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Megkönnyebbült Fundoklia
Százan takarították a völgyet
Vultur Csaba

Több érdi civilszervezet összefogásával az elsô igazán tavaszias hétvégén
több mint százan jelentek meg a
környék egyik különleges területén, a
Fundoklia-völgyben, hogy nekiálljanak kitakarítani a területet. A civil
akciókra nem csak a szemétben fuldokló természeti ritkaságnak van
szüksége: az érdi közgyûlés – forrás
hiányában – egyelôre nem hozott
határozatot arról, hogy a területet a
város költségén kitakarítsák.
A Fundoklia-völgy és környéke az
Érd-sóskúti-fennsík legértékesebb
része, a Parkváros utolsó természeti
területe. A völgy õsleletei is messze

földön híresek, több védett és
ritkaságszámba menõ növény- és
állatfaj is él itt. Az utóbbi évtizedekben hányatott sorsú völgy életét
illegális építkezések, lekerítések,
máshonnan idehordott kõtörmelék
és szemét lerakása borzolta.
Ebbõl a szeméthegybõl mintegy 40
köbméternyit szedtek össze, akik –
elfogadva a Civil Érdek, a Családépítõ Egyesület, az Érdi Tekergõk, a
Magyar Geocaching Egyesület, a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete Érdi Csoportja meghívását – március utolsó, napfényes napján
leereszkedtek Fundoklia-völgybe.
Az építési törmeléken, háztartási
szeméten, autógumin kívül egy igen
érdekes lelet is elõkerült: egy
zsáknyi kézbesítetlen levél (ld.

Negyven köbméternyi szemetet szedtek össze a Fundoklia-völgyben a civilek

gyûlés elõzõ ülésén, a képviselõk
elõtt azt állította: a kézbesítés sok
helyen csapnivaló minõségét illetõ
észrevételeket kivizsgálták, és folyamatosan igyekeznek javítani a
helyzeten. Nos, a szemétszedõk anny-
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Eltávolodás
Bíró András

keretes írásunkat).
A Környezetvédõ Egyesület tagjai is
tevékenyen támogatták a takarítóakciót, egyben lapunknak eljuttatott nyilatkozatukban leszögezték: elengedhetetlennek tartják,
hogy az önkormányzat tisztázza a
terület tulajdonviszonyait, jelölje ki
a védett terület pontos határát, ne
adjon ki építési engedélyt a védett
területre, zárja le a völgybe vezetõ
gépkocsiforgalmat, és helyezzen ki
tiltó táblákat. Azt is szeretnék
elérni, hogy létesüljön tanösvény,
amelynek segítségével mindenki
megismerheti ezt a szép és különleges helyet.

Azt hiszem, nem járok messze az igazságtól, ha az inaktivitást, a
munkátlanságot, a minél kevesebb fizikai erõkifejtést, a mozgáshiányt
az emberiség tévedésének ítélem. Napjainkban ugyanis sokasodnak
hívei a kényelmeskedõ, a testmozgást kerülõ, a sport egyik válfaját sem
mûvelõ életvitelnek. Ezen nincs mit csodálkoznunk, hiszen a történelmi ókortól kezdve, idõnként úrrá lesz az embereken az önpusztítás
gyakorlata. Az iskolában azt tanultuk, hogy az ember az állatvilág
szerves része. Az állatoktól az különbözteti meg az embert, hogy velük
ellentétben értelmük van, gondolkodni képesek. Ebben idõnként
kételkedem, mert az a benyomásom, hogy az emberek egy része ezek
hiányában van. Öntudattal nem rendelkeznek, nem gondolkodnak,
hanem inkább önmaguk ellen cselekszenek, ami az állatoknál ritkaság.
A természettõl való eltávolodásunk tényét már sokan felismerték, és
tesznek is ellene. Egyik hétvégi, késõ délutáni sétámon régi ismerõssel
találkoztam. Póráz volt a kezében, a póráz másik végén pedig egy
középtermetû kutya. Elcsodálkoztam, és óvatosan rákérdeztem, mióta
és miért van kutyája? Nézze, magának elmondhatom – válaszolta –
mert nem nevet ki. Rájöttem, hogy az irodámban túl sokat ülök és
rém keveset mozgok. Kiszámítottam, hány lépést is teszek meg naponta. Képzelje, a reggeli mosdással, öltözködéssel, a garázsba menéssel
együtt, mindössze hatvan–hetven lépést. A cégemnél, a mélygarázsba
érve, tizenöt lépés után a liftnél vagyok, amely felrepít a hetedikre,
ahol kiszállok, és húsz lépés után már az íróasztalomnál ülök.
Napközben legfeljebb száz lépést, ha megteszek hazáig. Felfelé
kerekítve, ez naponta maximum négyszáz lépés, ami háromszáz
méternyi gyalogutat tesz ki. Bizony, ez kétségbeejtõen kevés!
Aki azt hiszi, hogy a kutyatartás mellett agitáltam, az téved. A példa
csupán az intenzív lábhasználatot népszerûsíti. Most egy titkot árulok
el! A lábaink arra valók, hogy járjunk velük, hogy használjuk. Mire?
Hogy az A. pontból, eljussunk a B. pontig! A gépkocsiról sem kell
lemondani, de tartása mellett próbáljuk felfedezni a lábunkat. Ezernyi
módja van annak, hogy kirándulásra, gyalogutakra, múzeum- és színházlátogatásokra, sõt sportolásra használjuk. Van még egy titkom!
Dédnagynéném éppen a százkettedik évében gyalogolt, amikor ezt a
tanácsot adta: „Ne teljék el egyetlen napod sem, amelyben meg ne
izzadj a kétkezi munkától” Tizenkilenc évesen már tudtam ebbõl
valamit, hiszen Észak-Erdélyi utamon gyalogosan jutottam el hozzá. Az
embert a maga helyére tevõ természetgyógyászok és más tudós, gondolkodó orvosok szerint is a fizikai munka elõsegíti a test anyagcseréjét,
növeli az étvágyat, távoztatja a szervezetbõl a méreg- és a felesleges
zsíranyagokat. Mindezek ellenére, a gondolkodás is jobban megy. A természet közelsége még életritmusunkat is szabályozza. Igyekezetünk
bizonyosan beválik: a távolodás helyett inkább közelítünk a természethez, az egészséges élethez. A beteg egészségügyön is segíthetünk ezzel.

