Zöld kosárral környezetünk
védelméért
A tudatos vásárlásra hívta fel a figyelmet a Kaposvári Nagypiacon a
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás január
végén, a „Zöld kosár” elnevezésű
napon. Akciónkkal azt szerettük
volna elérni, hogy a vevők minél
többet vásároljanak helyi termelőktől, csökkentve ezzel a csomagolási hulladékok mennyiségét. A
kezdeményezéshez társulásunk elnöke, Szita Károly polgármester is
csatlakozott.
- A hazai, a helyi termékek vásárlásával
munkahelyeket teremtünk, és garantáltan friss, egészséges élelmiszert vásárolunk. Ez szervesen kapcsolódik ahhoz a
környezetvédelmi programhoz, melynek
keretében ősszel átadjuk az új, kaposvári hulladéklerakót és feldolgozót. Az új
rendszerben, a hulladék jelentős részét
már fel fogjuk dolgozni, ám ahhoz, hogy
ezt meg tudjuk tenni, a lakosság aktív
közreműködése szükséges. Szelektíven
kell gyűjteniük a háztartásaikban keletkező hulladékokat, ehhez minden feltételt biztosítani fogunk: edényeket, tudást,
technológiát – ismertette a terveket a
polgármester. A folyamat végén pedig azt
várjuk, hogy a heti, kétszeri kommunális
szemétszállításról át tudunk állni a heti,
egyszeri szemétszállításra, ami szintén
költségmegtakarítást jelentene a városlakók számára.
Kovács Katalin, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
vezetője hangsúlyozta: – Három hulla-

2. kérdés:
Mit válogatnak szét a
szelektív válogatócsarnokban?
A helyes válaszokat megtalál
ja jelen kiadványunkban és a
www.kaposmenti.hu honlapon.
A helyes megfejtést beküldők
között 3 db 5.000 Ft-os vásár
lási utalványt sorsolunk ki.

dékudvart, újrahasználati központokat
építünk, ahol térítésmentesen leadhatók
a megunt, de még használható, működőképes tárgyak. XXI. századi hulladékkezelési technológiát valósítunk meg szelektív válogatócsarnokkal, komposztáló
térrel, mechanikai hulladékválogatóval,
melyből a kikerülő anyag egy része lera-

1. A pénzeddel szavazol!
A vásárlás a te döntésed. Eldöntheted, mit és kit támogatsz, mit nem. Nem kell
támogatnod a környezetszennyezést, vegyszerezést, gyermekmunkát, a
buta, káros és felesleges
dolgok tömeges gyártását.
2. A szemét a legdrágább!
A szemét értelmetlen
pénzkidobás neked és terhelés a környezetnek: mindig
gondold végig, mennyit dobsz
majd ki abból, amit megveszel.
3. Cetli
Vásárlás előtt írd össze, mire
van szükséged. A nagy üzletek
profi módszerekkel csábítanak felesleges pénzköltésre. Ne
hagyatkozz „polctrükkökre”!

A tudatos
vásárlók
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1. kérdés:
Mi a célja a „zöld kosár
napnak”?

Gőzerővel halad előre a Kaposmenti
Hulladékgazdálkodási
Program

kásra, másik része energetikai hasznosításra kerül továbbításra. A kivitelezés
során arra is odafigyelünk, hogy a lakosság minden információhoz hozzájusson.
Célunk, hogy minél szélesebb társadalmi
körben, különböző generációk elérésével
tudatosítsuk a környezetünkért felelősséget vállaló viselkedés szükségességét.

