
A megtijult tantisv6nyt 6s a krirny6k n<iv6ny- 6s iillatviliigiit leir6. rij tabl6kat Debreceni P6ter mutatta be a gyerekeknek

Sokaknak fontos a Madarak 6s Fak Napja
OsszrrocoTT A VARoS A HELYBEN l<Ozrr xfi ivTIzEDES MULTU RENDEZVTNYTNT

adarak 6s F6k Napj5t kozel k6t 6vtizede rendeznek Go-
don. id6n m6sodszor a B(zaszem lskola 6s sziil6i kdzos-

A rendezv6nyhez kapcsol6d6 rajzp6lyinatra az id6n rengeteg
alkotds 6rkezett. A k6pen Viirkonyi Csenge, a Huzella Tivadar
Alta16nos lskola 6. b osztSlyos tanul6jdnak munkiija

I V I s6ge vSllalta a szervezoi feladatokat.
Ahogy Horvdth Szi16rd is-
kolaalapit6 fogalmazott
a megnyit6n, a szervez6sben
az motiv6lta a csapatot, hogy
a teremtett vilSg szdps6gei-
re, a kornyezettlnk 6rt6keire
felhfvni, odairdnyitani a fi-
gyelmet nagyszer( feladat.
Mark6 J6zsef polg-armester
kdszontotte az egybegy(lte-
ket, akik a k6zmfves foglal-
koz6sokra, a mad5rodf-k6-
szit6sre, a szinpadi m(sorok
megtekint6s66rt vagy a meg-
hirdetett pdlydzatok ered-
m6nyhirdet6s6re 6rkeztek
a Nemesk6ri Parkerd6 liget6-
be. A vdrosvezet6 elmondta,
hogy a Godon 6l5knek fon-
tos a term6szet, a term6sze-
tes 6l6helyek v6delme, meg-
5rz6.se, 6s az Onkorm lnyzat
szivesen tdmogatja az ilyen
irSny( 6rt6kek 6taddsSt c6-
lul kitfu6 rendezv6nyeket.
A God V6rosi Polg5r5rs6g a ll.
VirSgos Porta rendezv6nnyel
kapcsol6dott be a Madarak
6s F6k Napja esem6nyeibe.
Szegedin6 Sz6ke Krisztina
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polgSr5r e kezdemdnyez6srik kapcsdn azt mondta el, hogy
a port6k el6tti kozterriletek rendben tart6sdval, min6l eszt6*
tikusabb, gondozottabb k6p6vel nemcsak magunk, hanem

eg6sz lak6kozoss6gtink oro-
m6t szolg6lhatjuk. Verseny-
felhivdsuk c6lja is e tev6keny-
s6g kiemel6se, jutalmazdsa
volt.
lgazi v5rosi osszefogds jel-
lemezte az idei rendezv6nyt,
amelynek a gazdag 6lm6nye-
ken tfl maradand6 eml6ke
a m6jus12-re fel(jitott erdei
Tan6sveny. Osszefogds, hi-
szen az onkorm5nyzat tdmo-
gat6sa tette lehet5v6 a kozre-
m(kod5k megvend69el6s6t,
az elengedhetetlen orvosi je-
lenl6tet a mobil mosd6k biz-
tosit6s6t. A Teleptil6sellSt6
Szervezet mfianyag kerti bri-
torok odaszSllit5s6val, a GSE
Kajak-Kenu Szakoszt6lya 6s
a GDSE rendezv6nys6trakkal
6s sorpad-szettek kolcson-
z6s6vel tdmogatta a kil6to-
gat6k kr6nyelm6t. Jakab Julia
kornyezetv6delmi referens

"TalSld ki ujra" p6lydzat6rais-
m6t tobb tucat hasznSlati 6s
disztlrgy 6rkezett az iskol6-
sokt6l. A God V6rosi Konyvtdr
6ltal meghirdetett rajzp6ly6-



