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Központi égitestünk, a Nap, 
állandóan üzen nekünk. Tehát 
nem napjában többször, hanem 
állandóan. Miket? Ezerféle dol-
got. Nagyon is megértem a ter-
mészeti népeket, amelyeknek 
fő és egyetlen istensége a Nap 
volt. Hívei napjában többször is 
leborultak előtte, homlokukat 
az anyaföldhöz érintve. Nevét 
imáikba foglalták, tûz- és vérál-
dozatokat mutattak be tisztele-
tére, himnuszokat írtak hozzá, 
hogy kiengeszteljék, és megkö-
szönjék a létéből fakadó ezernyi 
áldását.

Amit a természeti népek évez-
redekkel ezelőtt hittek, azt a 
csillagászok, a biológusok, az 
orvosok, a geológusok a leper-
gett legutóbbi néhány évszá-
zad alatt tudománnyá avattak. 
Minden anyag, ami az égen 
ragyogó Napban létezik, az ben-
nünk, emberekben is benne van. 
Testünk a Nap anyagából épült 
föl, s manapság is abból épít-
kezik. A hidrogén, az oxigén, a 
vas, a jód, a cink, a kálium, a 
kalcium, a magnézium, a nyom-
elemek valamennyien benne 
vannak szervezetünkben, tehát 
minden olyan anyag, amely a 
Napban is jelen van. 

Honnan tudjuk mindezeket? 
Ez napjainkban az általános 
iskolák tananyagának csupán 
töredék része. Mindezeket a 
színképelemzésből mutatták 
ki. E tekintetben nincs is vita 
a vallás és a tudomány között. 
Felfogásbeli különbségek már 
csak abból adódnak, hogy 
miként, mi által, milyen erők 
beavatkozásának következ-
tében született meg, jött létre 

az élet, ami egyúttal az emberi 
test százmilliárd sejtjét szerves, 
alkotó testté avatta.

Az emberiség most kezd fel-
nőni ahhoz, hogy megértse a 
Nap egyik fontos üzenetét: „Az 
általam Földre küldött sugara-
imat, a meleget használjátok 
fel fûtésre, a víz melegítésére, 
mert ez a legtisztább energia 
a víz és a levegő mellett, ame-
lyet a természet adhat.” Úgy 
tûnik az ipar éledezéséből, hogy 
egyre többen foglalkoznak nap-
elemek, napkollektorok gyártá-
sával. Érden is már több csa-
lád ezekkel a berendezésekkel 
melegíti a vizet télen, nyáron, és 
fûti lakását a téli hónapokban. 
Így az olajbányászat lassanként 
elveszti egyeduralmát. 

A Nap-üzenet második sze-
replője, a szél ugyancsak elnye-
ri jogát az áramfejlesztés tág 
területén. Hazánkban, ha nem 
is bőven, de vannak széljárá-
sos vidékek, ahol gazdaságosan 
mûködhetnének a szél által haj-
tott erőmûvek. Mint a kérdés 
laikusa, csak egy ilyen helyet 
említek, amit egy tudományos 
folyóiratban mint negatívumot 
olvastam pár évtizeddel ezelőtt: 
„Dunapentele őslakossága vé-
dett területen húzta föl házait. 
Sztálinvárost az e település fölöt-
ti síkságra építették, ahol bizony 
az év 365 napjából 360 napon át 
fúj a szél.” A lakosokkal beszél-
getve megerősítették ezt az állí-
tást.

Víz nélkül nincs élet. Hogy a 
víz örök körforgása mûködjék, 

ez is a Napnak köszönhető. 
A vízenergiát igyekszik is a ma 
embere kihasználni, ha nem is 
mindenütt célszerûen, és saj-
nos nem gazdaságosan. A Nap 
viszont erről is küldi állandóan 
üzenetét nekünk, hogy megért-
sük: okosan használjuk fel a 
rendelkezésünkre álló vizet az 
energia termelésére ott, ahol ez 
lehetséges.

