A természet él-hal érted!
Egyesületünk a porszem közösségi műhely, elhatározta, hogy mint természetbarát
szervezetünk nem csak a kirándulást tartja szem előtt, hanem a természetvédelem
területén is szeretne példát mutatni mindenkinek. A 3-as út mellett Gödöllő és Aszód
között található a Petőfi forrás, ahol szinte sorban állnak az emberek, hogy ihassanak a
selymes ízű forrásvízből. Sajnos a forrás környezete emberi nemtörődömségből nagyon
elhanyagolt és szemetes. Célul tűztük ki, hogy ezen a napon(március 29, szombat)
megteszünk mindent a forrás védelme érdekében. Az előkészület jelentős háttérmunkát
igényelt, hisz mint egyesület nem rendelkezünk anyagi háttérrel és egy ilyen akcióhoz,
amelyben szemétszedés, illetve karbantartás is szerepel, kevés az akarás. A
nehézségek leküzdése után nem maradt más, mint várni a reggelt és elkezdeni a
munkát. Bevallom, nagyon izgultunk hányan leszünk, és hogy mit tudunk megvalósítani
terveinkből. Szívünkben elégedettséggel nyugtáztuk, sokan vagyunk, elkezdhetjük
akciónkat. Közel ötven lelkes ember jött össze, gyerekek, felnőttek, idős emberek. Rövid
köszöntő után szétosztottuk a feladatokat egymás közt, voltak, akik a forrásvíz medrét
takarították, árkot ástak, a környék szemetét szedték, virágot, fát, bokrot ültettek,
készítették az ebédet, fát vágtak és voltak akik csak fényképezték a folyamatokat. A
közösség ereje hatalmas, nem gondoltam volna. Sokan most találkoztunk első
alkalommal és mégis úgy dolgoztunk, beszélgettünk, nevettünk, mintha legalább száz
éve ismernénk egymást. A munka gördülékenyen és gyorsan haladt, szinte hihetetlen
sebességgel ásták a fiúk a vízelvezető árkot. Az idősebb korosztály jó tanácsokkal látott
el minket és óriási elszántsággal pucolták a forrás közvetlen környezetét, a gyerekek,
szüleikkel karöltve szorgosan gyűjtötték a szemetet, a hölgyek megosztva egymást közt,
készítették az ebédet és ültették a virághagymákat. Dél magasságában kezdett fáradni
a csapat, így megálltunk pihenni és jó hangulatban elfogyasztottuk a megérdemelt
ebédet. A csapat szinte egyszerre fejezte be az ennivaló elfogyasztását és egy
emberként állt fel, hogy fojtassa a Petőfi forrás körüli tevékenységet. A közösség újult
erővel dolgozott tovább. Lassan a tervezett munka végéhez értünk. Elkészült a harminc
méter hosszú vízelvezető árok, összeszedtünk tizenöt köbméter szemetet - ez
megdöbbentő mennyiség – amit embertársaink simán kiraktak a drága kocsijukból,
Elültettünk rengeteg növényt, megpucoltuk az elburjánzott és elhalt fáktól, bokroktól a
terepet. Nem maradt más hátra, mint felállítani a figyelemfelkeltő táblát, amelyet Arday
Endre művészbarátunk készített, tanító jelleggel. A tábla magáért beszél, csodálatos
alkotás, bízunk benne, hogy munkánk maradandó lesz és hogy megőrzi ezt a
létfontosságú kincset –a vizet - , amely nélkül az élet lehetetlen. Ez a közel ötven ember
hatalmas energiával és elszántsággal tette, amit tett a közösség erejével, köszönettel
tartozunk nekik. Továbbá szeretnék köszönetet mondani Hévízgyörk polgármesterének,
aki a konténerek, kihelyezését biztosította, a hévízgyörki virág nagykereskedésnek,
tőlük kaptuk a vrághagymákat, bokrokat, a Csintó csárdának akik felajánlották
kerthelységüket. Biztosak vagyunk benne, hogy este mindenki erről beszélt otthonában
és jóleső érzéssel szívükben tértek nyugovóra, igen megcsináltuk, tettünk valamit a
természetért, hisz nélküle mi senkik és semmik vagyunk, óvjuk hát és segítsük őt, hogy
még sokáig létezhessünk együtt ezen a csodálatos földgolyón!

