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Kedves Olvasó!
A „szemét-ügy” mindenkit érint, sokakat érdekel. Egyre többen érezzük úgy, hogy valamit tenni
kell. Egyre többen vagyunk, akik tesznek is a környezet védelméért. A Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást alkotó települések 2003 óta dolgoznak egy korszerû hulladékgazdálkodási rendszer kiépítéséért, amelynek
keretében a 112 településen megvalósulhat az újrahasznosítást szolgáló szelektív gyûjtés, a komposztálható anyagok és a lerakóhelyre kerülõ szemét külön gyûjtése, illetve Gyõr-Sashegyen korszerû hulladékkezelõ- mû és lerakó épülhet. A megvalósításhoz szükséges anyagi forrást az önkormányzatok, a magyarországi központi költségvetés, valamint az EU biztosítja. A fejlesztésre vonatkozó pályázatnak még csak a tervezete jelent
meg, 2007. október 11-én a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (NFÜ) honlapján. Ez alapján a Társulási Tanács a hulladékgazdálkodási fejlesztés jelenlegi pályázati ismeretei szerint úgy határozott,
hogy a pályázati dokumentáció végleges elkészítését jóváhagyja és a pályázat benyújtását elrendeli. A fejlesztési pályázat keretében kerülhet megvalósításra a sashegyi hulladékkezelõ-mû, két hulladékátrakó-állomás, 42 hulladékudvar, és a szelektív hulladékgyûjtõ szigetek. 2007. szeptember
19-én az NFÜ, a Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) keretében pályázatot írt ki a bezárt települési hulladéklerakók rekultivációjára. A
Társulási Tanács 2007. október 16-i ülésén egyhangú határozatot hozott arról, hogy a KEOP keretében, „A települési szilárdhulladék-lerakókat
érintõ, térségi szintû rekultivációs programok elvégzése” konstrukcióban pályázatot nyújt be. Kedvezõ döntés esetén 43 rekultiválandó hulladéklerakó esetében, a rekultivációs mûveleteket elõreláthatóan 2008. közepén kezdjük el és várhatóan
3-4 éven belül megvalósítjuk. A rekultiváció teljes
mértékben támogatott program, költsége összesen 4,7 milliárd forint. Kérem, a következõ oldalakon tájékozódjon Ön is a Társulás mûködésérõl,
eddig elért eredményeinkrõl, a tervezett beruházásokról. Legyen Ön is partnerünk a mindennapi
környezetvédelemben, hogy természeti értékeinket
megõrizve, tisztább környezetben élhessünk mindannyian, és a környezettudatos magatartást mindennapossá téve, olyan környezetet hagyjunk örökül, hogy most felnövõ gyermekeinknek és unokáinknak is legyen mire vigyázniuk.

2003-ban 112 önkormányzat polgármestere aláírta a Gyõr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer konzorciális szerzõdését. 2005-ben a konzorcium társulássá alakult, Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzatának gesztorságával. A Gyõr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás azzal a céllal alakult meg, hogy egy modern, az EU szabványainak és elvárásainak
megfelelõ regionális hulladékgazdálkodási
rendszert hozzanak létre. Mivel a hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához az önkormányzatok nem rendelkeznek elegendõ
saját forrással, a megvalósítás hazai, és nemzetközi támogatás igénybevételével lehetséges. Az Európai Bizottság társfinanszírozás keretében jelentõs támogatásban részesíti az EU
tagországait, így Magyarországot is, illetve
azok olyan regionális beruházási projektjeit,
melyek nélkülözhetetlenek az uniós normák
végrehajtásához. A program célkitûzése, települési önkormányzatok bevonásával, integrált, komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítása, beleértve a szelektív hulladékgyûjtést, kezelést és újrahasznosítást, illetve az
újrahasznosítás elõfeltételének megteremtését, valamint a nem hasznosítható hulladékok
számára környezetvédelmi szempontból kifogástalan ártalmatlanítását, biztonságos lerakóhelyek kialakítását, bõvítését.
A hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítását elõkészítõ engedélyezési és kiviteli
tervek, valamint a pályázati anyagok elkészültek. Jövõ évben megkezdõdhet a kivitelezés. A bevezetést követõen az ezen a területen élõknek lehetõségük nyílik arra, hogy hulladékuk különválogatásával tevékenyen hozzájáruljanak környezetünk védelméhez, természeti értékeink megóvásához.
A következõ oldalakon részletesen
megismerheti a rendszer különféle elemeit,
amelyek közül több, már megkezdte mûködését a településeken. Ezekkel Ön is találkozhatott, talán már használta is a szelektív hulladékgyûjtõ edényeket, vagy vitt
már el hulladékot valamelyik hulladékudvarunkba. A megvalósítást követõen a Társulás minden településén adott lesz leg-

