
A MTVSZ helyi természeti értékeket és termékeket, valamint fenntartható viselkedésmintákat 
népszerűsítő rendezvénysorozatának debreceni állomásán a Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és 
Kulturális Értékőrző Egyesület volt a házigazda. Az igen sikeres programot a Nagyerdei 
Kultúrparkban (mely maga is helyi védett természeti terület) rendeztük. A hagyományos 
gyermeknapi rendezvényre sok (becslések szerint 8-10000) látogatót vonzott a kivételesen 
napos idő (az előző és a következő napokban is szinte folyamatosan esett az eső) és az is, 
hogy ezen a napon a gyermekek ingyen léphettek be a Kultúrpark területére. 
A látogatók már előre értesültek a különböző sajtóorgánumokból (DEOL, HAON, NAPLÓ, 
GREENFO, stb.) rendezvényünkről, így néhányan már célzottan hozzánk jöttek, a többség 
azonban séta közben fedezte fel a Kultúrpark egyik legfrekventáltabb részén felállított 
sátoregyüttesünket. 

A látogatókat a gyékényből és más természetes anyagokból készült díszekkel felékesített 
MTVSZ sátorban kiállítással és kiadványokkal, ajándékokkal és információs pulttal fogadtuk. 
A sátor melletti asztal mellett mindíg nagy volt a nyüzsgés: itt tölthették ki a látogatók -nem 
utolsósorban a felkínált kisebb-nagyobb -természetes anyagokból készített- ajándéktárgyak, 
illetve a nagyobb nyeremények reményében- a jelenléti ívet, totót, és kérdőívet. A sátorban és 
mellette további asztalok mellett népi kismesterségek csínját-bínját sajátíthatták el az 
érdeklődő gyerekek, és egyszerű dísztárgyakat, játékokat készíthettek. A természetesség 
jegyében szalmabálákból játszósarkot alakítottunk ki, ahol önállóan lehetett játszani a 
különféle készségfejlesztő fajátékokkal. Mindenütt ott voltak tagjaink, és nagyon sokat 
segített Déri Eszter, aki megosztotta velünk tapasztalatait, és segített szétszortírozni az 
ajándékokat, stb. Köszönjük! Szintén köszönet a Zöld Körnek! Ők szállították a sátrat, a 
kiállítást és sok minden egyebet, segítettek a berendezésben és a szétszedésben, illetve néhány 
tagjuk napközben is ott volt. Köszönjük a Kultúrparknak a helyszín és egyebek (pl. 
szalmabálák) biztosítását! 
Három árus is ott volt velünk: volt egy biotermék sátor (az áruk főleg a Virágoskúti 
Biogazdaságból származtak), illetve egy hajdúdorogi sajtmester és egy debrecen-kismacsi 
mézeskalácsos. 
A sajtó is megtisztelt minket, a Debreceni Televízió külön riportban emlékezett meg az 
eseményről, és több nyomtatott és internetes orgánum írt az eseményről. 
A nap végén még kisorsolhattuk és át is adtuk a totó értékes tárgynyereményeit, köztük a 
főnyereményt, egy Schwinn-Csepel kerékpárt. 
A jó hangulatú és sikeres, sok embert vonzó rendezvénynek -ahol reményeink szerint sokakat 
megérintett a természetvédelem és fenntarthatóság eszméje- a záróra vetett véget. Jóleső 
fáradtsággal nyugtázhattuk: megérte a szervezés, érdemes volt itt lenni, folytatni fogjuk! 
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