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Már csak néhány nap van 
hátra addig, amíg a feldíszített 
fenyõfákon a lobogó gyertyák 
fénye mellett felszikráznak a csil-
lagszórók, majd az együttesen 
elénekelt dal után a családtagok 
megölelik, kellemes ünnepeket 
kívánva egymást. A fenyõ alól 
elõkerülnek a kisebb-nagyobb 
ajándékok, s mikor a gyerme-
kek kifáradtak a játékokkal 
való ismerkedésükben, a csa-
lád a vacsoraasztalhoz ül, ahol 
a jóízûen elköltött vacsora után 
sok mindent meg lehet és meg 
szoktak beszélni. Gondolom, ma 
is szokás, vagy inkább visszatérõ 
gyakorlat, hogy a család felöltö-
zik és elmegy az éjféli misére. 

A múlt század húszas-harmin-
cas éveiben, a negyvenes évek 
közepéig terjedõen szüleink min-
dig elvittek magukkal az éjféli 
misére. Elsõször szülõhelyemen, 
Székesfehérvárott, a koronázó 
Nagytemplomba mentünk szü-
leinkkel. Amint mondták, azért, 
hogy hálás szívvel köszöne-
tet mondjunk a most született 
Jézuskának az ajándékokért. Itt 
hallgathattam zengõ hangú püs-
pökünk, Prohászka Ottokár szent-
beszédeit. Jászberénybe költöz-
ködve a városi Nagytemplomban 
minden alkalommal Kele János 
apátplébános éjféli miséjén vet-
tünk részt, majd Pesten, a józsef-
városi templomban az éjféli 
miséken jezsuita atyák szóltak 
hozzánk. 

Emlékeimet felidézve; vala-
mennyi éjféli misén hozzánk 
szóló atya a hitet, a bizakodást, 
az élet nehézségein túlmutató 
lelki erõt igyekezett belénk oltani. 
Szükség is volt minden jó és biz-

tató szóra, hiszen jött a mindent 
elsöprõ és romba döntõ háború: 
a Dunát átívelõ hidak pusztulása 
mellett több mint kétezer hidunk 
merült hullámsírba, ipartelepe-
ket szereltek le és menekítettek 
külföldre, majd a talpukon állók 
lebombázása, lakóházak pusztu-
lása következett, emberi életek 
vesztek el tömegével idehaza és a 
távoli frontokon – értelmetlenül.

A bizakodó karácsonyi lelkü-
let sokakat átsegített az ötvenes 
évek megpróbáltatásain és az ezt 
követõ ötvenhat bukása utáni 
megtorlások elviselésén. De hát 
– kérdezheti bárki – milyen is 
és mit tartalmaz az a lelkület, 
amelynek a címben szereplõ 
„karácsonyi” a jelzõje? Nem 
vagyok lelkész, prédikálni meg 
végképp nem szeretek, sõt nem 
is tudok, a válasz lényegét mégis 
megpróbálom pár mondatban 
összefoglalni. Ady Endrével kez-
dem, aki az egyik, Karácsony 
címû, 1899-ben, Debrecenben 
írott versében így sóhajt fel: „De 
jó volna mindent, mindent / 
Elfeledni, / De jó volna játszado-
zó / Gyermek lenni. / Igaz hittel, 
gyermek szívvel, /A világgal / 
Kibékülni, / Szeretetben üdvö-
zülni.” A folytatás már feltételes 
módban hangzik és zeng tovább: 
„Ha, ez a szép ige / Valósággá 
válna, / Ó, de nagy boldogság 
/ szállna a világra. / Ez a gyar-
ló ember / ember lenne újra, / 

Talizmánja lenne / E szomorú 
útra. / Golgotha nem volna / Ez 
a földi élet, / Egy erõ hatná át / a 
nagy mindenséget, / Nem volna 
más vallás, / Nem volna csak 
ennyi: / Imádni az Istent / És 
egymást szeretni…/ Karácsonyi 
rege, / Ha valóra válna, / Igazi 
boldogság / Szállna a világra.” 

