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Amikor a válogatósság erény:

Gyûjtsön
szelektíven ön is!

Az elmúlt években egyre többször
találkozunk a szelektív hulladék gyûjtés fogalmával.
Talán nincs is ember, aki ne halott volna róla, s remélhetõen csak

kevesen vannak olyanok, akik még
nem alkalmazták volna e módszert. De mi is a szelektív hulladékgyûjtés? A legegyszerûbb válasz erre az, hogy a természetvédelem egyik eszköze, módszere. Ennél azonban mégis jóval több: életszemlélet, mellyel segítjük a hulladékok újrahasznosítását, ezáltal
tisztábbá, élhetõbbé tehetjük környezetünket.
Azt jól tudjuk, hogy a legjobb hulladék a „nem keletkezõ hulladék”.
Az erre való törekvés a környezettudatos életforma egyik alappillére, de
van megoldás az el nem kerülhetõ
hulladékok praktikus kezelésére is.
Ma már országszerte találkozunk
szelektív gyûjtõszigetekkel, de tudjuk-e, hogyan kell ezeket használni?
Frissítsük fel ismereteinket!

CITROMSÁRGA GYÛJTÕKONTÉNER:
MÛANYAG
Üdítõs, ásványvizes PET-palackokat, kiöblített háztartási flakonokat és azok lecsavart kupakjait
gyûjthetjük az erre a célra kirakott
kukákba, és idekerülhetnek a
szatyrok, tasakok, csomagolófóliák és a tejes, gyümölcsitalos kombinált dobozok.
A fentiek figyelembevételével
hasznosan, praktikusan tudjuk átalakítani hulladékgyûjtési szokásainkat. Keressük a településünkön kihelyezett gyûjtõszigeteket,
melyekbõl országszerte több mint
négyezret darabot találunk, vagy
vigyük el a szelektált hulladékot a
legközelebbi hulladékudvarba!

SZÜRKE GYÛJTÕKONTÉNER:
FÉM
Ebbe a kategóriába tartoznak a
fém csomagolódobozok (üdítõs,
sörös, konzerves stb.) és a háztartási kis fémhulladékok (például
evõeszközök stb.).

KÉK GYÛJTÕKONTÉNER:
PAPÍR
A papír köztudottan az újrahasznosítás egyik leggyakrabban használt
alapanyaga. Feldolgozásának legfontosabb feltétele, hogy ne legyen
szennyezett, zsíros. Ugyancsak figyelni kell arra, hogy nem kerülhet
a papírgyûjtõ konténerbe olyan papír, ami mûanyaggal van kombinálva vagy bevonva, ilyenek például a
füzetborítók, mûanyag mappák, ragasztószalaggal összeragasztott papírok.

FEHÉR ÉS ZÖLD
GYÛJTÕKONTÉNER: ÜVEG
Általában egyben gyûjtik az összes
üvegfélét, de már vannak olyan
szelektív hulladékszigetek is, ahol
külön lehet gyûjteni a fehér és a
színes üveget. Elõbbibe a tiszta
italos és egyéb, a háztartásban már
feleslegessé vált színezetlen üveg
tartozik, míg utóbbiba a színes
(zöld, barna, sárga) italos, parfümös, konzerves üvegek.

Komposztáljunk! - Kevesebb hulladék,
termékenyebb talaj
Napjainkban már nemcsak a kistele püléseken, falvakban élõ emberek
h a s z n á l j á k f e l o k o s a n a k ö r n y e ze tükben keletkezett szerves hulladékot, hanem a városok kertes övezete inek lakói is.
A környezettudatos életvitel egyik
alappillére lett, hogy a háztartásokban, kertekben keletkezõ szerves
hulladékot újrahasznosítjuk. Az új
hulladékgazdálkodási programunk
bevezetésekor – tervezetten 2015ben – a családi házas övezetekbe ingyen komposztládát juttatunk. De
addig is érdemes ismerkedni a fogalommal. Mi is a komposztálás?
A komposztálás biológiai folyamat, amely a növényi hulladékok
szerves anyagait olyan humuszszerû
komposztanyaggá alakítja át, amelyet a talajba visszajuttathatunk,
mely növeli a talaj termõképességét.
Gyakorlatot, különösebb szaktudást
nem igényel. A folyamatban csak
annyi az ember szerepe, hogy minél
kedvezõbb életfeltételeket teremtsen azon élõlényeknek (mikroorganizmusoknak, gombáknak, gilisztáknak stb.), amelyek aztán elvégzik a
feladatukat.
De mit is lehet komposztálni? Tu-

