
Környezetvédelem
A nyertesek közt Nyíracsád és Hídvégardó

Az Alapítvány az Ö nkorm ány
zatok Környezetvédelm i Tám o
gatására elnevezésű szervezet 
immár számos pályázatot hirde
tett meg a nevében m egjelölt 
célokra. Legutóbb 1993. jú n iu
sig fogadta azokat a kérelm e
ket, am elyekben a kistelepülé
sek ingyenes szakértői segítsé
get igényelhettek az 1994-ben 
kezdődő program jaik legcélsze
rűbb m egvalósításához. A sze
rencsések között van a sza- 
bolcs-szatm ár-beregi Nyíra
csád, a borsod-abaúj-zem pléni 
Hídvégardó is.

A pályázók többsége szilárd- és fo
lyékony hulladék-lerakóhely létesíté
séhez, víztisztító kialakításához, csa
tornázáshoz kért szakértőket. Fő
ként azok a települések éltek e le
hetőséggel, amelyek saját mű
szaki osztállyal nem rendelkez
nek, ráadásul anyagi forrásaik 
meglehetősen szűkösek. A nagy 
érdeklődésre való tekintettel az 
alapítvány szeptem ber első nap
jaiban megismételte közhasznú 
ajánlatát, és azóta folyamatosan 
fogadja a pályázókat.

Scholz Tamás, a kuratórium el
nöke a fejleményekről ugyan
csak tájékoztatta lapunkat. El
mondotta: széles körű felm éré
seik alapján úgy döntöttek, 
hogy az önkorm ányzatok kör
nyezetvédelmi beruházásainak 
sorsát a továbbiakban is figye
lemmel kísérik, és a későbbi 
munkafolyamatokhoz -  az igé
nyek sorrendjében -  szintén 
hozzájárulnak. Tapasztalataik 
szerint ugyanis a beruházások 
kivitelezése sem csekély gondot 
okoz, minthogy a kistelepülé
sek, általában nem rendelkez
nek önálló kivitelező kapacitás
sal.

-  Elhatároztuk -  folytatta 
Scholz Tamás - ,  hogy e közhasz

nú feladatokra tartós m unkanél
külieket foglalkoztató csoportot 
verbuválunk, s természetesen 
mérnöki művezetést adunk mel
lé. O k együtt alkotnák a beruhá
zásokat kivitelezők csapatának 
magvát: térségenként a helybéli 
közhasznú munkások gyarapít- 
h^tnák e létszámot. M inthogy 
alapítványunk nonprofit szerve
zet, önköltséges vállalkozásról 
van szó, illetve az esetleges hasz
not visszaforgatjuk az alapít
ványba, hasonló célokra.

M inden bizonnyal örömmel 
fogadják majd a kistelepülések 
azt is, hogy az 1993 júliusa óta 
kötelező környezeti hatásvizsgálat 
folyam atának egyes szakaszai
hoz egy másik teammel segít 
majd az alapítvány. Ennek ré
vén a csaknem félmillió forintos 
vizsgálati költség/e/ére csökkent
hető.

-  M inthogy szakértőink folya
matosan járják az országot, tud
juk, hogy bizony egy-egy térség
ben további nem kis gondot 
okoz a beruházás helyének meg
választása -  hangsúlyozta az el
nök. A polgárm ester és m unka
társai nehezen birkóznak meg a 
közvélem énnyel. M inthogy a la
kosság általában nem ismeri a le
endő létesítm ény környezetkí
mélő garanciáit, okkal ódzkodik, 
am elynek következtében a kö
zösség felesleges kiadásokra vok
sol. Például mint-egy 10 millió fo
rinttal többe kerül, ha a kelleté
nél 2 kilométerrel hosszabb csa
tornát építenek.

Az alapítvány kuratóriuma a 
minap elhatározta: válságkezelő 
tréningeket szervez az önkor
mányzatok dolgozóinak, hogy a 
jövőben mind hatékonyabban 
hasznosíthassák valamennyiük 
pénzét.

(cs.b.j.)


