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HULLADÉK HÍRADÓ

A Városüzemeltetési Kft. és az ÖKO-Pannon Kht. közös hírlevele

Tisztelt Balassagyarmati Lakosok!

A Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft. és az ÖKO-Pannon Kht. közös hírlevelét tartják kezükben, amelyben a
városban működő szelektív hulladékgyűjtő rendszerrel kapcsolatos hírekről, újdonságokról, változásokról tájékoztatjuk Önöket.
2007. május 1-től a PET palackok is gyűjthetők

A lakótelepeken a műanyag ásványvizes és üdítős palackokat a papírgyűjtő konténerek mellé telepített műanyaggyűjtő konténerekben lehet elhelyezni.

A családi házas övezetben a házhozmenő zsákos
gyűjtés bevezetésével a lakosságnak lehetősége nyílik
arra, hogy a háztartásában keletkező és hasznosítható
PET palack hulladékokat otthon is különgyűjtse a Városüzemeltetési Kft. logójával ellátott zöld színű gyűjtőzsákban.

Az Európai Unióban már hatékonyan működő rendszer
ma még újdonságnak számít Magyarországon, de bízunk
benne, hogy a szelektív hulladékgyűjtés e kényelmesebb
és hatékonyabb módja hamarosan mindennapi rutinná
válik mindannyiunk számára.

A zöld zsákokat kéthetente, csütörtökön kell a ház elé kihelyezni a város vasúttól északra eső részén páratlan héten, a déli részén pedig páros héten.

Fontos, hogy a palackokat mindig kupak nélkül, lapítva helyezze el a zsákban és a gyűjtősziget konténerében is.
A műanyag palackok közé nem kerülhet: zsíros, olajos, vegyszeres, mosószeres vagy mérgező anyaggal szenynyezett flakon, gyerekjáték, PVC, egyéb műanyaghulladék, valamint ismeretlen anyag, szemét.

Zöld zsákok beszerzése

A Városüzemeltetési Kft. logójával ellátott zöld zsákokat a kft. ügyfélszolgálatánál lehet igényelni, amely egyben a regisztrálást is jelenti.
Bevezető akcióként a gyűjtéshez csatlakozó első 250 család részére ingyenesen biztosítjuk a fél évre elegendő zsákot. A továbbiakban a zsákokat 25 db-os egységcsomagban 500 Ft-ért lehet megvásárolni.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy csak a Városüzemeltetési Kft. logójával ellátott, kizárólag az üdítős
és ásványvizes műanyag (PET) hulladékot tartalmazó zöld zsákok elszállítására van lehetőség!
További információt a Városüzemeltetési Kft. ügyfélszolgálatán kérhet: telefonon a 35/301-402 17. melléken vagy
személyesen a Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán út 59. szám alatt.

Bõvebb információ: Balassagyarmati Városüzemeltetési Kft.,
2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán út 59.
Telefon: 35/500-199 Fax: 35/301-402 E-mail: bgyvarosuz@t-online.hu

2007/1. szám, április

A műanyagok gyűjtése és hasznosítása

A műanyagok palackokat többnyire kőolajszármazékokból szintetikus úton
állítják elő. Mivel Földünk kőolajkészlete véges és a műanyagok a hulladéklerakókon több száz év alatt bomlanak le, ezért az ásványvizes és üdítős PET palackok szelektív gyűjtése és hasznosítása a környezetterhelés
csökkentése szempontjából kiemelten fontos.
A begyűjtést követően a palackokat tömörítéssel bálázzák, majd az újrahasznosítás helyére történő szállítás után aprítják, és megtisztítják a
szennyeződésektől. A tiszta műanyagdarabkákat ezután felolvasztják, és
regranulálják. Az így nyert félkész terméket többek között palackok, műanyag kerti székek, virágládák és csövek előállításához használják fel, de
jelentős a textilipari felhasználás is.

A papírhulladékok gyűjtése és hasznosítása

A papírgyártás fő alapanyaga a fa, de
fontos alapanyag a rongyhulladék is.
Sajnos Földünk minden évben Görögországnál is nagyobb területet veszít erdőtakarójából. A szelektív hulladékgyűjtési rendszerek elterjedésével, gazdasági és környezetvédelmi okok miatt, egyre jelentősebb
nyersanyaggá vált a hulladékpapír is.

A hulladékpapírból előállított papír gyártásához sokkal kevesebb energiára van szükség, mint a fából vagy rongyból
készülőhöz. Az újrapapír minden tonnája kb. 12 fát kímél meg a kivágástól, továbbá 31,8 m³ vizet, 3 m³ lerakóhelyet 4,1 MW áramot és 280 l kőolajat takarít meg!

Az újrahasznosítás alapfeltétele, hogy a hulladékpapír ne legyen zsíros, ételmaradékkal szennyezett és a fóliázott,
esetleg kevert anyagú, laminált vagy felületkezelt papírok ne kerüljenek a papírhulladékok közé. A begyűjtött papírhulladékot elsősorban anyaguk szerint (újságpapír, kartonpapír) válogatják szét. A használt papírból jó minőségű hajtogatott kartondobozok, konyhai papír törlőkendők, írólapok, füzetek stb. készülnek.

KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET!
Ez a hírlevél is újrahasznosított papírra készült!

