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Szelektív hulladékgyűjtés

Miről olvashatunk
a Hontianske listyben

Vác és Ipolyság kistérsége egy termé-
szetes ökológiai egységet alkot. Ezért a
közös környezetvédelmi stratégia kialakí-
tása és a határon átívelő, koordinált cse-
lekvés az eredményes környezetvédelem
előfeltétele a térségben. Különösen fontos
a koordináció a levegőtisztaság-védelem
területén, ami a térség kihívásai között
az egyik legfontosabb, különös tekintettel
a megnöveke-
dett  személy-
és tranzitforga-
lomra.

Ezt szem e-
lőtt tartva Ha-
táron átívelő
partne rség a
leve gőtiszta-
ság védelmé-
ért az ipolysá-
gi és váci kis-
térségben cím-
mel Vác és I-
polyság önkor-
mányzata közös pályázatot nyújtott be a
PHARE CBC program keretében, melyet
az értékelő bizottság 124 920 euró támo-
gatásban részesített. Az erről szóló támo-
gatási szerződés november 19-én került
aláírásra.

Az elnyert támogatás segítségével el-
induló projekt célja a két kistérség kör-
nyezetvédelmi stratégiájának összehan-
golása, illetve az ehhez szükséges intéz-
ményi keretek, információs rendszerek,
döntéstámogató mechanizmusok, vala-
mint a széles körű társadalmi konszenzus
és támogatottság megteremtése.

Ennek érdekében tervezünk a környe-
zetvédelemben érdekelt közintézmények,
profitorientált és nonprofit szervezetek,
oktatási és kutatóintézetek részvételével
létrehozni egy olyan koordinációs szerve-

Helyi kezdeményezéseken alapuló
környezet- és természetvédelem
a szlovák–magyar határ mentén

zetet, amely képes lesz eredményes leve-
gővédelmi intézkedések kidolgozását és
végrehajtását kezdeményezni a térségben.

További cél a koordinációs szervezet
első közös projektjeként egy átfogó leve-
gővédelmi és forgalomszabályozási terv
készítése, amely megalapozza a jövőbeni
környezetvédelmi beruházásokat, és a-
melynek hatására az érintett régió lakos-

ságának életminőségében érdemi javulás
fog bekövetkezni.

Természetesen a tervek a készítés so-
rán folyamatosan véleményeztetésre ke-
rülnek a szakhatóságok, civil szervezetek
körében, megteremtve ezáltal a visszacsa-
tolás lehetőségét, ill. a tervek készítését
marketingakciók egészítik ki a széles kö-
rű lakossági bevonás megteremtése érde-
kében.

A program fontos feladata a környe-
zettudatos gondolkodás terjesztése, ezért
a projekt keretében jelentős marketing-
és PR-programok lebonyolítását tervez-
zük, mely magába foglalja többek között
a következőket:
– honlapkészítés a környezetvédelmi és
közlekedési adatokról, hírekről,
– kiadványok, e-hírlevél készítése,

– környezetvédelmi versenysorozat szer-
vezése.

A terveket a két partnerönkormányzat
azzal a céllal készítteti, hogy az ezek alap-
ján megvalósuló beruházásokat működ-
tesse.

Szeretnénk elérni, hogy a projektben
történő együttműködés a két régió szer-
vezetei között folytatódjon más projek-
tekben, ill. akciókban.

Vác az országos szintű lehetőségek
bevonásával évek óta sikereket elérve
küzd a város, illetve a térség közúti leve-
gőszennyezésének csökkentéséért, a le-
vegő környezeti állapotának javításáért.
A légtér állapotának a javítása a közeljö-
vőben nem annyira a helyi levegőszeny-
nyező pontforrások szennyezésének
csökkentésétől, mint a közúti forgalom
szennyezésének a feltárásától, folyamatos
mérésétől, csökkentéséről függ. A köz-
utak forgalmának nagy hányadát teszi ki

/Befejezés a 10. oldalon/


