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Május 21-én lezajlott az ország 
eddigi legnagyobb önkén-
tes szemétgyûjtő akciója: 
1500 helyszínen több mint 
160 ezer ember több ezer 
tonna szemetet szedett össze. 
A „TeSzedd! Önkéntesen a tisz-
ta Magyarországért” elnevezésû 
mozgalmat a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium, a 
Vidékfejlesztési Minisztérium és 
az Önkéntes Központ Alapítvány 
szervezte; az akció honlapján 
regisztrálhattak cégek, egyesü-
letek, magánszemélyek is. Érd 
önkormányzata, egyesületei és 
lakossága is csatlakozott a moz-
galomhoz: mintegy hatszázan 
igyekeztek tisztábbá tenni Érdet 
múlt szombaton.

– Az egész város területére 
kiterjedő akció sikeres volt: igaz, 
a központtól mindössze kétszáz 
zsákot és ötven pár kesztyût 
kaptunk, T. Mészáros András 
polgármester viszont 1,5 mil-
lió forint támogatást adott, az 
Érd-Kom Kft. pedig úgy is meg-
oldotta a szemét elszállítását, 
hogy a lomtalanítás aznap 
kezdődött városunkban. Még 
szombaton sikerült elvinni az 
összegyûlt hulladék jó részét, 
hétfőre csak az autógumik és 
némi zsák elhordása maradt 

– mondta lapunknak Bartos 
Csilla, az akciót koordináló Érdi 
Környezetvédő Egyesület elnö-
ke. 

– Szombaton 14 kiemelt (azaz 
sok szorgos kezet és gépi mun-
kát is igénylő) helyszínen és 
további 28 ponton takarítottuk 
el a szemetet. A sikeres munká-
ért köszönet illeti az önkéntese-
ket, a közterület-felügyelőket, 
az Érd-Kom Kft.-t, a közterület-
fenntartó intézményt és mind-
azokat, akik segítséget, támo-
gatást nyújtottak – tette hozzá 
Bartos Csilla.

A szemétgyûjtés sikeréhez 
nemcsak a sok dolgos kéz és gép, 
hanem a jó szervezés is hozzájá-
rult: minden helyszínen volt egy 
kijelölt ember, aki a jelentkező-
ket összeírta, a munkát irányí-
totta. Az Érdi Újság munkatársai 
a Zrínyi és Bagoly utcák talál-
kozásánál fekvő kiserdő szélén 
dolgozó csapathoz látogattak el; 
ők két hatalmas, illegálisan elhe-
lyezett sitthalom eltávolítására 
vállalkoztak. A tucatnyi önkén-
tes, valamint a gépek munkáját 
Bíró Sándor koordinálta. 

– Kétszer hét köbméternek 
tippeltük a két szeméthegyet, 
de sokkal több. A konténeresek 
többször fordultak, és még nem 

járunk a végénél – mondta Bíró 
Sándor, aki látogatásunk idején 
csapatával két órája dolgozott 
a szeméthegyek felszámolá-
sán. – Régóta hordják már ide 
a szemetet. Mi, akik a köze-
li utcákban lakunk, két-három 
éve próbáljuk elvitetni, de erre 
csak most nyílt lehetőség – tette 
hozzá Bíró Sándor, aki abban 
látná a végleges megoldást, ha a 
Zrínyi és Bagoly utcák végénél 
fekvő önkormányzati és magán-
tulajdonban lévő területeket 
lekerítenék, illetve kiterjeszte-
nék ide is a kamerarendszert. 

– Ez a rész könnyen meg-
közelíthető autóval, mi sem 
egyszerûbb, mint itt lerakni a 
hulladékot. A szeméthegyek 
nemcsak a környékbeliek sze-
mét bántják, de akár életveszé-
lyesek is lehetnek: a környéken 
van egy lovarda, a gyerekek itt 
lovagolnak a szemétkupacok 
között. Ha egy gyerek lezuhan 
a lóról, ráesik a hulladékra, vége 
van – hangsúlyozta Bíró Sándor. 
Való igaz: az ösvény tele van 
üvegszilánkkal, földbe taposott 
cseréppel, vagyis nem a legide-
álisabb lovaglóterep. A bokrok 
mögött egyéb „kincsekre” is 
bukkanhat az erre járó: lerágott 
(vad?)disznócsontváz hevert a 
virágzó csipkebokrok, pirosló 
pipacsok között (a környékbe-
liek láttak már zsákolt kutyate-
temet is). Amúgy ez az erdős, 
mezős terület biciklizésre, bók-
lászásra csábít: kérdés, a kör-
nyékbeli családok közül kinek 
van kedve erre kirándulni, látva 
az ember romboló keze nyo-
mát? Remélhetőleg most, a sitt 
elhordása után ismét egyre töb-
ben járnak majd erre.