(Fotó: Hancsovszki János)

A bozótosba kézbesítették a leveleket!
– Gyere! Ezt látnod kell! – ezt
kiabálták a Fundoklia-völgyben a
múlt hét végén rendezett takarítónapon a gyerekek az egyik
szervezõnek, Ticz Lászlónak. –
Leereszkedtem a gyerekek után a
völgy aljába, ahol egy halom
kézbesítetlen levelet találtunk. A
feladók között az adóhivatal, biztosítótársaságok, bankok, telefontársaságok, szolgáltatók… Érdekes,
mostanában nem hallottunk arról,
hogy kiraboltak volna egy kézbesítõt, és ellopták volna tõle a leveleket. A völgy alján heverõ küldemények egy nehezen megközelíthetõ
helyen voltak, azaz nem csak úgy
ledobták az út szélén: jó pár perces
gyaloglás kellett ahhoz, hogy valaki
odaborítsa a leveleket – teszi hozzá
Ticz László.
Elõzõ számunkban idéztük Bor
Sándort, a Magyar Posta Pest megyei
Igazgatóságának vezetõjét, aki a köz-
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it tudnak neki segíteni, hogy a bozótosba kézbesített leveleket a napokban átadják Segesdi János alpolgármesternek, aki magyarázatot vár a
postától.
A fejleményekre visszatérünk!

FELHÍVÁS
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tárgyalásokat folytat a
Magyar Posta Zrt. Központi Területi Igazgatóságával a vállalat szolgáltatásával kapcsolatos hiányosságok megszüntetése érdekében. A
városvezetés az érdi emberek érdekeit képviseli a tárgyalásokon. A
Polgármesteri Hivatal mindent elkövet annak érdekében, hogy a helyzet
mielõbb normalizálódjon, s a Posta hiányosságok nélkül teljesítse vállalt
kötelezettségét. A Polgármesteri Hivatal várja Érd polgárainak tapasztalatait, véleményét a jelenlegi helyzetrõl, a postai szolgáltatás jelenlegi
körülményeirõl. (Kérjük, hogy a konkrét esetekrõl a lehetõ legpontosabb
információkkal szolgáljanak.)
Véleményüket, információikat a Polgármesteri Hivatal és a Polgárok Háza
portáján elhelyezett Véleményládákba dobhatják, illetve e-mailen is
elküldhetik a szerkesztoseg@erd.hu címre.

Önkéntes Fiatalok Napja
Idén újból lesz Önkéntes Fiatalok
Napja Magyarországon. Az április
14-ei eseménysorozatba bekapcsolódik Érd Megyei Jogú Város is.
A világ több mint 100 országának
részvételével zajló rendezvény az
Önkéntes Fiatalok Világnapjához
(Global Youth Service Day) kapcsolódik, melynek egyik fõvédnöke
Kofi Annan. A rendezvény hazai
szervezõje a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA).
Várjuk az érdi (18–30 év közötti)
fiatalok jelentkezését a 2007.
április 14-én megrendezendõ „Közöd! Önkéntes Fiatalok Napja” címû
akciósorozatra, melynek keretében
kerítésfestéssel, autómosással és
utcai takarítással járulhatunk hozzá
környezetünk és városunk szebbé
tételéhez. Több száz településen
több ezer fiatal végez majd hasonló
önkéntes munkát, ezzel is hozzájárulva lakóhelyük fejlõdéséhez és az
aktív fiatalok munkájának elismeré-

séhez.
Jelentkezni lehet:
Gecse-Simon
Orsolya
–
Polgármesteri Hivatal, Ifjúsági referens
(06-30/5794740)
Gyurkó Kata – Nagycsaládosok
Érdi Csoportjának vezetõje
(06-20/578-7896)
Magyar Gergely – Érdi Ifjúsági Klub
vezetõje 06-20/376-5363

Érd Város Önkormányzat
Szociális Gondozó Központ
Idôseket Ellátó Központja
Szociális gondozó- és szervezô,
illetve szociális
asszisztensi végzettséggel
klubvezetôt keres
Bérezés: KJT szerint
Jelentkezés:
Érsek Sándorné tagintézmény-vezetônél
Telefon: 06-23-375-185