A Nap üzeneteinek gazdagsá-
ga kimeríthetetlen. Mindegyikre 
oda kell figyelnünk. Megint az 
ókori népek példájából indulok 
ki. Ezek a népek a ruhájukon 
és lehetőleg a használati tár-
gyaikon bizonyos motívumokat 
tüntettek fel. Ezek szerepeltek 
a mi magyarosnak mondott és 
tartott, vidékenként is változó 
szőtteseinken, falvédőinken, 
szőnyegeinken és más haszná-
lati tárgyainkon. Ezek fő motí-
vuma – nem véletlenül – a virág, 
a virágminták és levelek csodá-
latos forma- és színválasztéka. 
Miért? Mert a virág, amelyből 
majd a mag képződik, az égen 
tündöklő Napot mintázza, azt 
jelképezi.

Olvasom, hogy a városunk 
csinosításáért – magyarán: virá-
gosításáért – felelős szervezet 
dolgozói megkezdték Érd kije-
lölt helyein az egynyári virágok 
kiültetését. Az erről szóló beszá-
moló említi, hogy a közterületre 
kiültetett virágokat – amelyek 
a közvagyon részei – lopják. 
Nyelvhasználatom szerint ezek 
Nap-lopók. Érd ennek ellenére 
ott ragyog a „virágos városok” 
sorában. Mikor a nap kisüt, gon-
doljunk erre is. A Nap a virágok 
által is üzen.  Bíró András

Nap-üzenet

Érdemes néha kimenni a ter-
mészetbe. Nemcsak úgy a 
kertbe, a ház elé – persze oda 
is –, hanem messzebb, erdőbe, 
vízpartra, bárhova, ahol még 
nincs sok változtatás a dolgok 
természetes rendjén. Ahol ha 
nem is érintetlen, de legalább 
nagyjából zavartalan a növé-
nyek, vizek, a rajtuk-bennük 
lakók élete. Sokféle tapaszta-
latra tehetünk szert ilyenkor. 
Megfigyelhetjük például, hogy 
az egyes növények olykor tel-
jesen figyelmen kívül hagy-
ják a szokásokat, a korábbi 
gyakorlatot, írhatnám azt is: 
fütyülnek az elvárásokra, a 
naptárra, teszik a dolgukat. 

Néhány nappal vagyunk 
csak túl a húsvéton – meg-
szoktuk, hogy ilyenkor barka-
ágakat helyezünk el a lakás-
ban, újabban a vázában álló 
ágakat kifújt hímes tojással is 
díszítik. Idén húsvétkor azon-
ban már nem nagyon lehe-
tett barkát találni a bokrokon, 
szépen kizöldültek az ágak. 
Aztán azt is megszoktuk, hogy 
amikor az iskolában búcsúz-
tatják a végzősöket, amikor a 
ballagás van, akkor nyílik az 
orgona. Azzal díszítik az osz-
tálytermeket, az iskolakaput, 
a folyosókat, az udvartól a tor-
nateremig mindent. Az orgona 
azonban ezúttal „beelőzött”, 
és jó, ha nem nyílik el telje-
sen az „Elmegyek, elmegyek, 
hosszú útra megyek…” ének-
lésének idejére, mert akkor 
a szegény diákok nézhetnek 
más virágfajta után.

Megbolondult volna a termé-
szet? Dehogy bolondult, nem 
szokott, legfeljebb az ember 
viselkedik néha furcsán. A fák, 
a virágok nem várnak csodára, 
teszik a dolgukat szépen, sor-
ban. Ha ki lehet zöldülni, hát 
kizöldülnek, és ha nyílhat már 
az orgona, akkor ki is nyílik. 
Csodára legfeljebb az ember 
szokott várni. Itt van példá-
ul a legújabb csodavárás, a 