lajdonképpen majdnem minden
szerves háztartási növényi hulladékot, így a lenyírt füvet, a lemetszett
növényrészeket, lehullott leveleket,
ágakat. Nem kivételek az olyan konyhai hulladékok sem, mint a gyümölcs-, zöldség-, krumpli-, tojáshéj,
kávézacc-, tea-filter tartalma, elhervadt, vágott virág, elszáradt cserepes
növények. Ügyelni kell arra, hogy
gyomnövények soha ne kerüljenek a
komposztládába, mert magvaik életképesek maradhatnak és visszafertõzhetik a kertet. Hogyan fogjunk neki? Elõször is szükségünk lesz az elhatározásra. Ha ez megvan, akkor jöhet a komposztáló edény beszerzése
vagy a komposztálóhely kialakítása.
Az edényt úgy kell elhelyezni, hogy
ne legyen kitéve napsugárzásnak,
hisz akkor hamar kiszárad, és a lebomlás folyamata lelassul. Ugyanakkor esõvédett helyre kell tenni, mert
a túl sok nedvesség rothadást idéz
elõ, és a komposzt esetében pedig
nem a rothadás, hanem a korhadás, a
lebomlás a cél. Ezeken túl szükség
lesz még néhány eszközre, többek között lapátra, vasvillára, öntözõkannára, vödrökre, takarófóliára és egy
rostára a komposzt átszitálásához.

Tisztelt
Olvasó!
A korábbi évtizedekben, vagy akár
évszázadokban az ember gyakran
alárendelte környezeti értékeit gazdasági törekvéseinek. Földünkön
egyre kevesebb a tiszta, élhetõ környezet, s éppen ezért mára megkerülhetetlenné vált az olyan programok megvalósítása, melyek egy új,
hosszú távon is fenntartható, környezetmegóvó rendszer bevezetését
tûzik ki célul.
A 118 önkormányzatot magába
foglaló Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás úgy
döntött, együttesen tesz környezete
megóvásáért. Az elmúlt hónapokban
28 korszerûtlen hulladéklerakót
rekultiváltunk, megakadályozva ezzel, hogy veszélyes anyagok jussanak
a talajba.

Hulladékkezelés 21. századi módszerekkel

Elindult a Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási Program

A társulás települései: Ág, Almamellék,
Almáskeresztúr, Alsóbogát, Attala, Baranyajenõ,
Baranyaszentgyörgy, Bárdudvarnok, Baté,
Bodrog, Böhönye, Bõszénfa, Büssü, Cserénfa,
Csibrák, Csoma, Csombárd, Csököly, Döbrököz,
Ecseny, Edde, Felsõmocsolád, Fonó, Gadács,
Gálosfa, Gerényes, Gige, Gödre, Gölle, Gyulaj,
Hajmás, Hedrehely, Hencse, Hetes, Hõgyész,
Igal, Jákó, Juta, Kadarkút, Kaposfõ, Kaposgyarmat, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposmérõ, Kapospula, Kaposújlak, Kaposvár, Kaposszerdahely, Kazsok, Kercseliget, Kisasszond,
Kisbajom, Kisdobsza, Kisgyalán, Kiskorpád,
Kisvaszar, Kocsola, Kõkút, Kurd, Kutas, Lad,
Lápafõ, Magyaratád, Magyaregres, Merenye,
Mezõcsokonya, Mike, Molvány, Mosdós, Mozsgó, Nagybajom, Nagyberki, Nagydobsza, Nagyhajmás, 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

Szita Károly
elnök
Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás

A komposzthalom elkezdéséhez
gyûjtsön össze annyi biológiai hulladékot, amennyit csak tud. Minél nagyobb a halom, annál jobban tartja a
nedvességet, és annál gyorsabban
bomlik le a tartalma. A szigorúan növényi ételmaradékokat mindig valamelyik másik alapanyaggal fedje. Jól
locsolja meg vízzel, hogy egyforma
nedves legyen mindenhol, majd fedje be valamilyen természetes szövettel, hullámpapírral vagy mûanyaggal, hogy tartsa a nedvességet. A

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megbízásából kiadta
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komposzthalmot érdemes kéthavonta összekeverni, átforgatni, hogy
a tartalma gyorsabban lebomoljon. A
kész komposztot felhasználás elõtt
át kell rostálni, hogy a visszamaradó
nagyobb darabokat vissza lehessen
forgatni.
Érdemes tehát szokni a gondolatot, netán máris komposzthelyet kialakítani, hisz amellett, hogy óvja ezzel is környezetét, kevés figyelemmel egészségesebb talajon termelt
terményet tehet családja asztalára.

