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Immár hagyományosnak tekinthető, hogy minden évben részt veszünk a városunkat 

vagy a környékünket célzó szemétmentesítő országos akcióban. Idén annyit változott a dolog, 

hogy lakóhelyünkön, a Hamvas Béla Gimnázium kezdeményezte és hívta „hadrendbe” az 

együttműködő partnereinket. Az Oroszlány Barátainak köre, az Oroszlányi Szabadidő 

Egyesület – Tekergők Szakosztálya, és a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. ismét velünk 

tartott a szemétmentesítésben.  

 
1– 2. kép. A nagy csapat. 

 

Az indulás a gimnázium előtti találkozóval és tájékoztatóval kezdődött, ahol az 

Envirotis Kft. képviselője, Szabó Dániel is szólt a diákokhoz. Felhívta a diákok figyelmét arra, 

hogy szelfizzék  és fotózzák le a területet szemétszedés előtt és után, majd (ha akarják) tegyék 

közzé, mennyit tettek a környezetükért. Ezután mentünk ki a helyszínre, lelkesen és elszántan! 

Ezúttal is Majkra esett a választás, ám idén az országút túloldalán, a pihenőhelyet és a 

kiskertek alatti erdőket tettük rendbe. A résztvevők, a diákok és a szervezetek tagjai nagy 

elánnal vetették bele magukat a munkába, amihez a jó idő is hozzájárult. Műanyag 

pillepalackok, nylonzacskók, csomagolók (ezek is javarészt műanyagból készültek) és kisebb 

részt üveg, fém és gumiabroncsok kerültek terítékre, azaz a gyűjtőzsákokba. Több szemetet és 

annak megjelenését egyszerűen a diákjaink sem értették, úgymint a fénycsöveket, a 

balkonablak-üvegeket, a traktorkereket, és valamilyen elektromos eszközhöz tartozó 

transzformátorokat. 



 
3– 4. kép. A nagy csapat. 

 

Miután megtisztítottuk az egész területet, akkor döbbentek rá többen is, hogy a hóvirág, 

az ernyős sárma, a sárga tyúktaréj, a bogláros szellőrózsa és az ujjas keltike eddig is ott volt, 

csak a rengeteg szemét elvonta a figyelmüket ezekről a csodálatos, tavaszi növényekről.  

 
5 – 6. kép. A pihenőhely „eredménye”. A kertek alatti erdők „gyűjteménye”. 

 
7 – 8. kép. Előtte és utána. 



 
9. kép. A szemét között megbújó természet. 

 

A tiszta rétet és erdőt látva, jó érzés kerítette hatalmába a résztvevő diákokat, hogy egy 

tiszta területet hagytak maguk után, amelyet ők tettek rendbe! Ezzel az érzéssel és egy kis 

kellemes fáradtsággal indultunk haza a megérdemelt zuhanyzás és pihenés reményében.  

 

Támogatóinknak és partnereinknek ezúttal is szeretnénk megköszönni a részvételüket és 

segítségüket! 

 

 

  

 

 

 

 


