
2011 évi beszámoló Ö. T. H. É. T. Egyesület

Egyesületünk 2011 februárjában alakult, a bírósági bejegyzésre májusban került sor.
Szervezetünk célja, a lakókörnyezet rendezése, komfortosítása, ezért ebben a szellemben 
kezdtük meg működésünket.

A tavaszi – nyári szemétszedési akció keretében az első program egy XIII. kerületi
játszótér  részleges  felújítása volt.  Itt  homokozót  ástak,  és mászókát  festettek  tagjaink egy
helyi képviselő, egy helyszínen tartózkodó szülő, és 5-6 gyermek segítségével.

A második program a XV. Kerületi  Körvasút sor kitakarítása volt  április  22-én. A
résztvevők száma 10 fő volt. Az eszközöket, zsákokat a kerületi Répszolg. biztosította.

A harmadik program az országos „Te szedd” akcióhoz kapcsolódott.  Május 20.-22.
között öt helyszínen vettek részt egyesületünk tagjai a szemét elleni harcban.

 Érden  és  a  X.  kerületben  egy-egy  illegális  szemétlerakót  szüntettünk  meg,
önkormányzati és helyi civilszervezetek segítségével.

 A XIII.  kerületben egy parkban padokat  festettünk,  kertészkedtünk az ott  lakókkal
közösen.

 A  XIV.  kerületben  a  Mexikói  úti  aluljáró  és  a  vasúti  töltés  füves  területének
megtisztítása  volt  a  cél.  Itt  kb.:  15  résztvevő  jelent  meg,  köztük  Kovács  Balázs
alpolgármester.

 A XV. Kerületi Páskomliget utca egyik parkja zárta a „Te szedd” akciót. A szemetet
szedők száma itt volt a legmagasabb, 30-40 fő. Volt köztük a közeli Tesco dolgozója,
a RÁTE egyesület tagja, nagycsaládos egyesület tagja.

Ősszel a XVI. kerületben a kiserdő szebbé tételét kezdtük el 10 fővel.

Ezekben az akciókban közreműködő segítőink: minden város, ill. kerület vezetése, az érdi 
környezetvédő egyesület, a RÁTE egyesület, a Pólus Tesco munkatársai, a IV.-XV.-XVI. 
kerületi L M P helyi aktivistái.

Szeptemberben a bátonyterenyei Jeromaf egyesületnek segítettünk iskolakezdési akciójukban 
200db csokoládéval.

Szeptemberben együttműködési megállapodást kötöttünk az R.P.T.-vel (roma polgári 
tömörülés). Kölcsönösen segítjük egymás programjait, mind szellemi, mind erkölcsi, mind 
humán erőforrás terén. Az Ö. T. H. É. T. Egyesület által kidolgozott roma integrációs 
kezdeményezést közösen próbáljuk megvalósítani. A szelektív hulladékgyűjtést pedig egy fő 
gyakornok aktivizálásával segítik elő, valamint plakátjaink megtervezésében kivitelezésében 
segédkeznek.
Elindítottuk szeptemberben a „Gyűjts szelektíven gyermekeiddel, gyermekeidért” mozgalmat,
mely oktatási intézményekben népszerűsíti a szelektív hulladékgyűjtést. 

Érden októberben a program segítésére rendeztünk neves előadókkal egy jótékonysági 
koncertet. Ennek köszönhetően, plusz az Érd com kft segítségével meg tudtunk húsz db 
palackprést vásárolni, amivel el tudott az akciónk indulni.

A pingvin névadási pályázatunk nyertese az Érdi Bolyai János ált. Isk. lett, ahonnan húsz 
gyermeket vittünk el egy ingyenes állatkerti látogatásra, és vendégül láttuk őket a Gundel 
terasz cukrászdájában egy uzsonnára, és apró ajándékot is átvehettek egyesületünk elnökétől.
Ekkor fogadtunk örökbe egy pingvint is.



Érden 10 óvoda, 3 iskola, a X. Kerületben 1 iskola, Telkiben 1 iskola, a XVIII. kerületben 
pedig 1 iskola, és egy óvoda, a VIII. Kerületben 1 iskola csatlakozott a programhoz.

Természetesen az összegyűjtött hulladékért a mindenkori piaci árat biztosítjuk az 
intézményeknek.

Sajtó megjelenéseink: Érdi tv, Érdi lap, Érdi újság, Érdi rádió, Magyar Nemzet, Helyi Téma 
két alkalommal, XIV. Kerületi újság, XIII. Kerületi újság
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