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Olvasom és hallom, hogy június 
2-án országosan gyûjteni fogják 
a szemetet. Akik gyûjtik, főként 
iskoláskorú gyermekek. Az akció 
mögött kimondva és kimondat-
lanul az a pedagógiai szándék 
húzódik meg, hogy gyermeke-
ink ne szemeteljenek. Azzal 
ugyanis, hogy le kell hajolniuk 
minden, az utcán, játszótereken, 
parkokban és erdőkben heverő 
vagy felhalmozott szemétdara-
bért, majd biztosan nevelődni 
fognak. Magyarán: belátják, 
hogy milyen hibás és elítélendő 
gyakorlat a szemetelés.

A szervezett szemétszedés 
népszerûsítésében részt vesznek 
rádiós újságíró társaim is. Minden 
képzelőerejüket összeszedve 
érzékletesen beszélnek arról, 
hogy szorgalmas munkájuk ered-
ményeként másokkal összefogva 
hány ezer tonna szemetet szállí-
tanak majd a szemétégetőkbe a 
fiatalok. Iskolásként, a két háború 
közötti időben tanulókat – egész-
ségügyi okokból – nem szorítottak 
ilyen munkára. A köztisztasági 
munkák végzésére ott voltak az 
utcaseprők, a maguk módsze-
res és rendszeres munkájukkal. 
Bennünket pedig, óvodába, isko-
lába járó tanulókat az óvónénink, 
tanítóink, tanáraink rendszeretet-
re és tisztaságra neveltek. Ehhez 
járultak szüleink, elsősorban 
édesanyánk, aki naponta több-
ször elmondta, hogy rakd rend-
be játékaidat, már megint milyen 
nagy itt a rendetlenség, hozd be 
a seprűt, a lapátot, nézd meg, 
hogy megint milyen szemétdom-
bot raktál!

Egy alkalommal egy járóke-
lő férfi, szelíd hangon utánam 

szólt: „Kisfiam, valami papír-
félét elvesztettél! Gyere vissza 
légy oly szíves, és vedd fel!” 
A megszégyenülés – noha udva-
rias, kedves szavakba csomagol-
va érkezett hozzám – számom-
ra elegendő tanulság volt egy 
életre. Mikor felvettem az eldo-
bott papírgalacsint, atyaian tette 
hozzá: „Máskor ügyelj a hol-
midra, az utcán is, és vigyázz, 
máskor ne veszítsd el!”

Közvélekedés szerint napja-
inkban főként a kiskorúak sze-
metelnek az utcán. Én gyorsan 
hozzáteszem, sokan a felnőttek 
közül is – azok, akiket sem a szü-
lői ház, sem az iskola nem óvott 
a szemeteléstől. Bizony, ők is 
növelik a szeméthegyeket. Ami 
itt következik, legalább húsz-
éves történet. A vasútállomástól 
házunkig a régi töltésen legrö-
videbb az út. A régi és az új töl-
tés között erdős, csalitos bozót-
tenger terpeszkedik. Messziről 
látom: az út felét kis teherautó 
foglalja el. Odaérve megállok. 
Két ember kotor lefelé a platóról 
sittet, szemetet. A sofőr karba 
tett kezekkel figyel. – Mi történik 
itt? – kérdem. – Nem veszi észre, 
hogy utunkban van? – kérdez 
vissza. – Na! Jobb lesz, ha tovább 
megy! – rivall rám, majd a kocsi 
oldalához támasztott ásó után 
nyúl. Pillantást vetnék a kocsi 
rendszámára, de a tábla hiány-
zik. Még hallom az ásó hegyé-
nek karistoló hangját a kavicsos 
úton, de ekkorra én tőlük már 
messze járok. Az ügyeletes rend-

őrrel is egyet lehet érteni, aki a 
telefonba ezt mondta: 

– Sajnos, uram, nem tudunk 
naponta tízszer, hússzor a rend-
számtábla nélküli teherkocsikkal 
szemetet lerakók után eredni! 
Ezt a havi benzinkeretünk sem 
engedi meg. Egyébként jól tette, 
hogy otthagyta őket. Örüljön 
uram, hogy nem esett baja. 

