetet járva számos fotót 

készített hazánk élővilágáról. Az idei évben az 

Országos Erdészeti Egyesület vándortábor fotó-

pályázatának első díját is megnyerte „Metamor-

fózis” című munkájával.
A győztes fotó és számos szebbnél szebb felvétel 

2022. április 26. és május 3. között volt megte-

kinthető a közösségi ház „Lesben” című fotó-

kiállításán.

(Részletek a 3. oldalon.)

A rossz időjárás kissé átírta az idei gyermeknapi 

rendezvény forgatókönyvét, de így is sokan elláto-

gattak a szombat délutáni programokra. A színház-

terem és az előtér vidám gyermekzsivajtól volt han-

gos, de akadt látnivaló a piactéren is. Este táncházba 

várták a józsaiakat.
2 órától színpadi produkciókkal vette kezdetét a józsai 

gyermeknapi program. Ezúttal a gyerekek szórakoztatták 

a gyerekeket: bemutatkoztak a helyi óvodások és isko-

lások tánccsoportjai, a 25 éve alakult Muzsikáló Egész-

ség Alapítvány citerásai, a Fény Felé Alapítvány tánc-

csoportja, mazsorettesek, néptáncosok, énekesek. A szí-

nes színpadi bemutatók szünetében az előtérben lehetett 

kézműveskedni, lézeres puskával célba lőni, volt 

lufihajtogatás, arcfestés, a kicsiknek mini bábszínház, 

kifestő, kirakó. A piactéren óriásbábok szórakoztatták a 

gyerekeket, akik egyenesen Miskolcról érkeztek, hogy 

megelevenítsék Szent György és a sárkány legendáját. 

Nagy sikere volt az óriás buborék készítésnek is. Habár 

az időjárás megtréfált bennünket, mert a szabadtéri prog-

ramok elmaradtak, de így is öröm volt ismét együtt ünne-

pelni a gyermeknapot a két évig tartó pandémia után.
Este fél 7-től táncházzá alakult a színházterem – kor-

osztályi megkötés nélkül. Az érdeklődő felnőttek és 

gyerekek kalotaszegi táncokat tanulhattak Both József 

és Szabó Tímea vezetésével, Bíró Imre és zenekara 

zenei kíséretével. A szerencsés időpontválasztásnak 

köszönhetően ez a táncházi este nemcsak a néptánc 

népszerűsítését szolgálta, hanem egyben tisztelgés is 

volt a nemzeti összetartozás napja előtt is, a trianoni 

békediktátum aláírásának 102. évfordulójára 

emlékezve. 



Szeretne komposztálni? Így vágjon bele! 

A komposztálás jelentısége a keletkezı zöldhulladék helyben tartásán túl ab-
ban rejlik, hogy a komposztálható anyagok egyáltalán nem is válnak hulla-
dékká. A komposztálás folyamatával ugyanis a zöld javak akár kevesebb, mint 
1 év leforgása alatt különbözı mikroorganizmusok segítségével növények szá-
mára hasznosítható tápanyagdús humusz-szerő anyaggá alakulnak. És ehhez 
Önnek csak egy minimális energiabefektetésre van szüksége! 
A keletkezı háztartási hulladék akár 1/3-ad része is komposztálható zöld hul-
ladékként. 

Mi a komposztálás? 
A komposztálás biológiailag lebontható zöld hulladék levegı jelenlétében tör-
ténı, irányított lebomlását jelenti, de tekinthetjük korhadásnak is. 

A végtermék sötét, földszerő, gyúrható állagú, 50-60% nedvességtartalmú, táp-
anyagban gazdag komposztanyag. 
A legjobb az egészben, hogy komposztálhatsz konyhai zöld hulladékokat és 
kerti zöld hulladékokat is, így azokat nem kell elszállíttatia. 

Mi a helyzet az égetéssel? 
Az elégetett avarból származó légszennyezı anyagok károsak a mi és a lakó-
közösségünk egészségre egyaránt. Az égésbıl származó hı semmilyen mó-
don nem hasznosul, vagyis az égetésnek egy részrıl nincs ilyen jellegő gya-
korlati haszna sem.  

A fenti érvek mellett még szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy 
Debrecenben az avarégetés tilos! 

