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Nem bántja a

SZEMÉT?
Hulladékos magazin
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Környezettudatos Olvasó!

Cselekedjünk
együtt,
környezettudatosan!

Borkai Zsolt
´´
Gyor
polgármestere

Szeretettel ajánlom figyelmébe ezt a kiadványt, amely nem csak bemutatja hulladékgazdálkodási
rendszerünk sajátosságait, de jó tanácsokkal is ellát bennünket a megfelelô hulladékgyûjtéshez. Talán azt nem kell ecsetelnem, hogy mai világunkban nap mint nap rengeteg szemét keletkezik, hiszen
mi magunk is fogyasztók vagyunk. A boltból az élelmiszert csomagolva visszük haza, a vásárolt ruháról használat elôtt levágjuk a különbözô bilétákat, mûanyag flakonos üdítôket fogyasztunk, a postaládából reklámújságokat veszünk ki, és a sort hosszasan sorolhatnám.
Szerencsére ma már egyre erôsebb a lakosság körében a környezettudatos
szemlélet, hulladékgazdálkodási rendszerünk is arra ösztönöz minket, hogy
használjuk ki a szelektív gyûjtés lehetôségét. Állíthatom, egyre többen érzik mindennek nem csak szükségességét, hanem hasznosságát is. Hogy csak egy
szemléletes példát ragadjak ki, talán sokan emlékeznek még a korábbi gyôri
lomtalanítás okozta áldatlan utcai állapotokra. Ma kulturált körülmények között
szállíthatjuk lomjainkat a hulladékudvarokba, sôt, a városrészekben kihelyezett
hulladékelhelyezési lehetôségeket is biztosítunk. Lehetôségünk van a vegyes és a bio hulladék elkülönített gyûjtésére, a mûanyag-, fém-,
papír-, vagy éppen az üveghulladékot pedig a szelektív szigeteken helyezhetjük el, s ezzel magunk
is rengeteget teszünk környezetünkért.
Széles körû összefogással vettük fel a harcot az illegális hulladéklerakással szemben, és rengeteg szemléletformáló akciót indítottunk annak érdekében, hogy minél többen ismerjék fel a helyes hulladékgyûjtés
és a bevezetett rendszer elônyeit. Mindez lehetôséget ad egy még tisztább, még élhetôbb környezet
fenntartásáért. Használjuk ki ezt a lehetôséget, cselekedjünk együtt, környezettudatosan!
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Az elmúlt egy évtizedben jelentôsen megváltozott környezetünkben a szemétszállítás, a hulladékkezelés
módja, folyamata. Felszámoltuk az önkormányzati tulajdonban lévô helyi szemétlerakókat, kialakítottunk
a szelektív hulladék begyûjtésére szolgáló szigeteket, a települések határában hulladékudvarokat, átrakóállomásokat építettünk fel, új, a kor igényeinek megfelelô kukásautók kezdték járni a teleülések utcáit,
megkezdte mûködését Gyôr-Sashegyen egy modern hulladékkezelô és -feldolgozó központ.
Fontossá vált számunkra, hogy mindennapi szemetünket külön kezdjük el gyûjteni. Külön a papírt, a fémet, az üveget, a mûanyagot, és
ahol lehetôség és szükség van rá, a komposztálható hulladékot is.
Elkezdtük használni a hulladékudvarokat, s mára már a lomtalanítást
is környezetbarát kihelyezett hulladékudvarok segítségével végezzük.
Egyszóval: más lett minden! Sokan sokféleképpen segítették ezt a
munkát, örömmel jelenthetjük ki, mára a projekt megvalósítási idôszakán túl vagyunk, a fenntartási idôszakot lezártuk. A hulladékból
kinyert haszonanyag mennyiségét tekintve, országosan is kiemelkedô
helyen állunk, büszkén vállalhatjuk: nagyon sokat teszünk nap mint
nap környezetünk megóvásáért. Tesszük ezt az Ön segítségével!
Mára már más kérdések is foglalkoztatnak bennünket. Hogyan
tudjuk összeegyeztetni rendszereinket a számlázással is foglalkozó, országos NHKV Zrt.-vel, meg kell felelni az Országos Hulladékgazdálkodási Terv követelményeinek, és gondoskodnunk
kell arról, hogy saját forrásból, illetve pályázatok révén folyamatosan fejleszteni tudjuk eszközparkunkat, s hogy legyen lehetôségünk bôvíteni hulladékudvaraink számát. Folyamatosan ellenôrizzük a rekultivált területek szennyezettségét, napi kapcsolatot tartunk a szolgáltatóval, az önkormányzatokkal közösen pedig dolgoznunk kell az illegális szemétlerakás visszaszorításán.
Az elmúlt tíz évben nagyon sokat köszönhettünk Borkai Zsolt polgármester úrnak, valamennyi tagönkormányzat korábbi és jelenlegi polgármesterének, Hegyi Zoltán úrnak (a társulás korábbi elnökének), Tárulási Tanácsunk korábbi és jelenlegi tagjainak Szabó Jenônek, dr. Sík Sándornak, Pollreisz
Balázsnak, Szeles Szabolcsnak, Friderics Cecíliának, Varga Gábornak, Fodor Bélának, szakmai szervezetünk munkatársainak Tóth Árpádnak, Stangl Krisztinának, dr. Pergel Elzának, Molnár Tibornak,
Horváth Istvánnak, Varga Antalnénak, Hujberné Sirhuber Ildikónak, Sági Géza elnök-vezérigazgató
úrnak, a Gyôr-Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. munkatársainak és minden kedves partnerünknek!