Ha akkor meg is értettem a 
rendőr információját, manap-
ság a szeméttel kapcsolatban 
egyre több az egyéb kérdés. 
A jó erkölcsre, etikára gon-
dolva kérdem: mi lesz a töb-
bivel? A közéletben felhalmo-
zódott szeméttel mit kezdjünk? 
A kormány igyekezete – hogy 
ezt a szemetet kitakarítsa – látni 
való. Azt is látjuk, ha eltakarí-
tanak egy felső szemétréteget, 
alatta találnak egy sokkalta 
komiszabbat, mint az előző volt! 
És, ha azzal is végeznek, az alatt 
is húzódik egy betonosnak tûnő 
réteg. Nos; ez az, amit kegyetle-
nül nehéz eltakarítani. De hát, 
ki takarítaná el, ha nem a hiva-
tottak, s ebben mindnyájan, mi 
is segíthetünk. Ezt nem bízhat-
juk gyerekeinkre. Eredményét 
különben sem lehetséges ton-
nákkal, vagon tételekkel mérni, 
mint a kukás háztartási vagy 
utcai szemetet.

A társadalom szemetének 
eltakarításához tiszta, romlatlan 
erkölcsiségre van szükség. Igazul 
megírta ezt a Magyarokhoz címû 
versében Berzsenyi Dániel: 
„Mert minden ország táma-
sza, talpköve, a tiszta erkölcs!” 
Próbáljuk meg a közéleti takarí-
tást is – hátha sikerül!  

 Bíró András

Szemét

Nem helyes, ha a sajtó – az 
újság, az újságíró – saját magá-
val foglalkozik. Nem ez a dolga. 
Amiért most mégis megszegjük 
ezt az íratlan szabályt, az nem 
más, mint hogy némi változás 
állt be az Érdi Újság életében. 
A fő kommunikációs paramé-
terek – telefonszám, internetes 
megtalálhatóság – változatlanul 
maradása mellett a szerkesztő-
ség elköltözött eddigi helyéről. 
A székhely megváltoztatásának 
valamennyi összetevőjét, kivál-
tó okát itt aligha lenne érdemes 
sorra venni, annyit azonban 
mindenképp érdemes hangsú-
lyozni: az olvasók, a város pol-
gárai a költözést követően min-
denképp közelebb kerülhetnek 
az újsághoz. A postacím nem 
sokat változott (pontos ada-
tok megtalálhatók lapunk első 
oldalán a keretes közlemény-
ben), az elhelyezés jellege 
azonban igen. A szerkesztőség 
ugyanis nemcsak az újság tar-
talmi előállításának színhelye, 
hanem egyben közönségszol-
gálati és hirdetésfelvételi hely 
is. Ezért aztán nem mindegy, 
hogy egy irodaház kétszeres 
kódrendszeren keresztül meg-
közelíthető irodájában van, 
vagy pedig egyszerûen, köz-
vetlenül elérhető bárki számá-
ra a városközpontban.

Az újság földrajzi elhelyezé-
séről szólva azonban érdemes 
néhány szót ejteni a társadalmi 
elhelyezkedésről is. A fő célok, 
amelyeket egy ilyen közös-
ségi orgánumnak teljesítenie 
kell, ismertek, egyértelmûek 
– megvalósításuk azonban 
korántsem egyszerû. Nem 
a köztudott anyagi és egyéb 
korlátozó tényezőkre gon-
dolok, ezúttal maradjunk az 
elveknél. Híreket, információ-
kat kell ezeken az oldalakon 
közzétenni, ez természetes 
– az is fontos azonban, hogy 
mindez érdekes, szemléletes, 
kellemesen olvasható legyen. 
Hideg, tényszerû adatok és 

színes olvasmány egyidejûleg? 
Nem egyszerû, ez első látás-
ra kitûnik. Szerencsére – vagy 
talán ez nem is szerencse? 
– Érd ebben segít. A város 
annyira sokszínû, annyira vál-
tozatos, hogy „csak” észre kell 
venni a történéseket, az érde-
kességeket, és amennyit lehet, 
„bekalauzolni” az újságba. Erre 
törekszünk. Ezért szerepelnek 
aktuális információk – dönté-
sek, határozatok, intézkedések 
– és a helyi társadalom ese-
ményeiről szóló beszámolók. 
Ezért jelennek meg, mintegy 
oldásképpen „emberközeli”, 
tárcajellegû írások. Ezért kap-
nak helyet kulturális rendezvé-
nyek, előzetesen beharangozva 
is, ezért létesült „fórum” rovat, 
ezért kapnak figyelmet az okta-
tási intézmények, a diákok tel-
jesítményei, az immár gyakran 
országos jelentőségû sportese-
ményekről szóló beszámolók 
– hiszen a különlegesen ala-
csony átlagéletkor szinte köte-
lez a fiatalokkal való kiemelt 
foglalkozásra.

Hogy mindez mennyire 
sikeres, azt természetesen 
nem a szerkesztőség hivatott 
eldönteni, hanem az olvasó. 
Az újság annyit tehet, hogy 
igyekszik. Nem törődik azzal, 
hogy néha magukat fontosnak 
tartó személyek vagy csopor-
tok megpróbálják erőszakosan 
szereplésük pódiumává avat-
ni az újságoldalakat, mások 
választási kudarcaikért itt pró-
bálnak elégtételhez jutni, sőt, 
olykor próbálkoznak az újság 
megszüntetésével is.

