
Csípős a reggel, ám a hűvös idő elle-
nére egyre gyűlik az önkéntes csapat. 
Sokan még kávéval, üdítővel a kezük-
ben készülnek a „bevetésre”. A többi-
eken már vízhatlan öltözet, gumicsiz-
ma, majd a csónakok is előkerülnek, 
így lassan minden készen áll a kez-
désre. Még egy utolsó logisztikai 
megbeszélés, rövid eligazítás, majd 
a 40 főre duzzadt önkéntes csapat el-
indul a nádas felé. Kezükben hatal-

1200 zsák. Ennyi szeme-
tet szedett össze 

az elmúlt négy év során 
Vaskó Gergely és a Rakaca 

Team. A fiatalokból álló 
csapat fő célja, hogy 

hazánk egyik legnagyobb, 
festői szépségű észak-

magyarországi víztározóját 
folyamatosan tisztán 

tartsák. Nemrég csóna-
kokból, illetve derékig 

a vízbe gázolva pucolták 
a területet.
Lontai Ildikó írása

Wellness
hőse

„Mi a természetben
 csak vendégek  
mas szemeteszsákok; 

kora délutánra egészen 
pontosan 70 telik meg belőlük. 

Ismét több van, mint tavaly – állapít-
ják meg. A Rakaca Team és a hozzá-
juk csatlakozó önkéntesek ezúttal 
a TeSzedd! hulladékgyűjtő akciójának 
keretében tisztították meg a tópartot 
és környékét. Ezen kívül még évente 
négyszer-ötször összejönnek, és vé-
gigcsinálják ezt a 10 kilométeres sze-
métszedő túrát, így minden évben kö-
zel 300 zsák szemetet gyűjtenek. 

WC-csésze és 
gumiabroncsok a tóból
„Nem csak a tópartot, a vizet is tisztít-
juk: csónakokkal megyünk be, 
a mocsaras részeket pedig mellcsiz-
mába öltözve járjuk körbe. Érdekes 
dolgokat szedünk össze egy-egy ilyen 
alkalommal, találtunk már WC-csészét 
és gumiabroncsokat is. Dolgoztunk 
szakadó esőben, téli hidegben, hatal-

mas viharban, és természetesen adó-
dott jó pár veszélyes helyzet, de soha 
nem adtuk fel” – mondja Vaskó Ger-
gely, az esemény szervezője, aki ön-
kéntesként van itt, egyébként tűzoltó a 
foglalkozása. De vajon miért olyan el-
szánt mindössze 26 évesen? Társaival 
még külön csapatot is létrehozott a 
Rakaca-víztározó tisztántartásáért! Azt 
mondja, már 16 éves kora óta gondol-
kodik, mit tehetne a csodás természeti 
kincs megőrzéséért, de most „nőtt fel” 
igazán a feladathoz. „Szabadidőmben 
sporthorgászattal foglalkozom, a szü-
leim is horgásztak, így kicsi koromtól 
kezdve jártam a tóra. Itt nőttem fel, ez 
az otthonom, és engem nemcsak a 
természet szeretetére, hanem a tiszte-
letére is megtanítottak. Úgy neveltek, 
hogy mi a természetben csak vendé-
gek vagyunk, és nagyon kikaptam, ha 
szemeteltem. Én is hasonlóan gondol-
kozom, ezért is kezdeményeztem ösz-
szefogást az itteni emberek között. 

Évek óta a Rakaca Team fiatal természetvédői tartják tisztán a környéket.
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Szeretném, hogy az unokám is le tud-
jon majd ülni a partra, és gyönyörköd-
hessen ebben a csodás tájban” – teszi 
hozzá. 

(Öko)tündérek völgye
Nem véletlenül nevezik Tündérvölgy-
nek ezt a vidéket: a táj szemet gyö-
nyörködtető, az erdőséggel határolt 
területeknek pedig különleges faunája 
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van. A hatalmas, 250 négyzetkilomé-
ter vízgyűjtő területtel rendelkező tó 
Észak-Magyarország legkedveltebb 
és leglátogatottabb horgászhelye lett. 
Majd igazi üdülőhellyé fejlődött: nyá-
ron kenusok, vitorlások, csónakázók 
lepték el, partján családok kerékpá-
roztak. Sajnos azonban egy idő után 
elhanyagolttá vált a víztározó és kör-
nyéke. „Egyre jobban benőtte a nád, 

a gaz, és nagy mennyiségű hulladék 
halmozódott fel. Volt, aki még akkor is 
eldobálta a szemetet, amikor mi ép-
pen mellette szedtük. Sok helyi lakos 
is azt mondta, hagyjuk ezt a tavat, 
nincs értelme megmenteni. Mi azon-
ban elhatároztuk, hogy visszaadjuk 
a régi fényét. A Rakaca Teamet kilen-
cen alapítottuk: horgászok, termé-
szetszerető fiatalok és környezetvé-
delmi szakértők. Ez egy civil szerve-
ződés, mindent magunk csinálunk, de 
szerencsére egyre több önkéntes se-
gíti a munkánkat, és eseményeinket 
az Észak Magyarországi Regionális 
Vízművek is támogatja. Egyik célunk, 
hogy fenntartsuk ezt az egyedülálló 
biológiai környezetet, és megmentsük 
az állatok élőhelyét, a másik, hogy 
egyre több család vegye birtokba a 
tavat és környékét” – mondja határo-
zottan Vaskó Gergely, aki egy infor-
mációs weboldalt is üzemeltet a víztá-
rozóról és környékéről. A fiatalokból 
álló csapat idén nyáron programokat, 
családi napot is szervez majd. Első-
ként a Team Rakaca Feeder Kupa hor-
gászverseny kerül megrendezésre jú-
nius 14-én a völgyzáró gáton, amit ha-
gyományteremtő céllal indítanak útjá-
ra. „Aki egyszer ellátogat ide, bizto-
san visszavágyik majd. Mi pedig 
gondoskodunk róla, hogy ez a gyö-
nyörű táj sokáig ilyen maradjon.”

Gondoskodj Te is a környezetedről!
Hulladékot gyűjteni menő! Nem véletlen, hogy a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta 

Magyarországért akcióhoz évről évre egyre többen csatlakoznak, így hazánk 

legnagyobb önkéntes mozgalmává nőtte ki magát. Idén májusban 180-200 ezren 

szedték a szemetet országszerte, köztük sportolók, iskolások, köztisztviselők 

és hírességek. Ráadásul a magyar szemétgyűjtési akció idén a nemzetközi 

„Let’s Clean Up Europe” összeurópai kezdeményezéshez is csatlakozott, amely-

nek keretében a kontinens 21 országában folyt a tavaszi nagytakarítás.

Ha te is szívesen csatlakoznál a barátaiddal, sporttársaiddal egy hulladékgyűjtési 

akcióhoz, akkor figyeld a www.szelektalok.hu oldalt, ahol a további kezdeménye-

zésekről is hírt kaphatsz.

Egy biciklitúra 
vagy egy 

horgászverseny?
Látogass el Te is a 

Rakaca-víztározóhoz! 
Tudj meg többet 

a helyről: 
www.teamrakaca.hu

Javában folyik a munka 
a TeSzedd! akcióján. 

Az önkénteseket a rossz 
idő sem tántorította el.

  W E L L N E S S    71

070_WELL1405_01_wellness hose.indd   71070_WELL1405_01_wellness hose.indd   71 2014.06.02.   12:022014.06.02.   12:02




