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Gyûlnek a papír- és palackhegyek a Sas utcai telepen

Válságban a szelektív hulladékgyûjtés?
Derűs, vicces, jópofa kis tör-
ténések, amelyek elmondása 
végén egy-egy gyerek a maga 
sajátos megfogalmazásában 
szolgáltatja a csattanót – a köz-
nyelvben ezeket a rövid törté-
neteket soroljuk a „gyerekszáj” 
fogalom körébe. Ezúttal nem 
erről, vagy legalábbis nemcsak 
erről van szó. Az általános isko-
la alsó tagozatába járó, hét-tíz 
éves gyerekekkel beszélgettem a 
Gárdonyi Géza iskola korszerű-
sítő felújítása kapcsán – lapunk 
következő oldalán olvasható 
is erről egy beszámoló – és a 
fiatalok egyik-másik észrevé-
tele bizony olykor fejcsóválás-
ra késztetett. Mert gondoljuk 
csak végig: „felnőtt” fejjel mit 
is várnánk el egy új, modern 
tanintézettől? Feltehetően foto-
cellás bejárati ajtót, a folyosó-
kon halkan duruzsoló zenét a 
rejtett hangszórókból, minden 
épületrészhez klubszerű leülő 
helyeket, ízléses büfét, ebédlőt, 
a falakon nagy, színes képeket, 
az oktatást segítő ezerféle tech-
nikai eszközt – nem sorolom, 
sok mindent lehetne még elkép-
zelni. Ezek tükrében különösen 
érdekes volt meghallgatni a gye-
rekek elképzeléseit a „jövő isko-
lájáról”, azokét, akik az egész 
átalakulásnak átélői, hogy ne 
mondjam, megszenvedői. 

Persze, ők is szeretnének 
korszerű dolgokat, modern 
tantermeket, eszközöket, de a 
hétéves Kitti például azt magya-
rázta el, hogy olyan iskolát 
szeretne, ahol rendesen lehet 
tanulni. Igen, tanulni szeretne, 
mert ez most nem egyszerű: 
sokan vannak az osztályban, 
kicsi a hely, olykor még zaj is 
van, ő pedig tanulni jött ide. 
A harmadikos Vivien és Judit is 
arról beszélt: nem különleges, 
drága dolgokra vágynak, hanem 
tágas terekre, szép fákkal, bok-
rokkal, virágokkal teleültetett 
környezetre. Nagy tantermek-
re, széles folyosókra vágynak, 
ahol kényelmesen elférnek. 

Vajon az ugyancsak harmadi-
kos Rolandot milyen tapasz-
talatok indíthatták arra, hogy 
rejtett kamerák felszerelését 
javasolja az új épület külsejé-
re? Meg is mondta, hogy miért: 
ha elkészül az új, szép iskola, 
arra vigyázni kell, nem szabad 
engedni megrongálni, összefir-
kálni, mint ahogy annyi helyen 
láthatjuk a városban is, ezeknek 
a falaknak szépnek kell marad-
ni. Javasoltak például biciklitá-
rolót is, éreztetve, hogy bizony 
nem arra vágynak, hogy anyu-
ka-apuka autón hozza ide őket. 
Valószínűleg nem valósítható 
meg, de jól mutatja a kertvárosi 
gyerekek természet iránti von-
zódását, hogy kis vadasparkot 
is javasoltak. Tényleg: milyen 
jó lenne, ha a madarak, kisebb 
négylábúak természetét, tulaj-
donságait, szokásait itt „élőben” 
tanulmányozhatnák…

Látszólag egyszerű, mégis 
sok mindent magába rejtő az 
a javaslat, amelyet a másodikos 
Attila fogalmazott meg. Szerinte 
a 21. század iskolájának olyan-
nak kell lennie, ahova akkor is 
jó bemenni, ha nem muszáj. 
Olyan helynek, ahova csak úgy, 
jó kedvéből is hét végén szíve-
sen bemegy a kis testvérével, 
mert szeret ott lenni. Gondoljuk 
csak végig, így „felnőtt” fejjel: 
nem erre vágyunk valamennyi-
en? Hogy olyan munkahelyünk, 
olyan elfoglaltságunk, hogy ne 
mondjam, hivatásunk legyen, 
amelyben jól érezzük magun-
kat, amelyet nem az anyagiak 
megszerzése vagy egyéb köte-
lezettségek kényszerítenek 
ránk? Milyen jó, ha valaki már a 
második a-ban erre ráérez…

Ezért is érdemes néha meg-
hallgatni, mit mondanak a gye-
rekszájak.