Idén õsszel pedig megkezdtük annak a több mint hatmilliárd forintos
hulladékgazdálkodási programnak a
kivitelezését, melynek keretében
egy korszerû, az európai uniós elõírásoknak is megfelelõ hulladékfeldolgozó központ épül Kaposváron.
Terveink szerint 2015-re egy
olyan – az önök települését is érintõ
– hulladékgazdálkodási rendszert
vezetünk be, melyben kiemelt szerepet kap majd a szelektív gyûjtés, s ez
által az újrahasznosítás. Tesszük ezt
nemcsak környezetünk védelme érdekében, hanem gazdasági megfontolásból is: a beruházás haszna
hosszú távon a háztartások szemétszállításra fordított kiadásaiban is
jelentkezni fog. Társulásunk stratégiai célja, hogy a lehetõ legjobb minõség megtartása mellett a legolcsóbb elszállítási árakat biztosíthassuk majd. Meggyõzõdésem, hogy
programunk nagyban hozzájárul ahhoz, hogy napról napra egy tisztább,
egészségesebb, zöldebb élõhellyé
váljon otthonunk!
Szita Károly elnök
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás

- Amikor a hulladékgazdálkodásról
beszélünk, sokan még mindig arra
gondolnak, hogy építeni kell egy lerakót, majd az összegyûjtött hulladékot odahordani. Közös felelõsségünk, hogy ennél jóval átgondoltabban cselekedjünk. Elsõként azzal
kell foglalkoznunk, hogy minél kevesebb hulladékot termeljünk, azaz
vásárlás közben olyan terméket válasszunk, amellyel kevesebb csomagolóanyagot fogunk kidobni. Különbséget kell tennünk a szemét és
hulladék között is, mert utóbbi továbbhasználható, újrahasznosítható, sõt energiaként is felhasználható
anyag.
Tisztában vagyunk azzal, hogy ennek megértése, elfogadása, a vásárlási szokások átrendezése hatalmas
kihívás. A 118 tagönkormányzatot
magában foglaló, három megyén keresztül átnyúló Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás ezért vágott bele egy korszerû, 6,2 milliárd
forint értékû hulladékgazdálkodási
rendszer kialakításába.
2015 õszére a 61-es út mellett, Kaposvár külterületén épülõ hulladék-

Kovács Katalin
társulás vezetõ
Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás

kezelõ telepen 21. századi hulladékkezelési technológiát valósítunk
meg: szelektív válogatócsarnokot,
komposztáló teret, mechanikai hulladékválogatót építünk. Ezeknek kö-

szönhetõen, a 118 településrõl beszállított hulladéknak csupán töredéke kerül majd lerakásra, a szelektált anyagot bálázzuk és tovább szállítjuk újrahasznosításra vagy energetikai hasznosításra.
Három hulladékudvart, azaz újrahasználati központokat is építünk,
ahol térítésmentesen leadhatók a
megunt, de még használható, mûködõképes tárgyak. A kivitelezés során
fokozott figyelmet fordítunk arra,
hogy a lakosság minden információhoz hozzájusson, ezen tájékoztatás
része jelen kiadványunk is.
Célunk, hogy minél szélesebb társadalmi körben, különbözõ generációk elérésével tudatosítsuk a környezetünkért felelõsséget vállaló viselkedés szükségességét.
Elkötelezettek vagyunk, mert környezetünk jövõje függ attól, miként kezeljük az általunk termelt hulladékot.
Bízunk benne, hogy önök is támogatják céljainkat!
Kovács Katalin
társulás vezetõ
(Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás)
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Az új hulladékgazdálkodási rendszer

Lakossági fórumok a hulladékgazdálkodásról

– avagy mit érdemes tudnunk a több mint 6 milliárd forintos
európai uniós támogatással megvalósuló beruházásról?

Az elmúlt hónapokban több helyszí nen lakossági fórumokon tájékoztattuk az érintetteket a Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási Önkormány zati Társulás új projektjérõl, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Programról. Az érdeklõdõk eddig
Taszáron, Toponáron és Sántoson
juthattak hasznos információkhoz.
A fórumokon Kovács Katalin társulásvezetõ tájékoztatta a beruházásról az érdeklõdõket. Gödöllõn
már elkészült egy, a kaposvárihoz
hasonló hulladékkezelõ telep, errõl
fotókat, videós összeállítást is láthattak a jelenlévõk, így képet kaphattak arról, hogy milyen beruházás
fog megvalósulni térségükben az elkövetkezõ években.
A fogadtatás Toponáron és Taszáron egyértelmûen pozitívnak bizonyult: a lakók szeretnék, ha a jövõben folyamatosan tájékoztatnák
õket, sõt, azt is igényelték, hogy hívják meg õket bejárásra az épülõ köz-