4. Helyben
A nagy bevásárlóközpontok helyett
vásárolj piacon vagy helyi boltban. Kutasd fel a jó helyeket!
5. Mennyi műanyagot viszel haza?
Vigyél magaddal táskát, szatyrot, ne fogadj el zacskót mindenhol. Válaszd az
egyszerűen csomagolt árukat. Keresd a
visszaváltható, illetve újrahasznosított
csomagolást.
6. Keresd az eredetit!
Ne dőlj be a szép külsőnek és a vicces
dumának: kerüld a nem természetes
alapanyagból, vegyszerek segítségével,
gyárilag előállított ételeket.
7. Olvasd el a címkéket!
Az élelmiszerek és kozmetikumok
rengeteg káros (és felesleges) anyagot
tartalmazhatnak. Ne kezeld magad
vegyszerrel, se kívülről, se belülről, ha
vegyszer nélkülit is kaphatsz!
8. Erőszakmentes szépség
Válassz olyan kozmetikumokat, ame-

A válaszokat 2015. április
30-ig
telefonos
elérhető
ség
gel együtt küld
jék el az
info@kaposmenti.hu e-mail
címre, vagy postai levélben
„Kaposmenti” jeligére a kö
vetkező címre:
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, 7400 Kaposvár, Kossuth
tér 1.

lyeket állatkínzás nélkül tesztelnek,
illetve nem tartalmaznak állati eredetű
anyagokat.
9. Tartós használat!
Kerüld az eldobható dolgokat, ezek tömeges előállítása és kidobása energiapazarlással és környezetszennyezéssel jár.
10. Frisset
Friss, hazai idényzöldséget és -gyümölcsöt vegyél az üvegházi, több tízezer
kilométert utaztatott, mesterségesen
érlelt, agyoncsomagolt és tartósított
áruk helyett.
11. Helyi termékeket vegyél
Keresd a lakóhelyed közelében készülő
dolgokat. Így a helyi környezetedet támogathatod, valamint kevésbé járulsz hozzá
a szállítással járó környezetterheléshez.
12. Nem mindegy!
Ha nincs is tökéletes termék, keresheted mindig a jobbat. Legyél tudatos: járj
utána, hogy ki állítja elő, mit tartalmaz,
mibe csomagolják, hová kerül!

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megbízásából kiadta
az ÖKO-TIME Konzorcium | megjelenik 70.000 példányban, a társulás 118 településén
| felelős szerkesztő: M. Schenk Tünde | nyomdai munkák: Dombóvári Szecsox Nyomdaipari Kft. |
terjesztés: Garkörbi Kft. | elérhetőségek: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Kaposvár, Kossuth tér 1. | tel: 82/501-501 | információs zöld szám: 06-80/620-250
| e-mail: info@kaposmenti.hu | web: www.kaposmenti.hu |
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Tisztelt Olvasóink!
Amint arról már értesülhettek, 2015 őszén új hulladékgazdálkodási rendszert vezetünk be társulásunk
118 településén. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Programunk keretében Kaposváron korszerű hulladékkezelő telep és hulladékudvar, Hőgyészen és
Nagybajomban pedig egy-egy önálló hulladékudvar
is épül.
Kaposváron, a 61-es út mellett gőzerővel folyik a hulladékkezelő központ építése. Már tavaly októberben elkészültek a
telep működéséhez szükséges közművek, november elejére
minden olyan munkával végeztünk, melyet a föld alatt kellett megtenni, így a tél beállta előtt lerakhattuk az épületek
alapjait. Három csarnok – a dolgozók számára szükséges
szociális épület, a mechanikai-hulladékkezelő és a szelektív
válogatócsarnok – már teljesen elkészült, mindegyik várja
a technológiai sor telepítését. Tervezetten április végére
megérkeznek és beszerelésre kerülnek a válogató gépsorok
is. 90 százalékos készültségben van a 45.000 m2-es, 372 ezer
köbméter hulladék befogadására alkalmas, szigetelt hulladéklerakó tér és a növényi hulladék hasznosítására szolgáló
komposztáló tér is. Ez utóbbinál szintén csak a technológia
felszerelése van hátra.
A beruházásnak része három hulladékudvar kialakítása is,
Nagybajom, Hőgyész és Kaposvár területén. A hulladék
TUDJON MEG MINÉL TÖBBET PROGRAMUNKRÓL!
Fontos feladatunknak tekintjük, hogy minél több információt
nyújtsunk önöknek a program részleteiről, eloszlassuk a tévhiteket, illetve érdekeltté tegyük önöket az együttműködésben. Honlapunkon, a www.kaposmenti.hu oldalon keresztül mindig naprakész
információkat kaphatnak a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Programról, ugyanitt megtekinthetik a projekt során készített
PR-filmet és videókat is. Zöld számunkon (06-80/620-250) mun-