húsvéti. A feltámadás napjá-
ra ugyanis nemcsak a szürke 
barkák hullottak le, és sarjad-
tak ki a zöld hajtások, hanem 
az ország eddigi alaptörvénye 
is leszáradt, nyomában pedig 
ott zöldell az új alkotmány. 
Változott ettől valami? Jelen 
sorok írásakor már a húsvét 
utáni hét van, és jelen sorok 
írója bárhogy is tekintget 
maga körül, semmi változást 
nem tapasztal. Itt állunk az új 
alkotmányunkkal, és nem tör-
tént csoda, minden ugyanúgy 
megy, mint előtte, nem történt 
semmi változás. Persze nem is 
történhetett, legalábbis most 
még nem. Erre célzott a köz-
társasági elnök is az alaptör-
vényt bemutató beszédében, 
amikor megjegyezte: az embe-
rek néha csodát várnak: „Már 
a rendszerváltozáskor sokan 
azt gondolták, hogy azonnal 
jobb lesz a sorsunk. Ugyanez 
volt az EU-ba való belépésünk-
kor vagy a tavalyi választások 
idején, amikor kétharmados 
felhatalmazást kaptak a kor-
mányerők. A dolgok azonban 
nem mennek ilyen gyorsan. 
Gondos előkészítő munka 
kell ahhoz, hogy bármilyen 
területen érezhető változás 
álljon be.” Olvashatjuk példá-
ul, hogy csökken a korrupció, 
és ennek áldásos hatása lesz, 
mert a nemzeti jövedelem egy 
részét így meg lehet menteni. 
Aztán az is jó irányú válto-
zás, hogy a parlament a saját 
létszámát 386-ról 200-ra csök-
kenti, az önkormányzatoknál 
– itt, Érden is – már most ala-
csonyabb a képviselői létszám 
a korábbinál.

Most itt tartunk: a válto-
zásokhoz megvan az alap-
törvény. Kész az alap. Lehet 
építkezni.

A szerkesztõ jegyzete

Alap és törvény

Az érdi önkormányzat, illetve 
több városi civil szervezet is 
csatlakozott az önkéntesség 
európai éve keretében meg-
rendezésre kerülő országos 
hulladékgyûjtési akcióhoz. 
A „Teszedd! Önkéntesen a tisz-
ta Magyarországért” programot 
a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium, illetve a Vidék-
fejlesztési Minisztérium és az 
Önkéntes Központ Alapítvány 
szervezi, időpontja 2011. május 
21. Magyarország eddigi legna-
gyobb hulladékgyûjtő akciójá-
val a szervezők az önkéntes 
tevékenység és a környezettu-
datos viselkedés fontosságára 
kívánják felhívni a figyelmet – a 
csatlakozók segítségére nem-
csak a szemétgyûjtésben, de az 

illegális hulladéklerakók feltér-
képezésében is számítanak. 

– Az érdi akcióhoz már annyi-
an csatlakoztak, hogy szinte 
az egész város területét lefe-
dő programot tudunk megva-
lósítani; a jelentkezők száma 
ugyanis meghaladja a három-
százat. Az egyik civil szervezet 
segítségével zsákokat tudunk 
biztosítani az önkénteseknek, 
az önkormányzat pedig fede-
zi az összegyûjtött hulladék 
elszállításának költségeit. Az 
akcióban közremûködik az Érd-
Kom Kft. és az Érdi Közterület-
Fenntartó Intézmény (ÉKF) is, 
hiszen lehetnek olyan illegális 
sittlerakóhelyek, amelyeket 
csak gépi erővel lehet felszá-
molni – mondta múlt heti sajtó-

tájékoztatóján Segesdi János. 
Az alpolgármester hozzátette: 
jelenleg 186 feltérképezett ille-
gális szemétlerakó hely van a 
város területén – ezek közül 
többet a civil szervezetek és a 
lakosság rendszeresen takaríta-
nak. E program kapcsán főleg 
azokra a helyszínekre szeret-
nének koncentrálni, amelyeken 
nem szoktak nagyobb takarítási 
akciókat szervezni.

– Bízunk benne, hogy május 
21-ig még többen csatlakoznak 
ehhez az önkéntes programhoz. 
A hátralévő közel egy hónapot 
nemcsak az esemény megszer-
vezésére fordítjuk, hanem azt 
is tudatosítani szeretnénk: ha 
kevesebbet szemetelnénk, nem 
lenne szükség a mostanihoz 
hasonló takarító akciókra; de 
ha már szükség van rájuk, jó 
lenne, ha mindenki tenne leg-
alább annyit a saját települé-
séért, hogy a szûkebb lakókör-
nyezetét tisztán tartja – jegyezte 
meg Segesdi János, hozzátéve: 
nem kell mindenkinek a szer-
vezett takarító akcióhoz csatla-
kozni, már az is sokat jelent, ha 
felszedik az eldobált szemetet a 
kerítésük előtt.

