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Gumigyűjtés ezerrel

Nyári és téli. Recés és sima. Külső és belső…
Eredményesen zárult a Zirc Városi Önkormányzat által szervezett gumiabroncs-gyűjtés. A Zirc
rendezésében május 27. és július 1. között lezajlott gumitalálkozón 1400-an vettek részt. A helyieken
kívül a térség tíz településéről érkeztek vendégek, majd kamionkerekeken továbbutaztak, hogy újra
hasznossá váljanak az ipari társadalom számára.
Önkormányzatunk szerződést kötött a „Fenntartható fejlődés!” címszót zászlajára tűző EURO-NOVEX
Kereskedelmi és Vagyonkezelő Kft-vel. Az újszilvási székhelyű cég szabadította fel udvarunkat attól a
gumisánctól, melyet 11 település polgárai építettek meg. A mintegy 30 tonna gumihulladékot két
fordulóval szállították el.

A projektet bonyolító Városüzemeltetési Osztály munkatársai több pozitív példát is tapasztaltak az
akció során. Sok állampolgár felismerte a környezettudatosságot és az illegális lerakás helyett a
megfelelő helyet választották. Előfordult, hogy egy utcaközösség képviseletében jelent meg valaki a

feleslegessé vált gumiabroncsokkal, és volt példa arra is, hogy egy községi önkormányzat gyűjtötte
össze a településen a gumikat, s szállította be Zircre. Egyik szemünk sír, a másik nevet, amikor
megtudjuk, hogy a Cuhából is érkeztek abroncsok a Március 15. térre a vízügyi igazgatóságnak
köszönhetően.

Zirc Városi Önkormányzat figyelmet fordított arra is, hogy a lehető legtöbb helyre eljusson az akció
híre, így például a települési önkormányzatok kör e-mail-ben kaptak értesítést, s a képújságban is
megjelent egy ezzel kapcsolatos felhívás. A fokozott érdeklődés miatt kitolódott az eredetileg
meghirdetett határidő, „hosszabbított a játékvezető”.
És hová vezet a gumik útja, miután letértek az útról?
A cég a beszállított abroncsokból gumiőrleményt készít. Előaprító géppel 10-15 centiméteres
darabokra vágják a gumikat, majd mágnes segítségével elkülönítik az acélszálakat. Az őrleményt
három különböző szemcseméretű frakción válasszák le, ezt követően zsákokban tárolják. A hulladékgumiabroncsból nyert őrleményt széles körben alkalmazzák rugalmas járólapok, sportpályák,
játszóterek burkolásánál, istállószőnyeget, fekvőrendőrt és kábelcsatornát is állítanak elő belőle.

Balról: diákmunkások pakolják a teherautóba a gumiabroncsokat. Jobbról: az első forduló utasai és a várólistára került abroncsok, akikért
visszajöttek. Két hasznos gumi is látható a felvételen. Vajon újra hasznosak lesznek egyszer ők is?
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