
Hegyi Zoltán
Gyõr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
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A Mindennapi Szemetünk
kiadvány legutóbbi megjelené-
se óta az alábbi jelentõs ese-
mények következtek be a Gyõr
és térsége  települési szilárd-
hulladék-gazdálkodási rend-
szer fejlesztése  projektben:

• 2008. március 26-án meg-
jelent a Gyõr-Sashegy Hulla-
dékkezelõ Központ kivitelezé-
sére vonatkozó nyílt közbeszer-
zési felhívás.

• 2008. május 15-én négy
ajánlattevõ adta be ajánlatát a
Gyõr-Sashegyi Hulladékkezelõ
Központ kivitelezésére vonatko-
zó közbeszerzési pályázatra.

• 2008. június 10-én a Gyõr
Nagytérségi Hulladékgazdálko-
dási Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának elnöke ki-
hirdette a Gyõr-Sashegy Hulla-

dékkezelõ Központ kivitelezésére
vonatkozó közbeszerzési eljárás
nyertesét, amely a SASHEGY
ARRABONA Konzorcium. A kon-
zorcium tagjai: a Bilfinger Berger
Hungária Kft., a West Hungária
Bau Kft., a MARKET Zrt. és a
REPÉT Kft. 

• 2008. június 18-án került sor
a Gyõr-Sashegy Hulladékkezelõ
Központ kivitelezésére vonatkozó
kivitelezõi szerzõdés aláírására a
gyõri Városházán. 

• 2008. október 16-án került
sor a „Hulladékgazdálkodási

rendszer eszközeinek, berende-
zéseinek és létesítményeinek

• 2009. március 20-án a pro-
jekttel kapcsolatos nyilvánosság,
PR-feladat elvégzésére kiírt nyílt
közbeszerzési eljárást a Társulási
Tanács elnöke eredményesnek
minõsítette és a MEDIUS Elsõ

Gyõri Közvélemény- és Piackuta-
tó Bt-t hirdette ki gyõztesnek.

• A környezetvédelmi elõírá-
soknak megfelelõen, 2009. július
15-én éjfélkor bezárásra került a
Gyõr Pápai úti hulladéklerakó.

• 2009. július 16-án a koráb-
bi hulladéklerakó bezárását kö-
vetõen, próbaüzemi mûködésre
megnyitották a Gyõr-Sashegy
Hulladékkezelõ Központot, ahol
a begyûjtött hulladékot szaksze-
rûen és környezetbarát módon
kezelhetik a továbbiakban.

• 2009. augusztus 5-én Gyõr-
Sashegyen megnyitották a la-
kosság hulladékának szelektív
elhelyezésére szolgáló hulladék-
udvart, ahol a különbözõ anyagú
hulladékokat szétválogatva, díj-
mentesen adhatja le a lakosság.
A hulladékudvar felügyelettel
mûködtetve, nyitva tartási idõ-
ben várja az ügyfeleket.

• 2009. augusztus 24-én
megkezdték a lakossági hulla-
dékgyûjtõ edények cseréjét.

A projekt aktuális hírei
üzemeltetésére” vonatkozó szer-
zõdés aláírására, a közbeszerzési
tenderen nyertes Gyõri Kommu-
nális Szolgáltató Kft.-vel. 

• 2008. október 28-án a Gyõr
és térségében megvalósuló hul-
ladékkezelési nagyprojekt támo-
gatásáról írt alá szerzõdést Kiss
Pál, a Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóságának igazgatója és
Hegyi Zoltán, a Gyõr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás Társulási Ta-
nácsának elnöke.

• 2008. december 6-án meg-
jelent az átrakóállomások, hulla-
dékudvarok és hulladékgyûjtõ
szigetek kivitelezésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás.

• 2008. december 12-én
megjelent a jármûvek, a gépek,
az edényzet és a technológia be-
szerzésére vonatkozó közbeszer-
zési eljárás. 

• 2008. december 22-én
megjelent a projekthez kapcsoló-
dó technikai segítségnyújtásra
vonatkozó közbeszerzési eljárás.

