
A „Zöldellő világ” program megvalósulása. 

 

Négy civil szervezet  összefogásával  megirt pályázatban a 
közös cél megvalósítása  vezérelt: tudatos  természetvédelmi  
nevelés, kapcsolatok kiépítése és működtetése. 
         A megvalósulás  területei: 
Oktatás jellegű:  színdarab, beszélgetés,  előadás, szemléltetés 
Cselekvés  jellegű:   rajzpályázat,  állatetetés, simogatás, 
megfigyelés,     
Csapatmunka  jellegű:   faültetés 
Személyiségfejlesztés:  társas kapcsolatok erősítése,  
fejlesztése, programokkal 
 
          Program  2010. szeptember  másodikán  indult.  
Rajzpályázat szövegének, megjelenítésének,  érékelésének , 
díjazásának,  eljuttatásának  megbeszélésével.  
Megbeszélések  rendszeresek voltak. 
           Négy állomása volt a projektnek: 
1./     Mosonmagyaróvár/Fehér Ló Művelődési  Központ/2011.  
február,20.   Rajzpályázatot  előtte  értékeltük   és díjaztuk , 
kiállítást megszerveztük. 
Programot a meghívó tartalmazza.   A győri csoporttal  
megnéztük a szélerőmű parkot és a szeméttelepet .  A  
megújuló energia,  a szelektív hulladékgyűjtés  jelentőségéről 
tájékoztatást kaptak a tanulók  Molnár Imre fizikatanár  
személyében.   Ezután indultunk a művelődési központba,  a 
rajzpályázat  megnyitójára. 
           A rajzpályázat sikeres volt,  több száz pályázó és szépen 
szerkesztett  kiállítás igazolja. / Pályázok és a díjazottak 
névsora mellékelve/      
           A színházi előadás jól választott  téma  volt, sikert 
aratott./ Zöld Péter megmenti a madarat/  A megtelt színház 
teremben  lévő tanulókat és szülőket   megmozgatta,  
szerepeltette,  mintegy  70-80 gyerek és 40-50  szülő   
részvételével 



           A kézműves foglalkozások a természetvédelemhez 
kapcsolódta. Újra hasznosítható anyagok  felhasználásával,  
különböző  tárgyakat készítettek a gyerekek.  Hangulatos volt 
élvezettel csinálták!  Köszönet a Táltos  Családi  Kör  jelenlévő  
tagjainak  a  kedves  vendéglátásért,  a sikeres  
foglalkozásokért. 
 
2./  Győr,  Szitásdomb, „ Füvészkert „ Meghívó a programot 
tartalmazza. 
            A  Szitásdombnak  története   van,  ennek egy része  
mintegy 2  hektáros terület a  Füvészkert.  A  Zölderő és 
Szépítő Egyesület  hatásozta  el a  városvezetés  
egyetértésével,  hogy széppé varázsolja. Komoly gépi és  kézi  
földmunkával,  közel  800 méteres  tanösvényt hoztak létre,  
rendezték a területet, terepkerékpár  pályát alakítottak ki, 
tanösvényt hoztak létre.  Végigsétálva a tanösvényen, 
tájékoztató táblákat helyeztünk el a védett növények leírásával 
és fényképével.  Madárodúkat  helyeztünk  el   különböző  
madárfajok számára, különböző magasságokba 
          A növényi társulások bemutatásával, az itt található 
madárfajok ismertetésével érdekes tájékoztatót kaptunk a Fertő 
Hansági Körzet  szakembereitől . 
         Mind a négy civil szervezet 2-2 fát ültetett  azonosító 
megjelöléssel pl.Táltos Családi Kör  83-84 kocsányos tölgy. A  „ 
Zöldőr Egyesület „  tagjai segítettek  a  faültetésben, és 
folytatták tovább a munkát. 
           További tervekkel rendelkezik az egyesület a park 
kialakítása céljából,  amibe mi is szeretnénk besegíteni.  50-70 
fő részvételével zárult a rendezvény, egyértelműen mondható, 
hogy sikeres volt.  
Köszönet a Zölderő és Szépítő Egyesületnek. 
 
