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Dr. Ács Ferenc

A Patrióták esete a dabasi nagykoalícióval

Tiltakozzunk a veszélyes hulladék
ellen! Ha nem szeretné, hogy a város
területén az egészségre ártalmas,
nagy mennyiségû veszélyes hulladékot kezeljenek és tároljanak,
akkor tiltakozzon velünk együtt az
önkormányzat elõtt 2008. július 2-án,
szerdán 12 órakor.
Öregországúti lakók,
Dabasi Lokálpatrióta Egyesület

Kivonat a solymári
képviselõ-testület
2004. április 20-i ülésérõl:
40/2004 sz. elõterjesztés: ERECO Rt. Hulladékgazdálkodási tevékenységének elvi támogatása
Mentesi József képviselõ: Támogatja a vállalkozás letelepedését Solymáron, mivel a PEMÜ az értékesített területbõl kiegyenlítheti a tartozását.
Dauner Henrik képviselõ: Sajnos rossz tapasztalata
van, mert Érden u.ezen vállalkozásnak a telephelye a tevékenységi körébõl adódóan nem éppen rendezett állapotot láttat.
Enczmann László polgármester: Szavazásra bocsátja
az elõterjesztés határozati javaslatát.
31/2004. (IV. 20.) sz. HATÁROZAT
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselõtestület az ERECO RT. hulladékgazdálkodási tevékenységének Solymáron való gyakorlásához, a Solymár 0189/4
hrsz-ú ingatlanon való telephely kialakításához nem adja
meg az elvi hozzájárulását.
Felelõs: polgármester
Határidõ: azonnal
Kapják: képviselõk, mûszaki iroda, ingatlan tulajdonos,
irattár
A képviselõ-testület fenti határozatát a jelenlévõ (14 fõ)
képviselõk egyhangú, 14 igen szavazatával hozta meg.

Ócsa Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
9 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett a következõ határozatot hozta:
79/2007.(V.17.) sz. ÖK.határozat
Ócsa Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
a 2006. szeptember 27-én hozott 113/2006.
(IX.27.) sz. ÖK. határozatát, melyben Ócsa
027/6 hrsz-ú területen az ERECO Zrt. fémhulladék feldolgozótelep megvalósításához elvi jellegû hozzájárulását adta, visszavonja.

A Gõzhenger
beindult, ismét a város
elsõszámú közellensége lettünk pusztán
azért, mert ellent mertünk
mondani a jelenlegi városvezetésnek, mert egy remek, az egész város jövõjét
hosszú távon megalapozó
"környezetvédelmi" beruházásról másként vélekedünk. Azért az sem ártalmas dolog, hogy ha néha
nevén nevezzük a gyereket.
Jelen esetben egy több
százezer tonnás évi kapacitással mûködõ fémhulladék-feldolgozóról és veszélyes hulladékkezelõrõl van
szó, amely elsõsorban nem
céltalan vállalkozás, hanem
kõkeményen, pontosabban
„roncskeményen” üzlet,
mégpedig igen jövedelmezõ üzlet. A demagógia és a
tények már nagyon régóta
nincsenek jó viszonyban
egymással. Eddigi életem
során azt figyeltem meg,
hogy a demagógia és a gátlástalanság egyenes arányban vannak egymással. A
demagóg ember általában
gátlástalan is. Persze van rá
eset, hogy a naivitás miatt
néhány ember bizonyos
szélesebb körû összefüggéseket nem tud észrevenni,
de tapasztalatom szerint
igen hálás feladat, ha valaki naivnak tetteti magát.
Elég csak utólag annyit
mondani, hogy bocsánat,
de én erre nem gondoltam,
nekem korábban mást
mondtak és máris elillan a
felelõsség kérdése és máris
nyugodt a lélek.
Nézzük, csak meg, hogy
a „gonosz kis Patrióták”
hogyan is tudták azt a bravúros eredményt elérni,
hogy itt, helyben a roncsfeldogozás
támogatása
mentén szépen összekovácsolódott a helyi MSZP és
FIDESZ. Persze ennek
történelmi gyökerei vannak itt Dabason, de errõl,

