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Gyermekeink képesek együtt lélegezni a Földdel 
  

(az összes pályaművet megtekinthetik a >> Galériában )

      

A rajzversenyen részt vett 268 pályázó (4-18 éves korosztály) arra válaszolt, hogy milyennek
szeretné, illetve nem szeretné látni Budakeszit. A rajzok egy részén gyárak, letört ágak,
letaposott virágok, autók százai?a másik témaválasztás oldalain kedves házak, amelyekből az
otthonok meleg fénye sugárzik. A fákon gyümölcs és a ház előtt virágok. Sok rajzon megjelenik
a tó és a két  nagy mamutfenyő. Derű és egy élhető zöld Keszi bontakozik ki ezekből a
rajzokból.

Gyermekeink képesek együtt lélegezni a Földdel.

  

Már 4-5-6 évesen is világosan érzik azokat  a  környezetromboló tényezőket, melyek Földünket,
illetve Földünk lakóit akár a végső veszélybe sodorhatják.

  

Megtanulták, vagy nem felejtették el (!), hogy Ők valójában a Föld és az Ég gyermekei.

  

Részesei a 4 évszak körforgásának ugyanúgy, mint a növények és az állatok. Ugyanúgy, mint
egy esőcsepp?és mégis rejtőzik bennük még valami amit talán szeretetként lehetne
meghatározni. Mint a madárkában, amely átrepül az óceán felett, van bennük valami, amit mi
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ösztönnek nevezünk, de amely jelképe a Teremtői akarat követésének. S a hitből fakadó
reménynek. Hiszen, - mint teremtői ösztön nélkül a madárka - , el sem indulna talán?hit nélkül
mi is utunkat veszítjük, vagy elbátortalanodva el sem indulunk.

  

Aprócska hittel is hegyeket lehet mozdítani, de a 4-8 éves generáció szerencsére hatalmas
hittel rendelkezik.

  

Ahogy nézzük a rajzokat úgy érezzük, hogy gyermekeink  festményeikben színt is vallottak.
Mintha Ők már döntöttek volna arról, hogy milyen Budakeszin szeretnének élni.

  

Megmutatták, hogy nem veszélyes erőműveket, forgalmas közlekedési csomópontokat, nem
falanszter lakóparkokat, nem szemetet, füstöt, erőszakot, és rombolást, hanem családot, hitet,
életet, erdőket, kiránduló ösvényeket, tavat, bicikli utakat, játszótereket, mosolygó virágokat
szeretnének. Kell-e ennél több? Tanulhatunk kisgyermekeink lényegbelátó, ártatlan és ösztönös
tisztaságából.

  

Most rajtunk sor ?felnőtteken?, hogy ezt megvalósítsuk számukra, illetve, hogy amint lehet
bevonjuk őket álmaik megvalósításába. Hogy ne betonozzuk le egészséges álmaikat, hogy
együtt élhessenek ezen a csodálatos bolygón a természettel úgy, ahogy ezt tette idáig minden
ember. Ez jár Nekik. Jár Nekik a tiszta levegő, a tiszta víz és a földi élettel együtt jár a
madárcsicsergés és a fák susogása?

  

  

Köszönjük gyerekek!
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Gábor Emese
Képzőművész

  

  

55 pályamunkát díjaztunk.
Az ajándékokat köszönjük a Budakeszi Herbáriumnak; a Táltoskönyvek mesekönyvkiadónak
és a Budakeszi Vadasparknak!

  

Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület
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