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Te kit választanál? Melyik
iskola jó a gyereknek?
Májusi lapszámunkban
megjelent Szentendrei kicsik és
nagyok című írásunkban a
kisiskoláskorú gyerekek
iskolaválasztásáról a szülők
meséltek. A teljes írást online
adjuk közre.

Megjelent a Szentendre és
Vidéke májusi lapszáma
A májusi lapszám fókuszában a
gyerekek állnak.

Hová menjünk a héten?
május 9 - 15.
Szentendrén a héten sokszínű
művészeti programok közül
válogathatunk: lesz múzeumi
tárlatvezetés, kézműveskedés és
Japán Fesztivál.

Heti lapszemle április 30 május 6.
18. heti hírek

A szentendrei Egres Úti Tagóvodában működő Szentendrei Rügyek és Gyökerek csoport
megkeresése nyomán egy koros fák megőrzésével, alpin faápolással, favágással foglalkozó
szentendrei cég felajánlásával alakulhat át egy fás liget.
Az óvodát szegélyező Sztaravoda-patak melletti fás ligetben – ami jelenleg többféle védelem
alatt álló terület – évek óta sorra száradnak ki az invazív fajnak számító fehér akácok, amiket
néhány évtizede a lakóházas övezet terjeszkedésekor ültetettek a természetes növénytársulás
helyére. Az elmúlt évek alatt az óvodai környezeti nevelés fontos helyszíne volt ez a terület. Az
óvodás gyerekek itt ismerkedhettek salátaboglárkával, bogláros szellőrózsával, mezei
tyúktaréjjal, illatos ibolyával és pettyegetett tüdőfűvel, vagy az ijesztő nevű kónya vicsorgóval,
mókusokkal, zöld küllővel és az erdők sok más lakójával.
2019 júniusában az óvodás családok bevonásával enyves éger csemetéket ültettünk az új fák
felnövekedésére alkalmas nyílásokba Dukay Igor, természetvédelmi mérnök szakmai tanácsait
követve. Felmerült a hajdani podagrafüves égerliget helyreállításának terve és a közeli erdő
fáinak ültetése a lábon száradt akácok helyére. A felmerülő tervek megvalósítását és az utóbbi
időben a területen tett természetbúvár sétákat is megakadályozták a veszélyessé váló,
pusztuló akácok.

Egy támogatás, amiből
mindenki profitál
Zimre Zsuzsa riportja a Rotary
Club Szentendre támogatásával
megvalósuló módszer
alkalmazásáról a Bárczi Gusztáv
Általános Iskolában.

Facebook
Szentendre és …
4,6 E kedvelés

Tetszik az oldal

A Dzsindzsa Nindzsa nagylelkű felajánlása szerint novemberben saját költségén,
térintésmentesen megkezdi – az önkormányzat által engedélyezett – fakivágást és ezzel
lehetővé teszi az óvodásoknak, hogy részt vegyenek az aktív természetvédelemben és
fokozatosan honos fajokkal ültessék be a területet.
https://szevi.hu/dzsindzsa-nindzsa-akcioban/?fbclid=IwAR1n78luAEKuHwntD0BEuA4Zcraxf2VfMT5778Vsk6dwztwOw_BX3J1J1tg
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Jane Goodall, aki életre hívta a világot behálózó Roots & Shoots hálózatot, amelynek a
Szentendrei Rügyek és Gyökerek is tagja, így írta le a csoportok működését: a felnőttek, mint a
„fák gyökerei”, lehetőséget teremtenek a fiatal generációknak, a „fák rügyeinek”, hogy aktívan
tehessenek Földünk jövőjéért.
Hálás köszönetünk a Dzsindzsa Nindzsáknak!
Eőry Brigitta

környezeti nevelő óvodapedagógus,
a Szentendrei Rügyek és Gyökerek alapítója és vezetője

akác

környezetvédelem

óvoda

természet
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