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KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Olvasók!
Kapos menti összefogásunk
eredményeként
hatalmas
beruházás végéhez érkeztünk el azzal, hogy felépítettük az új hulladékgazdálkodási rendszer alapját jelentő
létesítményt Kaposvár határában. Tíz évvel ezelőtt
elhatároztuk, hogy szakítunk azzal a rossz
gyakorlattal, miszerint a keletkező szemetünket elvisszük egy telepre, majd betemetjük, mintha ott sem lett volna. A Dél-Dunántúl
egyik legnagyobb értékét a természeti kincsei
– erdeink, vizeink, jó levegőnk – jelentik. A 21.
században tehát az eddigi szemétkezelési
gyakorlat már nem lehet megoldás!
Éppen ezért egy olyan programba fogtunk,
amelyben célul fogalmaztuk meg környezetünk eredeti, természetes állapotának vis�szaállítását és egy új, hosszú távon is fenntartható rendszer bevezetését. Átformáltuk
gondolkodásunkat, szemét helyett hulladékról

KAPOSMENTI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
PROGRAM
kezdtünk beszélni, majd sok munkával eljutottunk oda, hogy ezentúl nagyobb hatékonysággal, az újrahasznosítást szem előtt tartva
ártalmatlanítjuk a településeinken keletkező
hulladékot. Ezt nemcsak a környezetünk védelme miatt tesszük, hanem gazdasági megfontolásból is: a beruházás haszna hosszú távon a háztartások szemétszállításra fordított
kiadásaiban is jelentkezni fog.
Köszönetet mondok mindazoknak, akik kitartottak a program mellett, s akik most a kaposváriakkal együtt élvezhetik az új rendszer
előnyeit. Meggyőződésem, hogy az új alapokra helyezett hulladékgazdálkodás nagyban hozzájárul ahhoz, hogy napról napra egy
tisztább, egészségesebb, zöldebb élőhellyé
váljon otthonunk!
Tisztelettel:

Köszöntöm Önt a 2013 Kaposvár Konzorcium nevében, a
konzorciumot vezető vállalat, a
Geohidroterv Kft. ügyvezetőjeként. Kft.-nk és konzorciumi partnerünk, a West Hungária Bau
Kft. a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulással, mint építtetővel, 2013. augusztus 30-án
kötött szerződést a létesítmények megépítésére.
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Szita Károly
elnök
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás

A befejezési határidő tekintetében vállalásunk
2015. augusztus 30. volt. A 2015 szeptemberében lezajlott műszaki átadás-átvételi eljárás során bizonyítást nyert, hogy a vállalt határidőt a
számos, olyan kivitelezést hátráltató tényező ellenére is sikerült betartanunk, mint például a 2014es nyári-őszi időszak csapadékos időjárása, mely
közel két hónappal vetette vissza a munkánkat.
Megrendelőnk és a lebonyolító mérnök szervezet hathatós együttműködésével a szerződésünk

2009-ben nyújtottuk be azt
a pályázatot, mely alapján
elkészülhettek a hulladékkezelő központ és a hulladékudvarok tervei. Számos
komplex hulladékgazdálkodási rendszert megnéztünk
itthon és külföldön is, mire
kialakult az az optimális
technológiai irány, mely a lehető legjobban
kiszolgálja Társulásunk tagönkormányzatait,
és egyben az üzemeltetésben is költséghatékony megoldást nyújt. Számtalan egyeztetés,
hatósági ügyintézés, közbeszerzés, szerződéskötés, konfliktus, előre nem látható probléma megoldása van mögöttünk, mégis most,
amikor végigsétálok az elkészült telepen, nagyon rövidnek tűnik az eltelt idő. Nehéz, de
rendkívül izgalmas időszak volt.
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program a térség egyik legfontosabb környezetvédelmi beruházása. 118 tagönkormányzat több
mint 100 ezer állandó lakosa termeli meg az

teljesítése során a következő építmények valósultak meg: a hulladékkezelő központ, mint tényleges központi létesítmény, területén megépült
egy szociális épület, egy modern technológiával
ellátott mechanikai előkezelő, egy korszerű utóválogató, egy komposztáló telep, valamint a kor
elvárásainak megfelelően kialakított kommunális
szilárdhulladék-lerakó. A kivitelezés során természetesen megvalósult ezen építmények infrastrukturális ellátása is. Lakossági szempontból

