A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretén belül benyújtott KEOP 6.2.0/A „Házi
komposztálást népszerűsítő mintaprojekt Karcagon” című
pályázata 2010. évben támogatást nyert. Karcag város
lakosságának egy részénél, a pályázat keretén belül 250 db 400
literes és az intézményekbe 20 db 1.000 literes Kompolyt
típusú komposztáló edény került elhelyezésre.

Komposztálási hírlevél

Házi komposztálást népszerűsítő
mintaprojekt Karcagon
KEOP – 2009 – 6.2.0/A

A pályázat elsődleges célja, hogy a karcagi lakosok és az
intézmények dolgozói, tanulói megismerkedjenek a
háztartásokban keletkező biológiailag lebomló hulladékok
helyben történő hasznosításával. Ennek környezetvédelmi és
gazdasági szempontból is a legelőnyösebb módja a házi
komposztálás során készített komposzt előállítása, és a helyben
történő felhasználása.

A komposztálás olyan eljárás, amikor a háztartásban keletkező
szerves hulladékokból különböző lebomlási folyamatok során
olyan szerves anyag keletkezik, amelyeket a talajba
visszajuttathatunk. Ez az anyag pozitívan befolyásolja a talaj
termőképességét, megfelelő tápanyag utánpótlást nyújt a
növények számára. Illetve egy másik fontos célja, hogy a
háztartásokban keletkező hulladékmennyiség lényegesen
csökkenthető, így egyben a lerakással ártalmatlanított
hulladékok mennyiségi csökkentését is jelenti.
A pályázat keretén belül a résztvevők részére a komposztáló
edényeket, a hozzájuk kapcsolódó felvilágosítási és
szaktanácsadási tevékenységeket folyamatosan biztosítjuk a
megvalósítási és a fenntartási időszakban is.
A lakosok bérleti szerződés keretén belül vállalták a
komposztáló
edény
rendeltetésszerű
használatát,
a
komposztálási napló kötelező használatát és a kérdőívek

kitöltési kötelezettségét. A megállapodás tartalmazza az edény
cseréjével, pótlásával kapcsolatos kérdéseket, a jogvita esetén
a teendőket és a megállapodás be nem tartásának
következményeit.
A résztvevők részére biztosítottunk egy komposztálással
kapcsolatos útmutatót, mely hasznos információkat tartalmaz a
helyben történő komposztálás segítésére. Az útmutató
tartalmazza a komposztálási naplót. Ezt havi rendszerességgel
kell vezetni, és az adott év naplóját az útmutatóról levágva,
minden év január 15-ig a tulajdonos címére Nagykunsági
Környezetvédelmi Kft. 5300 Karcag, Villamos utca 109/2.
vissza kell juttatni!
A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. a komposztálással
kapcsolatos gyakorlati oktatófilmet készített, melyet több
alkalommal a karcagi televízióban lehetett megtekinteni. A
film bemutatja a lakosságnak kiadott edénytípus használatát a
gyakorlati példákon keresztül. A filmet DVD formájában a
Kft. irodájából is folyamatosan ki lehet kölcsönözni.

A pályázathoz kapcsolódott komposztmester foglalkoztatása,
aki gyakorlati tanácsokkal segítette a komposztálókat.
A komposztmester 5 hónapon keresztül figyelemmel kísérte a
kihelyezett edények rendeltetésszerű használatát, tanácsokat
adott az optimális körülmények kialakításhoz és a
rendezvények alkalmával segítséget nyújtott a résztvevők
részére.
A városban a komposztálással és a fenntartható fejlődéssel
kapcsolatos rendezvények kerültek megrendezésre, 6
gyakorlati oktatás és 3 előadás formájában a Déryné
Művelődési és Ifjúsági Ház szervezésében.

45,2% valamilyen módszerrel komposztálja és 47,6 %külön
gyűjti, elszállítja.
- Akik nem komposztálnak (67,2%), azok azért nem
komposztálnak, mert nincs komposztáló edényük.

