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HA szeretnél tenni a környezetedért, kiemelten a Cuha-patak völgyének tisztaságáért,
ÉS nem okoz számodra problémát mások szemetének összeszedése,
AKKOR ajánlom figyelmedbe a „Cuháért & értünk” csoport felhívását!
A civil csoport önkéntes létrehozói hagyományteremtő szándékkal kezdeményezték és
szervezik a Cuha-völgy megtisztítását Zirctől egészen Porva-Csesznekig.
Ha érdekel ez a nemes cél, és csatlakoznál a kezdeményezéshez, jelentkezz a január végén
alakult, ma már 343 taggal bíró Cuháért & értünk Facebook csoportba, ahol minden
információt megtalálsz: https://www.facebook.com/groups/116466703689401/
https://www.facebook.com/groups/116466703689401/

Az első Cuha-völgy közösségi takarítás napja:

2021. március 28., vasárnap
Kiinduló pont és idő:

9.30 óra, a kardosréti fahídnál (0.pont)
A Zirc – Porva-Csesznek távon öt,
légvonalban 1-1,5 kilométeres szakaszra
osztottuk el a patak és környezete tisztítását.
A kardosréti induló ponton történő tájékoztatást
követően, az innen induló 0.-1. távot szétszórva,
közösen tesszük meg, az út menti fenyves
tisztításával.
A gyűjtött szemetet a szakaszok találkozásánál
kijelölt pontokon helyezzük el, az autóval
járható út mellett.
Végcél a kezdeményezéshez csatlakozó PorvaCsesznek vasútállomás és vasúttörténeti park.
(1.-5.)

Önkéntes feladatok:
- szemétszedés a Cuha-patak jobb és bal partján, az út
mellől és a vasúti sín túloldaláról is
-

kb. 10 fő „mederharcos” önkéntes csak
patakmeder-halászattal foglalkozik a teljes
hosszon (ehhez szükséges „fegyvertár”: hosszú nyelű
gereblye vagy háló és gumicsizma!)

Javasolt felszerelés: vastagon gumiba áztatott kesztyű,
tartalék nagy szemeteszsák, vízhatlan lábbeli, telefon gpsszel, étel-ital és maszk (a járványügyi intézkedések
betartásához a csoportosabb együttléteknél)

Köszönjük partnereink együttműködését:
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Veszprém Megyei Szakaszmérnöksége (szemeteszsákok,
összegyűjtött hulladék elszállítása a kijelölt pontokról), Bakonyerdő Zrt. (kesztyűk, szemeteszsákok),
Hubert Csomagolók Dudar (szemeteszsákok), Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület.

Támogatóinknak köszönhetően az előzetesen regisztrálók között ajándékokat sorsolunk ki:
Porva-Csesznek vasútállomás (Bakony térképek), Vena Argenta ötvösműhely Zirc (20.000 forintos
utalvány), Szabó Erzsébet vegán életmód tanácsadó (egy egyórás vegán életmód tanácsadás).

Fontos, hogy betartsuk a járványügyi szabályokat a Cuha-völgy tisztításakor is:
-

A szemétszedés rendezetten, előre megbeszélt formában történik majd, nagy területen a természetben,
főleg azért is, hogy a szakaszokon ne legyenek túl sokan és túl kevesen sem.
A kardosréti fahídnál regisztrálókat kérjük, hogy viseljenek maszkot, és a távolságot tartva,
szétoszolva vegyék át a zsákokat.
Mindenki a családjával, barátjával, pár fős kis sejtekben végzi majd a szemétszedést, így aggodalomra
nincs ok.
Tartsuk be a távolságot, viseljünk maszkot, ha a kirándulóhelyen sok ember találkozna!

Információk és jelentkezés a „Cuháért & értünk” Facebook csoportban,
vagy a cuhaert@gmail.com címen.
Az előzetes regisztráció nagyban segíti a szervezők előkészítő munkáját!
Mindenkit szeretettel várunk, aki segíteni akar a Cuha-völgy megtisztításában!

A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház
kapcsolódó felhívása:
Kedves középiskolás diákok, kedves szülők!
Az idei tanév mindenben más, mint a korábbiak, így például a közösségi szolgálat teljesítésére is kevés
lehetőség nyílik.
Most azonban egy olyan szabadtéri, hasznos tevékenységet végezhettek, amellyel mindenki jól jár:
március 28-án, vasárnap a Cuha-völgy megtisztítására szerveződik önkéntes mozgalom, amihez
közösségi szolgálat keretében csatlakozhattok. A feladatokat a Cuháért & értünk FB csoport
szervezi, további részleteket ott, és a városi csoportokban találtok. Valamint ezen a linken elérhető
kisfilmben minden információ megtalálható:
https://www.facebook.com/194923297196636/videos/1003724330154326/
Felhívásunk a középiskoláknak is kimegy, hogy hivatalosan tudjatok csatlakozni. Amennyiben
érdekel bennetek a lehetőség, kérjük, hogy regisztráljatok a cuhaert@gmail.com és a
regulyantal.muzeum@gmail.com címre küldött közös levélben. Fontos, hogy időben tudjuk, kire
számíthatunk a feladatok elosztásában.
Az igazolást a Reguly Múzeum állítja ki a Zirci Zöld mozgalom keretében. A feladatokról minden
információ itt: https://www.facebook.com/groups/116466703689401/
Természetesen a járványügyi szabályok betartására itt is ügyelni kell majd!

Összeállította: Encz Ilona