udvarok építését még márciusban megkezdi a kivitelező
csapat. Nagyon fontos létesítményekről van szó, hisz ide a
lakosság ingyenesen behozatja a háztartásában keletkezett
veszélyes hulladékot, és minden, nem a háztartási hulladék
közé sorolandó felesleget – használt ruhát és bútort – is. A
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program azonban nem
csupán a fenti létesítmények megépítéséből áll, folyamatban van a központhoz tartozó kezelőgépek, szelektív hulladékszállítók beszerzése is.
A környezetvédelem, a környezettudatos magatartás erősítése napjaink legfontosabb feladatai közé tartozik. Létesítményeink megépítését követően ezért új, szelektív hulladékgyűjtésen alapuló hulladékgazdálkodási rendszert
vezetünk be.
Óvnunk kell lakóhelyünket, csökkentenünk kell a lerakóinkba kerülő hulladék mennyiségét! Ezt csakis az önök aktív közreműködésével, azaz a szelektív gyűjtési hajlandóság
erősítésével tudjuk megvalósítani. Meggyőződésünk, hogyha önök tudják, mi lesz a sorsa a házuk elé kitett hulladéknak, nagyobb felelősséggel vesznek részt közös ügyünkben.
Kovács Katalin társulás-vezető
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás

kaidőben fogadjuk a projekttel kapcsolatos kérdéseiket, a telefonálók azonnal vagy legkésőbb 2 munkanapon belül választ kapnak
kérdéseikre. Szeptemberig számos helyszínen tartunk lakossági
fórumokat, ezekről külön értesítjük önöket. Kérjük, minél nagyobb
számban vegyenek részt ezeken, hisz közvetlenül tehetik majd fel
kérdéseiket a projektet irányító szakembereknek! Terveink szerint nyílt napok során, több alkalommal is lehetőséget biztosítunk
a lakosság, az iskolák és a sajtó számára, hogy megtekinthessék az
elkészült létesítményeket.

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

Az új hulladékkezelő központ és kiszolgáló létesítményei
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Épül a mechanikai hulladékkezelő csarnok...

Épül a szelektív válogatócsarnok...
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...s így néz majd ki munka közben

(1) Mechanikai hulladékkezelő csarnok: A hulladékkezelő telepre beszállított,
vegyesen gyűjtött települési szilárdhulladék mérlegelés utáni tárolása, válogatása és előkezelése itt történik. A
vegyes hulladékból a korszerű hulladékkezelő
gép kiválogatja a még hasznosítható hulladékot, a
hasznosíthatatlant pedig aprítással, darálással előkezeli a lerakáshoz.
(2) Szelektív válogatócsarnok: A közszolgáltatás keretében szelektíven begyűjtött hulladékok (papír, műanyag, üveg) szétválogatása itt történik. A szelektív válogatócsarnok szállítószalagján kézi utóválogatással tökéletesen elkülönítik
egymástól a különböző frakciókat, ezek bálázásra, illetve üveg esetében a gyűjtőkonténerekbe kerülnek. Tárolásuk továbbhasznosításra, értékesítésre való elszállításigm a válogatómű melletti, félig zárt raktárépületben történik.
(3) 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. A lerakó (depónia) tér üzemeltetését természetes és mesterséges szigetelőrétegekkel teszik biztonságossá, továbbá egy olyan monitoring rendszerrel, mellyel a
szigetelés bármely sérülése 10 centiméter pontossággal behatárolható, majd megszüntethető. (Területének nagysága miatt nincs a maketten.)
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Egyéb, kiszolgáló létesítmények
Hulladéklerakó tér (jelen állás szerint)

Csurgalékvíz tároló medence (illusztráció)
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Illusztrációs fotóink az azonos technológiával rendelkező gödöllői Zöld Híd Program hulladékkezelő telepén készültek.