• 2009. január 12-én megje-
lent a projekt nyilvánosságára,
PR feladataira vonatkozó közbe-
szerzési eljárás. 

• 2009. január 29-én öt aján-
lattevõ adta be ajánlatát az átra-
kóállomások, hulladékudvarok
és hulladékgyûjtõ szigetek kivi-
telezésére vonatkozó közbe-
szerzésre. 

• 2009. február 26-án az átra-
kóállomások, hulladékudvarok és
hulladékgyûjtõ szigetek kivitelezé-
sére vonatkozó nyílt közbeszerzé-
si eljárást a Társulási Tanács elnö-
ke eredménytelennek minõsítette.

• 2009. március 3-án a pro-
jekttel kapcsolatos technológia
beszerzésére vonatkozó nyílt
közbeszerzési eljárást a Társulási
Tanács elnöke eredménytelen-
nek minõsítette.
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„Bakancs a lábra, mosoly a szájra!”

A környezetvédelem az emberi
tevékenységek közül az a terület,
amelynek sikeressége az emberek
és a különbözõ szervek együttmû-
ködése nélkül nem lehetséges. Ki-
alakíthatnak bármilyen jól megter-
vezett és jó helyen elhelyezett sze-
lektív gyûjtõket, ha a lakosság nem

hajlandó szelektíven gyûjteni, ak-
kor semmilyen hatás nem érthetõ

CIVIL HANGOK – civil szervezetek a projektrõl
„Legyen mindig levegõ, hogy lélegezhess, tûz, 
hogy melegedhess, víz, hogy ihass és Föld, hogy élhessünk.”

A Termé-
szetjáró Ba-
kancsos Klu-
bot 1993-ban
Ácson alapí-
totta baráti kö-
rünk. Az alapí-
tás óta eltelt
16 évben a
klub egyesü-
letté alakult,
tagjaink szá-

ma 120 fõre emelkedett, kik között
minden korosztály aktív képviselõi
megtalálhatók, akár a határon túlról
is. Tagjainkat összeköti a sport és a
természet szeretete, mely egyben fõ
profilja is egyesületünknek. Kerékpár-
és gyalogtúrákat rendszeresen szer-
vezünk, de programjaink között meg-
található a hegymászás, barlangá-
szat, búvárkodás és ejtõernyõzés. 

Legjelentõsebb programunk a
már 17. alkalommal megrendezett
környezetvédelmi tábor, mely elsõ-
sorban a gyermekek környezetbarát
gondolkodásának kialakítására hi-
vatott. A táborban elsõsorban a
szemléltetés és a tapasztalás gya-
korlatias módszerével szoktatjuk rá
a gyerekeket a szelektív hulladék-
gyûjtés alkalmazására, környe-
zetünk és természeti kincseink vé-
delmére.

A tábori élményekkel hazatérve
nem áll meg az élet az Egyesület

portáján, készülünk a következõ ak-
ciónkra, mely a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium „Zöld utat
adunk” szlogen alatt futó Zöld forrás
programjának támogatásával fog
megvalósulni: a veszélyes hulladék-
gyûjtõ nap.

Egyesületünk tájékozódott a
Gyõr-Sashegy Hulladékkezelõ Köz-

pontban a jövõben létesülõ oktatási
központról, mely szemléletes, játé-
kos módon mutatja be a jelentkezõ
diákcsoportoknak a hulladék útját.
Szívesen színesítenénk egyesüle-
tünk programját az oktatóközpont-
ban tett látogatással.

