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Szelektív hulladékgyűjtés

A hulladékok szelektálásának története szinte egyidős az emberiséggel, annak
növekvő energiaigényével és pazarlásával.
A szelektív hulladékgyűjtés azt jelenti, hogy az otthonunkban keletkező
csomagolási hulladékot anyag fajtánként szétválogatva gyűjtjük. A tisztán,
lapítva begyűjtött szelektív hulladék válogatás után továbbértékesítésre kerül a
hasznosító cégek részére, akik másod alapanyagot készítenek belőle.
A szelektíven gyűjtött hulladékot a településeken bevezetett rendszerben gyűjti a
közszolgáltató. Családi házas övezetekben a házhoz menő zsákos gyűjtés

formájában, míg társasházas területeken szelektív gyűjtőszigeteken valósul meg
a szelektív hulladék gyűjtése. Ezen felül a zöldudvarokban is leadhatók a
lakosság által szelektíven gyűjtött hulladékok.

Mit gyűjthetünk szelektíven?

1. Papír: újságok, reklám- és szóróanyagok, csomagolópapír, kartondoboz
2. Műanyag: PET palackot kupakkal együtt, száraz mosószeres flakon,
fólia, nejlonszatyor, tasakok, gyümölcsleves- és tejes kartondoboz
3. Üveg: tiszta, italos üveg, befőttes üveg, parfümös üveg, konzerves üveg
4. Fém: üdítős- és sörös italdoboz, fém konzerves doboz, állateledeles
fémdoboz
A veszélyes hulladékokat külön kell gyűjteni. A veszélyes hulladék leadható
a hulladékudvarokban vagy az önkormányzat által szervezett veszélyeshulladékgyűjtő akciók keretében, melynek helyéről, idejéről az adott önkormányzat ad
tájékoztatást.

A leggyakoribb, háztartásokban is fellelhető veszélyes hulladékok, melyeknek
már speciális gyűjtése sok helyen megoldott: elem és lejárt vagy feleslegessé
vált gyógyszer, a festék, sütőzsiradék, akkumulátor.

Szelektív hulladékgyűjtés Sopronkövesden
Sopronkövesden a szelektív hulladékgyűjtés 2013. januárban került bevezetésre.
Menete: A megtelt gyűjtőzsákokat a szállítási napon kell reggel 6 óráig
kihelyezni a ház elé. A felhasznált szelektíves zsákok helyett a begyűjtést végző
kollégák díjmentesen csere zsákot biztosítanak. A zsákokon feltüntetett
információt figyelembe kell venni. Fontos, hogy a vegyes, nem hasznosítható
hulladék ne kerüljön a zsákba, mert azokat a gyűjtőjárat munkatársai nem viszik
el, az ingatlanok előtt hagyják.
November első felében megtartottuk energia szakkörünket is, ahol a szelektív
hulladékgyűjtés volt a téma.
Dr. Németh Nikoletta egy remek előadás keretein belül ismertette meg a
gyerekekkel a szelektív hulladékgyűjtés lényegét.