Ady versébõl – a karácsonyi 
lelkület megértéséhez – ide 
kívánkoznak a következõ szavak, 
fogalmak: gyermeki játszado-
zás és szív, kibékülés a világgal, 
szeretetben élés, üdvözülés, bol-
dogság, boldog világ, a Golgota 
megszûnése, egyetlen vallás, 
amelyben mindenki az Isten imá-
dásában egyesül, végezetül pedig 
a szeretet, egymás szeretete.

Gondoljunk csak bele! 
Mindezek a fogalmak a közmo-
rált fejezik ki, amelyek betartásá-
val és gyakorlásával megvalósul 
a társadalmi együttélés alapja: az 
erkölcs, az erkölcsiség. Hogyan 
is fogalmazta a XIX. század elsõ 
felének egyik magyar költõóriása 
a Magyarokhoz címû versében? 
„Mert minden ország támasza, 
talpköve a tiszta erkölcs, / Mely, 
ha megvész, Róma ledõl, s rab-
igába görbed.” 

Karácsonyi lelkületünk óvá-
sával, erõsítésével és szünte-
len felmutatásával szükséges 
ellentmondanunk a közerköl-
csöket romboló kísérleteknek. 
Tanuljunk meg bizakodók lenni 
és az adventi várakozás eszme-
körének átmentésével építsük 
magunkban és másokban sajá-
tos világunkat. Ha ez megvaló-
sul, már a jelenünk is fényesnek 
tûnik, akár a betlehemi csillag. 

  Bíró András

Karácsonyi 

lelkület

Az a rövid szusszanás, az a 
tulajdonképpen csak pillanatnyi 
megpihenés, amit a ránk zápo-
rozó mindennapok sorában a 
karácsonyi ünnep adhat, nyil-
vánvalóan még nem az év végi 
leltár ideje – alkalom viszont a 
mögöttünk álló esztendő végig-
gondolására, hiszen már túl sok 
nincs belőle hátra. És mivel ez 
az ünnep alapvetően a szeretet, 
a békés együttlét ünnepe, hát 
ezúttal inkább a belső történé-
seket; a kinyilvánított és vissza-
fojtott szándékokat, érzéseket és 
érzelmeket érdemes sorra venni, 
mivel a tényleges, a fizikai esz-
közökkel is mérhető, látható 
külső teljesítmények lajstromo-
zására valóban alkalmasabb a 
szilveszter. Tehát egyszerűsít-
ve az a kérdés: milyen is ez a 
mostani karácsony, és mitől a 
miénk?

Számtalan minősítés, sokféle 
értékelési szempont kínálkozik 
2009 karácsonyának magyaror-
szági vagy akár szűkebben vett, 
érdi körülrajzolásához, annak 
vizsgálatához: hol is vagyunk, 
és hol is tartunk? Elegendő, ha 
belelapoz az Olvasó jelen lappél-
dányba, találhat támpontokat a 
véleményalkotáshoz, és ezúttal 
ne csak a „hivatalos” tényeket, a 
csatornát és az iskolafejlesztést, 
a városi közlekedést és a köz-
biztonságot, a civil szervezetek 
és a sport támogatását, a szak-
orvosi rendelő felújítását vagy a 
Fundoklia most átadott tanös-
vényét tekintsük – bár ez utób-
binál érdemes megállnunk egy 
kicsit. Kertbarátok, iskolások, 
helyi lakosok és néhány meg-
szállott fiatal szakember közös 
munkája – érdemes hangsúlyoz-
ni: közös munkája – nyomán 
szemétlerakó telepből egyedül-
álló kirándulóhely lett. Az 1,7 
kilométer hosszú tanösvény 
nemcsak páratlan látnivalókat 
kínál, hanem családi progra-
mokra is hív – és ezzel máris egy 
másik témakörnél vagyunk, a 
családnál. Lehetne persze köny-

