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Tisztelt Szegő Judit projektvezető Asszony!
Tisztelt Lukács András Elnök úr!

A légszennyezés megelőzése és visszaszorítása természetesen minden ember közös érdeke,
ezt  az  álláspontot  képviseli  Táborfalva  Nagyközség  Önkormányzatának  képviselő  testülete  is.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a településünkön és környékén élő embereket is ennek
szellemében irányítsuk és próbáljuk formálni gondolataikat.

Nagy tanyasias vonzáskörzettel rendelkezünk, ahol elég nehéz az embereket rávenni arra,
hogy vetkőzzék le régi szokásaikat, és a háztartási hulladékot ne égessék el. Ennek érdekében 2020.
év elején több külterületi utat is becsatoltunk a kommunális és szelektív hulladék szállításba, ami
egyébként már régi vágya volt az itt élőknek!

Évente Tájsebészet  akciót  szervezünk a civil  szervezeteinkkel  és a  lakossággal  közösen,
amikor  is  több kamionnyi  illegális  szemetet  gyűjtünk össze,  és  vitetünk több millió  forintért  a
megsemmisítőbe.  Minden szemétgyűjtő edénnyel rendelkező lakosnak lehetősége van arra, hogy
évente  2  m3 lomtalanításra  szánt  hulladékot  elszállítasson  ingyenesen  a  térségünkben  jelenlévő
szolgáltatóval.

A  használt  autógumik  leadására  is  van  lehetőség,  egy  helyi  vállalkozó  felajánlásának
köszönhetően. Ezek az autógumik újrahasznosításra kerülnek.
A  lakosság  részéről  elkerülhetetlen,  hogy  ne  fűtsenek  fával.  Minden  évben  állami  támogatást
nyerünk  tűzifára.  Nagy  hangsúlyt  fektetünk  arra,  hogy  csak  száraz  tűzifát  adjunk,  ezzel  is
csökkentve a káros égéstermék levegőbe kerülését.

Figyeljük  a  lakossági  pályázatokat,  amelyek  a  megújuló  energiaforrások  használatára
irányulnak. Igény szerint segítséget nyújtunk pályázat írásban.

A  rendőrséggel  és  a  polgárőrséggel  együttműködve  követjük  figyelemmel  az  illegális
hulladék égetést. Első alkalommal szóbeli figyelmeztetés történik, majd írásbeli figyelmeztetés és
végül pénzbírságot szabunk ki.

A kerti hulladék égetésre vonatkozó rendelkezésünk is azt mondja ki, hogy tilos az égetés.
Folyamatosan van zöldhulladék elszállítás a községben. Komposztáló ládákat is osztottunk, tehát
több lehetőség is van ennek kezelésére is.

Jellemzően,  még  nem találkoztunk  azzal  a  dologgal,  hogy  célzottan,  vállalkozásszerűen
bálás ruhát, vagy egyéb ilyen dolgot ajánlottak volna megvételre, tüzelési célra.

Internetes  felületeinken  és  a  községi  újságban  folyamatosan  tájékoztatjuk  az  embereket,
talán az utóbbi két évben némi kis elmozdulás történt jó irányba.

Sajnos  gyökeres  változást  egy  egész  generáció  gondolat  átformálása  hozna.  Itt  vidéken
minden kis apró eredménynek örülünk. Ha nem jelenik meg újabb illegális hulladéklerakó, ha nincs
újabb  szemét  égetésről  szóló  feljelentés.  Örülünk,  ha  újabb  és  újabb  energetikai  felújításról
értesülünk.

Mi  itt  Táborfalván  az  elkövetkező  időben  is  azon  leszünk,  hogy  óvjuk-  védjük
környezetünket, vigyázzunk a levegő minőségére.
Remélem ezzel a pár információval tudtam segíteni az Önök munkáját!
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