Tóth János
Természetjáró Bakancsos 

Klub Egyesület
elnöke

A fenti mottóhoz híven írhatók le tel-
jességében egyesületünk kiemelt érté-
kei, tevékenységünk alapvetõ céljai. A
környezetvédelem mindannyiunk ügye.
Örömmel tapasztalom, hogy egyre töb-
ben figyelnek fel a környezet védelmé-
nek fontosságára annak érdekében,
hogy az fenntartható legyen. Egyesüle-
tünk kistérségi szinten e szellemben jött
létre 2007-ben, Pannonhalmi Kistérségi
Idegenforgalmi Turisztikai és Környezet-
védelmi Egyesület néven. Bár nevünk-
bõl láthatóan is szerteágazó a tevékeny-
ségi körünk, a környezet védelme ki-
emelt fontossággal bír. Helyileg Pannon-
halma kistérségében mûködve szerve-
zünk akciókat, rendezvényeket, elõadá-
sokat annak érdekében, hogy a lakos-
ság figyelmét felhívjuk az ügy fontossá-
gára, s rászoktassuk õket a helyes, kör-
nyezettudatos életvitelre. 

Pedagógusként s egyesületvezetõ-
ként egyaránt úgy látom, hogy a legfonto-
sabb feladat a gyermekek környezettuda-
tosságra való nevelése, melyet már egész
kis kortól el kell kezdeni. Ehhez természe-
tesen nélkülözhetetlen a szülõi segítség, a
felnõttek példamutató magatartása. A kör-
nyezettudatos látásmódot, illetve maga-
tartást többféle módszerrel próbáljuk meg
kialakítani. 

Egyesületünk rendszeresen szervez a
kistérségben szemétszedési, szárazelem-
gyûjtõ akciókat, az iskolákban pedig zajlik
a papírgyûjtés, a szelektív hulladékgyûjtés
és a PET palack zsugorítás. Munkánk

eredményességét tükrözi a programjaink
iránti lakossági érdeklõdés. Gyermekek
és felnõttek egyaránt nagy számban vesz-
nek részt környezetvédelmi témájú vetél-

kedõinken, az iskolákban meghirdetett
rajzversenyeken, faültetési akciókon, vá-
rosunk virágosításában, szépítésében.  

Természetesen mûködésünket a
többi szervezettel való összefogás jel-
lemzi, ugyanis e nélkül nem lehet elérni
a célt, az élhetõbb környezet megvalósí-
tását. Folyamatosan kapunk tájékozta-
tást a Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdál-
kodási Önkormányzati Társulás projekt-
jérõl, melyet nagyon jó kezdeményezés-
nek tartunk. Értesültünk a szeptember
23-án tartandó Nemzetközi Hulladék-
gyûjtõ Nap rendezvényérõl, melyhez mi
is szeretnénk kapcsolódni egyesületi és
oktatási intézményi szinten egyaránt. 

Horváthné Rozsnoki Zsuzsanna
elnök

Pannonhalmi Kistérségi 
Idegenforgalmi

Turisztikai és Környezetvédelmi
Egyesület

Közvélemény-kutatás 
el. A hulladékgyûjtés és a hulladék-
kezelés egy olyan komplex tevé-
kenység, amely a polgárok környe-
zettudatos magatartása nélkül nem
igazán hatékony. 

2009. júniusában alapozó köz-
vélemény-kutatást végeztek a tár-
sulást alkotó 112 településen. A ku-

tatásban összesen
1200 fõt kérdeztek
meg a kialakítandó
hulladékgazdálkodá-
si rendszerrel és a
környezetvédelem-
mel kapcsolatos vé-
leményérõl.

A minta összeté-
tele korcsoport és
nemek tekintetében
is reprezentálja a tér-
ség lakosságát. A
megkérdezettek dön-
tõ többsége, több
mint 80%-a, fontos-
nak, vagy nagyon
fontosnak tartja a
háztartásban kelet-
kezett hulladék sze-
lektív gyûjtését, illet-
ve környezetbarát mó-
don történõ újrahasz-
nosítását. 

A kapott adatok
alapján érzékelhetõ, hogy az illegá-
lis hulladéklerakóktól, a növényvé-

dõ szerektõl és a veszélyes hulladé-
koktól félnek legjobban az emberek.
Új jelenség a mûanyag csomagoló-
anyagok veszélyességének a megíté-
lése.