alább egy szelektív hulladékgyûjtõ sziget,
ahol a csomagolási hulladékok minden
fajtája elhelyezhetõ lesz, valamint 42 hulladékudvar is kialakításra kerül, ahova pl.
építési törmeléket, vagy veszélyes hulladékot szállíthatunk. Ezen kívül átrakóállomások is létesülnek, amelyek a rendszer költséghatékony mûködtetését teszik lehetõvé.

A projekt keretében az illegális hulladéklerakók, az elõírásoknak nem megfelelõ szigetelésû szeméttelepek rekultiválásra kerülnek. Az alábbi térképen
tájékozódhat arról, hogy mely települések alkotják a Társulást, és a tervek szerint hol, milyen jelentõsebb létesítményeket építenek.

Gyõr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer létesítményei és a gyûjtõkörzetek

Új hulladékgyûjtési rendszer környezetünk megóvásáért
Kétkannás hulladékgyûjtés
A magyarországi és az uniós elõírások
megkövetelik, a biológiailag lebomló –
komposztálható – hulladékok lerakásra kerülõ mennyiségének csökkentését, valamint
a hulladékok szelektív gyûjtési arányának
növelését. Hogy ezeknek a követelményeknek megfelelõ legyen a hulladékszállítás, a
Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás elkészíttette erre
vonatkozó terveit, melyeknek része a „kétkannás gyûjtési mód”. Ennek az új gyûjtési
módnak az elemeit ismerheti meg a következõkben.

Ne tegyen bele húst, folyadékot, csontot,
macska- és kutyaürüléket!
SZÜRKE KUKA
Ebbe az edénybe a nem komposztálható és újrahasznosításra is alkalmatlan hulladékot gyûjtse!
Beleteheti a tejfölös-, joghurtos-, margarinos dobozokat, a mûanyagablakkal vagy

Szelektív gyûjtõszigetek
Szelektív gyûjtõszigetek a települések
könnyen megközelíthetõ, gyakran látogatott üzleteinek, intézményeinek közelében
lettek kialakítva. Céljuk, hogy az újrahasznosítható csomagolási hulladékok visszagyûjtésével csökkenjen a szeméttelepen lerakott hulladék mennyisége. Minden szigeten négy gyûjtõedény található, amelyekbe
anyaguk szerint külön válogatva lehet a
hulladékot elhelyezni.

BARNAFEDELES KUKA
Ebbe az edénybe, a komposztálható
hulladékot gyûjtse!
Beleteheti a konyhában keletkezõ biohulladékot, például zöldségek tisztítása után
visszamaradt hulladékot, gyümölcs maradé-

kot, a déligyümölcsök (banán, narancs stb.)
héját, kávézaccot, a már kiáztatott filteres teát,
tojáshéjat, kis mennyiségben ételmaradékot, a
ház körül gyûjtött avart, gyomnövényeket.

címkével ellátott borítékokat, élelmiszerrel
szennyezett csomagolópapírt, villanykörtét,
tükröt, összetört poharakat, kerámiákat stb.
Ne tegyen bele olyan hulladékot, amely
komposztálható, vagy gyûjthetõ szelektíven! Ezeket a hulladékokat a barna fedelû
edénybe, illetve a szelektív gyûjtõszigeteken kihelyezett edényekbe gyûjtse!
Ha Ön külön gyûjti a háztartásában
keletkezõ komposztálható hulladékot, és
szelektíven gyûjti a mûanyag palackokat, a
papírt, az üveghulladékot, valamint az alumínium italos– és konzerves dobozokat, ez
az edény ritkábban fog megtelni.
Ezzel Ön hozzájárul ahhoz, hogy minél
kevesebb hulladék kerüljön a lerakóhelyekre.

