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Bár most még talán sokan meg
mosolyogják és kétkedve fogad
ják, mégis egyre nyilvánvalóbb, 
hogy a hulladékban rengeteg 
pénz van! Környezetünkre 
nézve pedig felbecsülhetetlen 
nyereségnek számít, ha a sze
lektíven gyûjtött csomagoló
anyag nem a szemétlerakóba 
kerül, hanem újrahasznosítják, 
mert egyrészt végesek a nyers
anyagtartalékok, másrészt meg 
egyre jobban elborítja Földünket 
a szemét. 

Bár a korábbi évekhez képest 
óriási lépések történtek e téren, 
hazánkban még mindig túl sok, 
a szilárd hulladéknak mintegy 
75 százaléka kerül lerakóba, ami 
szennyezi a környezetet, míg ez 
az arány például Ausztriában 
3,7 százalék, Németországban 
és Hollandiában pedig mind
összesen egy százalék! Ahhoz, 
hogy ezeket az eredményeket 
megközelítsük, elsősorban 
szemléletváltásra lenne szükség 
– hangzott el most is, mint már 
oly sokszor. 

A szelektív hulladékgyûjtés 
eredményeiről a legilletékeseb
bek, a százhalombattai Szákom 
és az ÉrdKom Kft. vezetői szá

moltak be. Néhány meglepő 
adattal is szolgáltak. Almási 
Zoltán, a Szákom köztisztasá
gi részlegének vezetője például 
elmondta, a szomszédos tele
pülésen évente 3500–4500 ton
nányi hulladékot deponálnak 
évente, ám ennek a mennyiség
nek csak mintegy 10 százalékát 
sikerül szelektíven, újrahaszno
sításra begyûjteni. Sajnálatos, 
hogy a lerakóba került hulladék 
több mint 40 százaléka haszno
sítható anyagból tevődik össze, 
tehát bőven van még megoldás
ra váró feladat, hiszen – fûzte 
hozzá – a kihelyezett szelektív 
hulladékgyûjtő edények nem 
fogják varázsütésre megvál
toztatni a lakosság hozzáállá
sát abban, hogy tudatosan és 
odafigyelve válogassák szét a 
szemetet. Ma még gyakran a 
kényelem az elsődleges, de jó 
iskolai és lakossági programok
kal jelentős eredményeket tud
tak elérni a szelektív gyûjtés 
népszerûsítésében, bár még 
mindig igen messze vagyunk 
a fejlett országoktól. Nálunk a 
megvásárolt termékeknek még 
mindig eltúlzott a csomagolása, 
és ha figyelembe vesszük, hogy 

egy magyar állampolgár napon
ta közel egykilónyi hulladékot 
termel, akkor már az is óriási 
eredménynek számítana, ha ezt 
a felére tudnánk csökkenteni! 

A szelektív hulladékgyûjtés 
érdi eredményeiről Pató Simon, 
az ÉrdKom Kft. ügyvezető igaz
gatója számolt be. Városunkban 
2002ben indult a szelektív 
hulladékgyûjtési program, azóta 
több mint 200 millió forint az az 
összeg, ami a gyûjtőkbe helye
zett hulladékból származott. 
Tíz év alatt rengeteget fejlődött 
és gyarapodott ez az ágazat, de 
az önkormányzat támogatása és 
pályázati pénzeszközök nélkül 
nem lehetett volna megvalósí
tani mindazt, amit máig elértek. 
Pató Simon úgy vélte, a zöld 
hulladék gyûjtésében Diósd jár 
az élen, ahol évente csaknem 
700 tonnát sikerül elszállíta
ni, míg Érden – a háromszori 
zöldjárattal – 56 ezer tonnával 
számolnak. Hozzátette, a fale
velek talán jobban szolgálnák 
az egészséges környezetet, ha 
fák tövében maradnának. Az 
ügyvezető arról is tájékoztatta 
a résztvevőket, hogy az idén 
elfogadásra kerülő hulladék
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gazdálkodási törvény a házhoz 
menő gyûjtést helyezi előtérbe, 
és július 1jétől már tonnánként 
6000 forintot kell fizetni a lera
kóba szállított hulladék elhe
lyezéséért, ami mindenképpen 
arra fogja ösztönözni a lakossá
got, hogy minél több hulladékot 
gyûjtsenek szelektíven, és minél 
kevesebb kerüljön szemétként a 
kukába. Mint mondta, ha más
ként nem megy, az embereket 
leginkább a pénztárcájukon 
keresztül lehet rábírni a környe
zettudatos magatartásra. Pató 
azt is elárulta, ebben az évben 
az 1. számú választókerületben 
– kísérleti jelleggel – bevezetik 
az „intelligens lomtalanítást” 
Érden, ami abból áll majd, hogy 
a lakosok akkor lomtalaníthat
nak, amikor épp akarnak, csak 
be kell jelenteni, és megegyezni 
az ÉrdKom Kft.vel, hogy mikor 
tudják elszállítani a feleslegessé 
vált holmit. A kidobott lomot 
pedig alacsony összegekért 
értékesíteni fogják a telephelyü
kön, tehát „lombolt” nyílik a cég 
udvarán. Ha az ötlet beválik, az 
intelligens lomtalanítást a város 
többi részére is kiterjesztik. 