ma már illik mélységesen
hallgatni.
A Dabasi Lokálpatrióta
Egyesület megalakulása
óta küzd azért, hogy egy
demokratikusan mûködõ
városvezetés mellett minõségi kisvárosi közélet teljesedjék ki. Egy egészséges,
élhetõ, pezsgõ, igazi, csak a
kisvárosokban fellelhetõ
létformát szeretnénk megteremteni. Ezen értékek
mentén sem a tervezett beruházás tárgyával, sem annak megvalósítási mechanizmusával nem tudunk
azonosulni, sõt határozottan sértõnek tartjuk az itt
élõ emberekre nézve,
ahogy a jelenlegi városvezetés kezeli ezt az esetet.
A tervezett fémhulladék
feldolgozó telepítésének
kérdését nem lehet leszûkíteni csak gazdaságossági
kérdésre, de ugyanígy tartózkodni kell attól is, hogy
pusztán a környezetre, élõvilágra gyakorolt hatásait
vizsgáljuk. Véleményem
szerint a kérdést a maga
komplexitásában kell kezelni. Ennek elsõ vetülete a
város jövõképére vonatkozik.
A Lajtán túl minden magára valamit is adó település rendelkezik egy városmarketing koncepcióval és
ezen belül egy hosszú távú
városfejlesztési stratégiával. Ebben a stratégiában
többek között már elõre
gondolkodnak a szakemberek abban, hogy évek múltán, hol és milyen típusú
gazdasági tevékenységet
fognak preferálni, azaz
meghatározásra
kerül,
hogy a városról kialakított
imázsprofilhoz, milyen gazdasági képet fognak társítani. A gyõriek már most
tudatosan kapcsolják az
Audit a városukhoz, minden bizonnyal Kecskemét
is a Mercédesszel fogja pozícionálni, illetve társítani
magát. Ebbõl az aspektusból nézve teljesen elhibázott lépésnek tartom, a

fémhulladék feldolgozót.
Milyen jövõképet tudunk
kialakítani, amikor az ország, sõt Közép-Európa
legnagyobb kapacitású feldolgozója fog itt megépülni. Senkinek ne legyen illúziója a kapacitás mértékérõl. A beruházó képviselõje
jelentette ki, hogy annak
csak a piaci igények szabnak korlátot.
Minden bizonnyal a beruházás megvalósulása be
fogja határolni a város fejlõdésének irányát. Nem látom nagy valószínûségét,
hogy egy biotermékeket
gyártó cég, vagy egy turisztikai vállalkozás, Wellnesz
központ szívesen költözne
ilyen helyre. Azaz minden
valószínûséggel a hulladékfeldolgozás, hulladékgazdálkodás szférájából várhatjuk a következõ befektetõket.
Ez egy tipikusan barnamezõs beruházás, amit
olyan helyen kellene megvalósítani, ahol már jelentõs ipari környezet alakult
ki, mint például Miskolc,
Salgótarján, Tatabánya. A
mi felfogásunk szerint vétek ebbe a különleges természeti értékekkel rendelkezõ régióba ipari üzemet
telepíteni. Itt található a
nemzetközi
Ramsari
Egyezmény védelme alatt
álló Ócsai Tájvédelmi körzet, de itt említhetném meg
a szintén fokozottan védett
Dabasi Turjánost is).
Néhány gondolat, és információ a fémhulladék
feldolgozó technológiáról,
a shredderezésrõl és a környezeti hatásokról. Természetesen nem az én tisztem
a technológia bemutatása.
Publikus, mindenki számára elérhetõ, nyilvános információkról van szó, ennek ellenére érdekes módon ezeket az információk
eddig senki sem osztotta
meg önökkel. A shredderezési technológia évtizedek óta mûködik a fémhulladék feldolgozás terü-