A válaszadók 84%-a valamilyen szintû
érdeklõdését fejezte ki a megvalósuló
projekt iránt. A Gyõr-Sashegy Hulladékke-
zelõ Központtal kapcsolatban, minden
nyolcadik megkérdezettnek voltak valami-
lyen ismeretei. A jelenlegi hulladékgyûj-
téssel és utókezeléssel a lakosság egy ré-
sze kevéssé elégedett, várják a fejlesztés-

sel megvalósuló pozitív változásokat. A
bevezetésre kerülõ rendszer a válaszo-
lók majd fele szerint teszi biztonságo-
sabbá a hulladékkezelést a jövõben. 

A késõbbiekben újabb kutatáso-
kat terveznek a lakosság vélemé-
nyének megismerésére. Következõ
alkalommal 2010 tavaszán mérik fel
a társulás településein élõk véle-
ményét a projekt megítélésével és
környezetvédelemmel kapcsolat-
ban.
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Mennyire tartja Ön fontosnak, hogy a háztartásában keletkezett
hulladék megfelelõ módon, szelektíven kerüljön gyûjtésre,
majd ezt követõen az utógondozása, újrahasznosítása
környezetbarát módon megtörténjen?

Tud-e arról, hogy Gyõrben és a Társulást alkotó többi 111 településen, az Európai Unió támoga-
tásával megkezdõdött a modern hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, illetve a Gyõr-Sas-
hegy Hulladékkezelõ Központ építése?

Szelektíven gyûjtésre kerüljön

Környezetbarát módon utókezeljék

Nagyon fontos • 63,60 %

Nem tudja • 1,39 %

Egyáltalán nem fontos • 3,13 %

Kicsit fontos • 3,18 %

Fontos is meg nem is • 10,43 %
Fontos • 18,28 %

Nem tudja • 1,39 %

Egyáltalán nem fontos • 3,13 %

Kicsit fontos • 3,32 %

Fontos is meg nem is • 7,85 %

Fontos • 16,40 %
Nagyon fontos • 67,92 %

Kedves Olvasó!

Legutóbbi kiadványunkban részletesen tájé-
kozódhattak a Gyõr Nagytérségi Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Társulás történetének
addigi eseményeirõl, jelen példány  pedig a tár-
sulási projekt aktuális állásáról ad számot. A
legutóbbi Mindennapi szemetünk kiadvány
megjelenése óta számos elõrelépés következett
be a programot illetõen. Örömmel értesítem
Önöket arról, hogy a beruházás a tervezési sza-
kaszból a megvalósítás talajára lépett.

2008. júliusában sor került a Gyõr-Sashegy
Hulladékkezelõ Központ alapkõletételére. A hul-
ladékot környezetbarát módon kezelõ és tároló
létesítmény az európai uniós környezetvédelmi
irányelveknek, illetve a hazai jogszabályoknak
megfelelõen kerül megépítésre, s veszi át a be-
zárásra került  Pápai úti szeméttelep szerepét. A
2009. júliusában megnyitott hulladékkezelõ
központ jelenleg próbaüzemben mûködik, fo-
gadja, kezeli a hulladékot.

A lakosságot közvetlenül érintõ fejlesztések
között tartható számon a szelektív gyûjtõszige-
tek kihelyezése, hulladékudvarok és átrakóállo-
mások létesítése. A környezetbarát hulladék-
gazdálkodás megvalósításának elõsegítése ér-
dekében 339 szelektív hulladékgyûjtõ szigetet
létesítünk, ahol papír-, mûanyag-, üveg-, és fém
csomagolási hulladékot helyezhet el díjmente-
sen a lakosság. A 42 helyszínen létesülõ hulla-
dékudvar hálózat is a hulladék szelektált elhe-
lyezését szolgálja. Két hulladék átrakóállomás
is készül (Veszprémvarsányban és Vaszaron),
melyek a szállítási rendszer mûködését teszik
költséghatékonyabbá. 

Jelenlegi kiadványunk célja, hogy tájékoz-
tassuk Önöket a településekre kihelyezendõ
szelektív gyûjtõszigetek és hulladékudvarok
funkcióiról, használati módjáról. Ebben a szá-
munkban is bemutatásra kerül két, a társulás te-
rületén mûködõ civil szervezet, melyek sokat
tesznek környezetünk védelme érdekében.