3./Harmadik helyszín Győr  Gyárváros , 2011. május 6.  
Meghívó  a programot  tartalmazza . 
          A Rajzkiállítás anyagát itt is bemutattuk ,  szülők körében  
sikert aratott. 
          Két csoportra bontottuk a társaságot: 



a./ egyik csoport az ETO Stadiont a Sportcsarnokot tekintette  
meg, kultúrált környezet, kultúrált viselkedés céljából. A 
csoportot vezette: Kovács István volt megyei sportigazgató. 
Szülőknek és a tanulóknak élményt nyújtott, mert olyan 
helyekre is bejutottak, melyek zárva vannak a hétköznapi 
ember előtt. 
b./ második csoport lovas omnibusszal / melyen egyszerre 29-
30  gyerek fér el/ gyárvárost járták végig  az építészet, illetve az 
épületek  és a zöldövezet megfigyelése céljából. Tisztaság, 
rendezettség, változatosság, szelektív gyűjtési helyek. A 
csoportot vezette: Hatos József, történelem tanár. 
               Állatkertnél találkozott a két csoport, együtt mentünk 
be. Fogadott bennünket az állatkert zoopedagógusa, ismertetőt 
kaptunk az állatkertről, a felelős állattartásról. Nagy felelősség 
egy cica, egy kutya, egy nyúl stb. tartása, rendszerességet 
követel.  Ezután következett az állatsimogatás és az állatetetés 
az állatkert megtekintése. 
          Ez a legnagyobb létszámmal szervezett rendezvény volt 
/kb. 110-130 fővel/, 100 fő jutott be az állatkertbe. 
 
Negyedik  helyszín, Dunaszentpál,  2011 május 15. 
 Meghívó tartalmazza a programot. 
          Rossz esős szeles idő volt, rányomta a bélyegét a 
rendezvényünkre. Ez létszámban is megmutatkozott, a négy  
civil szervezettől mintegy 50-60 fő, a helybéli tanulók és 
felnőttek közül 20-30 fő jött. Több tanulót a szülők nem 
engedtek el.  Ennek ellenére jó hangulatú és sikeres volt  ez a 
rendezvény is. 
          Nem valósulhatott meg a gombaismereti túra  /csak a 
nagy gombalexikon nézegetése állt rendelkezésünkre/, a 
gyógynövénygyűjtés, az erdei séta, a kenuzás, 
elsősegélynyújtás.  Ezt jórészt pótolni tudtuk, mivel szép hely és 
biztosak vagyunk abba, hogy a családok felkeresik majd ezt a 
helyet. 
          Szigetköz madarait, Nagy Kornél madártudós képes 
prezentálásával, színes, változatos konferálással mutatta be a 
vidékre jellemző madarakat, madárhangokat. 



          Gyógynövény ismertetőt Bolyky Tamás tartott, bemutatva 
a környéken található gyógynövényeket, azokból készült teákat 
kóstolgatni lehetett. Sikere volt, hogy mennyi érték található a 
környezetünkben, amit nem veszünk észre.  
           A vizek élővilága, víz felett és alatt, a tápláléklánc 
fenntarthatósága megköveteli a természeti vizeink 
tisztaságának a megóvását!  
           Étkezzünk egészségesen, avagy mit  jelent a 
reformétkezés?   
Bemutató és étkezés: tönkölykolbászos paprikás krumpli bio 
növényi összetevőkből, nagy sikere volt. Jobban oda kell 
figyelni, hogy mit eszünk, milyen ételnek mi a szerepe 
életünkben. Az egészséghez az étkezésen kívül a mozgás járul 
hozzá legjobban. Ezt a célt szolgálta a Tai chi bemutató és 
közös gyakorlás a Magyarországi Taoista Egyesület 
reprezentálásában. 
          Gyermekprogramok, kifestő „Zöldellő világ” témában, 
labdázás, közös éneklés zenekari kísérettel  maradandó  emlék  
marad  mindenki számára. 
 
További együttműködési lehetőségeink: 

rendezvényeinkről kölcsönösen  tájékoztatjuk  és 
meghívjuk  egymást 
családias találkozókat szervezünk nyári időszakban 
Dunaszentpálon 
madarak és fák napján találkozunk  a „Füvészkertben”  
figyelemmel kisérve és  gondozva  az elültetett fánkat 

A projekt megvalósítását sikeresnek értékeljük.  Változatos 
programok sokszínűsége  több száz gyereknek adott 
maradandó élményt, rögzítette a természetvédelem 
jelentőségét. Több civil szervezettel alakult ki építőjellegű 
kapcsolat, tájvédelmi körzetek, természetvédelmi egyesületek. 
A helyi önkormányzat vezetésével, mind- mind segítette a 
projekt sikeres megvalósulását. 
           Sok közös gondolatot ébresztett fiatal és idősebb ember 
fejében, és mind a természet szeretetére, megóvására inspirál 
bennünket. 
 



           Köszönet illeti minden résztvevőt, szervezőt és a segítő 
szerveket, személyeket, de legfőbben, aki a lehetőséget és 
anyagiakat erre a projektre biztosította. 
 
Győr, 2011-06-08 
 
 
                                          Molnár Imre 
                                       Projektmanager 

 
           