MÛANYAGHULLADÉK
Mit tegyen bele? Ebbe az edénybe teheti a nem visszaváltható, mûanyag üdítõsés ásványvizes palackokat, a samponos és
öblítõs flakonokat, tejfölös-, joghurtos-,
margarinos dobozt.
Mit ne tegyen bele? Szennyezett tejfölös-,
joghurtos-, margarinos dobozt, vegyszeres
flakonokat.
Hogyan? A palackokat és flakonokat
öblítse ki, távolítsa el róluk a címkét és a
kupakot, majd laposra taposva helyezze a
gyûjtõedénybe!
Hova kerül? Az így gyûjtött hulladék a
telephelyen válogatásra, majd bálázásra,
végül újrahasznosításra szakosodott vállalkozásokhoz, üzemekhez kerül.
PAPÍRHULLADÉK
Mit tegyen bele? Ide teheti az újságokat,
kartonpapírt, csomagoló dobozokat, telefonkönyvet, papírzacskót, többrétegû italos
dobozokat.

Mit ne tegyen bele? Mûanyag zacskót,
olajos vagy zsíros csomagolópapírt.
Hogyan? A kartondobozokat hajtsa szét,
vagy tépje kisebb darabokra, az italos dobozokat öblítse ki mielõtt beleteszi a gyûjtõbe!
Hova kerül? A szelektíven gyûjtött papírhulladékot válogatják, bálázzák, majd újrahasznosításra szakosodott vállalkozásoknak értékesítik.
ÜVEGHULLADÉK
Mit tegyen bele? Lekváros, üdítõs, bébiételes üvegeket, befõttes üvegeket és minden olyan üveget, amelyet nem váltanak
vissza az üzletekben.
Mit ne tegyen bele? Villanykörtét, tükröt,
ablaküveget.
Hogyan? Az üvegeket címke és kupak
nélkül, elmosva tegye a gyûjtõedénybe!
Hova kerül? Az így gyûjtött üveghulladék
újrahasznosítással foglalkozó vállalkozásokhoz kerül.
FÉMHULLADÉK
Mit tegyen bele? Üdítõs , sörös alumínium dobozokat, alufóliát, fém kupakokat,
konzervdobozokat.
Mit ne tegyen bele? Alkatrészeket, festékes dobozt, elemet, akkumulátort.
Hogyan? A kiürült alumínium italos- és
konzervdobozokat kiöblítve, laposra taposva dobja a gyûjtõedénybe!
Hova kerül? A szelektíven gyûjtött fémhulladék újrahasznosításra szakosodott
vállalkozásokhoz kerül.

Hulladékudvar

Az abdai hulladékudvar tervrajza

A szelektív gyûjtési rendszer sajátos elemei a
hulladékudvarok. Itt a lakosság díjmentesen leadhatja majd az elkülönítetten gyûjtött, hasznosítható hulladékokat, építési hulladékot, lomot és fahulladékot, fém-, üveg-, papír-, mûanyag-, textil-,
elektronikai-, veszélyes hulladékot (szárazelem,
akkumulátor, gumiabroncs, használt étolaj, festékek, lakkmaradékok és csomagolóeszközeik, fénycsövek, izzók, sütõzsír és olaj, fáradt olaj), kertészeti nyesedéket. A hulladékféleségeket rendezett
körülmények között gyûjtik, beton térburkolatra
helyezett, zárt konténerekbe, személyzet felügyelete mellett. Nem helyezhetõ el bûzös, rothadó és
háztartási vegyeshulladék, gyógyszer. A gyûjtõedények elszállítása meghatározott rendszerességgel,
illetve telítettség függvényében az újrahasznosító,
vagy ártalmatlanító telephelyre történik.

A hulladék

NE

m szemét!
dobja a szemétbe!