Úgy tűnik, a gazdasági válság 
a szelektív hulladékgyűjtést is 
utolérte. Milyen hatással van ez 
az új helyzet Érdre, és vajon 
van-e kiút a hulladékhasznosí-
tás válságából? – kérdeztük Pató 
Simont, az Érd-Kom igazgatóját.

– A gondok akkor kezdőd-
tek, amikor kiderült, hogy a 
gazdasági recesszió miatt a 
pillepalackokat legnagyobb 
mértékben felhasználó Kína és 
India már nem vásárolja fel az 
összegyűjtött, újrahasznosít-
ható műanyagot. Ugyanakkor 
Magyarország még nincs kellő-
képpen felkészülve a hulladék 
megfelelő hasznosítására, ezért 
torpant meg a pet-palackok irán-
ti kereslet. Ezzel együtt a papír-
feldolgozók is egyre kevesebb 
megrendelést kapnak, hiszen a 
termelés visszaesése miatt jóval 
kisebb mennyiségű csomagoló-

anyagot igényel a gazdaság. 
Sajnos azonban nemcsak ezek-
kel, hanem a fémhulladék érté-
kesítésével és felhasználásával 
is gondok vannak. Emiatt tavaly 
év végén Érd egyik legnagyobb 
vastelepe, az Ereco is bezárta a 
kapuit. 

– Akkor most mi lesz? 
Nyakunkon marad a környezet-
tudatos lakosság által gondosan 
szétválogatott, elvileg hasznosít-
ható hulladék, vagy végül az is 
a szeméttelepen köt ki?

– Reméljük, hogy ez semmi-
képpen sem fog bekövetkezni. 
A dunaújvárosi papírgyár jelez-
te, hogy februárban már átveszi 
a telepen összegyűlt lakossági 
papírt, csakhogy ezentúl nem 
18 forintot fizet érte kilónként, 
hanem ennél jóval kevesebbet, 
2,8, legfeljebb 3 forintot. Ez 
pedig gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy gazdaságtalanná válik a 
papírhulladék begyűjtése. Az 
Érd-Kom Kft. működési terüle-
tén (Érd, Diósd, Martonvásár) 
összesen háromezer tonna sze-
lektív hulladékot gyűjtött és 
értékesített évente. Ebben az 
évben papírból kétezer tonnát 
terveztünk összegyűjteni, de 
– ha ilyen alacsony áron sike-
rül csak értékesíteni – nem kis 
veszteséggel kell számolnunk. 

– Mindenki számára világos, 
hogy egy gazdasági társaság 
csak nyereséggel képes működ-
ni. Ha a szelektív hulladékgyűj-
tés veszteséges lesz, az Érd-Kom 
esetleg leáll vele, egyszerűen 
abbahagyja?

– Reméljük, hogy erre nem 
kerül sor. Szerencsére a nagy 
hulladékhasznosítók idejé-
ben összeültek, hogy valami-
féle megoldást találjanak a 
válság kezelésére. Január 9-
én miniszteri szintű országos 
találkozót szerveztek, amelyen 
született egy olyan megállapo-
dás, hogy a növekvő készle-
tek finanszírozása érdekében 
kedvezményes hitelt biztosíta-
nak a szelektív hulladékgyűj-
téssel foglalkozó cégeknek. Ez 
azért szükséges, mert a hul-
ladék begyűjtését, kezelését, 
tárolását és a megfelelő hely-
re való szállítását előre meg 
kell finanszírozni. Ehhez nyújt 
segítséget a kedvezményes, a 
visszafizetésre egy év türelmi 
időt kínáló hitelfelvételi lehe-
tőség. A hulladékhasznosítók 
abban bíznak, hogy ez idő 
alatt valamiképpen rendeződik 
a gazdasági élet, növekszik a 
termelés, és a hulladékhaszno-
sítás is visszakerül a normális 
kerékvágásba. 

