2017.05.27.
„A virág ünnepe” rendezvény beszámolója

Egyesületünk székhelyén az idén kísérleti jelleggel 15 féle egynyári virágmagból
neveltünk síkfólia alatt, illetve virágládában virágpalántát, amelyet falunk
közterületi virágágyásaiba terveztünk kiültetni. Az idei év tapasztalatai alapján a
büdöske és a mézvirág bizonyult a legjobb választásnak, gyorsan fejlődnek a
palánták fűtés nélkül is és jól bírják a palántázást. Tagjaink és önkénteseink
közreműködésével már április hónap végén megkezdtük a közterületi
virágágyások gyommentesítését, előkészítettük a talajt a virágosításhoz. Április
hónap végén kiültettük az általunk termesztett büdöskét és mézvirágot 3
virágágyásba, illetve a főutcán található kút köré. Legnagyobb örömünkre ezek a
virágok megeredtek és mivel szárazságtűrőek, sokkal erőteljesebben fejlődtek és
szebben díszítenek, mint az előnevelt cserepes egynyáriak. Május hónap elején
az önkormányzat által vásárolt nagyobb mennyiségű egynyári virágpalántákat a
közfoglalkoztatott dolgozókkal együtt telepítettük.
Rendezvényünk napján, 2017. május 27.-én a reggeli órákban kiültettük az
önkormányzat által vásárolt, továbbá az egyesületünk által megtermelt, de
lassabban fejlődő egynyári palántákat a még üres virágszigetekbe, a már telepített
ágyásokat

kigazoltuk,

megöntöztük.

Ezt

követően

bekapcsolódtunk

az

önkormányzat által ugyanezen napra szervezett gyermeknapi programba, ahol a
településünkön működő egyesületek játékos vetélkedőkkel szórakoztatták a
gyermekeket. A Sárköz Természetjáró Egyesület standjánál a gyermekek
különböző nehézségű labirintusból keresték a kivezető utat, a kisebbek színes
fotókirakóval szereztek cukorkát és a büfében beváltható zsetonokat, valamint
páros lépegetővel és célba dobással tettük próbára az ügyességüket. Játékaink
nagyon népszerűek voltak, jövőre ugyanezekkel és további népi játékokkal ismét
szeretnénk részt venni ezen a közösségépítő, jó hangulatú rendezvényen.
A gyermeknapi programok végén egyesületünk tagjai és önkéntsei a
közterületeket megtisztították az eldobált szeméttől. Egyesületünk a rendezvény
zárásaként

bográcsos

gulyással és

zenei

műsorral

köszönte

meg

az

önkénteseknek és segítőknek az egyesületünk céljainak megvalósításában tett
segítségüket, közreműködésüket. Bízunk benne, hogy jövőre is lehetőségünk lesz
ezt a közösségi kezdeményezést folytatni, és a program során felmerült sok-sok
új ötletünket megvalósítani!
Ezúton is köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti
Együttműködési Alap támogatását!

