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:: Főoldal ::

Helyi ügyek: Mikor becsülik meg végre az érdiek a Fundoklia-völgyet?

Belépés
Felhasználónév

Mostanában sokat
beszélünk a
természetvédelemről. A baj
az, hogy leginkább csak
beszélünk róla, de még
mindig keveset teszünk
érte, legalábbis a többség,
hiszen egy maroknyi,
kitartó, mindenre elszánt,
szorgalmas csapat mindig
akad, akik időt és fáradtságot nem kímélve
újra meg újra nekirugaszkodik, és az
egyébként természeti kincsnek tartott területről módszeresen eltakarítja a szemetet.
Idén március végén is összefogott, a természetes értékeinkért mindig bátran szót
emelő, öt érdi civil szervezet (Civil ÉRDek, Érdi tekergők, Családépítő Egyesület,
Nagycsaládosok Érdi Szervezete), és a hó utolsó szombatján tavaszi nagytakarításra
hívta a helyi természetbarátokat.

Jelszó

Belépés
Még nem vagy tag?
Regisztrálj,
ingyenes!

Kapcsolódó
linkek

· Több hír: 2007.
Persze, akadnak sokan, akik Érden a Fundoklia-völgyet afféle „lerágott csont”-ként
kezelik, hiszen – amikor szóba kerül – legtöbbször arról folyik a sopánkodás, hogy már
megint nem óvják, nem becsülik, nem védik eléggé! Pedig a tények attól még tények
maradnak, hiszen amíg ezen a területen csak pár órányi munkával, rengeteg köbméter
„válogatott” szemetet tud összegyűjteni egy maroknyi csapat, az emberek fejében
egyáltalán nincsenek rendben a dolgok!
A természetbarát civil szervezetek ismét megtették a magukét: kitakarították a város
egyik legszebb természeti kincsét. A szemétgyűjtő csapat nem kis megdöbbenéssel
látta, mi mindet voltak képesek ide összehordani a felelőtlen emberek. Az még talán
érthető, esetleg meg is magyarázható, honnan keveredik a lakatlan völgybe a temérdek
műanyag zacskó, papírhulladék, göngyöleganyag – idehordta a szél! Az azonban
egészen biztos, hogy civilizációnk csodálatos vívmányai, az életünket megkönnyítő
háztartási gépek maradványai, a számtalan gumiabroncs, autóalkatrész és bútordarab
nem a szél könnyű szárnyán landolt épp a Fundokliában, hanem céltudatosan
odaszállították! Elgondolkodtató, hogy azok az emberek, akik ezt megtették,
módszeresen felpakolták valamiféle járműre, és – ki tudja milyen távolságból –
idehozták, majd szépen lerakták. Mindez talán érthető volna abban az esetben, ha a
városban nem lenne megoldva a szemétszállítás, és emellett nem lennének évenként
ingyenes lomtalanítások. Igazi rejtély, hogy vajon miért kényelmesebb mégis egyesek
számára ez a mélyen elítélendő megoldás? Persze, az ilyen embereket a legkevésbé
érdekli, hogy a völgyben a több, mint 300 féle növény él, amelyek közül 32 védett faj!
Ma már a letépett hóvirágért szálanként ezer forintot számol fel bírságként a hatóság.
Mennyi járna a tönkrement hűtőszekrénnyel, lyukas gumiabroncsokkal letakart
területeken elfojtott, védett növényekért? Vagy az itt élő védett apró állatokért? Nem
jár semmi, mert a szemetelők, a hulladékot kocsi számra ide hurcolók kiléte ismeretlen,
és amit tesznek, titokban teszik. Vagy nem látja őket senki, vagy ha látja is, nem
törődik vele, esetleg „nem akar belekeveredni”, így inkább hallgat.
Vajon meddig lesz a Fundoklia-völgy a kevesek, a csupán pár elszánt környezetvédő
szívügye? Félő, hogy bármennyire is kitartóak és szorgalmasak, sajnos képtelenek
lépést tartani a felelőtlen szemetelőkkel!
Nyilvánvaló – ahogyan azt a március 31-én takarító civil szervezetek is
kezdeményezték – biztos és hatósági megoldásra van szükség, ami nem elsősorban, és
nem rengeteg pénz kérdése! A környezetüket szerető érdi emberek úgy vélik, mivel a
hulladékot feltehetően nem a gyalogosok cipelik ide, jelentősen javítana a helyzeten, ha
a Fundoklia-völgyben lezárnák a járműforgalmat. Segítene a tiltó táblák kihelyezése is
(bár félő, hogy nem sokáig, mert a színesfém kereskedőknél landolnának!), legalább
figyelmeztesse a felelőtleneket, hogy tilosban járnak! Az önkormányzat feladata lenne
pontosan kijelölni a védett terület határát, és erre a területre a hatóság nem adhatna ki
építési engedélyt. Végül, de nem utolsó sorban, a környezetvédők egy régi vágya, a
tanösvény létesítése is a szerepelt a megfogalmazott javaslatok, kérések között.
Szükség lenne az érdi emberek összefogására is. Azokéra, akik elítélik ugyan a
környezetkárosítókat, de passzívak maradnak. Ha mindenki csak legyint, mondván,
úgysem érdemes felvenni a velük a harcot, akkor előbb-utóbb tönkremennek a még
utolsó pillanatban védetté nyilvánított természeti kincseink is. Vannak dolgok, amelyek
mellett már nem lehet szótlanul elmenni, nem szabad csendben maradni! Még akkor
sem, ha magunk nem szeretünk kirándulni, vagy úgy gondoljuk, nem tartozunk a
természeti értékek ádáz védelmezői közé, hiszen nem (csak) magunkért emelünk szót
és cselekszünk helyesen, hanem elsősorban utódainkért! Nem mindegy, mit hagyunk
unokáinkra, dédunokáinkra! Márpedig ez mindannyiunk felelőssége.
Varga Izolda
Renáta
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