Szeretnénk, ha megismerkednének az új
eszközökkel annak érdekében, hogy megfelelõ,
rendeltetésszerû használatukkal Önök is hozzá-
járuljanak a projekt célkitûzésének eléréséhez,
a környezetbarát hulladékgazdálkodás megva-
lósításához. 

Tegyünk együtt a szelektív hulladékgyûjtés
és egyben a projekt sikeréért!



Környezetvédelmi Világnap 112 település részvételével
Június 5. a környezetvédelem vi-

lágnapja, amelyet a Gyõr Nagytér-
ségi Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás jelentõségéhez
méltóan ünnepelt.

A cél az volt, hogy a tagtelepülé-
sek minél több lakosát, civil szerve-
zetét és iskolás diákját megmozga-
tó eseményt szervezzenek erre a
napra.

A 112 település minden oktatási
intézményét felkeresték “Együtt a
tisztább környezetért!” címû rajzpá-
lyázati kiírásukkal, amelyre két kor-
csoportban várták a diákok alkotá-
sait, a környezetvédelem, illetve a
szelektív hulladékgyûjtés témájával
kapcsolatban. A pályázatra közel
200 pályamû érkezett, amelyet a
Borbély Károly festõmûvészész ve-
zette, rajztanárokból álló szakmai
zsûri bírált el és díjazott.

A díjazottak 
a következõ tanulók lettek:

Fõdíj
Papp Dzsamila
Fekete István Általános Iskola
Veszprémvarsány

6-10 éves korcsoport díjazottjai:

I. helyezett
Pákozdi Dorka
Fekete István Általános Iskola
Veszprémvarsány 

II. helyezett
Fortuna Fanni
Kovács Margit ÁMK
Gyõr 

III. helyezett
Vass Eliza
Kovács Margit ÁMK
Gyõr

11-14 éves korcsoport díjazottjai:

I. helyezett
Szilágyi Dorina
Fekete István Általános Iskola
Veszprémvarsány

II. helyezett:
Fias Adrienn
Péterfy Sándor Evangélikus 
Oktatási Központ
Gyõr

III. helyezett
Sipõcz Barbara
Péterfy Sándor Evangélikus 
Oktatási Központ
Gyõr

A rajzverseny díjkiosztása után, az
alkotásokból készült kiállítás megnyi-

tójával folytatódott a program. A Vá-
rosháza elõtti téren délután 13 órától
több állomáson zajló vetélkedõn ver-
senyezhettek az iskolák benevezett
csapatai, akik a társulás egész terüle-
térõl érkeztek (pl. Somlóvásárhelyrõl,
Gönyûrõl, Gyõrbõl, Mosonszentmik-
lósról, Gyõrújbarátról stb.). A megol-
dandó játékos ügyességi feladatok, a
szelektív hulladékgyûjtés témakör-
éhez kapcsolódtak. Feladat volt pél-
dául a hulladékok megfelelõ gyûjtõ-
helyre történõ szelektálása, várépítés
kartondobozokból, és célbadobás pa-
pírgalacsinnal. Ugyanitt játszóház ke-
retében hulladékból hangszereket ké-
szíthettek a diákok, és „Újrahasznosí-
tó Divatmûhely” is nyílt, ahol hulladé-
kokból készültek öltözékek.

A Városháza mögötti parkoló-
ban, az egész napos program idõ-
tartama alatt, az érdeklõdõk
megtekintehették a Széchenyi Ist-
ván Egyetem napenergiával mûkö-

dõ autóját, a SZEnergy Car-t. A
programot támogató, a környezet-

védelmet kiemelten fontosnak tartó
cégek is bemutatkoztak egy kiállítás
keretében. 

Az „Ökobusz” mozgó környezet-
védelmi tárlatot is nagy érdeklõdés kí-

sérte, amely egyben a vetélkedõ egyik
állomása is volt. Emellett a megvaló-
suló fejlesztésekrõl és a rendszer mû-
ködésérõl is tájékozódhattak itt az ér-
deklõdõk a jelen lévõ szakemberektõl.