Az ökomenedzser iroda címe: Debrecen MJV Polgármesteri Hivatal Zöldterü-
leti Osztály, 4025 Debrecen, Barna utca 23. 90. sz. iroda  
Ökomenedzser: Fülöp Ferenc Krisztián, Nagy Katalin 
E-mail: hungairy@ph.debrecen.hu 
Telefon: 06 52 511-583 

A HungAIRy LIFE integrált projekt 2019-ben indult 10 településen, köztük Deb-
recenben, amelynek fókuszában az egyik legjelentısebb környezetvédelmi 
probléma megoldása; a levegıminıség javítása áll. Ezt többek között emisz-
sziós adatbázisok fejlesztésével, átfogó szemléletformáló, tájékoztató tevé-
kenységgel és egy országos szakértıi, tanácsadói hálózat felállításával való-
sítják meg a projektben részt vevı partnerek. Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata ezen célok mentén olyan zöld felületeket alakít ki, amelyek 
hozzájárulnak ahhoz, hogy tisztább legyen a levegı. 

Tavaszi egyesületi élet, sportélet 
Hagyományırzı Disznótort és Karitatív Napot szervezett az idén 10 éves Jó-
zsai SZTSE Alsó-Józsán a Dalmi Házban 2022. március 4-6. között. A rendez-
vénysorozat igazán a régmúltat idézte mivel 3 napig tartott a disznótor. Renge-
teg programmal készült az egyesület: néptánc bemutató, hiphop fellépés, vı-
fély-köszöntı, szalmával perzselés és még sok-sok hagyományırzı program. 
Közösen tanulhattuk a népitánc fortélyait és újszülött kis bárányt simogattunk. 
2022. április 8-án Családi Napot tartottunk a Józsai SZTSE szervezésében Pal-
lagon, a Tündérkertben. Hagyományos magyar ételeket készítettünk. Megismer-
kedtünk a betyár öltözettel, magyaros majd modern táncokat tanultunk a fellépı 
tánccsoportoktól. Mindkét esemény támogatta a Miniszterelnökség és a Beth-
len Gábor Alapkezelı Zrt. 
2022. április 24-én Szentgyörgy Napi Kincskeresét szerevezett a Józsai SZTSE 
a Monostorerdıben Alsó-Józsán, melynek keretében a résztvevı családok gya-
logosan túráztak a Csúcs utcáról, miközben történelmi sétát tettek a Csörsz-árok-
hoz, és kisétáltak az egykori Monostor település határáig. A Kincskeresés hagyo-
mányának ápolása az 1900-as évek elejére nyúlik vissza, amikor is alsósi fiatalok 
kigyalogoltak Szentgyörgy Napja éjszakáján az egykori Monostor településre, 
és megpróbálték megtalálni a Templomhegy tövében elrejtett kincseket, amit a 
menekülı Keresztények rejtettek el a Tatárok elıl több mint 500 éve. 
A Bushido Karate Sportegyesület 2022. május 2-tól újból karate edzést tart a 
Grundon. Várjuk a gyerekeket edzésen 4 éves kortól. Alkalmaink hétfıi és pén-
teki napon vannak 18 órától. Május 28-án Nagykállóban a józsai karatésok a 
DEAC karatésaival együtt fogják képviselni a Cívis Várost. 
Szépen fejlıdik a Józsai SZTSE Sétafoci programja, továbbra is várjuk az érdeklı-
dıket. 
2022. május 8-án Környezetvédelmi Családi Napot tartott a Józsai SZTSE. En-
nek keretében megtakarítottuk a Kiserdı utca mellett található egykori Úttörı-
tábor területét. Hagyományos disznótoros ételeket készítettünk a résztvevık-
nek, népi hagyományokkal ismerkedtünk meg. Újrahasznosított hulladékból 
kukákat helyeztünk ki, felújított padokat festettünk le és raktunk ki, virágot ül-
tettünk. Ezzel megszépített pihenı részt kialakítva az erdıszélén. A Madarak és 
Fák Napja alkalmából egyesületünk címerével ellátott madáretetıt szereltünk fel 
az egyik fára, ahol a gyerekek etethetik télen a kis énekesmadarakat. Rendez-
vényünket támogatta a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelı Zrt. 
Nyári sporttábort szervez a Bushido Karate Sportegyesület és a Józsai SZTSE 
2022. július 18. és 24. között Nagyrábén. Napi két karate edzés, fürdés – úszás 
a Földesi strandon. Francia kastély látogatás, kézmőveskedés a hagyományok 
győjteményében és még sok-sok érdekes program.  
Érdeklıdni programjaink iránt: 06 30 581 9845. 

