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Összefogás a természet
és az épített környezet védelméért

Földvigyázók kertje

A MOL Zöldövezet Program
segítségével ezúttal Kiskunhalas
egy elhanyagolt területe
született újjá. A Zöld-híd Halasi
Környezetvédők Egyesülete
által elkezdett projektben egy
3000 m2-es liget kapott új arculatot,
és vált több generáció számára
is használható zöldövezetté.

Fotó: Pozsgai Ákos

Bár a vadregényes tájaknak is megvan a
maguk bája, olykor nem árt egy kicsit ráncba
szedni környezetünket annak érdekében,
hogy a közösségi létet szolgálja.
Ezt az elvet követve indították el a kis
kunhalasiak a Földvigyázók kertje című pályá
zatot. A terület a város központjához közel, a
Bibó István Ökogimnázium udvara mögött, az
Erzsébet játszótér közvetlen közelében talál
ható, melynek korábbi állapota nem volt alkal
mas közösségi célokra. A tervek szerint a
kertben fák és bokrok ültetését, padok, hulladékgyűjtők, kerék
pártárolók és egy kis híd elhelyezését tervezték, és az egyesü
let alapelveihez hűen a közösséget már a projekt megkezdése
előtt bevonták a tervek megvalósításába. A város zöld óvodái
nak és ökoiskoláinak diák- szülő- és pedagógus közösségét kér
ték fel, hogy készítsenek rajzokat, maketteket, plakátokat, a fel
nőttek pedig fotót arról, milyen is legyen a Földvigyázók kertje.

A projekt közösségformáló ereje

„Az Új Európa Alapítvány pályázatának elnyerésével hatalmas
lendületet kaptunk, aminek köszönhetően a kert megvalósí
tása rendkívül sikeres volt, és sok ötletet merítettünk a pálya
munkákból is, mint például az információs tábla vagy a padok
elhelyezésének útvonalai” – meséli Mongyi Marianna, az egye
sület elnöke. A Zöldövezet pályázat mellett számos támogatót
sikerült megnyerniük a kert megvalósításához, helyi szakmai
és segítő közösségeket is. A még hiányzó források előterem
tése végett pedig két jótékonysági rendezvényt is szerveztek.
A kialakításkor ügyeltek a meglévő természeti értékek
megőrzésére, jelenleg a fenntarthatóság a céljuk. A kertbe
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A projekt során szülők, diákok, tanárok, az
egyesület tagjai és civil szervezetek együttes
munkájának köszönhetően az emberi
összefogás a környezet fejlődését szolgálta.

64 darab őshonos fát, 81 darab cserjét ültettek és a természe
tes anyagú köztéri elemek is megtalálták méltó helyüket, mint
a hulladékgyűjtő, a biciklitároló, a már említett tájékoztató
tábla, vagy az egyesület jelképe, a zöld fahíd. „A projekt során
szülők, diákok, tanárok, az egyesület tagjai és civil szervezetek
együttes munkájának köszönhetően az emberi összefogás
a környezet fejlődését szolgálta.”

Zöld-híd Halasi Környezetvédők Egyesülete
Az egyesület 2009-ben, akkor még civil csoportként alakult
Kiskunhalason. Célja a városi szintű összefogás a környezet
védelme édekében, s egy olyan tudatos ökológiai szemlélet
kialakítása, mellyel helyes jövőképet, példát mutathat gyer
mekeknek és felnőtteknek egyaránt. Az egyesület hiánypótló
tevékenysége során a hangsúly a fenntarthatóságon és az
összefogáson van, miközben a közös cél érdekében, környe
zetünk megóvásáért igyekeznek mindent megtenni.