A Zöldtagozat szelektív 
hulladékgyûjtésről szóló ren
dezvényének végén Benkő Lajos 
előadásából a Returpack alu
mínium italdobozokat gyûjtő 
automatáival ismerkedhettek 
meg a résztvevők. Az általuk 
kifejlesztett automaták lényege, 
hogy nem „visszaváltós” rend

szerben mûködnek, így akár az 
összenyomott, sérült dobozo
kat is befogadják, sőt, 2 forin
tot fizetnek darabjáért. Mint 
kiderült, az ilyen automatákat 
annál is inkább érdemes kihe
lyezni, mert Magyarországon 
sajátos piaca van az alumíni
um dobozos italoknak, évente 
nem kevesebb mint 700 milliót 
legyártanak belőle! (Gondoljuk 
el, mekkora mennyiség ez, ha a 
szemétbe kerül!)

Környezetünk védelme 
érdekében mindenképpen az a 

cél, hogy az általunk napon
ta „termelt” hulladékból mini
mális mennyiség kerüljön a 
vegyes szemétgyûjtőbe, majd 
a hulladéklerakóba, és minél 
több újrahasznosítható cso
magolás kössön ki az elkülö
nített gyûjtőkben Az előadók 
egyetértettek abban, hogy ezen 
a területen csak akkor érhető 
el majd átütő siker, amikor az 
emberek a saját pénztárcájukon 
is megérzik, hogy bizony drága 
mulatság a szemetelés. 

 Bálint Edit

Bada Zoltán köszönti a résztvevõket, és bemutatja a szakértõ elõadókat
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Almási Zoltán a százhalombattai Szákom Kft. köztisztasági részlegének 
vezetõje szerint szemléletváltásra van szükség, hogy ne a kényelem, ha
nem a tudatosság döntsön, és minél kevesebb hulladék kerüljön a szemét
lerakóba

Pató Simon bejelentette: Érden kísérleti jelleggel bevezetik az „intelligens 
lomtalanítást” az 1. számú választókerületben

Elõször a szerzõk jelenlétében 
játszották végig a Veled, Uram! 
címû rockoperát a Budapesti 
Operettszínházban, egy összpró
bán, az elõadás majd a Thália 
Színházban tekinthetõ meg 
2012. március 30–31étõl. Szöré
nyi Levente és Bródy János hat 
új dalt írt a mû elsõ kõszínházi 
bemutatójára, amire 12 évvel az 
esztergomi premier után kerül 
sor. A Veled, Uram! egy meg 
nem fejtett rejtély nyomába 
kalauzolja a nézõt: István egyet
len fiának, Imre hercegnek máig 
tisztázatlan, csak a krónikákból 
ismert halála, amelyet utódlási 
harc követ. 

– Hatalmas szimfonikus zene
kar szól majd a zenekari árokból, 
igazi megaprodukció lesz, estérõl 
estére legalább száz ember dol
gozik a színpadon – mondta 
Somogyi Szilárd rendezõ. 

Szörényi Levente az összpró
bát követõen elégedettségét 
fejezte ki. – Úgy látom, igényes 
és izgalmas produkció születik. 
Azok a változtatások, amiket 
Kerényi Miklós Gábor igazgató és 
Somogyi Szilárd kért, nagyon jót 
tett a dramaturgiának. Nagyon 
komoly, minden ízében mai drá
ma születik, egy olyan új magyar 
opera, amelyet, ha az István, a 
király elõtt mutatunk be, még 
nagyobb sikereket ért volna el… 

Bródy János úgy vélekedett, 
izgalmas volt szembesülnie 
azzal, hogy az általa már jól 
ismert darab milyen új, friss és 
lendületes lett. – Mindkét szerep
osztást volt szerencsém meg
nézni az összpróbán, és azt kell 
mondjam, két különbözõ elõ
adást láthatunk majd! 

Istvánt Sasvári Sándor és 
Földes Tamás, Orseolo Pétert 

Mészáros Árpád Zsolt és Homon
nay Zsolt, Vászoly figuráját Feke 
Pál és Szerényi László formálja 
meg, de látható még az elõadás
ban a többi között Janza Kata, 
Nádasi Veronika, Füredi Nikolett 
és Vágó Bernadett is. ▲

Szörényi és Bródy elégedett

Bródy János és Szörényi Levente