(İri Krisztián) 2



Tavaszi világosztás 
A hagyományoknak megfelelıen Debrecen egyéni önkormányzati képviselıi 
2022-ben is osztottak egynyári virágokat és balkonnövényeket a körzetükben 
élı debreceni lakosoknak. 
Az akcióról sajtótájékoztató keretében számolt be Papp Viktor, a debreceni 
közgyőlés Fidesz-KDNP frakciójának vezetıje 2022. május 19-én. Mint el-
mondta, a város lakói körében nagy népszerőségnek örvend a virágosztás, 
amely a Debrecen a mi kertünk elnevezéső program keretében zajlik idén is. 
Közel két és fél évtizede – 1998-ban – az akkori Fidesz-frakció kezdeménye-
zésére indította útjára az önkormányzat a virágosztási akciót annak érdeké-
ben, hogy a város lakóival közösen tegye szebbé és virágosabbá szeretett 
otthonunkat, Debrecent. Azóta ez a hagyomány csupán 2020-ban, a korona-
vírus-járvány miatt szakadt meg. Ekkor az osztásra szánt virágok a város köz-
tereire kerültek, s a Köszönjük, Debrecen! feliratot is kirakták belılük. 
Idén összesen megközelítıleg 110 ezer darab egynyári virágpalántát és bal-
konnövényeket biztosítanak az érdeklıdıknek. Szintén a hagyományoknak 
megfelelıen a virágok május közepétıl június közepéig tartó szétosztásában 
az egyéni önkormányzati képviselık segédkeznek – városrészenként, illetve 
képviselıi körzetenként megadott idıpontokban és helyszíneken. 
Józsán május 31-án két helyszínen, a Gönczy Pál Általános Iskolában és a 
Lóránttfy Zsuzsanna Általános Iskolában Balázs Ákos alpolgármestertıl ve-
hették át a virágokat az érdeklıdık. 
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Gönczys hírek 
Kétéltőek lepték el a Gönczyt! 
A hír akár áprilisi tréfa is lehetne, de tényleg megtör-
tént. Március 28-án a kora délelıtti órákban arra let-
tek figyelmesek a gyerekek az iskolában, hogy egy 
tucatnyi béka költözött az aulába, de szerencsére 
csak néhány napra. Március 28. és április 1. között 
iskolánk központi épületében – a Gönczy Pál u. 1-3 
szám alatt – volt megtekinthetı a Magyarország bé-
káit bemutató vándorkiállítás, így egy idıre kétéltőek 
lepték el az aulát, persze csak rollupokon. A kiállítást 
az MME biztosította számunkra. Kapcsolódott hozzá 
egy interaktív, ismeretterjesztı foglalkozás, ami a 
békákat, kiemelten a zöld varangyot, a 2021-es év 
kétéltőjét mutatta be. A foglalkozást dr. Szabolcs 
Márton az ökológiai kutatóközpont tudományos se-
gédmunkatársa tartotta nagy érdeklıdés mellett. 
A harmadik, negyedik és ötödik évfolyam tanulói is 
képviseltették magukat, érdeklıdve hallgatták a ku-
tató érdekes ismertetıjét a hazai békákról. 

A hatodikosok osztályfınöki órán is használták az is-
mertetıket, miközben téves információt tartalmazó 
álhíreket szerkesztettek a plakátok segítségével. 
Reméljük, hogy a hét folyamán, mindenkinek lehe-
tısége nyílt megbarátkozni e védett kétéltőekkel és 
megismerni az élıvilágban betöltött szerepüket, vé-
delmük lehetıségeit és fontosságát. 