Kísérlet és tapasztalatok a szelektív hulladékgyûjtésben
A Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás történetében jelentõs
változás következett be: megkezdõdött a tervezett hulladékgyûjtési rendszer mûködésének tesztelése Téten és Öttevényen.
Az Európai Unió környezetvédelmi elvárásainak, és az érvényben lévõ hatályos jogszabályoknak megfelelõen, a hazai hulladékgazdálkodási törvény értelmében, fokozatosan csökkenteni kell a lerakásra kerülõ hulladék mennyiségét, fokozni kell a másodnyersanyagok
visszanyerésének arányát, és csökkenteni kell a lerakott
hulladék szervesanyag tartalmát.
A felsorolt szempontoknak való megfelelésre korszerûsíteni kell a hulladékgyûjtés és szállítás rendszerét.
Ennek a Magyarországon egyedülálló, modern rendszernek a kísérleti bevezetését kezdtük meg 2006 júliusában Téten és Öttevényen, amelynek a lakosságot érintõ elemei az
alábbiak voltak: a településeken, a keletkezõ hulladék szelektív gyûjtésére alkalmas szigeteket helyeztünk el, a háztartásokban pedig bevezettük a kétkannás hulladékgyûjtést. A kétkannás gyûjtési mód lényege, hogy külön edényzetbe kell
gyûjteni a szerves, komposztálható hulladékot, és külön az
egyéb vegyes háztartási hulladékot. Az ügyfélazonosító-rendszer képezi a számlázás alapját.
A lakók több mint 50%-a már a kísérlet kezdetén együttmûködõ partnerünk volt a hulladékgyûjtés új formájában, késõbb ez az arány fokozatosan nõtt. Összességében elmondható, hogy mára a két település lakóinak 80%-a gyûjti szelektíven a hulladékot napi rendszerességgel.
Ezúton köszönöm Tét és Öttevény lakóinak pozitív hozzáállását és együttmûködését az új rendszer tesztelésében.
Aktív részvételükre a programban továbbra is számítunk
annak érdekében, hogy tisztább, élhetõbb környezetben
telhessenek mindennapjaink.
Kovács Barnabás
Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Projekt Megvalósítási Egység vezetõje

2006-ban, egy év próbaidõre, Tét városával együtt bevezetésre került településünkön a
hulladékgyûjtés új rendszere.
Minden háztartás két kerekes
kukát kapott a Szolgáltatótól, a
barna fedelesbe a komposztálható hulladékot, a másikba a
vegyes háztartási szemetet kell
gyûjteni. Ezen kívül három helyen alakítottak ki szelektív hulladékgyûjtõ szigeteket, amelyek
használatával lehetõségünk nyílt arra, hogy a papír-,
mûanyag-, fém- és üveghulladékot külön válogatva
gyûjtsük.
A lakosság közremûködésének köszönhetõen Öttevényen hetente több, mint 12 m3 újrahasznosítható hulladék
kerül összegyûjtésre. Aki rendszeresen igénybe veszi a szelektív gyûjtés nyújtotta lehetõségeket észrevehette, hogy jelentõsen csökkent a vegyes hulladék gyûjtésére szolgáló kukába kerülõ hulladék mennyisége.
Úgy gondolom Öttevény lakóinak megértõ hozzáállása, és együttmûködése példaként állhat majd a többi település elõtt, mikor a Társulás egész területén bevezetésre
kerül a most még csak kísérletként mûködõ rendszer.
Király Péter
Öttevény Község polgármestere

Több mint egy éve került bevezetésre Öttevényen és városunkban a hulladékgyûjtés új, kísérleti
rendszere. Minden háztartás az
eddigi kuka mellé kapott egy barnafedeles edényt, amelybe a komposztálható hulladékot kell gyûjteni. A kísérlet elsõ egy évének leteltével városunk lakóinak többsége
elfogadta ezt a változást és együttmûködtek a szolgáltatóval a sikeresség érdekében. Ezt bizonyítják
a tapasztalatok is a kihelyezett edények számáról, és a begyûjtött biohulladék mennyiségérõl.
Továbbra is számítok a lakosok együttmûködésére abban, hogy településünk és környezetének tisztaságára vigyázzunk. Örömmel tapasztalom, hogy egyre több téti
mûködik együtt az új rendszerrel és alkalmazkodik az új
elvárásokhoz, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy minél több
hulladék kerülhessen újrahasznosításra.
Köszönöm minden lakosnak a kísérleti program során
tanúsított eddigi együttmûködését. Kérek mindenkit, a késõbbiekben is szíveskedjen aktívan közremûködni a programban, hiszen hosszú távon ez mindannyiunk érdeke.
Szabó Ferenc
Tét Város polgármestere

A Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megalakulásától kezdve
fontosnak tartja a lakosság és a civil szervezetek tájékoztatását és azt, hogy a környezetvédelem
területén elkötelezett civil szervezetek is elmondják véleményüket a projektrõl, a tervezési- és megvalósítási szakaszban megfogalmazzák javaslataikat. Megkérdeztük néhány, a Társulás területén
mûködõ civil szervezet munkatársát, a beruházás megvalósítás utáni szakaszában hogyan tudják
képviselni, aktivizálni a lakosságot a szelektív hulladékgyûjtés érdekében, annak fejlesztése
céljából. Ezekbõl a véleményekbõl olvashatnak most válogatást, de a késõbbiekben tervezzük, hogy további civil szervezetek is megjelenési lehetõséget
kapnak.

