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2007. október 04.

Otthonunk
Bakonykúti

ERRÕL A VÉLEMÉNYÉT
LEGKÖZELEBB A
FALUGYÛLÉSEN
MONDHATJA EL:
2007 október 11. 17 óra

TUDTA ÖN,
hogy a

* A kép illusztráció, extrákat tartalmazhat.

közvetlen közelében, Inotán
egy regionális

hulladékégetôt
akarnak építeni?
Ön szerint mi árt a legtöbbet a környezetünknek:
1. a szemétégetés?
2. a szemétlerakás?
3. az újrahasznosítás?
4. a komposztálás?
5. a megelôzés?
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Mint ismeretes, a hulladékégetôket számos kritika éri,
köszönhetôen azok környezetterhelésének, bizonyítottan
káros egészségügyi hatásának és a hátramaradó toxikus
salaknak. Több államban az égetés betiltására már sor
került, mi sem hagyhatjuk magunkat megmérgezni és nem
hagyjuk ingatlanainkat elértékteleníteni!
A tervezett üzem ellen a helyi lakosok, a civil szervezetek
tiltakoznak és Várpalota Önkormányzata is ellene van a
tervnek.

Kérjük, Ön is tegyen
azért, hogy a gyermekei
és a családja
tiszta, egészséges
környezetben élhessenek!

Merjünk! Menjünk! Kérdezzünk!
…és nem lesz környezetszennyezô erômû!
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TUDTA ÖN?

TUDTA ÖN?

Hogy a közvetlen közelében, Inotán egy
regionális hulladékégetô mûvet akarnak
építeni?
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Társaság tervei szerint évi 100 ezer tonna
szemetet égetnének itt, és ezzel ez lenne az
ország második legnagyobb égetômûve.
A napokban zárult le a tervezett
hulladékégetô egységes környezethasználati
engedélyezési dokumentációjának
véleményezése.
A civil szervezetek
által felkért
szakértôk
egybecsengô
véleménye szerint az
égetômû nem
engedélyezhetô a
dokumentáció formai és
tartalmi hibái miatt.

Várpalota térségében a szálló por miatt a
levegô szennyezettsége már most is határérték
felett van (2006-ban 139 olyan nap volt,
amikor határérték feletti adatokat regisztráltak!), amit a tervezett égetô csak tovább
rontana. A jogszabályok szerint, ilyen
területen új szennyezô forrás nem létesíthetô.
A tervezett égetô több szennyezôanyag
tekintetében is rosszabbul teljesít, mint az
Európában már mûködô hulladékégetôk
többsége.
A zöld szervezetek szerint
hulladékmegelôzési intézkedésekkel (pl. betétdíjas csomagolások bevezetésével),
újrahasznosítási
kapacitások fejlesztésével
és a szervesanyagok
komposztálásának
elterjesztésével elkerülhetô
lenne a drága és veszélyes
szemétégetô megépítése.

Ha tiltakozunk, minél hangosabban küzdünk
ellene, akkor nem fog megépülni!
Miért?

Mert az égetôt Európai Uniós pénzbôl hoznák létre, az Unió viszont
kizárólag csak széles társadalmi körben elfogadott projekteket támogat.
Tehát a tiltakozásunkkal meg tudjuk akadályozni.

Érdeklôdjön további részletekrôl a polgármesterénél!
Ô mindent tud az ügyrôl,
sôt, a szerzôdésen szereplô aláírásával még támogatja is azt!

VAN REMÉNY!

A SORSUNKÉRT MI VAGYUNK FELELÔSEK!
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5 OK, AMIÉRT NINCS RÁ SZÜKSÉG:
1. Ellentétes az EU irányelveivel!
Ugyanis az Unióban a megelôzésre, a szelektív hulladékgyûjtésre fektetik a hangsúlyt. A feladat
ennek bevezetése. A különbözô hulladékfajták (papír, fém, mûanyag, üveg...) szelektíven történô
gyûjtése és az általuk keletkezett hulladékfajták újrahasznosításának erôsítése a megoldás.
Ezáltal kiküszöbölhetôvé válik az égetés. Így csak és kizárólag az újra fel nem használható
anyagokat kell kezelni, amely probléma kisebb hulladéklerakó telepekkel uralható.

2. Miután megépítik azt, „etetni“ fogják!
A beruházók egy nagy kapacitással mûködni képes égetôt hatékonyan akarnak majd mûködtetni.
Ezáltal fennmarad a pazarló, hulladéktermelô gyakorlat, mert az égéshez anyag szükséges, mind
több és több szemét kell. Pedig, ha megvizsgáljuk, hogy az égetés valójában kinek az érdekét
szolgálja, akkor egy dolog biztosan megállapítható: nem a térségben élôkét! Az égetô
megépítésével egy szûk érdekcsoport jár nagyon jól. Miközben hatalmas pénzekre tesznek szert,
még nagyobb hulladékos problémákat idéznek elô.

3. Veszélyezteti a környék lakosságának egészségét!
Bármit is állítanak a szakértôk, a kommunális hulladékégetô a tevékenysége folytán
levegôszennyezéssel jár együtt. Rákkeltô és egyéb egészségkárosító anyagok kibocsátásával
(salak, pernye) az emberek szervezetében egészség károsodást okoz.

4. Leértékeli a térség ingatlanjait!
Az ilyen jellegû létesítmények a közvetlen és a tágabb térségben lévô ingatlanok, területek
értékét súlyosan befolyásolja. Mert ki az, aki egy ilyen helyen lakni, illetve mezôgazdasági
tevékenységet folytatni akar?

5. Mûködése további problémákat okoz!
Tevékenységébôl kifolyólag az égetéshez szükséges útvonalak kiépítésével növekednek a
közlekedési gondok. A teherautók, kamionok forgalma, a zajártalom, illetve a rezgések tovább
károsítják, amortizálják a környezetet.

• Az egészségre káros gázkibocsátás (dioxin és még amit nem ismerünk)
hatványozottan rákkeltô; valamint 100%-osan nem lehet kivonni a
káros anyagokat a füstgázból. Mérgezô anyag mindenképpen jön a
kéményen, bár tudjuk, határérték alatt! Vagy nem?
• Ehhez az égetôhöz EU támogatást is igénybe szeretnének venni, és ha a
lakosság nem tiltakozik akkor az Uniónak teljesen mindegy mire költi a
kormány a hulladékgazdálkodási keretet.
Bôvebb információ:

http://www.deponia.hu/index2.php?c=4
http://www.kdv.hu
Csalán Környezet- és Természetvédô Egyesület, Szalay Tímea (06) 88-578-390
Hulladék Munkaszövetség, Szuhi Attila (06) 30-563-7749
Egészséges Palotáért Egyesület, Vancsek Ferenc (06) 30 530-1388
Készítette: Otthonunk Bakonykúti Egyesület