Fergeteges hulladékfeldolgozó
Dabasra 5000 négyzetméteres
Tesco, 500000…??? tonna/év
hulladék feldolgozó. Hol vannak az emberi léptékek!? Sokan küzdöttünk a Tesco ellen,
de itt van mégis. Rendben,
kell, de miért ekkora? Pl.: Pilisen, Ráckevén és sok más hasonló méretû településen
négyzetméterben csak a töredéke épült meg. Talán ott a helyi kereskedelmi struktúra
még megúszta. És nálunk? Remélem ez a régió is megússza.
Persze a bezárt kereskedelmi

egységekbõl majd lehet pótolni a nagyétvágyú multik munkaerõéhségét. Mi mindent túlélünk. Az elmúlt években a
túlélési játszma már napi rutinná vált. Csak egy önkormányzati határozat kellett volna az engedélyezhetõ 2000
négyzetméter limitálásához.
Tudjuk, hogy akkor is megépítették volna, de legalább egy
kisváros méreteihez igazodó
nagyságút. Ezt a megalomániát! Félõ, hogy ezt sem gondolták át alaposan a döntéshozók,

mint a "zártrendszeres környezetbarát" hulladék feldolgozót.
Környezet hatástanulmány
nem kell!? Ja, mondták, hogy
lesz. Meg azt is, hogy már több
helyen üzemel hasonló feldolgozó, és ott minden rendben?
Majd meglátjuk. Csak bízhatunk benne hogy pozitív lesz
az utólagos megítélés, mert ha
nem, hát........ Abban, hogy
megépül, biztos vagyok. Ezeket a magas hõ értékû magyar
forinttal fûtött projektgõzhengereket nem lehet megállítani.

letén. A környezetvédelem
szerepének felértékelõdése
és a hulladékgazdálkodásban bekövetkezett szemléletváltás ráirányította a figyelmet a shredderezési
technológia
környezeti
kockázataira. A városvezetés több fórumon is azt állította, hogy ennek a beruházásnak igazából nincsenek
környezeti kockázatai. Ez
az állítás finoman szólva
nem felel meg a valóságnak.
2007 szeptemberében a
német környezetvédelmi
ügynökség (UBA) elrendelte a németországi
shredder-üzemek (45-50
üzem 2.7 millió tonna kapacitással) átvilágítását. A
felmérésre azért van szükség, mert a shredder-üzemek egy része nem teljesíti
a levegõtisztaság-védelmi
elõírásokat, illetve nincs
elég adat a károsanyag-kibocsátásuk alakulásáról.
A kimondottan veszélyes
hulladéknak minõsülõ ciklonporról még nem is beszéltünk. A kapacitás függvényében évente több tízezer tonna ilyen anyagot
kell majd kezelni Dabason.
Ezek után, ha valaki azt
állítja, hogy nincs különösebb környezeti kockázata
a shredder-üzemnek, az
vagy nagyfokú tájékozatlanságról tesz tanúbizonyságot, vagy valamely általunk ismeretlen okból kifolyólag tudatosan valótlant
állít.
A dabasi nagykoalíciós
gõzhenger beindult. Július
6-án még lehetõség van nemet mondani a tejben, vajban, roncsban fürdõ Kánaánnak. Én mindig is, csak
annyit szerettem volna elérni, ha csak egy pillanatra
is, de dugjuk ki fejünket a
maszlag fölé, mert érdekes
világot fogunk odakint látni. A roncsban biztos, hogy
van pénz, de a pénzben fõleg roncs van, az értékek
azok valahol egészen máshol lakoznak.

És ha most úgy tûnnék, mint
aki egy fejlõdési folyamat ellen
akadékoskodik, akkor sajnálom. Abban bízom, hogy a
megvalósítás után a levegõ
tisztasága nem romlani, hanem javulni fog, a káros porok
megmaradnak a csudabiztos
zárt rendszerben, egyéb más,
még nem látható hatások csak
pozitívak lesznek, és akkor
nem bánom, ha ezek után a
beruházás lelkes támogatói jól
kiröhögnek.
Szeretném, ha így lenne!
Surman István
Télessy István környezetvédelmi díjazott (2004)