Civil hangok – civil szervezetek a projektrõl
A CMB, azaz a Civil Monitoring Bizottság feladata, a Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás hulladékgazdálkodási projektjének elõkészítése és megvalósítása során a civil kontroll biztosítása. Tagjai több civil szervezetbõl kerültek ki. Reuter Viktória, a Civil Monitoring Bizottság elnöke, a Gyõri Civil Kontrol Egyesület vezetõje, vele beszélgettünk feladataikról és a projektrõl.

„A CMB figyelemmel kíséri a beruházás megvalósítását”
– Mennyire tarja fontosnak a civil szervezetek
részvételét a hulladékgazdálkodási projektben?
Reuter Viktória: – Fontos, hogy a civil szervezetek figyelemmel kísérhessék egy ilyen hangsúlyos,
jövõnkre kiható projekt
végrehajtását és az új hulladékgazdálkodási rendszer mûködtetését. A hulladék kérdése érzékeny
olyan szempontból, hogy a szemét „termelésében” mindenki
közremûködik, de senki sem szeret a közelében élni. Nagyon
lényeges tehát, hogy a lakosság szempontjából biztonságos
legyen az új lerakó kialakítása. Másik oldalról viszont leg-

alább ilyen fontos lenne a polgárokban tudatosítani, hogy a
rengeteg hulladék termelése következményekkel jár, és a mi
felelõsségünk, hogy mennyi és milyen típusú szeméttel terheljük környezetünket. A csomagolóanyagok és hulladékok újrahasználatát és hasznosítását választjuk, és ezt tudatos vásárlói magatartásunkkal támogatjuk is. A civil szervezeteknek képesnek kell lenniük arra, hogy a környezet és a lakosság
hosszútávú érdekeit képviseljék, segítve a környezetbarát
megoldások feltételeinek biztosítását.
– Hogyan tud a Civil Monitoring Bizottság aktívvá válni
a beruházás és a késõbbi mûködtetés folyamán?
R. V.: – A CMB figyelemmel kísérheti a beruházás megvalósítását, a terveknek való megfelelést, az idõbeli ütemezést.
Ha kérdései merülnek fel, elvégeztethet bizonyos méréseket.
Kérdéseket tehet fel a hulladékgazdálkodással kapcsolatban,
és a nyilvánosság kontrollját is jelenti a projekt során.
– Ön szerint mit jelent ennek a projektnek a megvalósulása, az ebben a térségben élõk számára?

R. V.: – Remélem, hogy önmagában a régi szeméttelep bezárása felhívja a figyelmet, hogy a szemetelésünknek térbeli korlátai vannak, hogy a hulladék nem
szûnik meg azáltal, hogy elszállítják a házunk elöl. Jó
lenne, ha vásárlásainknál figyelembe vennénk, hogy
az adott terméknek, csomagolásnak milyen környezeti
hatásai vannak, vagyis elsõsorban a hulladék keletkezésének megelõzésére koncentrálnánk. Nem elég, ha
a szelektív hulladékgyûjtõ szigetek mindenki számára
elérhetõek lesznek, minden anyagtípus esetén. Az is
szükséges, hogy ezeket a szigeteket ne gyújtsák fel, és
az is, hogy a lakosság használja ezeket. Jelenleg még
csak kevés olyan vállalkozás van, amely a szelektíven
gyûjtött hulladékot helyben fel tudná dolgozni, pedig
ez lenne az igazán környezetkímélõ megoldás. A projekt megvalósulása mindenképp egy lépés ebbe az
irányba, de további felvilágosító munkára, és a lakosság pozitív hozzáállására is szükség van.

