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Vörösbegy (Erithacus rubecula)

A vörösbegy Európában csak a legészakibb területekrõl hiányzik. Keleten Nyugat-Szibériáig terjed.
Észak-Afrika nyugati partvidékein is fészkel.Hazánkban az erdõs,bokros élõhelyeken gyakori madár.
Lombos és elegyes, gazdag aljnövényzetû erdõk lakója. Kedveli a nedves patakvölgyeket, erdei mély
utak környékét. Ritkábban ártéri erdõkben, nagyobb parkokban, a városok zöldövezeti részein, bok-
ros kertekben is költ. Évente rendszerint kétszer, április-májusban, illetve június júliusban költ. Szinte
kizárólag állati eredetû táplálékkal él, csupán õsszel (és az áttelelõk télen) fogyaszt növényi anyago-
kat is (fekete bodza bogyóit, télen hullott almát). Fõként különbözõ rovarokkal és pókokkal táplálko-
zik. A hazai állományt nem fenyegeti veszély, de a nálunk telelõk védelemre szorulnak. Apróra vá-
gott almával, fõtt hússal, sajttal, lisztkukaccal etethetjük õket.

Legújabb számunkban szeretettel ajánljuk fi-
gyelmükbe a szolnoki Hetényi Géza Kórház

SM rehabilitációs centrum történetét. Cikkünkbõl
megtudhatják, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyé-
ben élõ sorstársaik milyen problémákkal küzdenek, a
centrumban dolgozó orvosok, nõvérek, és a beteg-
klub vezetõi mit tehetnek az Önök gyógyulása érde-
kében.
Jogi tanácsadó rovatunkban szakértõnk, Eperjesi Ol-
ga a mozgáskorlátozott emberek lakásvásárlási és át-
alakítási támogatásának igénybevételérõl ad tájékoz-
tatást Önök számára. Ajánlom szíves figyelmükbe ezt
az írást, ebbõl mindenki számára egyértelmûvé válik
a kissé bonyolult állami és önkormányzati támogatá-
si rendszer.
Oláh Rita pszichológus rovatában, „...amik rajtad áll-
nak” címmel megjelent írásban arra a gyakran felme-
rülõ kérdésre keresi a választ, hogy vajon mitõl függ a
lelki egészség egy krónikus betegség árnyékában.

Melyek azok a személyiségben rejlõ erõk, amelyek ké-
pessé tesznek bennünket a stressz elviselésére, a
stresszhelyzetek megoldására anélkül, hogy súlyuk
alatt összeroppannánk?
Táplálkozási tanácsadó rovatunkban az Önök által
beküldött receptekbõl válogattunk. Igyekeztünk azo-
kat az édességeket összeválogatni, melyek könnyen
elkészíthetõk, ízletesek, finomak.Továbbra is arra kér-
jük Önöket, osszák meg sorstársaikkal kedvenc étele-
ik elkészítési módját. A legízletesebb étel receptjé-
nek beküldõi közül kisorsolunk egy nyertest, aki
most megjelenõ kulturális ajánlónkból választhat
ajándékot magának.

Köszönjük, hogy kérdéseikkel is megkerestek
minket; a legfontosabbakat válaszainkkal együtt
Kérdezz-felelek rovatunkban közzétesszük. Érdek-
lõdéssel várjuk további ötleteiket, kérdéseiket.

Grenitzer Judit, szerkesztõ

Kedves Olvasóink!