nyes-bús kesergéseket papírra 
vetni így karácsony táján, de 
munkatársaink nem ezt tették. 
Persze, a meglátogatott, bemu-
tatott családokat egyáltalán nem 
veti fel a pénz, de egy szóval 
sem panaszkodnak. „Nem az 
a szegény, akinek kevese van” 
– mondja az egyik családfő, 
hozzátéve, hogy ajándéknak 
tekintik az együttléteket, amiből 
erőt merítenek a hétköznapokra. 
De ezt teszik azok a fogyatékos 
fiatalok is, akiknek karácsonyra 
készített apró ajándéktárgyain 
nem nehéz észrevenni a naiv, 
gyermeki jókedvet, a bizalmat, 
és aki vesz egy-egy általuk készí-
tett apróságot, meglehet, nem-
csak magát, a tárgyat látja majd 
benne, hanem egy-egy emberi 
sorsot is. Összefogásból, adomá-
nyokból épült – egyházmegyei 
támogatás és önkormányzati 
forrás igénybevételével – a tus-
culánumi templomhoz árkádos 
előcsarnok és torony, a Vox 
Hungarica Női Kar jótékonysá-
gi hangversenyének bevételéből 
szerelhették be a toronyba a nyí-
lászárókat – és a sort, a szívet 
melengető emberi történéseket 
hosszan lehetne még sorolni.

Anyagiakban tehát nem dús-
kálunk, az minden szinten, 
mindenhol érzékelhető, de az 
is, hogy összefogással, a nem-
csak ilyenkor felébredő szere-
tettel sok minden áthidalható, 
élhetővé tehető. Ha javasolha-
tok még egy pillantást: érde-
mes megnézni a Vörösmarty 
Gimnázium szalagavató ünnep-
ségén meghatottan álló fiatalok 
derűs, bizakodó arcát. Pedig 
tudják, hogy nemsokára érett-
ségi lesz, aztán felvételi vizsgák, 
csupa nyugtalanító erőpróba 
– és mégis…

Ilyen a mi karácsonyunk. 
Kicsit kemény, kicsit savanyú 
– de a miénk!

A szerkesztõ jegyzete

A mi karácsonyunk

Bíró András:

Fejesugrás Európába a Kádár-korszakban
című, 1971 nyarán írott könyvét a szerző 2009. december 19-én, szombaton 

délelőtt 10 és déli 12 óra között dedikálja Érden, a Budai út 24. szám alatt
az Óperencia Bíró András Könyváruházban.

A könyv a dedikálás napján 1200 Ft helyett 1000 Ft-ért lesz kapható!

Egy kisebb csapat gyûlt össze az 
ünnepségre a Dévai utca végén. 
A hûvös idõ se szegte kedvét 
a jelenlévõknek, akik közül a 
legtöbben azért jöttek, hogy az 
ünnepi beszédek után végigsé-
táljanak az új tanösvényen.

– A nyolcvanas évek végén 
még szemétlerakó lett volna itt, 
de szerencsére ezt az akkori 
érdi értelmiségi kör a vezetéssel 
közösen megakadályozta – kezd-
te beszédét T. Mészáros András 
polgármester. – A fõváros sze-
mete elkerült minket, igaz, azért 
az évek alatt így is sok hul-
ladék felhalmozódott a völgy-
ben, amelytõl a helyi lakosok 
segítségével sikerült megsza-
badulnunk. A nagy összefogás 
eredménye, hogy a páratlan 
értékû terület, a város új szín-
foltja megtisztult. Azt kívánom, 
hogy minél többen látogassák 
a Fundoklia-völgyet, mert csak 
így tudja betölteni a feladatát. 
Ez Érd új kirándulóhelye!

