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„Tanterem” a természetben

Fotó: HNE

Az Örökmozgó óvodai alapítvány 2003-ban egy vízparti tájrehabilitációs programot kezdeményezett, melynek megvalósításával
szeretne lehetõséget teremteni arra, hogy a gyermekek egy védett,
vízhez közeli helyen, kényelmesen tudjanak nézelõdni, vizsgálódni.
Az óvodai nevelés fontos része, hogy a gyermekek megismerjék
az õket körülvevõ természetet. Alapítványunk fontosnak tartja,
hogy már ebben az életkorban is kialakuljon az igény gyermekeinkben arra, hogy óvják természetes környezetüket, nyitott szemmel járjanak a világban, észrevegyék a szépet, s a maguk lehetõségei között tegyenek is érte.
Községünk határában több olyan vízparti terület is található,
amely korábban sokak által látogatott pihenõ- vagy játszóhely volt,
de mára ezek a területek a gondozatlan növényzet miatt nehezen
megközelíthetõvé váltak.
A Kölcsey utca végérõl remek kilátás nyílik a Halastóra, kismértékû tereprendezéssel és korlát kiépítésével ideális szabadtéri megfigyelõhelyet lehetne kialakítani óvodások, kisiskolások számára.

A Kölcsey utca végébõl jó kilátás esik a tóra

A Halastó elõtt folyik a Békás-patak,
amely számtalan lehetõséget nyújt arra,
hogy a gyermekek élõvíz és környezetének
évszakonkénti változásával, gazdag állat- és
növényvilágával megismerkedhessenek.
Az elképzelt tervek megvalósításához az önkormányzatunk pályázatán sikerült anyagi támogatáshoz jutnunk, kezdeményezésünkhöz csatlakoztak helyi szervezetek és magánszemélyek is.
Többek között segítséget kaptunk a polgármesteri hivatal Mûszaki Osztályától; Biatorbágy Fõ terének parképítõje, a Pannon
Park Forest Kft. térítésmentesen felmérte a helyszínt, és gondos tereprendezési tervet készített, illetve ennek alapján kidolgozta a patakparti pihenõhely költségvetését; a patak gondozójától, vagyis a
Pomázi Vízügyi és Talajgazdálkodási Társulástól hozzájárulást
kaptunk a mellékelt vázlaton szereplõ terasz kialakításához; a földmunka elvégzésére és a szemételszállításra óvodások szülei ajánlották fel segítségüket.
Pályázatot nyújtottunk be Pest Megye Közgyûlése által e témában hirdetett Természet- és Környezetvédelmi Alaphoz. A bíráló
bizottság sajnos számunkra érthetetlen módon és elfogadható indoklás nélkül utasította el beadványunkat, így „vállalkozásunk”
anyagi feltételeit egyéb forrásokból kell fedeznünk.
Örömmel tapasztaltuk, hogy az általunk felkeresett helyi vállalkozók és magánszemélyek körében tervünk kedvezõ fogadtatásra
talált. A teljes költségvetés biztosításához további adományokra
van még szüksége alapítványunknak.
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A költségvetés legnagyobb tétele az a kb. 10 m kérgezett
akácrönkfa, amelybõl a támfalak, illetve az utca felõli védõkorlátok
készülnek. Ennek beszerzéséhez kérjük mindazok anyagi hozzájárulását, akiknek erre lehetõségük van, és elkezdett munkánkat támogatásra méltónak ítélik.
Reméljük, hogy célunk megvalósításában községünk lakosságának összefogására a továbbiakban is számíthatunk, mely jó példa
lehet gyermekeinknek ahhoz, hogy õk is lakóhelyüket szeretõ,
azért önzetlenül tenni tudó felnõttekké váljanak.
Az Örökmozgó Alapítvány közhasznú alapítvány, a gazdasági
szervezetek, magánszemélyek adományairól igazolást adunk,
mely a hatályos jogszabályoknak megfelelõen adókedvezményre
jogosítja támogatóinkat.
Köszönettel fogadunk bárki részérõl felajánlott szakmai-, anyagi- vagy egyéb segítséget, társadalmi munkát, melyek által közelebb jutunk célunkhoz.
Részvételüket a 311-570-es telefonon jelezhetik. Az Örökmozgó
Alapítvány bankszámla száma: 64500058-12557932.
Horváth Dori Gabriella

A patakpart most...

az alapítvány elnöke
... és a terv részletei