Minden nap
sokat teszünk
környezetünkért.

Borsi Róbert
´´ Nagytérségi
Gyor
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás elnöke
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További
fejlesztések
várhatók

A fokozódó lakossági fogyasztás következtében folyamatosan növekszik a hulladék mennyisége. Hazánkban évrôl-évre igen nagy mennyiségû hulladék keletkezik az országban, amit valamilyen módon kezelni
kell. A hulladékgazdálkodás kiemelt szegmense a települési szilárd hulladék kezelésének a kérdése. Ez a
típusú hulladék a lakosság mindennapi életvitele során keletkezik. A hulladékgazdálkodás lényege, hogy
a keletkezett hulladékkal minél hatékonyabban, felelôsségteljesen gazdálkodjunk. Ez a tevékenység a hulladék hatékony összegyûjtését, elszállítását és különbözô módon való kezelését jelenti.
A hulladékkezelés pedig egy önállóan is alkalmazható eljárásokból álló, összehangolt technológiai rendszer, amely magába foglalja a hulladék gyûjtését, átmeneti tárolását, esetleg helyszíni elôkezelését, szállítását, hasznosítását, ártalmatlanítását és az elhelyezô létesítmények utólagos gondozását is. Mindezen tevékenységeket természetesen törvényileg is szabályozták.
Az elôkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában címmel, a
2016. december 5-én megjelent kormányhatározat nevesítette a
Gyôr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást, miszerint nettó 1,1 milliárd forint értékû pályázati (KEHOP3.2.1) keretösszeg lehívásra jogosult.
A pályázat céljai között szerepel többek között a magyarországi rendszerek OKHT-nek történô megfeleltetése és a haszonanyagok minél
nagyobb mértékû kinyerése érdekében végzett fejlesztések azért, hogy
lényegesen kevesebb anyagot kelljen elhelyezni a lerakókba.

Simon Róbert Balázs
´´
´´
országgyulési
képviselo
a megyei fejlesztések
miniszteri biztosa

A pályázaton elnyert pénzbôl egy új csarnok épül Gyôr-Sashegyen, új konténereket szereznek be a
hulladékudvarokhoz, négy kukásautót vásárolnak, valamint új, harang alakú edényzetet szereznek
be, majd helyeznek ki Gyôrben. Ipari anyagmozgató gépeket és a válogatást elôsegítô modern gépeket vásárolnak a lerakóba, és megoldják a keletkezô veszélyes anyagokat tartalmazó „csurgalékvíz” kezelését is. A beszerzések, illetve beruházások a következô egy évben valósulnak meg, a megvalósított beruházások pedig a tulajdonos tagönkormányzatok vagyonát fogják gyarapítani.
Gyôr országgyûlési képviselôjeként a fejlesztések zökkenômentes lebonyolítását, valamint további eredményeket kívánok a Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelôsségû Társaság minden dolgozójának,
a közszolgáltatás mindannyiunk érdekében történô, magas színvonalú lebonyolítása érdekében.
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El kell fogadni, hogy fogyasztói társadalomban élünk, s rengeteg hulladék keletkezik. Az viszont már
rajtunk embereken múlik, hogy ezekkel mit kezdünk. Szerencsére amióta megvan a hulladékudvar,
egyre kevesebb az illegális szemétkupac az árokpartokon vagy az útszélen — kezdte Kovács Teodóra
polgármester.
A lakosok már tudják, hogy van egy hely, ahová térítésmentesen bevihetik a feleslegüket.
Szerencsére az idôseknek, betegeknek is megoldott ez a kérdés, rokonok, ismerôsök besegítenek, elviszik a lomokat a hulladékudvarba, ôk sincsenek magukra hagyva.

