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Tavaly több mint kétezer embert 
bírságoltak meg szemetelésért – 
nem nálunk, hanem Prágában. 
Pedig „csak” csikket, rágógumit 
és apróbb hulladékot dobtak el 
közterületen, vagy nem szed
ték fel kutyájuk után a piszkot, 
ezért kellett büntetést fizetniük 
– derült ki a hírből. A kisza
bott pénzbírságokból csaknem 
nyolcmillió forint értékű bevé
tele származott a cseh főváros
nak. 

A hírügynökségtől érkező 
hír hallatán azon is eltöpreng
hetünk, vajon mennyivel növel
hetné meg az érdi önkormány
zat büdzséjét, ha a közterület 
felügyelők vagy a rendőrségi 
járőrök tetten érést követően 
kemény pénzbüntetést rónának 
ki azokra, akik még csak nem 
is papír zsebkendőt vagy egyéb 
apróságot, hanem több köbmé
ter szemetet igyekeztek „elhe
lyezni” a természetben. 

Bizonyára igen szép összegre 
lehetne szert tenni, de ahhoz 
egy ekkora városban, amilyen 
a miénk, hatalmas apparátus
ra lenne szükség, hogy éjjel
nappali ügyeletet tartsanak a 

szemétlerakásra „alkalmasnak” 
talált helyeken.

Városunkban – bár ez is milli
ókba kerül – egyelőre az illegális 
hulladéklerakók megszüntetésén 
és a város folyamatos kitaka
rításán fáradoznak az illetéke
sek. Tavaly Ófaluban a Széles 
utcai illegális szeméttelepet 
sikerült felszámolni a miniszté
riumi pályázaton elnyert és az 
önkormányzat által megtoldott 
ötötmillió forintból, valamint 
ugyancsak pályázat útján nyert 
pénzből és részben saját erő
ből a Fundokliavölgyet is kita
karították lelkes önkéntesek. A 
Széles utcában nemcsak a hul
ladékhegyeket szüntették meg, 
hanem a terület utógondozását is 
sikeresen elvégezték: parkosítot
tak, és aszfaltburkolattal látták 
el az utcát, így tehermentesítve 
a KülsőRómai út forgalmát. Az 
ÉKFI munkatársai ugyanakkor 
a téli hónapokban még néhány 
másik – például Tárnoki kiserdőt, 
valamint a Hattyú utcát csúfító 
– illegális szeméttelepet is kitaka
rítottak, és ezzel együtt egykét 
havonta rendszeresen bejárják és 
megtisztítják azokat a területe

ket, ahová a lakosok újra meg 
újra odahurcolják és otthagyják a 
számukra feleslegessé vált holmi
kat. Mindez rengeteg munkába és 
persze temérdek pénzébe kerül 
a városnak, amit természetesen 
közpénzből kell finanszírozni. 

Ezt az összeget a környezet
tudatosan élők tehát éppúgy 
megfizetik, mint a nemtörő
döm életmódot folytatók. Igazi 
szemléletváltásra lenne szükség 
ahhoz, hogy mindenki magá
énak érezze ne csak a legszű
kebb, de a távolabbi környe
zetét is, a saját gyermekeink 
jövőjéről nem is beszélve, akik
nek éppúgy joguk van a tisz
ta, élhetőbb környezetre, mint 
ma nekünk. Ám ez csak akkor 
lehetséges, ha nem borítjuk be 
szeméttel a természetet. 

Most még mindenkinek a lel
kiismeretére van bízva, óvjae 
vagy tönkreteszi a közeli és távo
labbi környezetét, de reméljük, 
hogy nincs már messze az az 
időszak sem, amikor – a prágai 
példához hasonlóan – tetemes 
bírságot rónak ki azokra, akik 
a közterületeket szemétdomb
nak használják. Sok országban 
– ha az észérvek nem is, de úgy 
tűnik, a pénzbüntetések – igen
csak meggyőzték a szemetelő
ket arról, hogy óvniuk kell a 
környezetüket. 