Civil hangok
„A szelektív hulladékgyûjtésre nevelést már óvodás korban el kell kezdeni”
A Hertelendy
Természet- és Környezetvédelmi
Egyesület
helyi
gazdálkodókból,
erdõtulajdonosokból szervezõdött.
Egyik fõ célkitûzésünk a természet
megóvása. Tervezzük, hogy tábort szervezünk,
ahol a környezet szeretetére és megóvására nevelhetjük a gyerekeket. A környezetvédelem oktatását, a szelektív hulla-

dékgyûjtésre nevelést már óvodás korban
el kell kezdeni, hogy a gyerekek teljes
mértékben magukévá tegyék ezt a viselkedést. Így biztos, hogy sikeres lesz a projekt megvalósítása. A településünkön dolgozó óvónõk, pedagógusok mindannyian
példamutató magatartással járnak elöl
ezen a téren is. Egyesületünk minden téren segítségére lesz a rendszer megvalósításának és saját eszközeivel népszerûsítésének is.
Radó István

laboratóriumában végezték. A mérések elvégzése bizonyította, hogy a Pándzsa vize a
szeméttelep mellett is tiszta, élõvilága gazdag , nem befolyásolja, hogy a szeméttelep
ott van a közelében. A szennyezõ anyagok
egyik szakaszon sem érik el a határértéket.
Zátonyi Szilárd
Veres Péter Mezõgazdasági Szakközépiskola igazgatója

„Ha van rendszeresség egy településen, akkor arra az emberek elõbb-utóbb rászoknak”
Egyesületünk 1994ben alakult. Célunk a
helyi értékek védelme,
a környezetvédelemre
nevelés. A helyi önkormányzattal és a faluban
mûködõ civil szervezetekkel együtt évente

hat. Minden lehetséges eszközzel teszünk
érte, hogy ez a szokás mihamarabb kialakuljon.
Simon Enikõ
Börcsi Faluvédõ és Mûvelõdõ Egyesület
vezetõje

„Két és fél tonna elektronikai hulladékot gyûjtöttek össze diákjaink”

Kemeneshõgyész – Hertelendy Temészet- és
Környezetvédelmi Egyesület
alelnöke

„A Pándzsa vize tiszta, nem befolyásolja, hogy a szeméttelep ott van a közelében”
A Veres Péter Mezõgazdasági Szakközépiskola diákjai évente részt vesznek különféle megmérettetéseken. Errõl beszélgettünk Zátonyi Szilárddal az iskola igazgatójával.
A Természet világa c. folyóirat minden
évben megrendezi természettudományos diákpályázatát. Idén három pályamunka is
készül az iskolában, melyek közül az egyik a
Pándzsa patak vízminõségét, élõvilágát, biológiai sokféleségét vizsgálja. A mérések elvégzésén, és értékelésén két végzõs diákunk, Eszlinger Anita és Szabó Cintia dolgozik. A Régi-Veszprémi úti részen, a szeméttelep mellett, és a torkolat elõtt jelöltük ki a
mintavételi pontokat. A patakból vett vízminták kémiai elemzését a Pannon-Víz Zrt.

a „hagyománya” annak, hogy a palackokat
ide kell elhozni. Úgy gondolom, ha van
rendszeresség egy településen, akkor arra
az emberek „rászoknak”. Ahogy megszoktuk az évenkénti lomtalanítást, úgy a szelektív hulladékgyûjtés is kialakult szokássá vál-

több környezetvédelemi programot szervezünk. Börcsön Erdei Iskola is mûködik, ahol
a gyerekek szelektíven gyûjthetik a hulladékot. A Holt-Rábca mentén tanösvény halad,
ahol szemetes edényeket helyeztünk ki.
Szervezett módon egyenlõre csak a mûanyagpalackok szelektív gyûjtésére van lehetõség. Az emberek megszokták, kialakult

www.hulladek.gyor.hu
A Társulás bemutatására, fõbb céljainak megismertetésére elkészült a Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás önálló honlapja, amely 2006. májusa óta nyújt tájékoztatást az interneten barangolóknak, a www.hulladek.gyor.hu címen. A hulladékgazdálkodási projekt felépítésérõl, történetérõl, célkitûzéseirõl és ütemezésérõl kaphatnak itt aktuális és bõmegfelelõen a feladatukat. Fontos, hogy minden lehetséges módon tudatosítsuk a gyermekekben, fiatalokban, felnõttekben és az
idõsebb korosztályban is a szelektív hulladékgyûjtés, és a hulladékgazdálkodás jelentõségét. Ennek jegyében indította útjára 2004.

