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Madarat tolláról
Woynárovich András,
a Természet- és Környezetvédelmi
Polgárőr Egyesület elnöke
Vajon hányan lehetünk, akik
egy szemetes útszéli táj láttán
arra gondolunk, hogy ki kellene
pattanni az autóból és tenni
valamit? Nézzük, a lelkes
önkéntesek hogy csinálják!

M

ióta az oktatási törvény előírja, hogy 2016-ban
már csak akkor érettségizhetnek a diákok, ha
50 órányi közösségi munkát teljesítettek, még
jobban előtérbe került az önkéntesség kérdése.
A főként Budán ténykedő Természet- és Környezetvédelmi
Polgárőr Egyesület is kiemelt feladatának tekinti a fiatalabb generáció környezeti nevelését, hiszen a több mint
húsz állandó tagot számláló társulat nem egy tagja vett
már részt gyermekek oktatásában.

Tanórák a szabadban
Ebben a tanévben még előrébb léptek, hiszen a MOL Új Európa Alapít
ványának köszönhetően a Sas-hegyi Arany János Általános Iskola és
Gimnáziummal a természetvédelem több, a gyerekek számára is különösen érdekes szegletével foglalkoznak: madárvédelemmel, hulladékmentesítéssel és élőhelykezeléssel. A fiatalok tanulmányozzák a madarak élőhelyeit, és odúkat is telepítenek nekik. Woynárovich András véleménye
szerint „Egyértelműen jó a kezdeményezés, és működik is, hiszen a gyerekek láthatóan nagy érdeklődéssel várják az órákat, és akadt már köztük
olyan is, aki a kötelező óraszám letelte után – és természetesen miután
betöltötte 18. életévét – maga is csatlakozott az egyesülethez.”

Zöld kezek
A 2011-ben bejegyzett egyesület természetesen nem csak madárvédelemmel foglalkozik, elsődleges feladatuknak a természetvédelmi és környezetvédelmi károkozások, szabálysértések, bűncselekmények megelőzését tartják, illetve Budapest XII. kerületében a polgárőri feladatokat
is ellátják 2012 óta. Gyakran irtják az özönnövényeket (az őshonos
vegetációt kiszorítani képes, tájidegen növények – a szerk.), szedik fel
az elszórt szemetet vagy ültetnek, de ha úgy hozza a szükség, az Ipoly
mellé is leutaznak békamentésre, amiben a gyerekek persze örömmel
segítenek. „Elsősorban a Sas-hegy környékén és a XII. kerületben tevékenykedünk. A Sas-hegy nehéz terep, nagyon sziklás, így gyakran járunk
a gyerekekkel, fiatalokkal a Normafa felé is. Itt együtt olyan helyeket is
meg tudunk tisztítani az erdőben, ahová gépek nem férnek be. A lenyesett ágakat, növényeket pedig egy aprítógép feldolgozza, hogy aztán
tüzelőként hasznosulhassanak” – mondja Woynárovich András.

Egyértelműen jó a kezdeményezés, és
működik is, hiszen a gyerekek láthatóan
nagy érdeklődéssel várják az órákat.

névjegy
Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület
Az egyesület hivatalosan 2011-ben alakult meg, legfőbb céljuk a polgárőri
alapfeladatok mellett a természetvédelmi és környezetvédelmi károkozások,
szabálysértések megelőzése, de már a kezdetektől kiemelt feladatuknak tartják a környezeti nevelésben való részvételt is. Az Új Európa Alapítvány támogatásával a Sas-hegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium diákjaival
közösen pedig élőhelykezeléssel és madárvédelemmel foglalkoznak.
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