
 

 Tisztelt polgármester  Asszony/Úr! 

  Mint minden évben most is a műanyag szeparáció kapcsán szeretnék megosztani néhány 

gondolatot Önnel, amelyeket fontos volna továbbítana a lakosok felé a félreértések elkerülése 

miatt. A lakosok nagy része még mindig 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 csak olyan műanyagokat gyűjtünk, amelyek 

felhasználható másodlagos nyersanyagként, reciklálhatók és reciklálják. A nagyon szennyezett, 

degenerálódott ( UV 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. 

Tisztelettel kérem Önt, szervezze meg a felvilágosítást, tegyék ki a faliújságra, jelentjen meg a 

faluújságban, falutévében, községi honlapon és a helyi hírközlőn is hirdessék ki az alábbi 

magyarázatot: 

Gyűjtjük: 

- PET üdítős, ásványvizes flakonok 

- étolajos flakonok 

- háztartási-drogériás flakonok 

- fóliák, mint reklámtáskák, üdítők 6-os fóliacsomagolása 

- kerti bútor, műanyag láda – zsák mellé helyezve 

- háztartási kellékek, mint: lavórok, kádak, kannák, kaniszterek, melyek nem degeneráltak, nem 

szennyezettek betonnal, festékkel, földdel stb.- zsák mellé helyezve 

- gyerekjátékok fémrészek nélkül 

- TetraPack – tejes, dzsúszos dobozok 

- konzervdobozok, festékes fémdobozok 

- sörös, üdítős alumínium dobozok 

 

 



Nem gyűjtjük!! 
 

- ételhordók, joghurtos dobozok, húsos tálcák kimosva sem, egyéb tálcák/ virág/ 

- polisztirol (ún. csikorgató) 

- cukros és egyéb zacskók celofánból, tatrafágból, egyéb speciális anyagokból 

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

- motorolajos, permetes flakonok, kaniszterek 

- kerti medencék, öntözőcsövek, gumitömlők 

- cipők 

- fólia cserépről, tégláról, agrofólia 

- gyerekjátékok, melyek fémrészeket tartalmaznak 

- autók műanyag részei 

- elektomos gépek műanyag részeí 

- falburkolók, műanyag ablakkeretek, szúnyoghálók, vízvezetékek, lefolyócsövek 

 

További fontos tudnivalók: 
 

Csak az átlátszó műanyag zsákokat szedjük, a nem átlátszókban többnyire olyan dolgok vannak, 

amit nem gyűjtünk. 

Az üdítős flakonokat tessék laposra gyúrni, így sokkalta 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.: 0905/270 172 

e-mail: adax@realmail.sk 

 

Dunaszerdahely, 2018 novenber17.



Vážená pani starostka / Vážený pán starosta! 

Chcel by som sa Vami ako už každý rok podeliť o niekoľko myšlienok, čo sa týka separácie umelej 

hmoty. Poprosil by som Vás, aby ste informovali o tom aj obyvateľov, aby sme predišli 

nedorozumeniam. Väčšina obyvateľov ešte stále zbiera plastový odpad a nie druhotnú surovinu. 

V poslednej dobe  som viackrát šoféroval počas zberov a sústavne monitorujem zbieraný odpad, 

na základe čoho som sa dostal k tomuto zisteniu. Aj občania  musia pochopiť, že čo sú smeti, sú 

smeti aj u nás.  Zbierame len také plasty, ktoré sú vhodné na ďalšiu recykláciu, aj ich recyklujú. 

Veľmi znečistené a degenerované plasty (spálené UV žiarením) nie sú vhodné na vyššie uvedené 

ciele. Je ešte jeden problém, kedy plasty možno nie sú znečistené, alebo degenerované, ale zatiaľ 

ich nerecyklujú. 

V budúcnosti neodvezieme také vrecia, v ktorých sú nevhodné plasty. Prosím Vás, aby ste 

organizovali inštruktáž, vyvesili na nástenku, uverejnili  v obecných novinách, na webstránke 

obce, v obecnej televízií,  v rozhlase nasledujúce vysvetlenie: 

Zbierame: 

- PET fľaše od nápojov 

- PE/PP fľaše od domácej drogérie (čistiace prostriedky, šampóny,....) 

- Obalová fólia číra, reklamné tašky,  

- Prepravky, záhradný nábytok, kanistre, čisté kýble (položiť ich vedľa vriec) 

- Umelohmotné predmety z domácností  ( detské hračky bez železa,....) 

- Plechovky od nápojov, od piva, plechovky od konzerv a farieb 

- TetraPack (obaly od mlieka a džúsov,.....) 

 

Nezbierame: 

- Prepravky na jedlá, jogurtové kelímky, tácky na mäso, kvetináče 

- Vrecúška od sladkostí, celofánové a tatrafánové vrecúška 

- Degenerované, zašpinené predmety 

- Okenné žalúzie, okenné rámy, plastové obklady 

- Kanistre, fľaše od motorových olejov 



- Fólie zo stavebných materiálov /tehly, škrídle.../, agrofólia 

- Kanistre, fľaše od postrekov a tvrdej chemikálie 

- Bazény, polievacie hadice, topánky 

- Vnútorné čalúnenie, plasty od automobilov 

- Polystyrén 

- Kýble znečistené betónom, farbami, zeminou..... 

- Umelohmotné časti elektrospotrebičov ( tieto patria medzi elektroodpady) 

Ďalšie dôležité informácie: 

Zbierame len priesvitné vrecia, lebo obyčajne v tmavých, nepriesvitných vreciach sú také 

odpady, ktoré nezbierame. 

      Žiadame PET fľaše pošliapať na plocho a tak uložiť do zberových vriec. 

      Vyložiť len plné vrecia, ktoré sú určené na zber. 

      Väčšie, tvrdé predmety uložiť vedľa vriec. 

 

Ďakujem za Vaše pochopenie a Vašu pomoc! 

        S pozdravom, 

        Ladislav Jákli 

Pri akejkoľvek otázok kontaktujte ma telefonicky alebo v e-maile: 

Tel.č.: 0905270172 

e-mail: adax@realmail.sk 

v Dunajskej Strede dňa 17. Novembra 2018 
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Gyűjtési naptár 2019 évre: 

Nagyudvarnok: 

 

Január   : 2                     Július      : 3 

Február  : 6                    Augustus   : 7 

Március  : 6                    Szeptember : 4  

Április   : 3                    Október    : 2 

Május    : 1                    November  : 6 

Június    : 5                    December  : 4 

 

  