A társulás Környezetvédelmi Világ-
naphoz kapcsolódó programja nagy ér-
deklõdésre tartott számot a települések
oktatási intézményei és lakossága ré-
szérõl egyaránt. Akik részt vettek a ren-
dezvényen, mindannyian kellemes él-
ményekkel, tapasztalatokkal, a szelek-
tív hulladékgyûjtéssel kapcsolatban bõ-
vebb tudással távozhattak a nap végén.

A következõ hasonlóan jelentõs ese-
mény, 2009. szeptember 23-án, a Nem-

zetközi Hulladékgyûjtõ Naphoz kapcsoló-
dik, ahol hasonlóan jó hangulatú rendez-
vénnyel várjuk a kedves érdeklõdõket.

Az esemény helyszíne ezúttal a
somlóvásárhelyi Széchenyi István Ál-

talános Iskola lesz, ahol a szelektív
hulladékgyûjtéssel kapcsolatos vetél-
kedõkre és a Természet Barátai Moz-
galom korábban meghirdetett
logópályázatának eredményhirdeté-
sére is sor kerül, illetve lehetõség
nyílik a mozgalomhoz történõ csatla-
kozásra is. A rendezvényen vándorki-
állítás keretében bemutatásra kerül-
nek a júniusi rajzverseny kiemelkedõ
alkotásai, amelyek illusztrációként
történõ felhasználásával azóta óra-
rend is készült a 112 település ös-
szes diákja részére.

Szelektív hulladékgyûjtõ 
szigetek és hulladékudvarok

A társulás területén 339 szelektív
hulladékgyûjtésre alkalmas sziget
kerül kiépítésre, ahova  a lakosság
díjmentesen helyezheti el papír,
üveg, mûanyag és fém csomagolási
hulladékát.

Minden esetben fontos, hogy a
hulladékot helytakarékosan, tehát a
PET palackokat összelapítva, a pa-
pírdobozokat összetépve és tisztán
helyezzék el a gyûjtõhelyeken lévõ
edényekbe.

A lomtalanítás eddigi formájában
megszüntetésre kerül, helyette a hul-
ladékudvarokban lehet elhelyezni,
szintén anyaguk szerint különválo-
gatva, a hulladékokat, természetesen
díjmentesen. A tagtelepüléseken ösz-
szesen 42 hulladékudvart létesí-
tenek, amelyek mindegyike egy ki-
sebb földrajzi körzet hulladékát fo-
gadja majd szakképzett személyzet-
tel, nyitva tartási idõben.

A hulladékgyûjtõ udvarokban el-
helyezhetõ hulladékok: építési-,

bontási törmelék, lom, elektronikai
hulladék, gumiabroncs, kertészeti
nyesedék, mûanyag, üveg, fém, tex-
til, valamint a háztartási veszélyes
hulladékok közül izzó, fénycsõ, ak-
kumulátor, szárazelem, sütõolaj, fes-
tékes doboz, háztartási mennyiség-
ben fûtõolaj.

A rendszer változásai

Ami napi szinten a legnagyobb
változást okozza, és a háztartásoktól
a legnagyobb mértékû alkalmazko-
dást kívánja majd, az a lebomló, az-
az a biohulladék háznál történõ sze-
lektív gyûjtése.

A Társulás 112 településének
családi házas övezeteiben be-
vezetésre kerülõ kétkannás gyûjtési
mód bevezetése miatt, minden szol-
gáltatási helyre kikerül plusz egy
gyûjtõedény, ami szürke színû, olda-
la lukacsos, fedele pedig barna. Eb-
be az edénybe kell majd gyûjteni a

késõbbiekben a lebomló hulladékot
(pl. zöldséghéjat, nyesedéket, levá-
gott füvet stb). A komposztálható
hulladék ürítése a vonatkozó egész-
ségügyi miniszteri rendeletnek meg-
felelõen heti rendszerességgel törté-
nik majd.