Magyarországon közel negyven hulladékgazdálkodási program folyik, e
programok 2800 településen, közel
8,7 millió embert érintenek ország szerte. Számos olyan térség is van
már, ahol már megvalósult a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Prog ramhoz hasonló beruházás. Ezek
építési és üzemeltetési tapasztalata it felhasználva választottuk ki a tár sulásunk számára legoptimálisabb,
legkorszerûbb technológiát.
Kaposvártól keletre, a 61-es úttól
északra 21 hektáron hulladékkezelõ
központot építünk. A központ tervezetten 2015 õszén kerül átadásra. A telepen kézi válogató csarnok, mechanikai hulladékválogató, komposztáló és
korszerû, szigetelt hulladéklerakó tér
is létesül, a hozzá tartozó üzemeltetési
létesítményekkel (irodaház, kocsimosó, fertõtlenítõ szín stb.).
Kaposváron e telep részeként, illetve Hõgyész és Nagybajom városokban hulladékudvarokat létesítünk, ahol térítésmentesen leadhatók lesznek a háztartásokban keletkezõ veszélyes hulladékok (elemek,
fel nem használt háztartási vegyszerek, étolaj stb.), de beszállíthatók lesznek majd ide a megunt, de
még használható, mûködõképes
tárgyak is.
A hulladékkezelõ központ 2015ös elindulásával egy idõben új hulladékgyûjtõ rendszer is bevezetésre
kerül. Ennek fõbb ismérvei a következõk:
• A hulladékkezelõ központ 30
km-es körzetén belül, a családi házas
övezetek ingyenesen szelektív gyûjtõedényt kapnak. Az ebben szelektíven gyûjtött papír és mûanyag hulladékokat a közszolgáltató a háztartások elõl rendszeresen elszállítja

majd. Az üveghulladék gyûjtése
ugyanakkor továbbra is gyûjtõpontokon történik majd.
• A központ 30 km-es körzeten kívül, valamint a társasházas övezetekben a csomagolási hulladék gyûjtése szelektív gyûjtõszigeteken történik. A szelektált hulladékot (papír,
a mûanyag és üveg) a közszolgáltató
rendszeresen elszállítja. Új elem,

pontba. Taszáron többen is utaltak
rá: a projekt megvalósítása során kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek környezettudatos nevelésére,
szemléletformálására, a szelektív
hulladékgyûjtés népszerûsítésére.
Toponáron többen is jelezték igényüket, hogy gyakrabban ürítsék a
szelektív hulladékot, ugyanis a hulladék gyûjtõszigetek túlságosan hamar megtelnek.
Sántoson több kérdés is felmerült
a lakosság részérõl. Kovács Katalin
egy felvetésre reagálva elmondta:
szigorú elõírások szerint végzik a kivitelezést, illetve monitoring rendszerrel ellenõrzik majd a lerakót, a
telepre pedig kizárólag szilárd háztartási hulladékot fognak beszállítani. A hulladék átválogatása zárt csarnokokban történik majd, így szabályos, elõírás szerinti üzemeltetés
mellett semmilyen zaj- és szaghatások nem érhetik a környezõ településeket.

Civil szemmel a hulladékgazdálkodásról

A szemétdombon túl...
hogy a ráhordási távolságot 50 méter
alá csökkentjük.
• A kommunális vegyes háztartási hulladék továbbra is a megszokott

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program legfontosabb céljai:
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás egy olyan komplex hulladékgazdálkodási rendszert kíván létrehozni, amely megfelel az európai és a magyar hulladékkezelési jogszabályi elõírásoknak, egyúttal a lakosok számára
megfizethetõ módon mûködik.
Fontos elem a szemléletformálás is: felhívná a lakosság figyelmét a globális ökológiai problémákra, ezáltal fokozni kívánja az érdeklõdést a fenntartható fejlõdés fontosságára, csökkenteni kívánja a térség hulladék-képzõdését, továbbá jelentõs erõfeszítéseket tenne a lakosság szelektív hulladékgyûjtési hajlandóságának növelésére.
A program támogatja az újrahasznosítható hulladékok minél nagyobb
arányú kiválasztását és felhasználásra történõ továbbítását, valamint a szelektív gyûjtés és házi komposztálás bevezetés széles körû elterjesztésével
jelentõs mértékben csökkenti a lerakóra kerülõ hulladék mennyiségét.

