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Tisztelt polgármester  Asszony/Úr! 

 

 A műanyag szeparáció kapcsán szeretnék megosztani néhány gondolatot Önnel, amelyet 

szeretnék, ha továbbítana a lakosok felé a félreértések elkerülése miatt. A lakosok többsége 

műanyag hulladékot /szemetet/ gyűjt. Az utóbbi időszakban többször is vagy szükségből, 

vagy szándékosan is résztvevője voltam, mint sofőr a begyűjtésnek, valamint redszeresen 

figyelem a begyűjtött anyagot, ami alapján jutottam el ehhez a megállapításhoz. Meg kell 

érteni a lakosoknak, hogy ami szemét, az nálunk is szemét. A múlt évben életbe lépett törvény 

alapján is csak olyan műanyagokat gyűjtünk, amelyek felhasználható másodlagos 

nyersanyagként. A nagyon szenyezett, degenerálódott / ÚV sugárzástól megégett/ műanyagok 

nem alkalmasak a fenn említett célra. Van egy következő probléma, hogy lehet a műanyag 

nem szennyezett és nem is degenerálódott, de nem hasznosítják újra. 

     A  jövőben nem tudjuk elszállítani azokat a zsákokat, amelyekben nem odavaló műanyag 

van. Kérem Önt megszervezni a felvilágosítást, kiakasztani a faliújságra, megjelentetni a 

faluújságban, falutévében és hangosbeszélőn kihirdetni az alábbi magyarázatot: 

Gyűjtsük: 

-PET üdítős, ásványvízes flakonok 

- étolajos flakonok 

- háztartási drogériás flakonok 

- fóliák, mint reklámtáskák, építkezési fólia tégláról, cserépről, kutyatápos üdítől 6-os 

fóliacsomagolása 

- kertibútorok, műanyagládák – zsák mellé helyezve 

- háztartásbeli kellékek, mint: lavorok, kádak,  kannák, kaniszterek, melyek nem degeneráltak, 

nem szennyezettek betonnal, festékkel, földel stb.- zsák mellé helyezve 

- játékok fémrészek nélkül 

-agrofólia föld feletti része – zsák mellé helyezve 

- TetraPack – tejes, dzsúszos dobozok 

- konzervos dobozok, festékes dobozok 

- sörös, üdítős alumínium dobozok 
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Nem gyűjtsük!! 

-ételhordók, jogurtos dobozok, húsos tálcák kimosva sem, egyéb tálcák 

- polisztirén /ún. csikorgató/ 

- cukros és egyéb zacskók celofánból, tatrafágból egyéb speciális anyagokból 

- degenerált, szennyezett háztartási kellékek: kannák, kaniszterek, virágtartók 

- motorolajos, permetes flakonok, kaniszterek 

- kertibazénok, öntözőcsövek, slagok 

- cipők 

- játékok, melyek fémrészeket tartalmaznak 

- autók műanyag részei 

- elektomos gépek műanyagrészeí 

- falburkolók, műanyag ablakkeretek, szúnyoghálók, vízvezetékek, lefolyócsövek 

 

További fontos tudnivalók: 

Csak az átlátszó műanyagzsákokat szedjük, a nem átlátszókban többnyire olyan dolgok 

vannak, amit nem gyűjtünk. 

Az üdítős flakonokat tessék laposra gyúrni, így sokkal - sokkal több fér a zsákba. 

Csak tele zsákokat kitenni, gyűjtéskor, 3-5 db flakonnal megvárni a következő gyűjtést. 

 

  Megértését, segítségét előre is köszönöm! 

                 Jákli László 

 

 

Bármilyen kérdéssel kapcsolatban elérnek ezen a számon/e-mail címen: 

Tel.sz.: 0905270172 

e-mail: adax@realmail.sk 
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