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December elejétől indulhat a próbaüzem Hejőpapiban
Mint az ismert, a „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének
továbbfejlesztése” című, az EU Kohéziós Alapja és a Magyar Állam által támogatott program keretében Hejőpapiban mechanikai hulladék-előkezelő mű épül. A június 3-i alapkőletétel óta a kivitelezési munkákban komoly előrehaladás történt: a csarnokszerkezet
elkészült és zajlik a válogató technológia gépeinek, berendezéseinek a telepítése.
A Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsának elnöke, dr. Kriza Ákos
sajtónyilvános bejárás keretében a helyszínen tájékozódott a kivitelezési munkákról.
A helyszíni szemle tapasztalatai alapján a 4000 négyzetméter alapterületű mechanikai
hulladék-előkezelő mű építése „megfelelő ütemben és minőségben folyik, és nem látszik
olyan hátráltató tényező, amely a december elsejére tervezett próbaüzemet befolyásolná,
így 2015 elejétől üzemelhet a válogató.”

A létesítmény 53.000 tonna/év hulladék maximális kapacitással rendelkezik majd, benne
korszerű technológiával, mechanikai és optikai eszközökkel válogatják szét a lakossági
kevert hulladékot – a nem szelektíven gyűjtött hulladékok ugyanis nagy mennyiségben
tartalmaznak még hasznosítható anyagokat. A válogatás célja kettős: egyrészt az újra
felhasználható másodnyersanyagok, a fém és a műanyag, másrészt az energetikailag hasznosítható, magas fűtőértékű, ún. RDF-termék (Refuse Derived Fuel)
elkülönítése, ezzel másodlagos tüzelőanyag előállítása. A korszerű technológiának köszönhetően közel 40%-kal is csökkenhet a lerakásra kerülő szemét mennyisége. 95%-os
készültségi állapotban van egyébként az épülő miskolci tárolócsarnok is

Felkészítő megbeszélés sok érdekes témával
A Konzorcium településeinek polgármesterei felkészítő megbeszélésre kaptak meghívást
szeptember 25-ére. A Miskolcon rendezett összejövetel apropója, hogy „a közösen indított
hulladékgazdálkodási projekt sikeréhez nélkülözhetetlen a szereplők tájékoztatása”.

Közvélemény-kutatás
A megbeszélés részeként a meghívottak megismerkedhettek annak a közvéleménykutatásnak az eredményeivel, amely a projekt kezdetén, február-márciusban több mint
hatszáz fő személyes megkérdezésével arra kereste a válaszokat, hogyan vélekednek az
itt élők a környezetvédelem fontosságáról, mit tudnak – és mit nem – a szelektív hulladékgyűjtésről, a korszerű hulladékgazdálkodásról.

A települési rendezvények tapasztalatai
A szervezők képes beszámolóban foglalták össze a valamennyi településen vendégeskedett környezetvédelmi kampányrendezvény tapasztalatait, amelynek során
mintegy 6-7000 embert sikerült személyesen elérni, tanáccsal, információval,
szemléletformáló anyagokkal ellátni. Június 1. és szeptember 20. között 37 településen 39
rendezvény zajlott, többnyire nagy érdeklődés mellett. A leggyakrabban elhangzó
kérdéseket a szervezők menet közben összegyűjtötték, hogy még célzottabban
történhessen a lakosság tájékoztatása. A látogatók gyakran érdeklődtek például arról,
miért épp ilyen a konzorciumi terület lehatárolása, miért tartozik egyik település ide, a
szomszédos pedig máshová? Aztán: kíváncsiak voltak az emberek a lerakó, válogató
művek, hulladékudvarok földrajzi elhelyezkedésére, azaz arra: hová megy a kukásautó?
Sokan érdeklődtek továbbá arról is, milyen újrahasznosítási és –használati lehetőségek
állnak rendelkezésre.

Hogyan változnak a gyűjtési szokások?
A résztvevők megismerhették a rendszer indulása óta összegyűlt tapasztalatokat is az
üzemeltető MiReHuKöz Közszolgáltató Nonprofit Kft. szemszögéből, diagramokon is követve
az egyes hulladéktípusok mennyiségének változásait, a háztartások szokásainak
alakulását. Az egyik legfontosabb tapasztalat, hogy azon lakosok, akik már megkapták
a szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas sárga edényzetet, hatékonyabban gyűjtenek
szelektíven, mint azok, akik még a zsákos gyűjtést alkalmazzák. A diagramon az is
látható, hogy mind a Miskolcról, mind a vidékről begyűjtött anyagok legnagyobb részét a
papírhulladék teszi ki.

Komposztáljunk okosan
A felsoroltak mellett a meghívottak megismerkedhettek a házi komposztálás
„műhelytitkaival” többek között a 10 000 darab komposztáló edényt szállító cég, a
Polyduct Zrt. szakemberének közreműködésével.