évi több mint 30 ezer tonna kommunális hulladékot, melyet fel kell dolgoznunk. Amikor térségünk hulladékgazdálkodásáról beszélünk,
az már nemcsak annyit jelent, hogy szelektív
szigeteket működtetünk, a vegyes hulladékot
a lerakóba szállítjuk. Ennél jóval többet. A külön gyűjtött csomagolási hulladékért ezután
házhoz megyünk, ehhez ingyenesen gyűjtőedényt is adunk. A begyűjtött kommunális
hulladékot tovább válogatjuk, a még tovább
hasznosíthatót értékesítjük. A zöldhulladék
kezelésére is odafigyelünk komposztáló ládák
osztásával és komposztálótér működtetésével. Elkészült létesítményeink a legnagyobb
odafigyeléssel és az engedélyek betartásával épültek meg, melyeket a működés során,
monitoring rendszerrel folyamatosan ellenőrzünk. Munkánknak ezzel nincs vége, most
kezdődik igazán.
Kovács Katalin
társulásvezető
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás

fontos hulladékgazdálkodási létesítményekként
megépült még a kaposvári, a nagybajomi és a
hőgyészi hulladékudvar is.
Örömünkre szolgál, hogy a tevékenységünkkel
hozzájárulhattunk a régió modern és gazdaságos hulladékkezeléséhez, ezzel együtt az itt élő
emberek életminőségének javításához.

Bernhardt László
ügyvezető igazgató
Geohidroterv Kft.
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HULLADÉKKEZELÉS
21. SZÁZADI MÓDSZEREKKEL

A PROJEKT ADATAI

A projekt címe:
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program
Projektazonosító:
KEOP 1.1.1./2F/09-2010-0004
Projektgazda:
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
A projekt időtartama:
2011. 07. 26 – 2015. 11. 30.
Teljes beruházási költség:
nettó 6.283.032.780 Ft
Az Európai Unió és a Magyar Állam
által nyújtott támogatás összege:
nettó 5.794.556.700 Ft
Műszaki ellenőri feladatok ellátásáért felelős szervezet:
Kaposmente Mérnök Konzorcium
Kivitelező, építési munkák ellátásáért felelős szervezet:
2013 Kaposvár Konzorcium
Projektmenedzsment szervezet (felelős a projekt EU-s
támogatásának szakszerű, szabályos felhasználásáért):
4Sales Systems Kft.
Könyvvizsgálat (felelős a projekt keretén belül
Számvevők Könyvvizsgáló
elkészített elszámolásokért):
és Könyvviteli Kft.
Nyilvánosság tájékoztatása, PR és kommunikációs
feladatok ellátásáért felelős kommunikációs
szakértő szervezet:
ÖKO-TIME Konzorcium
Közbeszerzési tanácsadó (felelős a projekt során
lebonyolított beszerzésekért/közbeszerzésekért,
megkötött szerződésekért):
CEU Tender Kft.
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A PROGRAM LEGFONTOSABB
CÉLJAI
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás hosszú évek munkájának eredményeként
egy olyan komplex hulladékgazdálkodási rendszert
hozott létre, amely megfelel az európai és a magyar
hulladékkezelési jogszabályi előírásoknak.
A 118 település összefogásával elkészült projektünk legfontosabb eleme a Kaposvártól keletre, a
61-es úttól északra, 21 hektáron elterülő hulladékkezelő központ. A telepen szelektív válogató csarnok, mechanikai hulladékválogató, komposztáló
és korszerű, szigetelt hulladéklerakó tér létesült, a
hozzá tartozó üzemeltetési létesítményekkel (irodaház, porta és hídmérleg, kocsimosó, parkolók stb.).
Kaposváron e telep részeként, illetve Hőgyész és
Nagybajom településeken hulladékudvarok is épültek, ezekben a térség lakossága térítésmentesen
adhatja le a háztartásaiban keletkező veszélyes
hulladékokat, de beszállíthatók lesznek majd ide
a megunt, de még használható, működőképes tárgyak is. Ez utóbbiakat Társulásunk – arra hivatott
segélyszervezetekkel együttműködve – a szociálisan rászorulók számára eljuttatja.
A program fontos eleme volt a szemléletformálás is.
Rendezvényekkel, PR kampányokkal, illetve folyamatos jelenléttel a helyi médiumokban felhívtuk a
lakosság figyelmét a globális ökológiai problémákra,
ezáltal fokozni kívántuk az érdeklődést a fenntartható
fejlődés fontosságára. Munkánk fontos része, hogy
csökkenteni kívánjuk a térség hulladék-képződését,
továbbá jelentős erőfeszítéseket teszünk a lakosság
szelektív hulladékgyűjtési hajlandóságának növelésére. Programunk támogatja az újrahasznosítható
hulladékok minél nagyobb arányú kiválasztását és felhasználásra történő továbbítását, valamint a szelektív
gyűjtés és házi komposztálás bevezetésével, széles
körű elterjesztésével jelentős mértékben csökkenteni
kívánjuk a lerakókra kerülő hulladék mennyiségét.