Az Érdi Újság továbbra is, 
az új szerkesztőségében is a 
Tisztelt Olvasót szolgálja – úgy 
is, hogy időnként, nagy ritkán 
beszámol arról, mi történik a 
háza táján.

A szerkesztõ jegyzete

Házunk tája

Érd Megyei Jogú Város 
Közgyûlésének ezen rendkívü-
li értekezletén részt vett König 
Ferenc, Sóskút polgármestere, 
valamint Újházi Miklós, a tele-
pülés jegyzője is, ugyanis az 
első napirendi pontként tárgyalt 
előterjesztésében T. Mészáros 
András polgármester a napok-
ban megalakult Érd és Térsége 
Szilárd Hulladékkezelési 
Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának 
módosítását, illetve Sóskút 
község csatlakozásának 
támogatását kérte. Mint arról 
lapunkban is beszámoltunk, az 
önkormányzati társulást létre-
hozva a térség önkormányza-
tai részt vennének a Környezet 
és Energia Operatív Program 
által meghirdetett „KEOP 1.1.1/
B hulladékrendszerek fejlesz-
tése” címû pályázaton, amely 
eredményes részvétel esetén a 
hulladékgazdálkodás komplex 
megvalósítását támogatja. Az 
április 24-én megtartott alaku-
ló ülésen négy település (Érd, 
Diósd, Százhalombatta, Tárnok) 
polgármesterének aláírásával 
létrejött a Társulás, a Társulási 
Tanács megválasztotta elnö-
két, elnökhelyettesét, elfogad-
ta költségvetését, és – többek 
között – döntést hozott arról, 
hogy Sóskút község csatlakozá-
si szándékát támogatja. Most a 
közgyûlés egyhangúlag hozzá-
járult a Társulási Megállapodás 
módosításához, így – ha a társu-
lásban részt vevő többi település 
képviselő-testülete is egyetért 
a megállapodás módosításával 
– Sóskút is csatlakozhat hozzá. 

A közgyûlés a továbbiakban 
elfogadta, hogy a korábbi hatá-
rozatával jóváhagyott bank-
számlahitel-szerződés alapján, 
a mellékletben felsorolt ingatla-
nokra – a feltüntetett értékben 
– jegyeztessen be a Raiffeisen 
Bank Zrt. összesen egymilliárd-
kettőszáznegyvenmillió forint 
értékben jelzálogjogot. Az érdi 
önkormányzat tavaly a költ-
ségvetés likviditása biztosítása 

érdekében bocsátott ki ebben 
az értékben mûködési kötvényt, 
ami egyéves futamidejû volt, és 
ennek visszafizetése érdekében 
ugyanilyen összegû folyószám-
lahitel felvételét határozta el. 
A jelzáloggal terhelt ingatlanok 
listájának elfogadásáról és a 
jelzálogszerződés megkötésére 
vonatkozó határozati javaslatról 
név szerint szavaztak a képvise-
lők, és ennek eredményeként 10 
igen, kettő nem (Csőzik László, 
Pulai Edina) elfogadták az elő-
terjesztést. 

Április végéig lezárultak az 
önkormányzat civil szervezetek 
támogatására kiírt pályázatok, 
amelyek feldolgozását követően 
kiderült, hogy a közrendvédelmi 
keretre egyetlen pályázatot sem 
nyújtottak be, így a rendkívüli 
ülés egyik sürgős előterjesztése 
a civil szervezetek támogatására 
elkülönített, de fel nem hasz-
nált, 500 ezer forint összegû 
közrendvédelmi keret átcsopor-
tosítására vonatkozott. Korábbi 
határozatában a közgyûlés 
ebben az esztendőben összesen 
10 millió forintot különített el a 
civil szervezetek támogatására. 
Ebből a sport- és ifjúsági civil 
keret 3 millió forintot tett ki. 
A beérkező pályázatok értéke-
lését követően azonban megál-
lapítható, hogy a rendelkezésre 
álló összeget jóval meghaladták 
a beérkezett pályázati igények, 
hiszen csupán erre a keretre 32 
szervezet pályázott, több mint 
10 millió forint értékben. Mivel 
a közrendvédelmi keretre nem 
érkezett pályázat, a Sport- és 
Ifjúsági Bizottság kezdemé-
nyezte az 500 ezer forint keret-
összeg átcsoportosítását a sport 
és ifjúsági pályázatok támoga-
tására. Kéri Mihály, az Oktatási 
és Mûvelődési Bizottság elnöke 
kifogásolta a javaslatot, mert 
úgy vélte, hogy a kulturális 
keretre is kétszer annyi támo-