(Guba Attila) 

Zöldforgó Élménynap 
Április 22-én, a Föld napján az iskola közössége 
rendhagyó tanítási napon vett részt. 
A Zöldforgó Élménynap része egy izgalmas, ját-
szóház és a legmodernebb AR/VR technológia se-
gítségével készült kiállítás, valamint egy tematikus 
interaktív Alma Együttes nagykoncert. 
Az iskola tornatermében került megrendezésre a 
rendhagyó foglalkozás 6 kiválasztott osztály rész-
vételével. 

Az elsı helyszínen a diákok VR (VARIA Techno-
logy) eszközök segítségével válaszoltak külön-
bözı kérdésekre. A virtuális valóság során a gye-
rekek egy VR szemüveget vettek fel, aminek a se-
gítségével egy szeméttelepen készült körképet lát-
tak, körbe tudták járni a szemét halmokat képileg 
és közben kiválasztós kérdések jelentek meg a 
képernyın, amikre válaszolniuk kellett. 
A második helyszín egy 10 elembıl álló interaktív 
kiterjesztett valóság (Augmented Reality) techno-
lógiával támogatott kiállítás volt, ahol életre keltek 

a bemutatott képek. Az AR kiállítás alatt a gyere-
kek egy tabletet kaptak a kezükbe, és a kiállított 
tablókon, környezetvédelmi témájú posztereken el-
helyezett marker pontokat kellett megtalálniuk, 
amire ha ráirányították a tabletet, akkor megeleve-
nedett a kép. 
A harmadik színhely a játszóház és szakmai bemu-
tató volt. A KSZGYSZ Környezetvédelmi Szolgál-
tatók és Gyártók Szövetsége) által kialakított mini 
szakmai sarok 5 fenntarthatóságra nevelı játékkal 
várta a diákokat, melyek segítségével környezet-
védelmi problémákat oldottak meg. Ezeken túl az 
interaktív élménypedagógia eszközei mentén elké-
szített ismeretterjesztı, ráébresztı kalandfüzete-
ket, teszteket, kisfestıket, segédleteket is kaptak a 
résztvevık ajándékba. 
A nap fénypontja mégis az egész iskolaközösséget 
megmozgató Alma Együttes tematikus interaktív 
nagykoncertje volt. A gyerekek jól érezték magu-
kat, hangosan énekeltek és örömmel mőködtek 
együtt az együttessel. A legnépszerőbb slágerek 
mellett, tematikus, környezetvédelemmel foglal-
kozó dalok is hozzájárultak a jó hangulathoz. 

ZöldForGO app, mely a ZöldForgó programot tá-
mogató ingyenesen letölthetı (Android és iOS) 
edukációs applikáció számos izgalmas funkcióval 
várja kis felhasználóit. Kiállítás, kvízverseny, szí-
nezı, tudástár, VR tartalmak. 
Az érdeklıdık www.zoldforgo.hu oldalon további 
információkat találhatnak a programmal kapcsolat-
ban és az applikációt is letölthetik. 

(Csáki Éva, a Zöldforgó Élménynap 
iskolai koordinátora) 

Eredmények 
Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei 
9. hely Szıllısi Bálint (2.a), 12. hely. Petrovics
Eszter Lilla (2.a) Felkészítı tanító: Ignáth Ildikó 
15. hely Bakondi Ábel (2.b) Felkészítı tanító:
Eszenyiné Stéh Katalin 
Csapatversenyben a 3. helyezést érték el a ta-
nulók. (26 csapatból)  
6. hely Papp Sára (4.b), 7. hely Gorzsás Bence
(4.b), 8. hely Szilágyi-Lund Hanna (4.b) Felkészítı 
tanító: Dobránszkyné Csige Boglárka 
Csapatversenyben a 2. helyezést érték el a ta-
nulók (29 csapatból) 
2. hely Szabó Frigyes (5.a) Felkészítı tanára:
Tóth Enikı 
Csapatversenyben 4. helyezést érték el ötödi-
keseink (23 csapatból). 
Csapattagok: Szabó Frigyes, Homonnai Adél, Szıl-
lısi László Felkészítı tanáruk: Csernus Sándor 
Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos - az 
országos döntıre április 22-én került sor 
7. hely Papp Sára (4.b) Felkészítı tanára: Dob-
ránszkyné Csige Boglárka. 
12. hely Szabó Frigyes (5.a) Felkészítı tanára:
Tóth Enikı 

