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„Pest Megye Önkormányzata 
nagyra becsüli a megye lakossá-
ga, valamint közösségei által az 
épített és természetes környezet 
állapotának megóvásáért, jobbí-
tásáért és fejlesztéséért tett erő-
feszítéseket, ezért e területen 
elért kiemelkedő teljesítmények 
elismerésére 2008. évtől Pest 
Megye Környezetvédelméért 
Díj elnevezéssel kitüntető díjat 
alapított.”

Ezt a díjat 2010. december 
3-án a Környezetvédő Egyesület 
Érd elnöke, Bartos Csilla vehette 
át – vele beszélgettünk.

– Mekkora munka van e 
mögött a díj mögött?

Bartos Csilla: 
– Hat évvel ezelőtt vettem át 

az egyesület vezetését. Az éves 
mérleg mínusz 26 ezer forint 
volt. Tavaly 19 millió forint volt 
a forgalmunk, és ha csak a szá-
mokat nézzük, már azokon is 
látszik a munka. Kezdetben 
egyedül ültem egy irodában, és 
vártam, hogy valaki benézzen az 
ún. fogadóórára. Meghirdettem, 
hogy minden kedden 5-től 7-
ig várok érdeklődőket ötle-
tekkel, javaslatokkal. De nem 
jött senki. Egy este betévedt 
Ispány Judit környezetvédelmi 
szakember, környezetmérnök. 
Összeültünk ketten, stratégiát 
gyártottunk, terveket állítottunk 
össze és szakembereket hívtunk 
az egyesület köré. Így indult el a 
munka, így terjedt ki a környe-
zetünkre. Ha hat évvel ezelőtt 
megkérdezett volna valakit, 
hogy van-e Környezetvédő 
Egyesület Érden, azt mondta 
volna, hogy nincs. Most már 
azért sokan tudnak rólunk, van 
újságunk és honlapunk is.

– Mi az egyesület feladata?
– Véleményem szerint három 

módszerrel lehet eredményeket 
elérni: példamutatással, neve-

léssel és büntetéssel. Tudni 
kell, hogy mi nem vagyunk 
hatóság. Nagyon sokan össze-
keverik a hatósági munkát a 
civil szervezetek munkájá-
val. Nekünk nincs jogosítvá-
nyunk semmire, és nem is 
vagyunk radikális környezet-
védők. A siker abban is meg-
mutatkozott, hogy különböző 
egyesületekkel együtt tudtunk 
mûködni. Mindig törekedtünk 
arra, hogy a regnáló önkor-
mányzattal jó viszonyban, a 
különböző hatóságokkal pedig 
beszélő viszonyban legyünk. 
Például a Fundoklia-takarítás 
több tízéves probléma volt. Ezt 
csak úgy tudtuk megoldani, 
hogy a Nagycsaládosok Érdi 
Egyesületével, különböző civil 
szervezetekkel és iskolákkal 
– Széchenyi iskola, Vörösmarty 
Gimnázium – együttmûködve 
össze tudtunk szedni egy-egy 

szemétszedési akcióra 100-
150 embert, ami óriási dolog. 
Az érdi Tekergőkön és nagy-
családosokon kívül nincs a 
városban olyan egyesület, 
amely ennyi embert meg tud 
mozgatni. Az önkormányzat 
biztosította önerővel pályáza-
tot tudtunk nyerni a szemét 
elhordásra és a völgy bekame-
rázására. 

– Hogyan és miért lesz valaki 
környezetvédő? 

– Ahol én születtem, 
Nagyváradon, ott 1990-ig nem 
volt szemét. Mindent, ami a 
háztartásban volt, hasznosí-
tottunk. Aztán megérkeztek 
Magyarországról a mûanyag 
csomagolások és palackok, 
majd ’90 után a piacgazdaság-
gal elöntötte a szemét Erdélyt 
is. Én a cselekvő környezetvé-
delmet Gyurkó János egykori 
környezetvédelmi minisztertől 
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„A legjobb lenne, ha nem lenne szükség 

környezetvédõ egyesületre”

tanultam. Õ nemcsak beszélt 
róla, hanem lekapcsolta a vil-
lanyt, lehajolt egy darab sze-
métért. A szemlélet életmód 
kell, hogy legyen. A fennen hir-
detett környezetvédelmi elvek 

nagyon szépek, de nem sokat 
érnek, ha nincs mögöttük gya-
korlat. Mi hat év alatt se tudtuk 
elérni, hogy az önkormányzat, 
illetve a Közterület-felügyelet 
keményen büntesse a szeme-
telőket, az illegális szemét-
lerakókat vagy azokat, akik 
a szelektív hulladékgyûjtők 
körül otthagyják a háztartási 
gépeket, autógumikat, egye-
beket. Talán most elindul vala-
mi, hogy a hulladékgyûjtőknél 
is kamerákat helyeztek el. Az 
iskolákban is megpróbálunk 
tevékenykedni. Kilenc játék-
ból álló öko-játszóházat állí-
tottunk össze. A gyerekeken 
keresztül a szülőket is szeret-
nénk egy picit arra ösztönöz-
ni, hogy vigyázzanak a kör-
nyezetükre.

– Amióta vezeti a Környezet
védő Egyesületet észrevett val
amiféle fejlődést? Jobban oda
figyelnek az emberek a környe
zetükre?

– Ez egy nagyon lassú folya-
mat, de azért vannak siker-
élményeink. Sokan írnak vagy 
telefonálnak nekünk, szólnak, 
ha látnak valamit, felhívják a 
figyelmet a környezetszennye-
zésre. Egyre többen csatlakoz-

nak hozzánk, akár tagként, akár 
segítőként. 

– Aki Érden szeretne környe
zetvédő lenni, hol találja meg 
önöket, hol jelentkezhet?

– A honlapunk, a www.ava-
rosvedo.hu szinte naponta fris-
sül. Egy fiatal, új tagunk, Szabó 
Judit grafikus foglalkozik vele, 
nagyon ügyesen, ott mindenki 
minden elérhetőséget megtalál, 
filmek, könyvek, olvasnivalók 
között válogathat.

– Miért tartja fontosnak, hogy 
díjjal jutalmazták a munkáját?

– Nagyon örülök a díjnak 
– több okból is. Először azért, 
mert a város vezetése, nevezete-
sen a polgármester javasolt Érd 
Város Közgyûlésének. Miután 
a Közgyûlés megszavazta a 
jelölést, előterjesztették a Pest 
Megyei Közgyûlésnek. Fontos 
az is, hogy elismerik az ember 
munkáját, hogy kap vissza-
jelzést. Bár azért az szomorú, 
hogy ilyen munkákért egyálta-
lán díjat kell adni. Az lenne az 
ideális, ha mindenki vigyázna a 
környezetére, ha minden ember 
a maga helyén megtenné a köte-
lességét. Sőt: az lenne a legjobb, 
ha környezetvédő egyesületre 
nem is lenne szükség. O. E.Bartos Csilla a díjazottak között

helyi társadalom
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