Hulladékudvar (illusztráció)
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(4) Csurgalékvíz medence: Itt
történik a depóniára eső csapadékvíz
által kimosott, szennyezett víz ártalmatlanítása. A
medence szigetelt fala megakadályozza, hogy szennyezés
kerüljön a talajba vagy a talajvízbe. (Területének nagysága miatt szintén nincs a
maketten.)
(5) Hulladékudvarok: A lakosság ezekbe szállíthatja majd be ingyenesen a már
megunt, de mások számára használható tárgyakat, illetve azokat a veszélyes hulladékokat, melyet a szolgáltató a kommunális hulladékbegyűjtés során nem szállít el.
(Kaposvár, Hőgyész és Nagybajom településeken.)
(6) Komposztáló tér: A hulladékkezelő telepre beszállított, szelektíven gyűjtött
növényi hulladék aprításra kerül, majd az aprított és összekevert hulladékban
zárt technológiával olyan biológiai érési folyamatot indul el, melynek eredményeképpen négy hét múltán kereskedelmi értékesítésre alkalmas komposzt képződik.
(7) Szociális épület: Itt kapnak helyet az irodák, és a dolgozók számára szükséges
szociális és higiéniás helységek (öltözők, zuhanyzók stb.).
(8) Kocsiszín: A telepen működő szállító járművek tárolására és fertőtlenítésére
alkalmas terület.

...s így néz majd ki munka közben

Komposztáló tér (illusztráció)
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Szociális épület (jelen állás szerint)
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Kocsiszín (illusztráció)
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Hogyan változik a hulladékelszállítás az új hulladékgazdálkodási rendszerben?
Családi házas övezetekben:
• Szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok (műanyag, papír, fém, üveg) házhoz menő begyűjtése:
A szelektíven gyűjtött hulladékokat a közszolgáltató tervezetten heti egy alkalommal a háztartások elől – erre
a célra ingyenesen kiosztott gyűjtőedényekből – elszállítja, a hulladékkezelő telepen történő kézi utóválogatást követően bálázzák, majd újrahasznosításra kerül.
• Komposztládák bevezetése:
Azon háztartások számára, melyek élnek a lehetőséggel – ingyenesen – 11.500 db komposztláda kerül kihelyezésre, a lakosság a háztartásokban keletkező növényi eredetű hulladékot ebben komposztálhatja, majd a
kész komposztot saját kertjében felhasználhatja.
• Kommunális hulladék elszállítása:
A vegyesen gyűjtött háztartási hulladékot közszolgáltató a szokásos módon, a szokásos hulladékgyűjtő edényben gyűjti be. A hulladékkezelő központban ebből még kiválogatják a még hasznosítható anyagokat, a hasznosíthatatlan hulladékot ártalmatlanítják és lerakják.

Társasházas övezetekben:
• Szelektíven gyűjtött hulladékok gyűjtőpontos gyűjtése:
A papír, a műanyag és az üveg hulladékok gyűjtése a már jól
ismert gyűjtőszigeteken történik majd, melyet a közszolgáltató szükség szerinti gyakorisággal elszállít. Új elem,
hogy minden társasház 50 méteren belüli körzetében lesz
gyűjtősziget.
• Kommunális hulladék elszállítása:
A vegyesen gyűjtött háztartási hulladékot közszolgáltató a
szokásos módon, a szokásos hulladékgyűjtő edényben gyűjti be. A hulladékkezelő központban ebből még kiválogatják a
még hasznosítható anyagokat, a hasznosíthatatlan hulladékot ártalmatlanítják és lerakják.

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 (Kaposvár, Hőgyész, Nagybajom) ingyenesen beszállítani.

