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A vegyes- és a zöldhulladék gyûjtése
Vegyes hulladék (maradék hulladék)
Az újrahasznosításra alkalmatlan hulladékokat a már meglévô kommunális edényben kell gyûjteni. Jellemzôen ide tartoznak az élelmiszerrel szennyezett olajos vagy zsíros csomagolóanyagok (papír,
mûanyag, kombinált), fedôfóliák, papír zsebkendô és egyéb higiéniai/egészségügyi hulladékok, takarításból származó egyéb konyhai hulladékok.

Komposztálás
A házi komposztálás nagy elônye, hogy segítségével a háztartásokban keletkezendô hulladék közel
egyharmadát tudjuk felhasználni, s készíthetünk ily módon a kerti és szobanövényeink számára nélkülözhetetlen tápanyagot. Ha felhasználja a komposztot, akkor kertjében termékenyebbé válik a talaj, több és egészségesebb növény terem.
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Konyhai hulladékok:
Lomtalanítás
A háztartásokban feleslegessé vált lomokat a szolgáltató évente egy alkalommal díjmentesen szállítja el. A
nagyméretû tárgyakat (pl: ágy, szekrény, ülôgarnitúra)
szétszedett állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi
erôvel könnyen mozgatható legyen. Lomtalanítás csak
elôre meghirdetett idôpontban lehetséges!
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Gyakorlati útmutató
Zöldhulladék
A háztartásokban és a kertben keletkezô zöldhulladék házhoz
menô gyûjtése szezonálisan kerülhet megszervezésre, a Társulás területén elsôdlegesen házi komposztálás tervezett. Zöldhulladéknak tekinthetô a levágott fû, levágott faág, nyesedék,
avar, lehullott lomb, egyéb növényi részek. A lehullott faleveleket
és egyéb kerti zöldhulladékot mûanyag zsákokban, a faágakat,
nyesedékeket maximum egy méteres darabokra vágva, kötegelve, átkötve kell elôkészíteni. A zöldhulladékok komposztálásra átadhatók a Dabasi Regionális Hulladékkezelô Központba,
illetve a projektterületen kiosztásra kerülô házi komposztálókkal
is kezelhetôk.
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Gyûjtsön szelektíven!

Kevesebb hulladék, a több zöldért!

Köszöntô
Tisztelt Olvasó!
Elôzô kiadványunkban már olvashattak arról, hogy az Ország
Közepe Önkormányzati Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel címû projektnek
köszönhetôen a Társulást alkotó 10 településen (Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy,
Táborfalva, Újhartyán, Újlengyel) megvalósul az uniós normákhoz igazodó, modern hulladékgazdálkodási rendszer.
A projekt újabb jelentôs állomáshoz érkezett, ugyanis a tagtelepüléseken hamarosan megkezdôdik a házhoz menô szelektív gyûjtôedények kiosztása a lakosság számára, melyet
az itt élôk ingyen vehetnek majd át. Mindez azt is jelenti, hogy
a korábbiakkal ellentétben a szelektív gyûjtés súlypontja a
településeken meglévô gyûjtôszigetekrôl a háztartásokba tevôdik át.
A Társulás elnökeként, arra kérem Önöket, hogy saját környezetük érdekében is aktívan kapcsolódjanak be a szelektív
hulladékgyûjtésbe, amihez az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás a projekt keretein belül biztosítani fogja a feltételeket.
A továbbiakban néhány gyakorlati jótanácsot olvashatnak a
szelektív hulladékgyûjtésrôl!

Fontos tudnunk, hogy a hulladék nem azonos a
szeméttel, míg a hulladék újrahasznosítható,
addig a szemét újrafelhasználásra alkalmatlan.
A háztartásokban különféle termékek és csomagolásaik válnak szemétté, ezek jó része alkalmas hasznosításra, így szelektív gyûjtéssel lehetôvé tesszük azok ismételt feldolgozását. A
legnagyobb mennyiséget az élelmiszerek és a
fogyasztási cikkek csomagolóanyagai (papír,
mûanyag, üveg, fém és italos kartondoboz csomagolás), valamint az újságpapír teszik ki. Ha
Önök is arra törekszenek, hogy kevesebb hul-

ladék keletkezzen a háztartásokban és a mindennapokban szelektíven gyûjtik a hulladékot,
lényegesen kevesebb szemét kerül a lerakókba,
így értékes nyersanyagokat juttathatunk vissza
a hulladék körforgásába!
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Minden családiházas háztartás, illetve a kisebb társasházak ingyenesen vehetnek át egy szürke testû,
sárga fedelû 120 literes szelektív hulladékgyûjtô edényt, amelybe a papír, fém és mûanyag csomagolási hulladékok helyezhetôek el. Az üveget csak a közterületen található gyûjtôkonténerekben szabad
elhelyezni.
Természetesen nem maradnak ki a szelektív gyûjtésbôl a társasházi/lakótelepi környezetben élôk
sem, ôk egy nagyobb méretû – 1100 literes – edénybe gyûjthetik a papír-, mûanyag- és fémcsomagolási hulladékot, míg az üveget a szelektív szigeteknél lévô konténerekbe helyezhetik el. A szelektív
gyûtésnél érdemes figyelni arra, hogy például a mûanyag flakonokat és az italos dobozokat kiöblítés
után tapossuk laposra, úgy rakjuk az adott gyûjtôedénybe. Szintén fontos odafigyelni arra, hogy kartondobozokat széthajtva, vagy kisebb darabokra tépve, az élelmiszermaradékkal szennyezett dobozokat kiöblítve helyezzük a gyûjtôedénybe.
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Mûanyag flakon:
zsíros, pl.
kenôzsírral töltött

Egyéb, mûanyagnak ítélt
(pl.: hungarocell,
stb.) hulladék
Élelmiszer maradványt
tartalmazó
papír

Cd-lemez,
magnó- és
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