zatra pedig rekord mennyis6g( alkot6s 6rkezett, szdm szerint 357, ami
k6tsz6zzal tobb, mint az el6z5 esztend6ben. Debreceni p6terrel, Bencsik
Zsuzs6val6s Bencsik KSlmdnnal 60 mad6rodrlt k6szitettek a gyerekek.
Lukdcs lstvSn pedig a korny6kre jellemez6 rovar- 6s lepkefajokat mutatta
be, n6h5ny egzotikus p6ld6ny vend69szerepl6s6vel. A God Vdrosi polg6r-
6rs6g meghivds5ra Lovas Eva a veresegyh5zi Medveparkr6lmes6lt, jdt6-
kos vet6lked5j6n k6tszem6lyes bel6p6t nyert a legtigyesebb versenyz6.
A J6zsef Attila M(vel5d6si Hdz m(vel5d6ssze rvez6i, a konyvt6rosok 6s
a B{zaszem lskola pedag6gusai k6zm[ives foglalkozdsokat tartottak
az 6rdekl6d6knek gyongyf(z6ssel, csuh6formSldssal, dekupiizsol5ssal 6s
origamizdssal. A szinpadon orszSgos versenyeken is bizonyitott zene- 6s
tdnciskoldsok produkci6i viiltott6k egym6st: a szervezd Bfzaszem lsko-
la n6pzenei tanszakos novend6kei, a GDSE TSncszakoszt5lya, a GREASE
TSE, az Orkhesztika Hast5nc Klub 6s a Huzella lskola nebul6ib6l szervez6-
dott git6regyrittes. Bemutat6t tartottak a godi aikid6sok 6s a dunakeszi
Kot6lug16 Klub tagjai, Nick Arpdd er6ember pedig a Toldi-verseny mo-
derStora volt.

Horv6th Szi16rd, a Bf zaszem lskola alapit6ja 6s Mark6 J6zsef polgdrmester a
rendezv6ny megnyit6jiin

Ujravirja liitogat6it a Nemesk6ri Parkerd6ben a Taniisv6ny
Az 1350 m6ter hosszrj erdei s6t5nyon osszesen ot tabl6t helyeztek ki
a szervezSk, melyek amellett, hogy bemutatjdk a korny6k fl6rdj6t 6s fau-
n6j6t, a testmozg5sra vdgy6knak egy-egy tornagyakorlatot is ajdnlanak.
fgy a term6szet mellett sajSt eg6szs6gtink v6delm6t is tdmogathatjuk.
A f6tdbl6r6l megtudhatjuk, hogy a mad6rmegfigyeldsek sordn 53 fajt
regisztr6ltak, melyek kozil29 kolt itt - ez6rt is fontos a f6szkel6helyek
(odvas fdk 6s a sfirf bokros tertlletek) v6delme. A madarak mellett v6-
dett denev6rfajok, kiseml6sok, hrill6k 6s k6t6lt(ek lakjdk a koznyelven
Kiserd6nek hivott terrl letet.
A kiserdei ranosv6ny 6s fut6piilya tabl6inak felrijit6s6t a Vdrosfejleszt6si
6s Kornyezetv6delmi Bizottsdg szponzor5lta, a tabl6kat pedig a piarista
SzakiskolSban k6szitett6k. Bizonyira sokunknak fog oromet okozni a kor-
ny6k 6l6vilSgdnak megismertet6s6vel. 6vjuk a kozos 6rt6keketl

V. PdlfaiKinga

A Madarak 6s F5k NapjSt 1902 6ta rinnepeljtik. Chernel lstvdn or-
nitol6gus szervezte meg Magyarorszdgon, s6t, a vildgon is el6szor
a madarak 6s fdk v6delm erSl szolo napot, melyet k6s6bb Herman
Ott6 javaslatira az 1906.6vi l. torv6nycikk szab5lyozott. 110 6ve
minden 6v m6jus 10-e a term6szet v6delme irdnti elkotelezetts6q
egyik legszebb rin nepe.

GODI KoRKEp -  2o12.6.szAM

KOZELETI

Itassuk a madarakat!
A tavaszi asz6ly 6s az 5prilis v6gi, m5jus ele-
ji kSnikula miatt narancs riasztdst adott ki
a Magyar Mad5rtani Egyesrilet. ,,A fi6k5ikat
etet6 madarak mellett a fdszket elhagy6 fia-
tal 6llatok sz6m6ra is nagy neh6zs6get okoz
az iv6- 6s ftlrd6viz hiSnya" - olvashatjuk
a szervezet honlapjiin. A sz6raz melegben
hajnali harmatk6pz6dds sincsen,6s hiSba esik
helyenk6nt, ez csak Stmeneti enyhr.il6st jelent
az al latoknak.
God mad5rbar5t vdros. Sok a kertes csal5di
h6z, ahol t6len szivesen tesznek ki maddrele-
s6get a kis szdrnyasoknak. Kev6sb6 koztudott
azonban, hogy a nydri id6szakban ugyanilyen
fontos a madarak itat5sa.

igy k1szithetii n k egy szerfi
itatot
A madarak sz6m6ra egyszer(en k6szfthe-
tr.ink kdnyelmes itat6t, ha egy nagyobb m6-
ret(, 5-7 cm m6ly mfianyag cser6palSt6tben
teszr.ink ki nekik vizet a kertbe. Az al5t6tb6l
nemcsak a madarak, de 6j szaka a srinok is tud-
nak inni, 6s szivesen meg is frirdenek benne.


