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Miért fontos szelektíven gyûjteni a hulladékot?
A szelektíven gyûjtött hulladékok újrahasznosíthatók, számtalan új termék alapanyagát adják. A hulladékok anyagának feldolgozásával jelentõs mennyiségû elsõdleges
nyersanyagot takarítunk meg, mely a környezet számára kedvezõ. A felhasználható
hulladékból kertészeti termékek - például cserép, vödör, kerti pad - újrapapír, fóliák,
zsákok, fonalak, esernyõk készülnek. Az újrahasznosítás így megkíméli a természeti
erõforrásokat és egyben csökkenti a lerakásra kerülõ hulladék mennyiségét.
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Kedves Diákok!

Kétkannás gyûjtés
Most, hogy megismerkedtetek a szelektív hulladékgyûjtés fogalmával, módjával,
meg kell említeni egy másik gyûjtési módot, a kétkannás gyûjtést. A számotokra is
biztosan ismerõs szürke kukába olyan szemetet dobunk, mely szelektív gyûjtésre és
komposztálásra nem alkalmas. A kétkannás gyûjtési mód azt jelenti, hogy a kerti hulladékokat, gyümölcsök héját, lenyírt füvet nem a hagyományos
szürke kukába dobjuk, hanem a számára kijelölt barna fedeles kukába, ahonnan a komposzttelepre szállítják. A
megfelelõ kezelés, vagyis a komposztálás után ezt a
zöldhulladékot, amit már komposztnak nevezünk, vissza
lehet helyezni a földbe. Így elõsegíthetjük a talaj minõségének, termõképességének javulását, valamint a növények
gyorsabb növekedését.

Korábbi tanulmányaitok során már bizonyosan többször foglalkoztatok a környezetvédelem kérdéskörével. Ennek a nagyon
szerteágazó témának egy kis szeletét ragadjuk meg ebben a kiadványban, melynek célja, hogy megismertessen benneteket azzal, hogy a mindennapi életben, a
korszerû hulladékgyûjtés segítségével menynyi mindent tehettek ti magatok a környezet
megóvása érdekében. Az alábbiakban ismertetésre kerül a szelektív gyûjtõszigetek hulladékudvarok funkciója és rendeltetés szerinti
használatuk módja.
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A projekt rövid ismertetése

Mit ne dobjunk be?

2005-ben alakult meg a Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, mely a társulásban részt vevõ 112 településen a hulladékgyûjtés,
szállítás, kezelés és felhasználás környezetbarát módon való kialakítását tûzte ki
célul, a hazai és az európai uniós elvárásoknak megfelelõen. A célok teljesítésének érdekében elsõ lépésként korszerûsíteni kell a
hulladékgyûjtés-, és szállítás jelenlegi rendszerét. A hulladékot környezetbarát módon hasznosító és tároló új létesítmény, a GyõrSashegy Hulladékkezelõ Központ 2009. júliusában kezdte meg mûködését.

A szelektív hulladékgyûjtõ szigeteken kizárólag az elõbb felsorolt anyagokat helyezhetjük el, így van néhány alapvetõ szabály arra nézve, hogy mit nem szabad bedobni a gyûjtõedényekbe. A papír tárolóedénybe nem kerülhet zsebkendõ, matrica,
illetve szennyezett papír, a mûanyagba pedig nem dobhatunk cd-t, dvd-t, hungarocellt és vegyszeres flakonokat. Az üveg gyûjtõedénybe nem szabad elhelyezni tükröt, ablaküveget, villanykörtét, szemüveget, orvosságosüveget, valamint a fém tárolóba ételmaradékkal szennyezett konzervdobozt.

Mit jelent
a szelektív hulladékgyûjtés?
A hulladékok anyaguk szerint való elkülönített gyûjtését jelenti. Ez úgy valósulhat meg, hogy a megvásárolt
élelmiszerek és termékek csomagolását – ami lehet papír, mûanyag, fém és üveg – anyaguk szerint különválasztva tároljuk, majd a szelektív hulladékgyûjtõ szigetek
megfelelõ edényeibe dobjuk.

Mit hova dobjunk?
Minden szelektív gyûjtõszigeten négy edény található, melyek papír, mûanyag,
üveg és fém csomagolási hulladékok elhelyezésére alkalmasak. A kék jelzésû
edénybe olyan papír alapú hulladékokat dobhatunk, mint az újságpapír, kartonpapír, füzet, csomagolópapír. A sárga színû tárolóba a mûanyag hulladékok - üdítõs
palackok (PET), mûanyag poharak, reklámtáskák, fóliák, mûanyag kupakok kerülnek elhelyezésre. Az üveghulladék tárolóedény a zöld színû, melybe színes és fehér üveget is dobhatunk, mint például üvegpoharat, befõttes üveget és italos üveget. A szürke jelzésû fémhulladék tárolóba konzervdobozokat, alufóliát, alumínium
italos dobozokat tehetünk.
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Mire ügyeljünk,
ha szelektíven gyûjtünk?
Létezik néhány alapelv arra nézve is,
hogyan dobjuk be a hulladékot a gyûjtõedénybe. Fontos szem elõtt tartani, hogy a
papírt és a kartont mindig tépd össze bedobás elõtt, az üveget tisztítsd ki, a fém dobozokat és mûanyag flakonokat pedig lapítsd
össze!

írt
A pap e!
sz
s
tépd ö
get
Az üve ki!
d
tisztíts
t
ozoka
A dob
at
k
o
alack
a!
és a p
r
s
o
p
la
taposd