A TÁRSULÁS TELEPÜLÉSEI:
Ág, Almamellék, Almáskeresztúr, Alsóbogát, Attala, Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, Bárdudvarnok, Baté, Bodrog,
Böhönye, Bőszénfa, Büssü, Cserénfa,
Csibrák, Csoma, Csombárd, Csököly,
Döbrököz, Ecseny, Edde, Felsőmocsolád, Fonó, Gadács, Gálosfa, Gerényes,
Gige, Gödre, Gölle, Gyulaj, Hajmás,
Hedrehely, Hetes, Hőgyész, Igal, Jákó,
Juta, Kadarkút, Kaposfő, Kaposgyarmat,
Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposmérő, Kapospula, Kaposújlak, Kaposvár,
Kaposszerdahely, Kazsok, Kercseliget,
Kisasszond, Kisbajom, Kisdobsza, Kisgyalán, Kiskorpád, Kisvaszar, Kocsola,
Kőkút, Kurd, Kutas, Lad, Lápafő, Magyaratád, Magyaregres, Merenye, Mezőcsokonya, Mike, Molvány, Mosdós, Mozsgó,
Nagybajom, Nagyberki, Nagydobsza,
Nagykorpád, Nak, Orci, Osztopán, Pálmajor, Patalom, Patca, Pettend, Polány,
Ráksi, Rinyakovácsi, Sántos, Simonfa,
Somodor, Somogyaszaló, Somogygeszti, Somogyjád, Somogysárd, Somogyszil, Somogyvámos, Szabadi, Szabás,
Szágy, Szakcs, Szárazd, Szenna, Szentbalázs, Szentgáloskér, Szilvásszentmárton, Tarrós, Taszár, Tékes, Tevel, Tormás, Tótszentgyörgy, Újvárfalva, Várda,
Várong, Varsád, Vásárosdombó, Visnye,
Zimány, Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál
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AZ ÚJ HULLADÉKKEZELŐ KÖZPONT
ÉS LÉTESÍTMÉNYEI
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AZ ÚJ HULLADÉKKEZELŐ KÖZPONT
ÉS LÉTESÍTMÉNYEI

Mechanikai hulladékkezelő csarnok:
A hulladékkezelő telepre beszállított, vegyesen
gyűjtött települési szilárdhulladék mérlegelés
utáni tárolása, válogatása és előkezelése itt
történik. A vegyes hulladékból mechanikai válogatással leválasztják a még hasznosítható fémtartalmú hulladékot. A zárt csarnokba telepített
korszerű hulladékkezelő gép ezután kiválogatja
a még hasznosítható, nagy fűtőértékű, könnyű
frakciókat, a maradék – már nem hasznosítható
– hulladékot elkülöníti, melyet aprítással, darálással előkezel a lerakáshoz.
Hulladéklerakó tér:
Itt történik az előkezelt, stabil állapotú, már
nem hasznosítható hulladék lerakása. A hazai és európai uniós környezetvédelmi jogszabályok előírják, hogy a hulladéklerakók a
lehető leghosszabb ideig befogadó képesek
legyenek, azaz minél nagyobb mennyiségű
hulladék ártalmatlanítását tegyék lehetővé. Projektünk során a lerakó (depónia) tér
45.063 m2 alapterületű, mintegy 372 ezer m3,
tömörített hulladék befogadására lesz képes.
A depóniateret természetes és mesterséges
szigetelőrétegekkel látjuk el. Üzemeltetését
biztonságossá teszi továbbá egy olyan monitoring rendszer, mellyel a szigetelés bármely
sérülése 10 centiméter pontossággal behatárolható, majd megszüntethető.
Csurgalékvíz medence:
A depónia kiszolgáló létesítménye, ahol a
lerakott hulladékon át a csapadékvíz által kimosott szennyezőanyag kerül kezelésre, így
megakadályozva, hogy akár a talajba, akár a
talajvízbe kerüljön a csurgalékvíz.
6
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AZ ÚJ HULLADÉKKEZELŐ KÖZPONT
ÉS LÉTESÍTMÉNYEI
Szelektív válogatócsarnok:
A közszolgáltatás keretében szelektíven begyűjtött csomagolási hulladékok
(papír, műanyag, üveg), valamint nem
csomagolási papírhulladék típus azonos
szétválogatása itt történik. A szelektív
válogatócsarnok szállító szalagján kézi