Bartos Csilla, az Érdi 
Környezetvédelmi Egyesület 
elnöke azt hangsúlyozta beszé-
dében, hogy olyan összefogás 
alakult ki a völgyért, amely 
példaértékû. Külön is kiemelt 
három „õrült fiatalt”: Kállayné 
Szerényi Júliát, Gergely Attilát 
és Halász Antalt, akik nélkül 
ma nem lenne tanösvény. Az 
összefogásban a helyi kertbará-
tokat, iskolásokat és a lakossá-
got is megemlítette.

Füri András, a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság igaz-
gatója a beszédében a terület 
egyedülálló értékeire hívta fel a 
figyelmet: 

– Az országban négyszáz 
tanösvény van, amelynek a 
jelentõsebb részét, hatvanöt 
százalékát az önkormányza-
tok, a civil szervezetek, kisebb 
részét a nemzeti parkok tartják 
fenn. Azért jöttek létre ezek a 
tanösvények, hogy ablakot nyis-
sanak a természetre, a kirán-
dulók közvetlen élményt sze-
rezzenek e speciális természeti 
környezetrõl. Ilyen állapotban 
megmaradt gazdag élõ- és 
növényvilággal rendelkezõ terü-
let, mint a Fundoklia-völgy, csak 
nagyon kevés van az országban, 
ezért ezt óvni, védeni kell.

Fundoklia-völgy: páratlan növény- és állatvilágban gyönyörködhetünk 

Természeti értékek  
a tanösvény mentén 
Hónapról hónapra tisztult, szépült az érdi Fundoklia-
völgy, hála az Érdi Környezetvédõ Egyesület elszánt 
tagjainak, akik szabadidejüket takarítással töltötték 
lelkes önkéntesekkel. Meg is lett az eredménye, a 
napokban tanösvénnyel gazdagodott az országban 
is egyedülálló természeti terület, és persze a város. 
Ezentúl kényelmes sétával járhatjuk végig ismertetõ 
táblák segítségével a csodavölgyet, hogy gyönyörköd-
hessünk a páratlan növény- és állatvilágban.

dinamikai folyamatokat, például 
a cserjésedést a jelenlegi érté-
kes növényzet fennmaradása 
céljából, visszaszorítják, illet-
ve felszámolják a természetes 
növényzetet kiszorító inváziós, 
részben allergén fajokat, többek 
között a parlagfüvet, bálbányfát, 
csökkentik az eróziót a nyílt, 
jelenleg ösvényként használt 
kõfolyosókon. Biztonságosan 
megközelíthetõvé, átláthatóvá, 
esztétikussá teszik a védett terü-
let közvetlen környezetét, vala-
mint a potenciális tanösvénye-
ket, növelve így a terület tájképi 
értékét, turisztikai vonzerejét.

Megtörtént tehát korábban 
egyebek között a Hargitai utca 
völgyvégi szakaszának cserjét-
lenítése, az egykori gyurgyalag-
telep részleges helyreállítása, a 
Hargitai utca és a Vereckei utcák 
menti lepényfasövény vissza-
vágása. Nem mulasztották el a 
tanösvények tervezett kiindulási 
pontjaként számon tartott poten-
ciális fogadóterület egy részének 
cserjétlenítését, a védett terület 
határait jelölõ kõsorok körbe-
kaszálását, így a kövek menti 
gyomvegetáció levágását, a völgy 
északkeleti végén fekvõ gyomos 
platórészek kaszálását, vala-
mint az inváziós fajok kivágá-
sát, kaszálását a völgy délkeleti, 
illetve északnyugati határán és a 
völgytalpban, amelyet járhatóvá 
is tettek. Összegyûjtötték a dif-
fúz szemét egy részét és a bánya 
melletti kõfolyást „megfogták” 
eróziógátló sövényekkel.