A 3 előadás alkalmával a résztvevők általános
hulladékgazdálkodási, komposztálás elméleti és gyakorlati,
karcagi hulladékgazdálkodási, illetve fogyasztási szokásokkal
kapcsolatos ismeretei bővültek. Ezeken, a rendezvényeken a
Zöldtárs Alapítvány munkatársai tartottak színvonalas
előadásokat.

A gyakorlati oktatásokon bemutatásra került a Kft. által
beszerzésre került Caravaggi Bio 230-as D típusú aprítógép és
egy az egyik városi üzletből kikölcsönözhető kisebb
teljesítményű kézi aprítógép is. Itt gyakorlati tapasztalatokkal
rendelkező előadók bővítették a résztvevők komposztálással
kapcsolatos ismereteit. Bemutatásra került az eszközök
szakszerű használata, a komposztáló edények megfelelő
rétegrendjének kialakítása, a komposztálás optimális
körülményeinek kialakítása és egyéb felmerült kérdések
megválaszolása.

A jelentkezők a projekt előtt kérdőívet töltöttek ki, ennek
értékeléséből néhány eredmény:
- A jelentkezők közül a környezetvédelemmel kapcsolatos
információkról leginkább az országos televíziós csatornák
segítségével tájékozódnak (72,8%). Sokan részesítik előnybe a
tudományos csatornák műsorait (62,4%), az internetet (51,6%)
és a helyi ingyenes terjesztésű újságokat (46,8%). Kb. 15%-uk
civil szervezetektől, unokájától vagy gyermekétől kap
ismereteket, illetve szívesen részt vesz ismeretterjesztő
előadásokon, rendezvényeken.
- A környezet védelmében és a fenntartható fejlődés érdekében
a résztvevők 90%-a szelektíven gyűjti a háztartásában
keletkező hulladékokat, 81,2%-uk összegyűjti a számára
felesleges papír hulladékot. Ez a típusú hulladék a
hulladékgyűjtő szigeteken és az iskolai hulladékgyűjtés
alkalmával kerül vissza a körforgásba. 75%-uk próbálja
csökkenteni
az
ivóvíz
és
energia
felhasználását,
energiatakarékos villanykörtét használ, illetve a bevásárlások
alkalmával saját kosárral, táskával jár vásárolni, így
csökkentve a műanyag szatyrok felhasználási mennyiségét.
A vásárlásoknál 34,8%-uk figyel arra, hogy amit lehet az
eldobható műanyag vagy üveg csomagolás helyett
visszaváltható csomagolásban vásárolja meg. A résztvevők
65,5%-a rendszeresen leváltja autóját a kerékpárjára, és 11%-a
tömegközlekedést is szívesen használja.
- A kérdőíves felmérésben résztvevők közül a hulladékhelyzet
javítása érdekében 85,2% gyűjti a hulladékokat szelektíven.
- A lakosok 59,2 %-ának közelében van szelektív gyűjtésre
alkalmas hulladékgyűjtő sziget, és a résztvevők 51,6 % a
házhoz menő gyűjtőjáratot veszi igénybe.
- A zöld hulladékok tekintetében a résztvevők 30,4 %-a
valamilyen formában felhasználja (pl. házi állatok etetésére),

Komposztálási programunk folytatódik, az igények felmérése
és az edények beszerzése folyamatosan történik, ezért érdemes
még csatlakozni.
A Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. komposztálással
kapcsolatos tanácsadást biztosít az alábbiak szerint:
- telefonon: hétfő, szerda, csütörtök: 7-1530-ig az 503-318-as
telefonszámon,
- személyesen: ügyfélszolgálati irodánkban: hétfő, szerda,
csütörtök: 7-1530-ig,
- interneten: www.nkkft.hu internetes honlapon
- e-mailben: info@nkkft.hu e-mail címen
Mindenkinek sikeres komposztálást kívánunk!
Nagykunsági Környezetvédelmi Kft.
5300 Karcag, Villamos utca 109/2.
Tel: 59/503-317
e-mail: info@nkkft.hu
www.nkkft.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
„Komposztáljon velünk!”