Érden egyelőre az ÉKFI – az 
önkormányzat megbízásából 
– a kitartó, rendszeres takarí
tással és az illegális szeméttele
pek megszüntetésével igyekszik 
elérni, hogy tiszta, élhetőbb 
városban éljünk. Ideje lenne, ha 
ebben a szívós munkában min
den érdi állampolgár is „besegí
tene”, mert csak úgy lehet igazi, 
tartós eredményre számítani.

 Bálint Edit

Együtt a tiszta, élhetõbb környezetért  

A közterület nem szemétdomb!

Alkalmi szemétdombok, egyelõre pénzbüntetés nélkül
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Diákok, pedagógus kollé
gák, barátok és a téma iránt 
érdeklődők jelenlétében nyil
vános tévéfelvétel készült 
nemrég a Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumban. Mint kide
rült, a Duna Televízióban a 
közeljövőben műsorra kerülő 
Pannontudás Egyeteme című 
sorozat egyik epizódját for
gatták, amelyben dr. Szerényi 
Gábor, az iskola kiváló és 
igen népszerű biológiatanára 
„Érdekességek az evolúciós 
gondolat történetével kapcso
latban” címmel tartotta meg 
előadását. 

A műsor születésének 
előzményeiről és arról, hogy 
hogyan is kerülhetett sor a 
fővároson kívül nem túl gya
korinak mondható eseményre, 
Egri Sándor, a Pannontudás 
Egyeteme produkció igazgatója 
tájékoztatta a nyilvános felvé
tel közönségét. A kiindulópon
tot a több éve nagy nézett
ségnek örvendő Mindentudás 
Egyeteme című műsor jelen
tette, de a sorozat készítői úgy 
látták, ezek a sikeres előadók 
kizárólag a fővárosból kerültek 
ki, és a műsor egyáltalán nem 
adott helyet a vidéken élő tudó
soknak. Márpedig „vidéken”, 
sőt, határainkon túl is folyik 
komoly tudományos munka, 
és bőven vannak olyan szel
lemi értékek, amelyekre nem 
csak az adott helyi közössé
gek lehetnek méltán büszkék, 
hanem az egyetemes magyar
ság is. Ezért döntöttek úgy a 
műsor készítői, hogy felkeresik 
és egyegy izgalmas előadásra 
felkérik a vidéken élő, tudomá
nyos munkát folytató szakem
bereket. Így jutottak el Érdre, a 
sorozat nyolcadik állomására, 
hogy Szerényi Gábor biológia
tanárt, számos tankönyv és 
tudományos cikk szerzőjét is 
megismerje az ország, meg a 
határainkon kívül élő magyar

ság. Egri Sándor elárulta, a 
sorozat neve aszerint változik, 
hol készül a felvétel, így lesz 
többek között Alföldi, Erdélyi, 
Kárpátmedencei és egyéb 
nevet viselő „tudás egyete
me”. Még néhány helyszínen 
forgatnak, majd ezt követően 
kezdetét veszi a nyersanya
gok szerkesztése, és a sorozat 
hamarosan látható lesz a Duna 
Televízió képernyőjén. 

Azok, akik kíváncsiak vol
tak az érdi nyilvános felvételre, 
Szerényi Gábor tanár úr elő

adásából az evolúciós gondo
lat történetével kapcsolatban 
tudhattak meg érdekességeket, 
többek között azt is, miért hal
tak ki a dinoszauruszok? 

Az őshüllők fénykora a Föld
történet jura korára tehető. 
(Innen a Jurassic park című 
film elnevezése, amit a tanár 
úr szerint egyszerűen Jura
parknak kellett volna magyarra 
fordítani.) Majd földtörténeti 
katasztrófa, kozmikus becsa
pódás következtében egyszerre 
drasztikusan csökkent a nap
sütéses órák száma a Földön. 
Ez a folyamat nyilván hosszú 
évekig eltartott, ami sajnos az 
őshüllők kihalásához vezetett. 
Hogy miért? Mert a hüllőknek 

nincs állandó testhőmérsékle
tük, tehát szükségük van a nap 
melegére ahhoz, hogy aktívvá 
váljanak, táplálkozzanak és sza
porodjanak. A napsütés tartós 
hiánya tehát elkerülhetetlenül 
a kipusztulásukat okozta, míg 
az állandó testhőmérséklettel 
rendelkező emlősök hihetetlen 
gyors fejlődésnek indultak.