gatást igénylő pályázat érkezett 
be, mint amekkora keretösz-
szeg rendelkezésre állt, ezért 
azt javasolta, hogy a felszaba-
dult 500 ezer forintot osszák 
meg a két bizottság között. T. 
Mészáros András polgármes-
ter viszont emlékeztette, hogy 
a kulturális civil keretösszeg 
eleve több volt, hiszen 4 millió 
forintra pályázhattak a szerve-
zetek, míg a sport és ifjúsági a 
fel nem használt, közrendvédel-
mi keretösszeggel sem éri azt el, 
hiszen 3,5 millió forintra emel-
kedik! Ráadásul – fûzte hozzá 
– az átcsoportosítás a bizottsá-
gon belül történik, és nem érinti 
a civil szervezetek támogatásá-
ra elkülönített 10 millió forint 
főösszegét, mindössze egy apró 
átvezetésről van szó a 2012. évi 
költségvetésben. A közgyûlés 
végül egyhangúlag elfogadta az 
összeg átcsoportosításáról szóló 
határozati javaslatot.

 A rendkívüli ülés másik 
sürgős indítványa a Székely 
Nemzeti Tanács európai polgári 
kezdeményezésének támogatá-
sára irányuló javaslat volt. T. 
Mészáros András az előterjesz-
tésben kifejtette: Izsák Balázs, a 
Székely Nemzeti Tanács elnöke 
azzal kereste meg, hogy a tanács 
élni kíván az uniós polgári kez-
deményezés lehetőségével, amit 
a lisszaboni szerződés vezetett 
be első ízben, éspedig a követke-
zőképpen: „Legalább egymillió 
uniós polgár, akik egyben a tag-
államok egy jelentős számának 
állampolgárai, kezdeményezhe-
ti, hogy az Európai Bizottság 
– hatáskörén belül – terjesszen 
elő megfelelő javaslatot azok-
ban az ügyekben, amelyekben 
a polgárok megítélése szerint 
a szerződések végrehajtásához 
uniós jogi aktus elfogadására 
van szükség”. A kezdeményezés 
célja egy olyan uniós szintû jog-
szabály elfogadtatása, amely – a 
nemzeti, nyelvi, kulturális sajá-
tosságokat őrző európai régiókat 
megvédi a hátrányos gazdasá-
gi megkülönböztetéstől, illetve 
úgy biztosítja gazdasági fejlődé-
süket, hogy regionális identitá-
suk közben ne sérüljön – támo-
gatásra érdemes, de sikeréhez 
mindenképpen szükség van 
anyaországi önkormányzatok, 
civil szervezetek támogatására 
is. További információk olvas-
hatók a www.sznt.ro honlapon. 
A közgyûlés egyhangúlag egyet-
értett a Székely Nemzeti Tanács 
európai polgári kezdeménye-
zéssel, valamint hozzájárult, 
hogy az erre a célra létrehozott 

Rendkívüli ülés négy napirendi ponttal

Sóskút is csatlakozik  
a hulladékkezelési társuláshoz
Bár a meghívó szerint 
csak két napirendi pont 
igényelt volna sürgõs 
közgyûlési határozatot, 
a május 10-i rendkívü-
li ülés még további két 
sürgõs elõterjesztéssel 
bõvült. Egyik a közrend-
védelmi civil keret össze-
gének átcsoportosításáról 
szóló határozati javaslat 
volt, a másik a Székely 
Nemzeti Tanács európai 
polgári kezdeményezésé-
nek támogatására vonat-
kozott. 

internetes oldalon Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 
partnerként feltüntetésre kerül-
jön, és felkérte a polgármes-
tert a szükséges intézkedések 
megtételére. Pulai Edina azzal 
egészítette ki az előterjesztést, 
hogy a szükséges egymillió alá-
írás összegyûjtéséhez várják az 
önkéntes segítőket, akik a hon-
lapon jelentkezhetnek. 

A négy napirendi ponttal 
hamar végeztek a képviselők, 
így a polgármester fél hét előtt 
bezárhatta a hat órakor kezdő-
dő tanácskozást. A közgyûlés 
– amennyiben időközben nem 
lesz szükség a városi plénum 
sürgős állásfoglalására – elő-
reláthatólag május 24-én tart-
ja meg a következő rendes 
ülését. 

 Bálint Edit

A rendkívüli ülés elõtt, amíg a bizottságok tárgyaltak, a képviselõknek volt idejük üdvözölni egymást, és válthattak 
pár szót is
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A közgyûlés végül négy ponttal fogadta el a rendkívüli ülés napirendjét


