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A szelektív gyûjtés több figyelmet követel, de megéri

Együtt a tudatos, élhetõbb környezetért

Pályázati cél: 3–6 éves gyermekek napközbeni ellátásának
biztosítása saját intézményhálózaton kívüli férőhelyek finanszírozásával.
Pályázók köre: Szabad férőhely-kapacitással rendelkező vagy
jövőben tervezett nem önkormányzati fenntartású intézmények
fenntartói Érd vonzáskörzetében.
Pályázat tartalma: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
szolgáltatás igénybevételével kívánja bővíteni a település gyermekeinek napközbeni ellátását. Együttműködési megállapodási
keretében kiegészítő támogatást nyújt a fenntartói költségekhez.
Pályázat leadásának határideje: 2008. október 15.
Pályázat a következő címre kérjük küldeni: Érd Megyei Jogú
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2030 Érd, Alsó u.
1–3.) Humánpolitikai Iroda
Érdeklődni a pályázattal kapcsolatban Fáykissné Marillai Zsuzsanna
irodavezetőnnél lehet, a 06-23/522-375 telefonszámon.

Interneten „A jövõ iskolája”
A szerzõ felvétele

Nagyon elszomorító, ha szemétdombok, illegális hulladéklerakók csúf látványa fogad
bennünket az – egyébként
„érintetlen” – természetben,
amit azért keresünk fel, hogy
kikapcsolódjunk, friss levegőt
szívjunk, és gyönyörködjünk a
növény- és állatvilágban. A hulladéknak nem ott lenne a helye,
mégis valahogy odakerül, és az
első kis kupac – megmagyarázhatatlan okokból – mágnesként
vonzza a további kidobnivalókat, mígnem az óriási halom
tonnákban lesz mérhető. Az
illegális hulladék elszállítása
és egy-egy terület utógondozása rengeteg pénzébe kerül a
városnak, amit természetesen
csak közpénzből tud fedezni,
így egyesek felelőtlenségét mindenkinek egyformán meg kell
fizetnie.
Vannak, akik úgy vélik, azért
keletkeznek illegális szemétdombok, mert Érden túl drága
a szemétszállítás, és mivel egy
népesebb családnak nem elég
a gyűjtőedény, pótzsákért sem
akar fizetni, ezért aztán ott szabadul meg a felesleges hulladéktól, ahol tud. Ha ez valóban
így van, érdemes meggondolni
a háztartásban keletkező hulladék gondos szétválasztását.
Igaz, jóval több figyelemmel
jár, és időigényesebb is, mint
a „mindent bele” módszer, ám
egészen biztos, hogy egy hét
alatt a legkisebb családi kuka is
csak félig telik meg szeméttel.
– Amióta külön szatyorba rakjuk az összenyomott
műanyag palackokat, papírzacskóba gyűjtjük a postaládánkban
naponta betömködött reklámújságokat, és mellétesszük a
tejes meg üdítős papírdobozo-

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot
hirdet óvodai és családi napközi férõhely szolgáltatás
igénybevételére fenntartói költségek megosztásával.

Nem így képzeljük el a természet lágy ölét…
kat, meglepően kevés, szinte
csak a kuka alján marad némi
hulladék a szemétszállítóknak
– foglalta össze tapasztalatait
egy öttagú család háziasszonya.
– Már megszoktuk, hogy péntekenként, amikor bevásárolni
indulunk, betesszük az addig
összegyűlt papír-, műanyag
palackos meg üveges szatyrokat a csomagtartóba, és az első
útba eső szelektív hulladékszigeten kiürítjük azokat a megfelelő gyűjtőkbe. Elismerem
– teszi hozzá Ilonka asszony –,
nem álltam könnyen kötélnek,
mert idő- és helyigényesnek
találtam a szelektív hulladékgyűjtést, hiszen mindegyiknek
külön helyet kellett szorítani a
konyhában, de ma már gyakran
azon kapom magam, hogy a

legkisebb dobozkát is a papírhulladék közé dobom, ezek a
mozdulatok szinte automatikusak lettek.
A város különböző pontjain
elhelyezett szelektív gyűjtőedények rendszeres használata
tehát akár a felére csökkentheti a háztartási kuka tartalmát.
Érdemes utánaszámolni, valójában hány kupac műanyag
flakonnal, hány kilónyi papírral kevesebb kerül a vegyes
szemétlerakókba, ha egyre
több háztartásban különválasztják az újrahasznosító hulladékokat. Egy-két, a hulladékot szelektíven gyűjtő lakossal azonban nem sokra mennénk. Mindenkire szükség van
ahhoz, hogy tiszta, élhetőbb
környezetben élhessünk.

Természetesen senki sem szeret szemétdombokat kerülgetni,
amikor a természetben töltene
el néhány órát. Azt is tudjuk,
hogy az illegális hulladéklerakók felszámolása nemcsak
milliókba kerül, de továbbra is
megállíthatatlan szélmalomharca lesz az önkormányzatnak
mindaddig, amíg mi magunk is
nem teszünk valamit az újabb
szemétdombok keletkezése
ellen. Akár úgy, hogy eldöntjük: mától különválogatjuk az
újrahasznosítható hulladékot.
Az önkormányzat – bármennyit
is tesz – egyedül nem lesz képes
az illegális hulladéklerakók végleges megszüntetésére. A tiszta,
élhetőbb környezetért valameny
nyien felelősek vagyunk, és tennünk is kell érte.  Bálint Edit

Érd Megyei Jogú Város életében új, korszerű, közszolgálati
honlap indul, mely a Gárdonyi Géza Általános Iskola bővítéses
rekonstrukciójáról és a munkálatok során is folyamatos tanítás
rendjéről nyújt tájékoztatást az érdeklődőknek.
A látogatók előtt október 1-jétől nyitva álló, a
www.ajovoiskolaja.hu címen elérhető portálon folyamatosan
figyelemmel kísérhető az iskola felújítása, írott, hang- és képanyagok segítségével információkat lehet szerezni a beruházásról, a felújítás aktuális híreiről. A honlapon természetesen helyet
kapnak az iskola életével kapcsolatos információk is. A fejlesztés
közvetlen érintettjei a szülők és a tanulói közösségek, így nemcsak az iskolafelújításról szerezhetnek információkat, hanem
tájékozódhatnak az őket közvetlenül érintő eseményekről is,
legyen az ebédbefizetés vagy tankönyvvásárlási lehetőség.
Mint ismeretes: 2008. május 16-án ünnepélyes alapkőletétellel vette
kezdetét az érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola átfogó bővítéses
rekonstrukciója. A város költségvetésében erre a célra elkülönített
összeg mellé 2007. novemberében 250 millió forintos pályázati pénzt
nyert Érd városa a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közoktatási intézmények beruházásainak támogatására kiírt pályázatán. Az Európai
Unió által biztosított 250 millió forintos támogatás Érd anyagi szerepvállalásával kiegészülve a XXI. század követelményeihez méltón
megújuló iskola átfogó bővítéses rekonstrukcióját szolgálja.
A műszaki átadás tervezett időpontja 2009 novembere. A
munkálatokat az Excluzív-Bau Építőipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft., a műszaki ellenőri feladatokat pedig a Volmer
Kft. végzi. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében
közreműködő szervezetként a Váti Kht. jár el.