– Akik részt vesznek a szer-
vezett takarításban, karszalagot 
kapnak, amellyel ingyen vehet-

nek részt az aznap megrende-
zésre kerülő Szőlővirág Ünnepen 
– zárta szavait Segesdi János, 
aki reméli, minél többen részt 
vesznek Érd eddigi legnagyobb 
szemétgyûjtési akciójában.

(A Teszedd! mozgalomról 
bővebb információ a www.
teszedd.hu honlapon található. 
Aki szeretne csatlakozni az érdi 
egyesületek, részönkormány-
zatok segítségével szerveződő 
csapatokhoz, az a avarosvedo@
freemail.hu e-mail címen vagy 
a 06/30/328-2750-es telefonszá-
mon megteheti.)

 Ádám Katalin

Érd legnagyobb szemétgyûjtõ akcióját szervezik

Mozgalom a tisztább környezetért
Érd mindeddig legnagyobb szemétgyûjtõ akciójára 
kerül sor május 21-én, a „Teszedd! Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért” országos program keretében. Eddig 
több mint háromszázan jelentkeztek: civil szervezetek, 
részönkormányzatok, magánszemélyek vállalták, hogy 
segítenek szebbé tenni a várost, amelynek területén 
jelenleg 186 ismert illegális szemétlerakóhely van. 
Aki szeretne tisztább környezetben élni, már azzal is 
sokat tehet, ha a saját lakókörnyezetében felszedi az 
eldobált szemetet.

Az országos gyûjtés sokakat megmozgatott
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A legkisebbek is részt vettek  
a munkában

A hulladékgyûjtéshez fontos a megfelelõ felszerelés is

Megújult, felfrissült az érdi 
Ifjúsági Információs és 
Tanácsadó Szolgálat Enikő 
utcai irodája az Érd Első Lions 
Club lelkes tagjainak köszön-
hetően, akik „Az oroszlánok 
újra festenek!” címmel hirdet-
ték meg jótékonysági akcióju-
kat. Felnőtt, gyerek egyaránt 
ecsetet ragadott ez alkalom-
ból. 

Az Érd Első Lions Club csak-
nem egy éve alakult, és azóta 
folyamatosan igyekszik munká-
jával szebbé, élhetőbbé alakí-
tani a várost. Szerveztek már 
ételosztást, jótékonysági kará-
csonyi ünnepséget, sőt, a nagy-
családosokkal karöltve kifestet-
ték már az aluljárót is. Most az 

Egrokorr Zrt. és az Erfurt Kft. 
jóvoltából ismét egy fontos tár-
sadalmi célt ellátó intézmény, 
az Érdi Ifjúsági Klub irodáját és 
közösségi helyiségeit festették 
ki, természetesen szakemberek 
segítségével. 

A kijelölt munkanapon már 
reggel 10 órától érezhető volt a 
festékszag. Délután négy óráig 
nagyrészt meg is újultak, szé-
pültek az Enikő utcai helyisé-
gek, bár még maradt munka 
a következő hétre is. Segesdi 
János alpolgármester köszön-
tötte ezekkel a szavakkal a fia-
talokat:

– Nagy szó, hogy egy önkor-
mányzati intézményt támogat 
egy civil szervezet. Köszönjük a 

város nevében a Lions Club és a 
cégek támogatását.

A több százezer forint értékû 
munka és anyag nyomán már 
néhány óra alatt lehetett látni 
a változást. Magyar Gergely, a 
helyi Lions Club titkára lapunk-
nak elmondta, hogy felhívásuk-
ra legalább egy tucat önkén-
tes ragadott ecsetet és a már 
említett cégeken kívül segített 
az Érd Körbe egy biciklitáro-
lóval, az Összefogás Egyesület 
és az Osváth Cukrászda pedig 
finomságokkal. Az Ifjúsági 
Információs és Tanácsadó 
Szolgálat végül is egyhetes jóté-
konysági akció után nyerte el 
végleges arculatát.

 (temesi)

Az Érd Elsõ Lions Club jótékony akciója

Az oroszlánok újra festenek!

Új színt kapott a kerékpárparkoló is Megtisztulnak a falak
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