utóválogatással tökéletesen elkülönítik
egymástól a különböző frakciókat, ezek
bálázásra, illetve üveg esetében a gyűjtőkonténerekbe kerülnek. Tárolásuk továbbhasznosításra, értékesítésre való elszállításig a válogatómű melletti, félig zárt
raktárépületben történik.

AZ ÚJ HULLADÉKKEZELŐ KÖZPONT
ÉS LÉTESÍTMÉNYEI
Komposztáló tér, háttérben a csurgalékvíz medencével:
A hulladékkezelő telepre beszállított, szelektíven gyűjtött, növényi hulladék aprításra kerül,
majd az aprított és összekevert hulladékban
zárt technológiával olyan biológiai érési folyamatot indít el, melynek eredményeképpen
négy hét múltán kereskedelmi értékesítésre
alkalmas komposzt képződik. A hozzá tartozó csurgalékvíz medence ugyanazt a funkciót
látja el, mint a hulladéklerakó tér medencéje,
a csapadékvíz által kimosott szennyezőanyag
a talaj helyett a medencébe kerül.
Egyéb kiszolgáló létesítmények
Szociális és irodaépület

Hídmérleg

8

Kocsiszín
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HULLADÉKUDVAROK
– ÚJRAHASZNÁLATI KÖZPONTOK

Kaposvár

A projekt keretében hulladékudvarok (újrahasználati központok) is létesültek, Kaposvár, Nagybajom és Hőgyész településeken. A három hulladékudvar célja, hogy
azon hulladéktípusokat (veszélyes hulladékok, lomok, megunt, de mások számára használható tárgyak stb.), melyeket
közszolgáltató a kommunális hulladékbegyűjtés során nem szállít el, a lakosság

Nagybajom és Kutas községek között,
a Nagybajom, Vásártéri út folytatásában
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ingyenesen beszállíthassa. Idetartoznak
a veszélyes vegyi és elektronikai hulladékok, gumiabroncsok, műanyag-, üveg-,
fém-, textilhulladékok. Új elem, hogy a
lakosság idehozhatja azokat a számára
feleslegessé vált ruhaneműket, használati eszközöket és tárgyakat, amik mások
számára még értékesek, használhatók lehetnek.

A FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES SPECIÁLIS MUNKAGÉPPARK
ÜZEMELTETÉSHEZ SZÜKSÉGES
MUNKAGÉPEK:
Ê KOMPAKTOR: A hulladék tömörítésére,
és a hulladéklerakón a takaróföld terítésére alkalmazható.
Ë KITOLÓGÉMES HOMLOKRAKODÓGÉP:
A bejövő szelektív hulladék mozgatására,
valamint a felhordó és bálázó szalagok etetésére szolgál, de a takaróföld hordására
és rézsűk kialakítására is használható.
Ì TÖRZSCSUKLÓS HOMLOKRAKODÓ:
A begyűjtött zöldhulladék mozgatását végzi, egyben dobrosta is, komposztprizmák,
kész komposztok és depónia-takaróföld
rakodására is alkalmazható.
Í BÁLASZÁLLÍTÓ GÁZÜZEMŰ TARGONCA: A kész bálák szállítására, depózására,

járműre történő rakodására használható.
Î MOBIL DOBROSTA: A komposztált zöldhulladék osztályozásakor, valamint nagydarabos anyagok leválasztásához alkalmazható.
Ï KEVERŐ BERENDEZÉS: A komposztprizma felrakása előtt, a biológiailag lebontható
hulladékok homogenizálására használható.
SZOLGÁLTATÁSHOZ SZÜKSÉGES
JÁRMŰVEK:
A szelektíven begyűjtött és a kommunális
hulladék telepre történő beszállítására szolgálnak.
Ð FORGÓDOBOS ZÖLDHULLADÉK
GYŰJTŐ JÁRMŰ
Ñ TÖMÖRÍTŐS GYŰJTŐJÁRMŰ ÜRÍTŐ
FELÉPÍTMÉNNYEL

