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A megjelenteket Baka György köszöntötte. A megbeszélést az úgynevezett hulladék piramis 
bemutatásával kezdte, mely megmutatja, hogy a keletkezett hulladékainkat milyen arányban 
hasznosítjuk, illetve ártalmatlanítjuk. Elmondta, hogy a klímaváltozásban betöltött szerepére 
vonatkozóan a hulladékgazdálkodási területnek két része van. Az első a levegőtől elzárt 
rothadás (metán kibocsátás), mind a régi szeméttelepekre vonatkozóan, mind a 
szennyvíziszapra vonatkozóan jelentős, a másik pedig a hulladékszállításból következik, hogy 
nagy anyagmennyiség mozgatása valósul meg, aminek kibocsátása jelentős. 

Kővári László az Önkormányzat nevében köszöntötte a megjelenteket, örömét fejezte ki, 
hogy az előző munkacsoport megbeszélések folyamán nagyon érdekes dolgokat hallott, és 
nagyon jó felvetések születtek, melyekből a város táplálkozhat. 

Pápa Ágoston felvetésével elsősorban a hulladék megelőzésére hívta fel a figyelmet. 
Kiemelte azt a hihetetlen mennyiségű PET palackot, melyet termelünk. Véleménye szerint a 
környezeti nevelés felé kell elindulni. Fontosnak tartja a példastatuálást, tehát pl. a 
Polgármesteri Hivatalban ne csak a klímakör ülésein legyen csapvíz, hanem a többi 
megbeszélésen is. 

Kővári Ildikó felhívta a figyelmet a közelgő víz világnapjára. A Vízmű nyílt napot tart, 
illetve a csapvíz népszerűsítését is céljának tűzte ki. 

Tóth Vilmos: Elsősorban a diákok „palack függőségére” mutatott rá. Minden gyerek kezében 
állandóan ott van a kis üdítős flakon. Szerinte ezt be kéne tiltani. 

Baka György: Ráadásul már bizonyított, hogy napi 0,5 liter kóla előmozdítja a diabéteszt. 



Tóth Vilmos: Felvetette a kérdést, hogy a januári évnyitó fórumon a vezetők megválasztásra 
kerültek, vagy csak javaslatok váltak. Szerinte ezt tisztázni kellene. 

Baka György: Előzetes egyeztetések voltak. A város kérte, hogy azon munkacsoportok, ahol 
Önkormányzati tulajdonú cég van (Vízmű, Alisca Terra) ott onnan kerüljenek ki a vezetők. De 
ezt egymás között kell eldönteni. 

Németh László szerint nem kell feltétlenül egy hierarchikus felépítés. Személy szerint 
szívesen koordinál, és együttműködik, de nem akarja hierarchikusan vezetni a csoportot. Az 
Alisca Terra részéről elmondható, hogy mivel tud hozzájárulni a klímaváltozás mérsékléséhez, 
de elmondása szerint nekik ez a feladatuk, itt más elsősorban szemléletváltás elősegítésére van 
szükség a lakosságnál. 

Az üvegházhatás hulladékgazdálkodásra vetített jelentős részét a metán adja (régi lerakók). 
Ezek most bezárásra kerültek, és a legnagyobbak rekultivációja még idén megkezdődik 
(gázelvezetéssel, fedéssel) 

Az Alisca Terra tevékenységi körébe tartozik a szelektív gyűjtés, melyet most házhoz menő 
szelektív gyűjtéssel akarunk bővíteni a családi házas övezetekben. Nemsokára elkészül  két 
hulladékudvar, illetve egy modern komposztáló telep is Szekszárdon. 

Ezek a cég szakmai feladatai. Próbálnak nagy hangsúlyt fordítani a tájékoztatásra, környezeti 
nevelésre. Sok rendezvényen megjelennek. 

Radits Magdolna: Igen a fejekben kéne rendet rakni. A mi Alapítványunk például 
palackpréseket helyezett ki sok iskolában, de az a tapasztalat, hogy nem igen használják. 
Például a Veolia Víz is csinált egy „vizes kincses ládát”, amiben kísérletek vannak a vízzel, de 
azt se használják az iskolák. Van egy úgynevezett Ifjúsági és gyermekvédelmi közalapítvány, 
ami full HD blue ray technológiás filmeket készít, ős szívesen segítenének egy kisfilm 
elkészítésében. 

Baka György: Ebből is látszik, hogy sok lehetőség van. A hulladékgazdálkodási 
munkacsoport feldobhatja a labdát a környezeti nevelési munkacsoportnak. Például lehetne 
egy olyan kampányt is csinálni, hogy a szelektív szigetekhez odaállnak a gyerekek, és 
megmutatják a felnőtteknek, hogyan kell „laposra taposni”. 

Lacza Gábor: Ez már nekem is felmerült, hogy ki lehetne állni, csak kicsit szkeptikus 
vagyok, hogy hogyan lehetne motiválni őket. Például régen volt, hogy hány ember fér be egy 
trabantba. Lehetne egy Guiness-rekord kísérlet, hogy hány PET palack fér bele egy trabiba. 

Radits Magdi: A tanártól függ. Lehet motiválni. 

Marokity-Járosi Szilvia: Akár versenyt is lehet hirdetni. 

Dr. Pápa Ágoston: A legjobb mozgatás a maradék hulladék utáni fizetés. 



Németh László: A maradék hulladék gondolata már megfogalmazódott az Alisca Terránál is. 
Ha megnyílik végre minden létesítmény, akkor újra elő fog kerülni. 

Kővári Ildikó: Nem szabad türelmetlennek lenni. A szelektív hulladékgyűjtésben is elég szép 
eredmények vannak. Egy időben kell tanítani mindenkit, gyereket, felnőtte egyaránt. 
Jelentősek a települések közötti különbségek is. A kisebb vidéki települések sokkal 
nyitottabbak. Sajnos a szekszárdi iskolák nem kapna a programokon. 

Fontos a szelektíven gyűjtött hulladék minősége is. Szerencsére ez is javulóban van, de sok 
esetben még tájékozatlanok az emberek. 

Baka György: Az iskolákkal hosszabb távú együttműködést kell kiépíteni. De pl. a 
klímaébresztő filmhét sikeres volt. 

Kővári Ildikó: Az együttműködés kell, hogy nem egymás mellett csináljuk ezeket a dolgokat, 
hanem együttműködve. 

Pető Gábor: Sok jó ötlet merült fel. De én attól félek, hogyha innen kilépünk, akkor megint 
nem lesz belőle semmi. Kellene egy felületet teremteni, egy internetes Fórumot, ahol 
folytatódhatnak az ötletelések. 

Gaál Zsófi a klímakoordinátor Zöldtárs Alapítvány részéről arra kérte a megjelenteket (és 
ezen a tájékoztatón keresztül azokat is, akik valamilyen okból erre a megbeszélésre nem 
tudtak eljönni), hogy a munkacsoporti megbeszélésen felmerült és időközben még 
továbbgondolt, illetve a témához kapcsolódó gondolataikat egy 10-20 soros e-mailben egy 
héten belül küldjék el a Szekszárdi klímakör e-mail címére. (Nem kell fogalmazást írni, 
gondolatjeles tört mondatokat, minél több ötleteteket várunk…) 
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