A szelektív gyűjtés ábécéje:
mit szabad, és mit nem?
A gyűjtőszigeteken elhelyezett konténerek oldalán tájékoztató
feliratokat láthatunk, amelyek eligazítanak arról: mit szabad, és
mit nem szabad bedobni az egyes edényekbe. De jó, ha már otthon is az útmutatások szerint válogatjuk a hulladékot, s így megkíméljük magunkat attól, hogy olyasmit is a gyűjtőszigetekhez
viszünk, amit nem kellett volna…

Néhány gyakorlati tanács:
– a fémdobozokat öblítsük ki, az italos palackok kupakjait
vegyük le, mielőtt bedobnánk a konténerbe;
– „Tapossa laposra!” – mert ha megteszi, a műanyag palackok
és a fémdobozok kisebb helyet foglalnak,
több fér belőlük a konténerekbe;

Műanyag
amit lehet:
– műanyag PET palackok
(pl.: üdítős, ásványvizes palackok)
– egyéb tiszta műanyag ﬂakonok
(élelmiszeres, kozmetikai szeres ﬂakonok)
amit nem lehet:
– veszélyes agyagot tartalmazó ﬂakonok
(hígítós, gyógyszeres, festékes, olajos ﬂakonok stb.)
– ételmaradékkal szennyezett egyéb poharak,
dobozok, tálcák stb.

amit lehet:
– befőttes üveg
– sörös, üdítős, szörpös és más italos üvegek

Papír
amit lehet:
– újságpapír, reklámkiadványok
– csomagoló papír, tiszta karton
– egyéb tiszta papír, hulladék

– egyéb öblösüveg
– fém csomagolási hulladék
(tiszta alumínium és fém italdoboz,
konzervdoboz, alufólia)
amit nem lehet:
– síküveg

amit nem lehet:
– italos kartondoboz
(Tetra Pak, tejes vagy gyümölcsleves doboz)

– tükör

– zsírpapír, fóliázott papír

– zsíros, olajos, vegyszerrel szennyezett
egyéb hulladék (pl. festékes doboz)

– élelmiszer-maradékkal szennyezett papír
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Fém/üveg

– veszélyes anyaggal szennyezett üvegek
(hígítós, gyógyszeres, festékes üvegek)
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Ami eddig csupán terv volt,
az lassan kézzelfogható
valósággá válik: indul
a szelektív hulladékgyűjtés!

Légy (hulladék) válogatós!
„Dobja be mindenki a magáét!” – ugye hallották már televíziós reklámokban ezt a mondatot, amely a szelektív hulladékgyűjtésre hívja fel a ﬁgyelmünket? Május 19-től immár a
Sajó-Bódva völgyi településeken is eleget tehetünk a felhívásnak – előbb a nagyobb településeken, aztán folyamatosan az egész térségben.
A sajókazai hulladékkezelő centrum, valamint a hozzá tartozó létesítmények, technológiai berendezések elkészültével
megteremtődött a lehetősége annak, hogy a környék mintegy 230 ezer főnyi lakossága saját életminőségének javulásában is érzékelje a több mint hárommilliárdos beruházás
előnyeit. Elkezdődik a szelektív hulladékgyűjtés, aminek sikerességéhez rendkívül fontos a lakosság aktív közreműködése is.
A szelektív hulladékgyűjtést kétféleképpen oldják majd meg.
A nagyobb településeken és azok agglomerációjában úgynevezett gyűjtőszigeteket alakítanak ki. Ezek a szigetek
4 darab – egyenként 1100 literes – speciális konténerből
állnak majd. A konténerek közül kettőbe a műanyagokat
(palackokat, dobozokat) dobhatják be a lakosok, egy a papír hulladékok (kartonok, újságok, csomagoló anyagok)
gyűjtésére alkalmas, egy pedig a fém- és az üveghulladék
elhelyezésére szolgál.
A régióban összesen 190 ilyen hulladékszigetet alakítanak
ki, ami azt jelenti, hogy nagyjából 1200 lakosra jut egy gyűjtősziget. Ez megfelel az országos átlagnak, a nemzetközi
ajánlásoknak is.
A megtelt konténereket szelektívhulladék-gyűjtő járművek
viszik a hulladékkezelőbe. Senkit ne tévesszen meg hogy
ezek éppen olyanok lesznek, mint a többi kukás autó! A rajtuk lévő „szelektív járat” felirat megkülönbözteti ezeket az
általános célú kukás járművektől, de leginkább a feladatuk
lesz más: egy-egy járat csak egyféle hulladékot tartalmazó
konténert ürít ki, így biztosítva a lakosság aktív közreműködésével „előválogatott” anyagok rendeltetésszerű szállítását, majd továbbfeldolgozását.

Ahol gyűjtőszigeteket találnak
a környéken lakók
Városokban
Ózdon 44 sziget, Kazincbarcikán 34, Putnokon 6,
Borsodnádasdon 4, Edelényben 8, Nyékládházán 4,
Szendrőn 4, Szikszón 4

Zsákomban a …
Azokon a kistelepüléseken, ahol nem lesznek hulladékszigetek,
más módszerrel oldják meg a szelektív gyűjtést. Ezekben a falvakban direkt erre a célra biztosított zsákokat kapnak majd a lakosok,
és ebbe dobhatják be – az üveg kivételével – az előválogatott
hulladékokat. Az így „bezsákolt” anyagot külön szelektív járatok
szállítják majd a sajókazai válogatóba.

A kisebb településeken
Aggteleken 2, Arlóban 4, Arnóton 2, Bánhorvátiban 2,
Bőcsön 2, Farkaslyukban 2, Gesztelyben 2, Hangonyban 3,
Izsófalván 2, Járdánházán 3, Jósvafőn 2, Kurityánban 3,
Mályiban 3, Múcsonyban 3, Ongán 3, Ormosbányán 2,
Rudabányán 3, Sajóbábonyban 2, Sajókazán 3,
Sajóvámoson 2
Azok a települések, ahol a központban helyeznek el egyegy gyűjtőszigetet:
Alacska, Alsóvadász, Berente, Berzék, Bódvaszilas, Borsodbóta,
Csokvaományban, Dédestapolcsány, Domaházán, Felsőnyárád,
Hernádkak, Kissikátorban, Kondó, Lénárddarócon, Mályinka,
Nagybarca, Nekézseny, Parasznya, Perkupa, Radostyán, Ragály,
Rudolftelep, Sajóecseg, Sajógalgóc, Sajóivánka, Sajókápolna,
Sajókeresztúr, Sajólászlófalva, Sáta, Serényfalva, Szalonna,
Szendrőlád, Szuhakálló, Szuhogy, Tardona, Trizs, Vadna, Varbó,
Zubogy

Végül, de nem utolsó sorban a veszélyes hulladékok gyűjtése
a hulladékudvarokban történik majd, ezek közül az első Ózdon
még idén megkezdi a működését.
A május 19-én startolt szelektív gyűjtést a Sajó-Bódva völgyében
a térség három közszolgáltatója végzi:
a miskolci Cirkont Rt., a kazincbarcikai központú ÉHG Rt., valamint az ózdi székhelyű ÓHG Kft.