Ê

Ë

Ì

Í

Î

Ï

Ð

Ñ

Hőgyész külterületén,
a 65-ös főút mellett
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HULLADÉKGYŰJTÉSI MÓDSZEREK
AZ ÚJ RENDSZERBEN
CSALÁDI HÁZAS ÖVEZETEKBEN:
• Szelektíven gyűjtött csomagolási
hulladékok (műanyag, papír, fém)
házhoz menő gyűjtése: Minden családi házas háztartás számára ingyenesen kiosztásra kerül 1 db 110 literes,
kék színű hulladékgyűjtő edény, amiben a háztartásokban keletkező papír-, műanyag- és fémhulladék együtt
gyűjthető. A szelektíven gyűjtött hulladékokat a közszolgáltató heti egy alkalommal a háztartások elől elszállítja,
a hulladékkezelő telepen történő kézi
utóválogatást követően bálázzák, majd
újrahasznosításra kerül.
• Komposztládák bevezetése: Azon
háztartások számára, melyek élnek a
lehetőséggel – ingyenesen – komposztládák kerülnek kihelyezésre. A lakosság
a háztartásokban keletkező növényi
eredetű hulladékot ebben komposztálhatja, majd a kész komposztot saját
kertjében felhasználhatja.
• Kommunális hulladék elszállítása:
A vegyes, azaz a szelektív gyűjtőbe
be nem dobható háztartási hulladékot
a közszolgáltató a szokásos módon, a
megszokott elszállítási napokon, a szokásos, zöld vagy fekete színű hulladékgyűjtő edényből gyűjti be. A hulladékkezelő központban ebből kiválogatják a még hasznosítható anyagokat, ezeket energetikai
újrahasznosításra továbbküldik. A hasznosíthatatlan hulladékot ártalmatlanítják és lerakják a hulladékkezelő telep korszerű, szigetelt lerakójába.
• Gyűjtősziget a csomagolási üveghulladéknak: Az üveghulladékok nem dobhatók bele
a kék gyűjtőedénybe (tönkretennék a válogatómű futószalagját), ezért továbbra is megmaradnak a már jól ismert, közterületeken elhelyezett, zöld színű, szelektív üveggyűjtő
konténerek.
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HULLADÉKGYŰJTÉSI MÓDSZEREK
AZ ÚJ RENDSZERBEN
TÁRSASHÁZAS ÖVEZETEKBEN:
• Szelektíven gyűjtött hulladékok társasházhoz menő gyűjtése: Minden
társasház számára ingyenesen kiosztásra kerülnek 1100 literes konténerek.
Ezekben a társasház háztartásaiban keletkező papír-, műanyag- és fémhulladék
együtt gyűjthető. A szelektíven gyűjtött
hulladékokat a közszolgáltató heti egy
alkalommal a társasház elől elszállítja, a
hulladékkezelő telepen történő kézi utóválogatást követően bálázzák, majd újrahasznosításra kerül.
• Kommunális hulladék elszállítása: A
vegyesen gyűjtött háztartási hulladékot
a közszolgáltató a szokásos módon, a
szokásos hulladékgyűjtő konténerekben
gyűjti be. A hulladékkezelő központban
ebből még kiválogatják a még hasznosítható anyagokat, a hasznosíthatatlan hulladékot ártalmatlanítják és lerakják.
• Gyűjtősziget a csomagolási üveghulladéknak: Az üveghulladékok nem dobhatók bele
a kék konténerbe (tönkretennék a válogatómű futószalagját), ezért továbbra is megmaradnak a már jól ismert, közterületeken elhelyezett, zöld színű, szelektív üveggyűjtő konténerek.
ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA:
A tavaszi és őszi metszési időszakokban, a nagyobb mennyiségű zöldhulladék elszállítása
továbbra is a szokásos módon történik majd. A zöldhulladék a hulladékkezelő telepen komposztálásra, majd a komposzt értékesítésre kerül.
LOMTALANÍTÁSI AKCIÓK:
Évente egyszer a közszolgáltató elszállítja a háztartásokban feleslegessé vált, nem építési
eredetű (inert) hulladékot. Ugyanakkor a lakosságnak lehetősége nyílik az év bármely napján az általa feleslegesnek ítélt tárgyait, illetve veszélyes hulladékait a társulás három hulladékudvarának valamelyikébe – Kaposvárra, Hőgyészre vagy Nagybajomba – ingyenesen