25.hely Szıllısi Bálint (2.a), 138. hely Petrovics 
Eszter Lilla (2.a) Felkészítı tanító: Ignáth Ildikó. 
55.hely Gorzsás Bence (4.b), 64. hely Szilágyi-
Lund Hanna (4.b) Felkészítı tanító: Dobránsz- 
kyné Csige Boglárka 
Mozaik Országos Tanulmányi Verseny 
Anyanyelv: 1. hely Czagány Dénes (4. a),  3. hely 
Papp Sára (4. b), 4. hely Abuczki Levente (4.a), 5. 
hely Baráth Bence (4.b), 6. hely Domokos Tamás 
(4.a), 7. hely Papp Krisztina (2.a), 8. hely Szıllısi 
Bálint (2.a), 13. hely Szilágyi-Lund Hanna (4.b), 
15. hely Oláh Zsófia (4.a), 18. hely Makranczy
Márton (4.b) Felkészítı tanítók: 2.a osztály: Mak-
ranczyné Pete Regina, 4. a osztály: Kondor Krisz-
tina és a 4.b osztály: Kósa Krisztina 
Irodalom: 11.hely Szirota Vince (2. a) Felkészítı 
tanító: Makranczyné Pete Regina 
Matematika: 1. hely Kovács Nimród (2.a); 1. hely 
Papp Sára (4.b); 2. hely Juhász Barnabás (2.a); 3. 
hely Szıllısi Bálint (2.a); 3. hely Szilágyi-Lund 
Hanna (4.b); 4. hely Baráth Bence (4.b); 6. hely 
Dani Nóra (2.a); 7. hely Makranczy Márton (4.b); 
11. hely Szirota Vince (2.a); 14. hely Szabó Fru-
zsina (4.b) Felkészítı tanítók: 2.a osztály: Ignáth 
Ildikó, 4.b osztály: Dobránszkyné Csige Boglárka 

Megyei képzımővészeti rajzpályázat 
2. hely Papp Sára (4.b)  Segítı pedagógus: Dob-
ránszkyné Csige Boglárka 
 

Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MA-
TEGYE) Alapítvány megyei matematikaverseny 
1. hely Baráth Bence (4.b) Felkészítı tanító: Dob-
ránszkyné Csige Boglárka 

Atlétika Diákolimpia Megyei Döntı Egyéni-és 
Váltóversenyein 
Megyei Diákolimpiai bajnok: Szalóki Bálint (8. a) 
súlylökés /edzıje: Tömöri István/ és Kovács Lırinc 
Benedek (8. b) 100 méteres síkfutás  
Ezüstérem: 4x 600 m-es váltófutás lánycsapat: 
Csapat tagjai: Hüse Karina (7. a), Vágó Petra (8. 
a), Kiss Viktória (8. a) és Nagy Diána (8. a). 
Bronzérmesek: 1500 méteres síkfutás Kiss Bi-
anka (7. b) /edzıje: Géczi Gergı/, magasugrás  
Füzesi István (8. b), 1500 méteres síkfutás Kovács 
Lırinc Benedek (8. b). Felkészítık tanárok: Be-
nedek Gyöngyi és Gazdag Ádám testnevelık. 
Különdíjas alkotások 
Buglyó Tamás (4.b) és Soltész Olívia (4.b) külön-
díjat kapott a Hajdú-Bihar Megyei Képzımővészeti 
Versenyen. Illusztrációik témája „A sport szerepe a 
mindennapi életben.”  Segítı pedagógus: Dob-
ránszkyné Csige Boglárka 

XXV. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei he-
lyesírási verseny 
2. hely Homonnai Adél (5. b), 10. hely Hüse Karina
(7. b), 16. hely Gudász Roland (8. a), 32. hely 
Szabó Frigyes (5. a), 38. hely Molnár Bogárka (8. 
a) Felkészítı tanárok: Budáné Hajdu Ágnes, Kon-
dorné Peidl Borbála, Makai Judit 
Megyei Komplex Tanulmányi Versenyen 
Népdaléneklési versenyen – csapat: 
1.hely Makranczy Márton Béla, Mihalovics János 
Zsigmond és Szilágyi-Lund Hanna (4. b) Felké-
szítı tanító: Dobránszkyné Csige Boglárka 
Memoriterek verseny: 
3.hely Jurácsik Mira Dalma (6. b), különdíj Rıth 
Kristóf (5. a) Felkészítı tanár: Makai Judit  
TEKI-TOTÓ országos matematika tanulmányi 
verseny 
Ezüst minısítés: Buglyó Tamás (4. b) Felkészítı 
tanító: Dobránszkyné Csige Boglárka 5
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Otthonok és lakóik - egy helyen 
A Madarak és fák napja alkalmából nyílt meg a Természettár kiállítása Ott-
hon az erdıben címmel a DEMKI Józsai Közösségi Házban május 10-én. 