– Akkor megnyugodhatunk, 
Érden nem kell abbahagyni a 
környezetbarát, szelektív hulla-

dékgyűjtést? Az Érd-Kom tovább-
ra is rendszeresen kiüríti a hul-
ladékszigetek gyűjtőedényeit?         

– Igen, az Érd-Kom ebben az 
évben is elvégzi, amit vállalt. 
Ugyanúgy, mint eddig, a meg-
szokott ütemben elszállítjuk 
a hulladékszigetek tartalmát, 
ebben nem változik semmi. 
A lakosok folytathatják a hulla-
dék szétválasztását. 

– Úgy tudjuk, több érdi isko-
lával és óvodával is kötöttek 
szerződést a szelektív hulladék 
elszállításáról. Nekik sem kell 
változástól tartaniuk?

– Nem. Mi továbbra is tart-
juk magunkat a szerződésben 
foglaltakhoz. Hangsúlyozom: a 
szelektív hulladékszállításban 
minden marad  a régiben, csu-
pán – a gazdasági válság követ-
kezményeként – ez a környezet-
barát hulladékgazdálkodási ága-
zat egyelőre gazdaságtalanul, 
azaz veszteséggel fog működni, 
de reménykedjünk, hogy – aho-
gyan a hulladékhasznosítók is 
bíznak benne – hamar túljutunk 
a nehézségeken – mondta befe-
jezésül Pató Simon, az Érd-Kom 
igazgatója.

Bízunk benne, hogy így lesz, 
hiszen az élhetőbb, tiszta kör-
nyezet egyik alapfeltétele, hogy 
minél kevesebb szemetet ter-
meljünk, és újrahasznosítsuk, 
amit lehet.

� Bálint�Edit�

Csaknem 300 tonnányi lakossági papír és pillepalack 
vár elszállításra az Érd-Kom hulladékszállító vállalat 
érdi, Sas utcai telephelyén. A hatalmas bálahegyek 
december óta magasodnak a cég udvarában, ugyanis 
a dunaújvárosi papírfeldolgozó – a gazdasági válságra 
hivatkozva – mindeddig nem tudta fogadni a másodla-
gos nyersanyagot. 

A hulladékhegyek egyre nõnek
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A szerkesztõ jegyzete

Gyerekszáj

Mostanában úgy érzem magam, 
mint a második világháború ide-
jén, amikor napilapnál dolgoz-
tam. Akkoriban – a hírek dolgá-
ban – a bőség zavarával kellett 
megküzdenem, ugyanúgy, mint 
manapság. A reggel megjele-
nő lapnál szerettem ügyeletes 
lenni. A szerkesztőségi altiszt 
éjjel háromtól tízpercenként 
hozta a zúgó nyomdagép mellé 
az MTI legfrissebb kiadásait. 
Felhatalmazásom volt arra, hogy 
ha világpolitikai hírrel találko-
zom, leállíthatom a gépet, hogy 
a fontos, új hír az első oldalra 
kerülhessen. Ez az eset, büszke-
ségemre, háromszor fordult elő, s 
így aznap délelőtt a főszerkesztő 
köszönő szavai kíséretében 200 
pengő jutalom ütötte markomat. 
(Irigyeim figyelmébe: egy pár 
minőségi cipőt már 12-14 pengő-
ért lehetett kapni!)