módon kerül elszállításra. A vegyes
hulladékot a hulladékkezelõ központban még átválogatják, a még
hasznosítható hulladékokat bálázzák, s elszállítják. A fennmaradó,
hasznosításra alkalmatlan tömörített szemét korszerû, szigetelt, monitoring rendszerrel ellátott lerakóba kerül.
Jelen terveink szerint bevezetésre kerül a tömeg alapú elszállítás, azaz a gyûjtõautók mérni fogják a hulladékgyûjtõ edény tömegét. A számlázás az elszállításra kerülõ hulladék
mennyiségének arányában történik.
• Családi házas övezetekben –
azok számára, akik vállalják – ingyenesen 11.500 db komposztládát helyezünk ki. A lakosság a háztartásokban keletkezõ növényi eredetû hulladékot ebben komposztálhatja,
majd a kész komposztot saját kertjében felhasználhatja.
• A nagyobb mennyiségû zöldhulladék elszállítása a tavaszi és õszi
metszési idõszakban továbbra is
megmarad.
• A lakosság által már jól ismert és
kihasznált lomtalanítási akciók természetesen megmaradnak. Ezek során évente egyszer a közszolgáltató
továbbra is elszállítja a háztartásokban feleslegessé vált, nem építési
eredetû hulladékot. Ugyanakkor a
lakosságnak lehetõsége nyílik az év
bármely napján a hulladékudvarokba ezeket a hulladékokat beszállítani, ahol azokat bizonyos mennyiségig díjtalanul átveszik.

Fontosnak tartják a Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási Programot az
érintett településeken élõk – derül ki
abból a közvélemény-k
kutatásból,
amelyet a civil szervezetek tagjainak
megkérdezésével készített a programot irányító kommunikációs cég. A
megkérdezettek többsége úgy véli, a
magyar lakosság még nem elég környezettudatos a korszerû hulladék gazdálkodáshoz.
Várakozással tekintenek az épülõ
hulladéklerakóra és hulladékfeldolgozó telepekre a környéken élõk – olvasható a közvélemény-kutatásban.
A pozitív elõnyök mellett leginkább
a szagoktól, a drágább szemétdíjtól
és a szelektíven gyûjtött hulladék
nem megfelelõ kezelésétõl tartanak
a résztvevõ településeken élõk. A
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Program keretén belül az elmúlt idõszakban több felvilágosító programot is tartottak a lakosságnak, ezzel
segítve az itt élõket, hogy megértsék
a területen megépítendõ hulladéklerakó és hulladékfeldolgozó telepek
fontosságát.
Egyértelmûen kijelenthetõ, hogy a
családi házas övezetekben még napjainkban is nagy mennyiségû hulladékot égetnek el a háztartások, ezzel
megoldva a fûtésüket, viszont súlyosan szennyezve környezetüket. A korszerû hulladéklerakó ezzel szemben
káros anyag eltávozása nélkül semmisíti meg a hulladékot, ezzel a gyermekeink számára tisztább levegõt - tisztább jövõt tudunk biztosítani.
– Környezetvédelmi szempontból

1. Hány település összefogásával jött létre a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ?
2. Hol épül hulladékkezelõ telep?
A helyes válaszokat megtalálja jelen kiadványunkban és a
www.kaposmenti.hu honlapon.
ezért is fontos a fészerlaki hulladékfeldolgozó és átrakó telep megépítése, hiszen a kéményen keresztül
nem távozik káros anyag – mondta a
felmérésben Illés Jánosné, a Toponárt Szépítõk Egyesületének elnöke.
– Mi is hozzájárulunk környezetünk
tisztábbá tételéhez, hiszen rendszeresen szervezünk szemétszedést, virágosítunk, virágvásárokat szervezünk, parkosítunk.
A nagybajomi polgármester aszszony szerint azzal lehetne ösztönözni a lakosságot a szelektív hulladékgyûjtésre, ha valamennyit visz-

szakapnának az újrahasznosított
termékekbõl, esetleg kapnának valamit azért, hogy visszaviszik a palackokat. Czeferner Józsefné azt is említette, hogy az emberek többsége nem
érti, hogy a keletkezett hulladékból
mit hová gyûjtsön.
A sántosi önkormányzat szelektív
szigetekkel járul hozzá a program
népszerûsítéséhez, és a késõbbiekben is szívesen együttmûködnek a
program szervezõivel. Az érintett településeken annak is örülnének, ha a
lerakó megépítése új munkahelyeket
teremtene az ott élõk számára.

A helyes megfejtést beküldõk
között 3 db 10.000 Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk ki.
A válaszokat 2014. január
31-ig telefonos elérhetõséggel együtt küldjék el az
info@kaposmenti.hu e-mail
címre, vagy postai levélben
„Kaposmenti” jeligére a következõ címre: Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, 7400
Kaposvár, Kossuth tér 1.