A szürke színû eddig is használt
120 literes edénybe a maradék hul-
ladék helyezhetõ majd, melynek ürí-
téséhez a lehetõséget a gyõri Kom-
munális Szolgáltató Kft. a tapaszta-
latok függvényében, várhatóan két-
hetente egy alkalommal fogja bizto-
sítani.

Az edénycsere menete 

A KOMSZOL Kft. 2009. augusz-
tus 24-tõl 2010. február 28-ig a Tár-
suláshoz tartozó 112 településen el-
végzi az új hulladékszállítási rend-
szerhez szükséges edények kihe-
lyezését és szükség esetén, a régi
edény cseréjét.

Az edénycsere idõpontjáról, min-
den település lakosai elõzetesen írás-
beli tájékoztatót kapnak a szolgáltató-

tól. Szíveskedjenek az abban leírtak-
nak megfelelõen felkészülni a cserét
lebonyolító munkatársak fogadására.

A megadott napon a jelenleg használt
hulladéktároló edényt szíveskedjenek
a ház elõtt hagyni. Az új edényeket le-
hetõleg személyesen vegyék át, vagy
gondoskodjanak arról, hogy egy meg-

hatalmazott személy átvegye azokat.
Az edényszállítást végzõ gépjármû egy
darab barna fedelû kukát és – ahol
nem szabványos (110 l-es, vagy nem
szürke színû) edényt talál a ház elõtt –
egy darab szürke színû kukát hagy a
ház elõtt, a régit pedig elszállítja. 

Kérjük, hogy a lerakott edényeket
hagyják a ház elõtt! A szolgáltató mun-
katársai, akik az edényeket szállító jár-
mûvek után rövidesen  megérkeznek,
a kukaedényeket egyedi azonosítók-
kal (elektronikus jeladóval és öntapa-
dós matricával) látják el, melyek alap-
ján a tényleges fogyasztást a gépjár-
mûre szerelt berendezés minden üríté-
si alkalommal regisztrálni fogja.

A barna fedelû edényt a kétkan-
nás gyûjtés megkezdéséig – 2010.
március 1-ig – szíveskedjenek meg-

õrizni, és ezen idõpontig csak a szür-
ke színû edényt használják! 

A tervek szerint 2010. március 1-
jén, egyszerre indul a 112 települé-
sen az új hulladékgyûjtési rendszer

gyakorlati alkalmazása. Addigra a
társuláshoz tartozó települések ös-
szes lakója rendelkezésére áll majd
a szelektív hulladékgyûjtés lehetõsé-
ge. A várakozások szerint a szürke
edénybe kerülõ hulladék mennyisé-
ge lényegesen kevesebb lesz a je-

lenleginél, tehát a kéthetenkénti
vagy akár havi egyszeri ürítés is ele-
gendõ lesz a vegyes hulladékhoz.
Mivel a szürke edény esetében a ha-
vi ürítések száma képezi a számlá-
zás alapját, érdemes minden lakos-
nak élni a szelektív hulladékgyûjtõ
szigetek, valamint hulladékudvarok
nyújtotta lehetõséggel. Így a vegyes
edénybe kerülõ hulladék mennyisé-
ge minimalizálható, költséget takarít-
hatnak meg a környezettudatos hul-
ladékgyûjtéssel.

Az új hulladékgyûjtési rendszer elemei 
és a lakosságot érintõ változások

Az elkészült ruhákat a program zárásaként, látványos divatbemuta-
tó keretében tekinthették meg az érdeklõdõk

A vetélkedõ egyik állomásán hulladékból építettek tornyot a versenyzõk

A hulladékudvarok szakképzett személyzettel, 
nyitva tartási idõben fogadják a szelektáltan gyûjtött lakossági hulladékot

A fogyasztók rövid helyszíni ügyintézés után átvehetik az új edényeket

Az új edényeket elektronikus jeladóval és öntapadós matricával látják el

A régi, nem szabványos vagy
sérült kukákat elszállítják

A résztvevõk környezetvédelemmel
kapcsolatos tudásukat is felmérhették