İseink már a kezdetektıl szoros kapcsolatban volt a madarakkal. Elég csak a 
vándorló ıseink turul szimbólumára, vagy a népdalainkban oly gyakran sze-
replı madarakra, népmővészeti madármotívumainkra gondolnunk. Ezért nem 
véletlen, hogy a Madarak és fák napjának megünneplése is egy magyar orni-
tológus, Chernel István nevéhez kötıdik. İ kezdeményezte 1902-ben, hogy 
szenteljünk egy napot az évben arra, hogy figyelmünket a madarakra és a fákra 
irányítjuk. Ez az elmúlt 120 év alatt talán soha nem volt annyira fontos, mint 
napjainkban. Ezért is van különleges jelentısége a most megnyílt kiállításnak. 

A május 10-én délután tartott megnyitó ünnepségen részt vett Balázs Ákos al-
polgármester úr, Józsa településrész önkormányzati képviselıje, Váradi Zol-
tán, a Természettár vezetıje, Halász D. János, a DEMKI ügyvezetıje, a Deb-
receni Galamb és Kisállat Tenyésztık Egyesülete képviseletében Juráskó Ist-
ván és Oláh János galambtenyésztı, valamint a Gönczy Pál Általános Iskola 
3. osztályos tanulói.

Balázs Ákos kiemelte, hogy mennyire fontos Debrecen számára a környezet, 
a helyi élıvilág védelme, ezért a város kiemelt figyelmet fordít ezekre a terüle-
tekre. Az e célra létesült Future of Debrecen jó kapcsolatot ápol a Természet-
tárral, és arra buzdította a megjelent gyerekeket, hogy a saját környezetükben 
ık is fordítsanak figyelmet a madarakra, illetve kapcsolódjanak be a Termé-
szettár madármegfigyelı és madárvédelmi programjaiba. Váradi Zoltán ismer-
tette a most induló programot, amelynek célja, hogy egy madár lakóparkot ala-
kítsanak ki a Nagyerdın, ahol odúk kihelyezésével segítik a madarak otthonra 
találását. Ez különösen fontos napjainkban, mivel a madarak élettere egyre 
szőkül, nehezen találnak költésre alkalmas helyet a városias környezetben. 
Idézte a jól ismert szállóigét: „Ha madárdalt akarsz hallgatni, ne kalitkát vegyél, 
hanem ültess fát”. Különösen fontos, hogy ezt a szemléletmódot már gyerek-
korban elsajátítsuk, hogy késıbb ez már szokásunkká, életfilozófiánkká váljon. 
A két galambász vendég testközelbe hozta a madarakat. Juráskó István egy 
mini galambkiállítást rendezett díszmadaraiból, amiket a gyerekek kézbe is ve- 
 

hettek, megsimogathattak. Az igazi nagy attrakció a galambröptetés volt: két-
száz postagalambot engedtek szabadon a piactér parkolójában, ami impozáns 
látványt nyújtott. 

A megnyitó ünnepség második részében interaktív foglalkozáson vehettek 
részt a tanulók. Lehetett madarakat készíteni papírból, fonalból, és volt mada-
ras óriáskirakó is. Játék közben új ismeretekkel is gazdagodtak a gyerekek, és 
közelebb kerültek a madarak világához. 

A Természettár kiállítása május 24-ig látható a közösségi ház galériájában nyit-
vatartási idıben, ahol nemcsak madarakról készült képeket, 3D-s maketteket 
láthatunk, hanem különbözı típusú odúkat is, amiket kis kézügyességgel akár 
magunk is elkészíthetünk, hogy a kertünkben otthonra találjanak repülı kis ba-
rátaink. 
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