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Egyesek szemetelnek, mások meg 
összeszedik a hulladékot. Most például 
a Teleki Sámuel Általános Iskola diákjai, 
akiket Parkváros Részönkormányzata 
és az Érd Első Lions Klub hívott meg 
múlt szombaton szemétgyûjtési akci-
óra. Néhány óra alatt össze is jött egy 
konténerre való, pedig csak a Bem tér 
környékét járták be. Mi lett volna, ha 
egész Érdet?…

„Várunk minden parkvárosit, aki-
nek fontos, hogy ez a városrész tiszta 
legyen” – szólt a meghívás, amire össze 
is jött vagy húsz gyerek és néhány fel-
nőtt, ami persze nem azt jelenti, hogy 
csak ennyi embernek lenne fontos kör-
nyezetének tisztasága. A Teleki Sámuel 
Általános Iskola diákjai érezték most 
úgy, jönniük kell, hogy összeszedjék 
mások szemetét. „Egyesek szemetel-
nek, mások meg…” – írtuk. Milyen 
jó volna azt leírni, hogy az „egyesek” 

soha nem szemetelnek, dehát mindig 
vannak, akik nem törődnek környe-
zetükkel, másoknak ártanak, amiért 
sajnos nem jár büntetés, mert nem 
érhetők tetten. Pedig Érden rendszere-
sen járnak a kukásautók, nincs gond a 
szemét elvitelével. A legszembetûnőbb 
szemetelés, szennyezés, amivel szom-
baton találkoztunk a Somogyvári utcá-
ban csordogáló pataknál, az a víz útját 
elálló hatalmas hûtőszekrény volt. Ezt 
már nem is tudták kiszedni a gyerekek, 
komolyabb mentőakcióra volt szükség. 
Ráadásul egy patkány otthonául is szol-
gál – legalábbis csak egyet láttunk vir-
goncan közlekedni, bár tudjuk, ezek a 
fertőzést terjesztő élőlények általában 
nem magányosan élnek… Németh Antal 
részönkormányzati tag meg is döbbent 
a látványtól, e sorok írójával együtt.

– Felelőtlen emberek – adott han-
got véleményének. – Remélem, minél 

hamarabb kitisztítják a kis patakot, 
amelynek vizébe többen szennyező 
anyagokat is beleengednek.

Az akció több helyszínen zajlott, pél-
dául a Lőcsei, a Szováti úton, a Bajcsy-
Zsilinszki út mentén, egy market és egy 
benzinkút mellett. Sajnos, egy ilyen 
hasznos kezdeményezésnek minden 
héten létjogosultsága lenne, mert biz-
tosan már egy hét múlva lesz szemét-
utánpótlás, mint ahogy a falfirkálókból 
is kifogyhatatlanok vagyunk… A Teleki 
iskola diákjai a Bem téri mûvelődési 
ház parkolójába zsákokban hozták 
gyûjteményüket, amiben – mint mond-
ták – van bőven petpalack, csikk, rongy, 
ruha, üveg, pelenka, reklámújság és 
sorolhatnánk még tovább.

– Ez valami borzalmas – kommentálta 
a látványt Sevcsik Dominika hatodikos. 

– Megfogadtam, hogy soha nem 
fogok szemetelni – reagált rá Rössler 
Réka hetedikes. 

– Én eddig sem szemeteltem – hal-
lottam Szita Krisztián ötödikestől, aki-
nek István testvére is itt segédkezett. 
Réka is magával hozta testvérét, Attilát. 
Tanáraik, Némethné Fülöp Mariann és 
Brindzsik Zsuzsa lapunknak elmondta, 
náluk a Telekiben rendszeresek az ilyen 
akciók, tehát a gyerekek környezettuda-
tos nevelése a legtermészetesebb. Ezt a 
jelenlegi nagyobb szabású, egy egész 
városrészre kiterjedő megmozdulást a 
kezdeményezők, dr. Veres Judit rész-
önkormányzati képviselő és Baracskay 
Angéla, az érdi Lions Klub elnöke igen 
sikeresnek tartotta, hiszen alig három 
óra alatt már egy konténerre való sze-
mét összegyûlt! Õk is több zsákkal 
szedtek össze, példát mutatva azoknak, 
akik fittyet hánynak a közösségi élet-
nek, akik semmibe veszik az előíráso-
kat, a törvényeket. 

A névtelen törvényszegőket kellene 
„akcióztatni”!  

 Temesi László

Április 17-én, virágvasárnapon ren-
dezték meg az „Érd körbe 2011” 
kerékpáros felvonulást. Kezdetekben 
tucatnyian hajtottak, s ma már 
kétezer közelében van a résztve-
vők száma. A kerékpározás helyi 
népszerûsítéséért indított kezdemé-
nyezés nem titkolt célja az is, hogy 
felhívják a döntéshozók figyelmét: 
Érden ma még nincsenek meg min-
denhol a biztonságos bringázás fel-
tételei. Az „Érd körbe” egy jó kis 
hétvégi program volt kezdőknek és 
haladóknak, felnőtteknek és gyere-
keknek, de egyben demonstráció is 
a „drótszamár” ügye mellett, hiszen 
a két éve általuk kidolgozott kerék-
páros koncepcióból ma még kevés 
dolog valósult meg a városban – 
mondta Csengeri Attila, a program 
főszervezője. 

A Stop.Shop parkolójában élőzené-
re gyülekeztek a kerekezni vágyók. 
T. Mészáros András polgármester 
köszöntője után tíz órakor a kislá-
nyával felvonuló Csengeri Attila adta 
meg a jelet az indulásra, s mögötte 
óvodások és jó hetvenesek is rálép-
tek a pedálra. Az Érd Ófalut érintő 
első 8 kilométeres szakasz után ki-ki 
maga döntötte el, hogy visszatér-e a 
kiindulási pontra, vagy vállalkozik a 

15, illetve 30 kilométeres távokra is. 
A több kilométerre is elnyúló brin-
gásoszlopot rendőrök, polgárőrök 
és az érdi motorosok biztosították. 
A visszatérőket zsíros kenyér, brin-
góhintó, bringaszerviz, gyermek-
szlalom fogadta. 

A legalább 2011 fős részvételt meg-
célzó program ebben talán elmaradt 
a várakozástól, de ma már nem is 
ez a legfontosabb. Eredmény, hogy 
a 2002 óta évente két alkalommal, 
tavasszal és ősszel megszervezett 
programok kedveltté váltak Érden 
és a környező településeken, s hogy 
mindig feltûnnek új és újabb arcok a 
nyeregbe ülők között. Az évadnyitó 
rendezvény most is sok száz család-
nak jelentett egy jó kis szabadidős 
programot.

– Reméljük, sikerült felhívnunk a 
közlekedők figyelmét, hogy itt a jó 
idő, s egyre több kerékpárossal kell 
számolni az utakon – értékelte az 
eseményt a főszervező.

 V. F.

Szemét szemét hátán a Bem tér környékén

Hûtõszekrény a patakban

A legkisebbek is részt vettek a hulladék gyûjtésében
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Érd körbe 2011 tavaszán

Az egyik legfiatalabb résztvevõ
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Csengeri Attila jelt ad az indulásra

helyi társadalom


