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SZERVEZETEINK

ÉLETÉBÔL

„Inkább a parlagfüvet irtsuk, mint egymást!”
– mondta az egyik nagycsaládos apukánk, és lelkesen lehajolt
parlagfüvet gyomlálni.
ra került a pályázat. Érd Város Önkormányzata is aláírta a pályázathoz szükséges együttmûködést. A pályázaton nyertünk, így szervezhettünk egy információs napot, ahol azon
kívül, hogy jól éreztük magunkat, megismerkedhettünk a
gyomnövényekkel, játékos totókat töltöttünk ki, tablót készítettünk a korábbi parlagfû-mentesítési anyagokból. Nagyon sok anyagot kaptunk az ÁNTSZ Budaörsi Kistérségének munkatársaitól, meghallgattunk egy elôadást Aradiné
László Ágnesnek köszönhetôen, aki a törökbálinti Tüdôgyógyintézet és Gyermekpulmonológia szakasszisztense.
Ezután közösen elmentünk parlagfüvet gyomlálni a játszótér melletti régi strand területére. A gyerekek hol a bekerített tavas területrôl kiugró aprócska békákat csodálták
meg, hol buzgón szedegették ki gyökerestül a parlagfüvet,
követték a felnôttek példamutató magatartását. Ami megle-

Az egész úgy kezdôdött, hogy januárban részt vettünk a Monori Régióközpont által szervezett pályázatíró tréningen. Ott
Hegedûs István javasolt egy viszonylag egyszerû pályázati
lehetôséget az ÁNTSZ-nél. Május elején elkezdtünk információkat gyûjteni. Eljutottunk az ÁNTSZ Közép-magyarországi
Regionális Intézetéig, akik értesítettek minket, ahogy kiírás-

pô volt: a kétévesnek magyarázta a négy esztendôs, hogy
amit szedett, az nem parlagfû, mert ô már ugyanolyan jól
tudja ezt, mint a hétéves. Brunczvik Attiláék hét hónapos
csecsemôje sem maradt ki: ô vidáman gôgicsétl édesanyját
látva a babakocsiban a kempingben, miközben a parlagfûszedést befejezô gyerkôcök is bekukkantottak hozzá.
Majd nekiláttunk a finom gulyásnak. A délelôtti totó és a
majd másfél órás hajlongás meghozta az étvágyat! Az ebéd
után kellemes beszélgetés alakult ki.
Bíztatni szeretnék mindenkit a jövô évi pályázatíráshoz!
Köszönet az ötletért, a közös munkáért, a támogatásért!
Kardosné Gyurkó Katalin

Ága-Boga, Érd
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