Javultak
a körülmények
a hulladéksziget
megnyitása óta

Ráadásul így a lomtalanítások is megszûntek, amelyek annak idején még sok idegent vonzottak a településre. A „lomizók” eltûntek, így most már az ô felbukkanásuktól is mentesült
a falu, rendezettebbé vált a környezet.
Biológia szakos tanárként a gyermekeket már korán a környezet- és természetvédelem fontosságára nevelem. Tudniuk kell, hogy ez saját és szeretteik érdeke is. Fontos a szemléletváltás, hogy ne dobjanak el egyetlen csokipapírt sem. A gyerekek pedig fogékonyak, gyorsan
tanulnak és a szemétszedéseket is élvezik, csapatmunkának tekintik. Ez pedig nagyon jó,
hiszen ebbôl fejlôdik tovább a hozzáállásuk — zárta Kovács Teodóra, Rábacsécsény elsô embere.

A rendszerváltozás után az illegális szemétlerakás területén áldatlan volt a helyzet, 2010-ig sem történt semmi ezen a téren — kezdte Friderics Cecília. — Szerencsére a Gyôr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak köszönhetôen, a Nagyszentjános külterületén lévô régi illegális
szemétlerakót felszámoltuk. Helyette korszerû hulladékudvarban helyezhetik el a lakosok nagyobb
mennyiségben a szelektív hulladékukat néhány kilométerre, Gönyûn.

Kovács Teodóra
Rábacsécsény
polgármestere

„Az ország
legszebb
szemétdombja
a miénk!”

Egy régi, törmelékes terület rekultivációjára nyert pályázaton terepplasztikát emeltünk
a halott, szemetes terület felett — zaj- és porfogó funkcióval, a csapadékvizet és a talajvizet is öntözésre hasznosíthatjuk. Ma 2000 cserje díszíti a dombot és közvetlen környezetét. Ezért is mondom, hogy az ország legszebb szemétdombja a miénk — folytatta
mosolyogva Friderics Cecília.
Kiderült, több mint egy hektár közterületrôl beszélünk. Az egykori szemétdomb mára
már lélegzik, és a helyiek jó közérzetét szolgálja. A sétány mellett és a parkban 500 levendulabokor készülôdik éppen a virágzásra.

Friderics Cecília
Nagyszentjános
polgármestere
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„Segítünk mindenkinek,
aki szeretné
szelektíven gyûjteni
a szemetét”

A falunkban mindenki számára térítésmentesen elérhetô a hulladéksziget, ahová szerencsére már
szinte mindenki eljuttatja a szemetét — kezdte Fodor Béla polgármester. — Ennek eredménye, hogy
közterületen egyre kevesebb az eldobált hulladék, szinte teljesen megszûntek az illegális szemétlerakók. A falu melletti részeken is visszaszorult a szemét, az emberek tudatosan használják a kihelyezett gyûjtôket, és ez nagyon jó!
Vonzerô, hogy nem kell fizetni, mindenki ingyen szabadulhat meg a felesleges hulladéktól. A lakosság figyelmét sokszor felhívtuk már, igyekszünk folyamatosan tájékoztatni ôket. Persze már az óvodában és az iskolában is neveljük a kicsiket, így ha ôk felnônek, remélhetôleg már nem kell erre erôt és idôt fordítani.

Fodor Béla
Adásztevel
polgármestere

„Az azonnali
cselekvésben
hiszek!”