Napjaink hírözönének bőségét 
fokozza, hogy a múlt helyzethez 
képest glóbuszunkat egy idő óta 
tévé- és internethálózat öleli át. 
Lapunk megjelenésekor jegyzet-
füzetemben már legalább három 
téma szerepel, amiről írnom kel-
lene. Alig telik el két-három nap, 
újabb öt megírandó témát jegy-
zek fel. Honpolgárhoz illően meg 
kellene emlékeznem – hiszen sok 
érdi áldozata is volt – például 
a doni katasztrófa évfordulójá-
ról. A hivatalos katonai közlé-
sek „elszakadó hadmozdulatok-
ról” beszéltek. A sorok között 
olvasva lehetett némi sejtésünk 
arról, hogy itt valami nagyobb 
dolog történhetett. Nem is sokára 
aztán a Dontól hazatért csapata-

ink diadalmas sikereit méltatta a 
hadvezetés zengő beszédekben a 
Hősök terén. És persze ott voltak 
a harcokban részt vett harckocsik 
és lövegek, az ágyúk csövére fes-
tett színes karikákkal, amelyek a 
győzelem jelei voltak.

És mennyi kerek és nem kerek, 
de fontos hazai és nemzetközi 
évforduló! Ha nem is mindről, de 
a Himnusz születésének évfor-
dulójáról a múlt héten sikerült 
megemlékeznem. Végül is váro-
si lap vagyunk. Elsősorban Érd 
város lakóit érdeklő és érintő ese-
ményekről kellene írnom. Lám, 
itt van a MÁV új menetrendje. 
Bizony, akik vonattal járnak be 
a fővárosba vagy akárhová, azo-
kat ez közelről érinti. Ha létezne 
a Ludas Matyi hetilap, bizony, 
oda küldenék erről egy „vicces 
írást.” Csakhogy 2009-et írunk, 
hideg tél van, kitartóan metsző 
szél fúj, amit a jól felöltözöttek 
is észlelnek, különösen, ha késik 
a vonat. Az érdligeti megállóról 
írok, mert negyed százada itt 
szállok vonatra. Ide kapcsolódó-
an egész napon át minden vonat 
óra 37 perckor érkezik és indul! 
(Ezt azért írom ide hangsúlyo-
zottan, mert nyilvánvalóan író-
asztalnál, az utazók igényei nél-
kül alakíthatták ki. Az első 04.37 
perckor, az utolsó 23.37 perckor.) 
Csakhogy! A hangosbeszélő az 
érkezés idején az utasok „szíves 
elnézését” kérve jelzi, a vonat 15 
percet késik. És a késés hosszan 
nyúlik. A menetrend maga ketté-

töri azt az időszakot, amit az utas 
– emberi léptékű menetrend ese-
tén – hasznosan tölthetne el.

Nem részletezem: az a 7 óra 
37 perckor általam is várt vonat 
ezúttal 35 percet késett. Ám 
amíg várakoztunk, megállás nél-
kül elrobogott két teljesen üres, 
piros-modern személyszállító 
szerelvény, egy magányos motor- 
és egy gyorsvonat. Ami pedig 
végre megérkezett, egy régi típu-
sú „csotrogány” volt, a kupékban 
és a folyosókon álló utasokkal. 
A rádió egyik aznap esti riportja 
számolt be a miénkhez hason-
ló tapasztalatokról, hogy a MÁV 
rendszeresen járat szerelvénye-
ket végállomástól, végállomásig. 
– üresen! – amelyek sehol nem 
állnak meg. A nyilatkozó uta-
sok egyöntetű véleménye az volt, 
hogy állítsák helyre a régi menet-
rendet! Az új menetrend szerint 
sok helyütt például nincs csatla-
kozás. Vannak városok, melye-
ket vonat helyett újabban csak 
autóbusszal lehet megközelíteni 
vagy elérni. 

Kellene írnom a város csa-
tornázásának hatalmas arányú 
előkészítő munkáiról és sok 
mindenről. Többi között arról 
a tervemről, hogy Érdligeten, a 
MÁV-megálló déli oldalán utas-
társaimmal Brüsszel vagy a MÁV 
helyett saját költségünkre lép-
csőfeljárót építünk, majd örök-
be fogadjuk. Egy dolog azonban 
még nem világos előttünk: az épí-
tési engedélyt Brüsszeltől vagy a 
MÁV-tól kérjük? 

