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Minőségi
SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS, 

SZŐNYEGSZEGÉS
Az ország legkorszerűbb 

üzemében
(36) 314 492 • (30) 903 8546

Eger, Liszt F. u. 19

HANNA
tisztánlátó jósnő
(+36 30) 338 4777  

Eger, Kossuth L. u. 22.

www.gabrielorakulum.hu

BÚTORKÉSZÍTÉS, LAPSZABÁSZAT!

Ingyenes 
felmérés Egerben és 
környékén is, precíz 

munka!

Egyedi méretezésű konyha-, szoba- és irodabútor
készítése felméréstől a beszerelésig!

  48/479-455
30/385-3178
(munkaidőben)

Fa-Firma Kft.
www.fa� rma.hu

Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer 
továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás területén
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv Környezet és Ener-
getikai Operatív Program keretén belül a Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszerek Továbbfejlesztése tárgyú 
felhívásra. A projekt összköltsége 4,5 milliárd forint, ebből több mint 4,1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást 
nyert a Társulás a kiírt pályázaton, az önerőt pedig a Miniszterelnökség biztosítja.

Kohéziós Alap

A Heves Megyei Regionális Hulladék-
gazdálkodási Társulás nyolcvanegy tagot 
számláló önkormányzati társulás, mely 
közös hulladékgazdálkodási rendszert 
hozott létre a kevert települési hulladé-
kok jogszabályoknak megfelelő kezelé-
sére.

Az elért jelentős eredmények ellenére a 
jövő kihívásait, a hazai és Európai Uniós 
jogszabályi előírásokban megfogalma-
zott hulladékgazdálkodási célokat (sze-
lektív gyűjtés aránya, szerves hulladék 
eltérítése, lerakási hányad csökkentése), 
valamint társadalmi, gazdasági igényeket 
a jelenlegi hulladékgazdálkodási rend-
szer nem fogja tudni teljesíteni. A tagok 
közül ötvenhét település vesz részt a pá-
lyázat megvalósításában, melyek mind az 
Észak-magyarországi régióban helyez-
kednek el: Heves, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén és Nógrád megye területén. Összesen 
közel 160 000 lakost érint a beruházás. 
A projekt célja a Társulás települési szi-

lárdhulladék-gazdálkodási rendszerének 
közös és egységes fejlesztése az országos 
és Európai Uniós előírások teljesítése a 
települési környezet javítása érdekében. 
Ennek eszközei: a települési szelektív 
hulladékgyűjtési rendszer kiterjesztése 
és teljessé tétele, válogatómű létesítése a 
szelektíven gyűjtött hulladékok válogatá-
sához, a lebomló hulladék mennyiségé-
nek csökkentése (pl. a házi komposztálás 
bevezetésének segítségével). 

A pályázat – a megvalósítását követő-
en – pozitív hatással lesz a környezetre, 
és a társadalomra egyaránt. A természeti 
környezetre hatást gyakorol a megnö-
vekvő mértékű hulladék-újrahasznosítás 
és a komposztálás, amelyek által csök-
ken a lerakott hulladék mennyisége. 

www.hajduhegy.hu

Egy városrész mindennapjai…

Bőr- és szőrmeruházat 
• bélés- és cipzárcsere •

• javítás • alakítás •
• tisztítás •

• festés • Eger
Liszt F. u. 19.
(36) 314 492 • (30) 903 8546

A lakosságra hatással lesz, hogy bevont 
területen keletkezett hulladék teljes mér-
tékben a jogszabályoknak megfelelően, 
európai színvonalon kerül ártalmatla-
nításra. Mindezek által vélhetően növek-
szik az emberek környezettudatossága.

Kérjük, óvja környezetét! 

A háztartásában keletkezett hulladé-
kokat gyűjtse szelektíven!