A gyõrsági általános iskola a Töltéstavai
Fiáth János ÁMK tagiskolájaként mûködik alsó
tagozatos osztályokkal. A töltéstavai iskola elnyerte az Ökoiskola címet, így módszereit alkalmazza a gyõrsági is. Az iskolában környezettudatosságra nevelünk, amit a mindennapi gyakorlatba is beépítettünk: külön gyûjtjük a szárazelemeket, a mûanyaghulladékot és a papírt. Folyamatosan több iskolai és szülõi munkaközösségi akció zajlik az iskolában. Nemrég 2,5 tonna elektronikai-, és 50 mázsa papírhulladékot

gyûjtöttek össze diákjaink. Támogatjuk a szelektív hulladékgyûjtést a településen, a jelenlegi
gyûjtõedényzet kihasználtsága jónak mondható, véleményem szerint még több kellene belõle. A szelektív gyûjtésben nagyon aktív a szülõi
részvétel is. Az ételmaradékokat is külön gyûjtjük
össze. Egy komposztáló kialakítását is tervezzük
az iskola kertjében.
Pongráczné Gaál Elvira
Fiáth János ÁMK Töltéstava,
Gyõrsági Tagiskola igazgatója

A szelektív hulladékgyûjtés lehetõségét meg kell teremteni
Az alapítvány ötlete 2005-ben fogalmazódott
meg, „Ültess fát a jövõért” rendezvényünk kedvezõ fogadtatása után. A faültetésen kívül célunk az
illegális lerakók megszüntetése, rekultivációja. Bakonyszentlászló önkormányzatának támogatásával a múlt évben két lerakóhelyet sikerült megszüntetni. Évente szervezünk tavaszi és õszi nagytakarítást. Támogatjuk a szelektív hulladékgyûjtési és kezelési projekt megvalósítását, amire a 112 település vállalkozott. Mikro-szinten ezt próbáljuk megvalósítani úgy, hogy feliratozott gyûjtõzsákokat helyezünk ki a turistaútvonalak mentén. Úgy vélem,
hogy az erdõt szeretõ emberek, akik saját életükben környezettudatos viselkedésre törekednek, dicséretesnek találnák, ha látnák, hogy ahova ellátogatnak, ugyanez a tudatosság megjelenik. Ba-

konyszentlászlón a múlt
évben két, mûanyag
palackok gyûjtésére
szolgáló konténert helyeztek ki. Sokan élnek a
lehetõséggel és az ürítések is gyakoriak. Tapasztalatunk, ha megadják az embereknek a
hulladékgyûjtés lehetõségét, élnek vele. Ezt
meg kell teremteni, és ha megteremtjük, ez a szelektív hulladékgyûjtés lehetõsége kell legyen.
Horváth Orsolya
a vinyei Ültess Fát Alapítvány
kuratóriumának elnöke
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vebb információt a látogatók. A korábbi eseményekrõl az archívumban olvashatnak. Megtalálható az Ökobusz menetrendje, és a korábbi helyszíneken készült fotók. Látogasson el honlapunkra, ahol tájékozódhat a projekt híreirõl, ezzel kapcsolatos véleményét leírhatja vendégkönyvünkbe. A korszerû kapcsolattartás érdekében létrehozták a hulladek@gyor.hu e-mail címet.
május 12-én a Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft. mozgó környezetvédelmi kiállítását, az
„ÖKOBUSZ”-t, amely a háztartási hulladékok
szelektív gyûjtésének fontosságára hívja fel a
figyelmet, és szemlélteti a hulladékfajták újrahasznosításának folyamatát. A buszt díjmen-

tesen igényelhetik a Társulás településeinek önkormányzatai, oktatási intézményei és civil szervezetei. Az igényléseket a busz programját szervezõ MEDIUS
Irodába, vagy a Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft.-hez kell írásban eljuttatni.

A Társulás kiemelten kezeli a lakosság
tájékoztatását és a fiatalok szemléletformálását a hulladékgazdálkodással kapcsolatban, hiszen hatékony környezeti nevelés, és a környezettudatos magatartás
kialakítása nélkül, a létesítendõ hulladékudvarok és gyûjtõszigetek sem láthatják el
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