Szerényi Gábor előadásából 
azt is megtudhattuk, hogy az 
evolúció gondolatának történe
te már jóval Darwin születése 
előtt, 1707ben elkezdődött, 
ekkor született ugyanis Carl 
Linné, aki 1735ben jelenteti 
meg a „Természet rendsze
re” című művét, amiben már 
„nagyon finoman” megpendíti 
a fajok átalakulásának rend
szerét. Darwin 1837ben írja 
meg, de csak 1859ben publi
kálja  „A fajok eredete” című 
művét, mert óvatos, és tele 
van aggodalommal. Közben 
egy amerikai diák – egysze
rű kísérleteinek eredménye
ként – szakdolgozatot ír arról, 
hogyan keletkezhetett szerves 
anyag a földön, majd Darwin 
ezt követően rászánja magát, 
hogy maga is megjelentesse 
az evolúcióról szóló művét. 
Nem tesz mást, mint a kora
beli „médiához” fordul: megír 
egy könyvet, ami nemcsak a 
tudósok kezébe kerül, hanem 
sokkal szélesebb körben ter
jed, és jóval több emberhez 
jut el, mint egy tudományos 
publikáció.

Mint ahogyan Szerényi Gábor 
tanár urat is eddig elsősorban 
az érdiek és a szakma ismerte, 
de most, a Duna Tvben bemu
tatandó Pannontudás Egyeteme 
című sorozatnak köszönhetően 
a közkedvelt érdi pedagógus és 
tudós – érdekes, megnyerő elő
adása révén – immár nemcsak 
szakmai körökben, hanem 
az egész magyarság előtt is 
ismertté válik.   B. E.

Kiss Benedek versével indul a folyóirat legutóbb 
megjelent száma, az ő sorait követi a Szépírás rovat 
többi szerzője: Utassy József, Mogyorósi Erika, 
Buda Attila, Madár János, Tóth Sándor, Sághy 
Ildikó, Zsirai László, Kassovitz László, Zágonyi 
Ervin, Kiss Gy. Csaba és Szakolczay Lajos. 

A Horizont rovatban Matei Visniec és Radó 
Tuculescu írásait olvashatjuk. 

Két festőművész, Horváth Lajos és Gáll Ádám 
kiállításáról jelent meg értékelés a folyóirat a 
Galéria rovatában, és ugyanitt találhatunk elem
zést Móser Zoltán képeiről, valamint beszámolót 
az ócsai Egressy Gábor Szabadidőközpontban 
megrendezett V. Európai téli tárlatról. 

A Könyvjelző rovatban Böröndi Lajos A 
bárány vére, Görömbei András Azonosságtudat, 
nemzet, irodalom, Lengyel György Színházi 
emberek, Madár János Hullongó idő, valamint 
Kalányos István Cigánynak születtem című 
köteteiről olvashatunk recenziót.

Bennünket is érint a gazdasági válság – ezzel 
a címmel jelent meg Nemes Attila interjúja dr. 
Szűts Lajossal, a Pest Megyei Önkormányzat 
elnökével. Ugyancsak a Közelkép rovatban 
kapott helyet Gombár Endre Csobánka, a Pilis 
gyöngyszeme című írása, Kéri Mihály pedig 
Múltunkkal a jövőbe címmel a 25 éves Magyar 
Földrajzi Múzeumról írt.

Az irodalmi, társadalmi és kulturális folyóirat 
jelen számát Büki Attila, Gáll Ádám, Horváth 
Lajos, Kéri Mihály, Kovács Johanna és Móser 
Zoltán művei illusztrálják.

A Duna-part megrendelhető és előfizethető a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtárban, 2030 Érd, 
Hivatalnok u. 14. B. N.

Szerényi tanár úr elõadása a Pannontudás Egyetemén 

Miért haltak ki a dinoszauruszok?

Olvastuk – folyóirat

Duna-part

Az elõadó Szerényi Gábor
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