A szemétgyûjtésnek ugyan 
vége, ám az akció egy értéke-
lő megbeszéléssel zárul majd: 
összegzik a hibákat, rögzítik, 
amit jól végeztek, hogy követke-
ző alkalommal még sikeresebb 
lehessen a munka. 

Merthogy lesz következő alka-
lom – igaz, már nem egy orszá-
gos mozgalom keretében, és 
nem is az egész városra, hanem 
egy-egy területre koncentrálva. 
A szállítás és a gépi kapacitás 
véges volta miatt ugyanis ez 
tûnik célszerûbbnek.

 Ádám Katalin

Lezajlott Érd legnagyobb szemétgyûjtõ akciója

Hatszázan a tisztább városért
Múlt szombaton zajlott Magyarország legnagyobb 
szemétgyûjtõ akciója, TeSzedd! néven. Az önkén-
tességen alapuló programból Érd is kivette a részét: 
negyvenkét helyszínen hatszázan gyûjtötték a sze-
metet városszerte; gépi és kézi munkával, zsákokba 
és konténerekbe, egy célért: hogy tisztább legyen a 
környezetünk.

Az önkéntesek munkáját gépek is segítették – kézi erõvel ekkora halmot 
felszámolni lehetetlen lett volna
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Hirdetmény
Tisztelt érdi lakosok, szervezetek,  
érdekképviseleti szervek!

Tájékoztatom Önöket, hogy Érd Megyei 
Jogú Város területén a Sas utca – Szajkó 
utca – 7. sz. főút elkerülő szakasza 
által határolt, ún. „Szent Ilona-telep” 
területére vonatkozó Szabályozási Terv 
és Helyi Építési Szabályzat módosítá-
sának az Épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 9/A.§ szerinti véleményezési 
eljárása befejeződött. 

A településrendezési eszközök 
elfogadásuk előtt – a beérkezett véle-
mények és a tervezői válaszok össze-
foglaló táblázatával – megtekinthetők 
papíralapú változatban az Alsó u. 3. sz. 
alatt található Polgárok Háza földszinti 
Ügyfélszolgálatán, digitálisan a www.
erd.hu honlapon, a http://www.erd.
hu/nyitolap/kozugyeink/onkormany-
zat/teleeszkmod menüpont alatt. 

A közzététel kezdő napja: 2011. 
május 6. 

A közzététel időtartama: 1 hónap
Az érintettek a közzététel ideje alatt 

a településrendezési eszközökkel kap-
csolatban észrevételt tehetnek.

A dokumentumok a Főépítészi 
Csoport irodájában (Polgárok Háza 114. 
iroda) is megtalálhatók.

Tisztelettel:
Ágó Mátyás

főépítész 

Beiratkozás esti gimnáziumba 
a 2011/2012-es tanévre

Szerezzen érettségit rövid idõ alatt!
Jelentkezni lehet a Budakalászi Gimnázium 
Érdi Tagiskolájába érettségit adó esti kép-
zésre a 2011/2012-es tanévre 

Érd, Erzsébet utca 24–32. szám alatt 
(Bolyai Ált. Iskola) 

a következõ idõpontokban:
2011. június 28-ig folyamatosan,

2011. július 5-én és 19-én délután 16 
és 19 óra között,

2011. augusztus 9-én  
16 és 19 óra között

valamint augusztus 22-tõl  
mindennap (péntek kivételével) 

délután 16 és 19 óra között.

Érdeklõdés: Fábián Gyulánál helyben 
vagy a 06-30/222-4628-as telefonon.
Meglévõ bizonyítványait hozza magával!


