Hulladékgazdálkodási szeminárium
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezôgazdasági Szervezete, a FAO által támogatott
Bujáki Kistérségi Vidékfejlesztési Projekt a környék lakossági hulladékkezelési gondjainak megoldását is az általa
patronált, fontos feladatok közé sorolja.
Így került sor a Projekt szervezésében
és kezdeményezésére egy egynapos
hulladékgazdálkodási „szeminárium"
megszervezésére.
Az összejövetel Thüringia Mezôgazdasági, Természet- és Környezetvédelmi Minisztériumának (TMLNU) segítségével jött létre. A TMLNU Hulladékgazdálkodási osztályvezetôje, Mathias
Geßner vezetésével háromtagú szakember-küldöttség érkezett a térségbe,
hogy véleményével és javaslataival segítse a helyi lakossági hulladékkezelési
gondok megoldását.
A küldöttség vezetôje, valamint társai – Eberhard Raabe, a Saale/Orla-i
Hulladékgazdálkodási Céltársulás vezetôje és Olaf Schmidt, a ISA Hulladékgazdálkodási Intézet ügyvezetôje, május 2-án érkeztek Bérbe. Az Andezit Fogadóban Keresztes György és Juhász Ferenc, a Projekt munkatársai tájékoztatták a vendégeket a környék jellegzetességeirôl, a gazdálkodási és környezeti
viszonyokról. Másnap csatlakozott hozzájuk SZAVAPLAN Építészeti Kft. vezetôje és vezetô tervezôje, Szabó László
és Nagy Sándor. Az ô vezetésükkel és
tájékoztatásuk mellett a szakemberek
megnézték a mûködô apci, bujáki, jobbágyi, a már bezárt pásztói és az EU-

normák szerint épülô, új salgótarjáni
kommunális hulladéklerakót, valamint
a SALKER Kft. jobbágyi veszélyes hulladék lerakására szolgáló telepét. A körút
folyamán a vendégek széles körû tájékoztatást kaptak a térség hulladékgazdálkodásáról.
A német szakemberek számára a látottak-hallottak – sem a régi környezetszennyezô, sem az új, korszerû telep
látványa – nem volt meglepô. A régi,
veszélyes telepek felszámolásának és
az új, biztonságos lerakók építésének
útját ôk is bejárták, bár ott ez a magasabb pénzügyi támogatottságnak köszönhetôen gyorsabban ment.
Május 4-re szervezte a Projekt vezetése a tulajdonképpeni szemináriumot,
amelyre a Kistérség önkormányzati vezetôin kívül a KöM, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelôség, a
Nógrád megyei Önkormányzat és még
több érdeklôdô szervezet (önkormányzat, hivatal, hulladékgazdálkodási cég)
vezetôi és munkatársai kaptak meghívást.
Az ülés során elôször a helyi polgármesterek ismertették községük hulladékkezelésének helyzetét. Ezután a
KöM képviselôje, Boróczky Beáta fôtanácsos tájékoztatta a jelenlévôket a témát érintô jogi kérdésekrôl és az állami
támogatási
lehetôségekrôl,
majd
SZAVAPLAN vezetôje a kérdéskör technikai és gazdaságossági vonatkozásait
elemezte. Utána a Természetvédelmi
Hivatal és a Projekt képviseletében is

jelen lévô Marghescu Tamás – aki
egyúttal a tolmácsolás nehéz feladatát is
vállalta – ismertette a FAO-nál végzett
korábbi munkája révén szerzett, a témát
érintô tapasztalatait, sok használható
ötletet adva. Végül az ülés befejezô részében a német szakemberek ismertették a térség hulladékgazdálkodási
problémáit érintô véleményüket és
megoldási javaslataikat. Ennek lényege,
hogy a most épülô salgótarjáni és
nógrádmarcali hulladéklerakók mellé
nem szabad újat építeni – elsôsorban
gazdaságossági megfontolásból –, inkább azok kihasználtságát kell növelni
és a hulladékgyûjtés, átmeneti tárolás
és szállítás korszerû, biztonságos eljárásait kell meghonosítani. A résztvevôk
ezeket a javaslatokat a szakszerû és
ésszerû magyarázat után elfogadták.
A szeminárium hosszas, de a gondok
megoldását elôsegíteni igyekvô vitával
ért véget, valamint a további együttmûködés – egyelôre „távegyüttmûködés" –
szándékával, amelynek jele, hogy a vendégek megígérték, hogy május végére
elkészítik a pontos tematikát a lakossági
hulladékgyûjtési és kezelési rendszer
megvalósításának elôkészítéséhez és ha
módjukban áll – ez még otthoni
(thüringiai) utánajárás kérdése –, jó állapotban lévô, de kedvezô árú eszközök
beszerzésében segítenek. Koplányi János és Patkós István, Szanda és Buják
polgármestere vállalta, hogy az elindított folyamatot továbbviszik a térség
hulladék-elhelyezési gondjainak globális megoldása érdekében.
Kép és szöveg: Keresztes György
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Tasmániában mintegy ezer pingvin kapott gyapjúból kötött pulóvert. A 40 centi magas pingvineket a ruhadarabok elsôsorban nem a tél hidegétôl hivatottak
megvédeni, hanem attól, hogy olaj kerüljön a begyükbe. Ugyanis azok a pingvinek kapnak ilyen öltözéket, amelyek
tollazata olajos lett. Ha nincs rajtuk pulóver, tollászkodás közben a csôrükbe jut
a sûrû olaj és lenyelik. A pingvinek nem
voltak túl boldogok, amikor a természetvédôk beöltöztették ôket a tollászkodást
gátló öltözékbe, amelyet zömmel idôs
hölgyek kötöttek, s küldtek el a világ
minden tájáról egy akció során.
(ÉT.)
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