Egyébként ez a munkagya-
korlat nem egy önmagában 
álló esemény volt, hanem a 
völgy ökoturisztikai fejleszté-
sét célzó, egymásra épülõ ese-
ménysorozat nélkülözhetetlen 

eleme, amely megkönnyítette, 
elõkészítette a völgy pályázati 
forrásból finanszírozott kitaka-
rítását. A kaszálást, cserjeirtást 
követõen láthatóvá és könnyeb-
ben megközelíthetõvé váltak 
az illegális hulladéklerakók. 
Azt a szakemberek kiemelik, 
hogy a kedvezõ természetvé-
delmi állapot csupán átmeneti, 
fenntartása az önkormányzat 
részérõl évente több, az elvég-
zettekhez hasonló eljárást igé-
nyel. És hogy mennyi pályázati 
pénz állt minderre rendelke-
zésre? Öt és fél millió forintot 
nyert az Érdi Környezetvédõ 

Egyesület. Végezetül arra kér-
tem dr. Kállayné Szerényi Júlia 
biológust, botanikust, aki maga 
is lelkes szervezõje minden 
„Fundoklia-akciónak”, mondja 
már el az olvasóknak, vajon 
miért olyan fontos a Fundoklia-
völgy?

– Értékes terület a biológu-
sok számára – kezdte az indok-
lást. – A Fundoklia-völgyben 
jelenleg is tapasztalt fajgazdag 
növényzet és sokszínû növény-
takaró döntõen a szarmata 
mészkõ alapkõzet következmé-
nye, amelynek helyi formagaz-
dagsága – aszóvölgy, meredek 
lejtõk, kõfolyások, mészkõ 
padok, plató- és völgyvégi lösz-
takarója számos élõhely kiala-
kulását tette lehetõvé. Ennek 
köszönhetõ dolomit-, illetve 
lösznövények megtelepedése, 
a dolomit növénytársulásai-
hoz hasonló növényegyüttesek 
kialakulása, valamint a völgy-
fenék beerdõsülése. A terület 
több mint háromszáz fajt õriz 
– a hazai növényvilág csaknem 
tizenöt százalékát! –, ame-
lyek legnagyobb hányada ter-
mészetközeli állapotra utaló 
elem. A védett fajok száma 
harminckettõ. Közülük külö-
nösen értékesek a nyílt dolo-
mitfelszínekhez kötõdõ úgy-
nevezett dolomitfajok, mint 
a magyar gurgolya és a Szent 
Isván szegfû.

Tehát mindenképp tegyünk 
egy kis sétát Magyarország leg-
újabb, 1,7 kilométer hosszú tan-
ösvényén és gyönyörködjünk a 
páratlan látnivalókban, mert 
érdemes. Jó családi program ez, 
nem csak az érdiek számára!

 Temesi László

Érdeklõdõk a tanösvény hivatalos megnyitóján
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Füri András, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója  
és T. Mészáros András polgármester

Korábban itt a Budapesti 
Corvinus Egyetem tájvédelmi 
és tájrehabilitációs tanszékének 
hallgatói végeztek természetvé-
delmi mûhelygyakorlatot a már 
említett Gergely Attila bioló-
gus, egyetemi oktató vezetésé-
vel. Hogy mi volt a gyakorlat 
célja? – errõl így nyilatkozott a 
szakértõ:

– Az, hogy a hallgatók megis-
merjék azokat a testi épségüket 
nem veszélyeztetõ, az ország-
ban hasonló területeken és ter-
mészetvédelmi problémáknál 

elterjedten alkalmazott, aktív 
természetvédelmi beavatkozá-
sokat, amelyekkel a Fundoklia-
völgy természeti értékei hosszú 
távon megõrizhetõk. Például 
cserjeirtás, úgynevezett invázi-
ós fajok (özönnövények) irtása, 
erózióvédelmi létesítmények 
kialakítása, mesterséges épít-
mények, mint a motorugratók 
bontása. A gépi fûkaszálást és a 
motorosfûrésszel történõ cser-
jeirtást az ÉrdKom szakemberei 
végezték. Ezek a beavatkozások 
igen hasznosak voltak, hiszen 
lelassítják, illetve megakadá-
lyozzák a természetes vegetáció-