beszállítani. A jó állapotban lévő, még használható tárgyak rászorultsági alapon kiosztásra
kerülnek.
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PR ÉS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kiemelt feladatai közt kezeli a tájékoztatást és szemléletformálást, hisz projektünk akkor lehet igazán sikeres, ha
a lakosság magáévá teszi környezetvédelmi célkitűzéseinket és aktívan együttműködik a
szelektív gyűjtésben. Kommunikációnk során legfőbb feladatunk tehát, hogy információt
nyújtsunk a térség lakóinak a program minden egyes részletéről, erősítsük környezettudatos magatartásukat, eloszlassuk a tévhiteket, és érdekeltté tegyük az együttműködésben a
társulás 118 önkormányzatát és a településeken élő mintegy 150 ezer embert.
Honlap: Társulásunk bemutatására, legfőbb céljaink megismertetésére 2011-ben indítottuk el a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás önálló honlapját, a
www.kapos,menti.hu oldalt. A portálon keresztül az érdeklődők naprakész információkat
kapnak a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Programról, és megtekinthetik a projekt során
készített PR filmeket és videókat is.
Zöld szám (06-80/620-250): Információs vonalunkon hétköznapokon, munkaidőben fogadtuk, fogadjuk a projekttel kapcsolatosan feltett kérdéseket, a telefonálók azonnal vagy
legkésőbb 2 munkanapon belül választ kaptak, kapnak.
Lakossági fórumok: A projekt megvalósítása során számos helyszínen tartottunk lakossági fórumokat. Az érdeklődők ezeken egyrészt pontos képet kaptak arról, hogy milyen
beruházások valósultak meg térségükben, milyen lesz az új hulladékgyűjtési rendszer,
másrészt közvetlenül tehették fel kérdéseiket a projektet irányító szakembereknek.
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PR ÉS LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Sajtótájékoztatók, sajtómegjelenések: A helyi, megyei és regionális sajtó képviselőin keresztül folyamatos tájékoztatást nyújtottunk és
nyújtunk a projekt aktuális állásáról,
figyelembe véve és felhasználva az
elektronikus, online és print médiumok különböző erősségeit, előnyeit.
Kiadványok: A megvalósítás során
több alkalommal juttattuk és juttatjuk
el a 118 település 70.000 háztartásába „Tiszta Lappal” című ismeretterjesztő kiadványunkat, de emellett a
szelektív gyűjtést, komposztálást, tudatos fogyasztói szokások kialakítását, illetve magát a
projektet népszerűsítő kiadványokat, a gyűjtések típusának megfelelő tartalmú szórólapokat, leporellókat is.
Társulási ülések: Rendszeres társulási üléseinken a társulás polgármesterei első kézből
értesülhettek a beruházás fontos kérdéseiről, illetve aktív részesei a döntéshozataloknak.
Tudatformáló kampányok: Projektünk sikerének záloga a lakosság környezettudatos magatartásának, szelektív gyűjtési hajlandóságának
erősítése. Ezek érdekében, a társulás összes
települését érintő PR kampányokat szerveztünk
online és elektronikus kommunikációs csatornáktól kezdve, a szelektív gyűjtést és komposztálást népszerűsítő előadásokig. A kampányok
és azok eredményei megtekinthetők projektünk
honlapján.
Nyílt napok, helyszíni bejárások: A telep elindulását követően, több alkalommal is lehetőséget biztosítunk majd a lakosság, az iskolák és a
sajtó számára, hogy megtekinthessék az elkészült létesítményeket. Meggyőződésünk, hogy a
telepen szerzett közvetlen tapasztalat meggyőzi
a lakosságot arról, hogy valóban érdemes odafigyelni arra, hogy mit, hová és hogyan gyűjtsenek háztartásaikban.
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