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a képek a Pálffy utcai Óvodában készültek

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által „ A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos Non-profit Információs Központ fejlesztése
Hódmezővásárhelyen” című, KEOP-6.2.0/B/09-2010-0018 jelű projekt a környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódva óriáskert építési programot hirdetett óvodások és
iskolások számára. Az akció lényege az volt, hogy felhívja a gyerekek figyelmét a
környezetvédelemre.
A Szabadság téri Óvodában a gyerekek újrahasznosított hulladékból Tündérkertet hoztak létre, amelyben ők voltak az
ökomanók. A város valamennyi óvodája és általános iskolája csatlakozott a programhoz. Az óriáskert úgy jött létre, hogy az
intézményekben mindenhol PET palackokba ültettek növényeket a gyerekek, majd gondozták azokat. A foglalkozás alatt felhasználták azt a tudásanyagot, amelyre az elmúlt egy évben, a program ideje alatt szert tettek. Többek között egy képzeletbeli
utazást is tettek a szomszédos Mártélyi Tájvédelmi Körzetbe.
A környezetvédelem világnapjának mindig a figyelemfelhívás a szerepe. Legyen ez az emberek gondolatában mindig ott,
amikor hulladékokkal bánnak, amikor a PET palackokat a vegyes szemétbe dobják. Gondolkodjanak el azon, hogy a hulladéknak van más élete is. Ha más nem, hogy egy ilyen szokatlan párosításban, hogy üdítős üvegekbe növényeket ültetünk. Ez
történik akkor is, ha mi válogatás nélkül a szemétbe dobjuk a palackokat. Az itt-ott eldobált szemeteken élő növények és egy
egész populáció indul fejlődésnek. Döbbenjünk meg azon, hogy ennek a helye nem ott van. Talán a megdöbbentés ereje, ami
összekapcsolta ezt a két dolgot – mondta el Walterné Böngyik Terézia, a Zöld Vásárhely projekt szakmai vezetője.
Alapvető környezetvédelmi ismereteket sajátíthattak el a gyerekek, például a környezetvédelem öt szabályát. Viselkedés
az erdőben, a környezeti kultúra szépítésének és az energiatakarékosságnak szabályait, valamint hogy hogyan kell a növényeket öntözni, gondozni. Megtanulhatták mi szükséges ahhoz, hogy a növények szépen fejlődjenek, és hogy mire figyeljünk
oda a természetben, hogyan lássuk meg azokat az apró csodákat, amelyek szebbé varázsolhatják a mindennapokat – mondta
Bozókiné Szabó Ildikó, a Szabadság téri Óvoda vezetője.
A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés jegyében rendezett programsorozat június 11-én folytatódott, melynek a
témája az elsivatagosodás volt. Az érdeklődőket a Kórház volt L épületében kialakított Környezeti Információs Központba
várták.
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás
formájában 122.304.133.- Ft-ot biztosít a projekthez.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Jó itt élni!