Adásztevelen az idôsekre és a mozgásukban korlátozottakra is figyelnek.
Nem szeretnénk, hogy valaki azért maradjon ki a szelektív hulladékgyûjtésbôl, mert nem
tud eljutni a szigetig, az edényekig. Nekik különbözô helyeken kijelöltünk hulladékgyûjtô
pontokat, ahová ki tudják tenni a hulladékot. A közfoglalkoztatásban részt vevôk pedig
ezekrôl a pontokról gyûjtik be a szemetet, és ôk viszik el a szigetre. Teljesen jól mûködik ez a rendszer, és
hasznos — zárta a polgármester, aki nem véletlenül büszke települése hozzáállására.

Jó ideje már azt tapasztalom, hogy sikerült elejét venni az illegális hulladékok szétszórásának. S vallom, ennek a legbiztosabb módszere a megelôzés és az azonnali cselekvés. A polgárôrökön kívül az önkormányzat dolgozói is szívügyüknek tekintik, hogy Gyôrasszonyfa rendezett és szemétmentes legyen. Így ha észrevesznek illegálisan lerakott hulladékot, ôk
maguk viszik be az erre kijelölt udvarra.
A szelektív szigeteknél látjuk, hogy a lakosság egyre komolyabban veszi a szétválogatást
is, rendszeresen megtelik minden konténer. Ennek örülök, mert nagy gondot fordítottunk
a gyerekek és a felnôttek tájékoztatására is.

Valiczkó Mihály
´´
Gyorasszonyfa
polgármestere

Vallom, hogy az elején kell megfogni a történetet. A magyar embereket a szelektív
hulladékgyûjtés terén még egy kicsit vezetgetni kell, de szerintem nagyon jól haladunk.
Minden emberrel meg kell találni a közös hangot és úgy értésére adni, hogy a saját és a
szerettei érdeke is egy tiszta és rendezett településen élni. Mi már ott tartunk, hogy a lakosok egymásnak is segítenek, jelzik, ha valahol szemetet látnak, vagy azonnal össze is szedik. Megszokják
a tisztaságot és az igényes környezetet, s érthetô, hogy utána már nem is akarnak másmilyent. S ez
így is van rendjén — zárta a településvezetô.
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Lényegesnek tartom, hogy már egészen kicsi korban elkezdjük a gyerekeket ahhoz szoktatni, hogy
a szelektív hulladékgyûjtés fontos, s nem csak a jelenre, a jövôre nézve is. Így már az óvodások is
tudják, hogy kell külön szortírozni a szemetet. A zöld óvoda kritériumainak mi minden tekintetben
megfelelünk, aminek megint csak nagyon örülök — kezdte a polgármester.
A közterületi tisztaságot is fontosnak tartják Tényôn, így évente kétszer kicsik és nagyok, a falu apraja és nagyja együtt szedi a szemetet. A „Teszedd” program lelkes
hívei, s nem csak gyakorlatban, de elméletben is oktatnak.

Már az óvodások
is tudják: fontos
a szelektív
szemétgyûjtés

Varga Gábortól azt is megtudtuk, hogy a lakosság egészét sem volt nehéz rávenni
arra, hogy vigyázzanak a tisztaságra.
Minden reggel biciklivel körbejárom a szigetegeket és ha valahol azt látom, megtelt,
már jelzem is, hogy kérem, jöjjenek kiüríteni. Úgy látom, komolyan veszik a tényôiek,
hogy ne legyenek szemetesek a parkok, a közterületek. A közfoglalkoztatottak is besegítenek, ôk is szedik a szemetet, ha szükséges.

Panasza van?
Szemétdíjszámlázással kapcsolatos kérdések
Szemétdíjszámla-reklamáció

+36-1/999 6464
ugyfelszolgalat@nhkv.hu • www.nhkv.hu
Megtelt szelektív hulladékgyûjtô sziget
ingyenes bejelentése

+36-80/911 026

Bio edénybe zsákigénylés
Hulladékgyûjtô udvarok nyitvatartása
Szemétszállítással kapcsolatos kérdések
Közületi ürítés elmaradása
Bio ürítés elmaradása
Maradékos ürítés elmaradása
Társasházi ürítés elmaradása
Edénymosás kérése
Konténeres szállítás kérése
Hulladéknaptár igénylése
Lombgyûjtés
Chipes edények kiszállítása

+36-96/505 000
www.gyorszol.hu

Varga Gábor
´´
Tényo
polgármestere
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