A bőség zavarával küzdünk…
� Bíró�András

Bõségzavar

Elszállításra vár a másodlagos nyersanyag

Január vége: végsõ határidõ 
a részletekben fizetés választására
Az Érdi Csatornamû Vízgazdálkodási Társulat értesíti azon tagjait, akik az érdekeltségi hozzájárulás részletekben 
történõ fizetését szeretnék választani, hogy a küldöttgyûlés határozatának értelmében ennek végsõ határideje 
2009. január 31. Ez a lehetõség azon tagok számára fontos, akik az egyösszegû befizetést választották, vagy 
nem nyilatkoztak a befizetés módjáról, de a törvény erejénél fogva a Társulat tagjai lettek. 
Az egyösszegû befizetést választók legkésõbb a beruházás indulása elõtt egy hónappal (várhatóan még 2009-
ben) egy összegben kell, hogy befizessék a 250 000 Ft érdekeltségi hozzájárulást.
Akik a hátralévõ idõszakban szeretnék az LTP szerzõdéses konstrukciót igénybe venni (havi 2605 Ft befizetés), 
az LTP számlanyitási díj kifizetésével tehetik ezt meg (4400 Ft egyszeri díj). 
A szerzõdéskötés a Társulat székhelyén ügyfélfogadási idõben lehetséges. Érdeklõdni telefonon is lehet a 
06-23/521-340-es telefonszámon vagy e-mailben, az info@erdicsatornazas.hu címen.
Kérjük azon tagjainkat, akik már LTP szerzõdést kötöttek és banki átutalással teljesítik a havi befizetéseket, hogy 
a közleményben tüntessék fel a 15, 16 vagy 17-tel kezdõdõ befizetõ-azonosítójukat (ez egyben az LTP szerzõdés 
utolsó 8 számjegye is). Ennek hiányában a befizetések feldolgozása sokkal nehézkesebb. Köszönjük segítségüket!

TAVASZI KULTURÁLIS VERSENYEK 2009
A Csuka Zoltán Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára ebben az évben is meghirdeti tavaszi kulturális versenyeit – a 
hagyományoknak megfelelõen regionális jelleggel. Szeretettel várják tehát a szomszédos települések diákjait is 
(Diósd, Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta, Tárnok, Budakeszi, Törökbálint).
Mindhárom versenyre az iskolai selejtezõk legjobbjait nevezhetik az egyes intézmények. A vers- és prózamondó verse-
nyekre nem kérnek az érdi diákoktól nevezési díjat, a régió más településein élõ tanulók nevezési díja 1000 Ft.     
PRÓZAMONDÓ VERSENY
A felsõs korosztály idén szabadon választhat a prózairodalom alkotásaiból. 
Az alsós diákok bizonyára jól ismerik és szeretik Kányádi Sándor meséit. Az író-költõ születésének 80. évfordu-
lója jegyében azt kérik a szervezõk, hogy tõle válasszanak egy mesét.
Alapvetõ szempont, hogy a kiválasztott írásmû az elõadó érzelmi, értelmi színvonalának megfelelõ legyen. 
A mûsoridõ minden korosztályban maximum 5 perc lehet.
A verseny idõpontja:  2008. március 18. (szerda), alsósoknak: 13 óra,  felsõsöknek: 15 óra
Minden iskolából 2 fõ részvételére számítanak!
A nevezési lapok beküldési határideje: 2007. március 11. (szerda)
VERSMONDÓ VERSENY
2009 Kazinczy Emlékév, a költõ születésének 250. évfordulója tiszteletére.  Az országos rendezvényekhez csat-
lakozva a felsõs korosztálytól azt kérik, hogy a felvilágosodás és a reformkor költõitõl válasszanak egy alkotást 
a versenyre. 80 éve született Kányádi Sándor – az alsós diákok számára azt javasolják, hogy tõle válasszanak 
egy-egy alkotást. A mûsoridõ nem haladhatja meg az 5 percet.
A verseny idõpontja: 2008. április 22. (szerda), alsósoknak:  13 óra, felsõsöknek: 15 óra
 Minden iskolából 2 fõ részvételére számítanak!
 A nevezési lapok beküldésének határideje: 2007. április 16. (csütörtök)

A RENDEZVÉNYSOROZAT TÁMOGATÓJA: Érd Város Önkormányzata és a Korona Étterem és Cukrászda

Pató Simon igazgató bizakodik


