„Sajnálom uram, ez a színes tévé nem javítható!” „Na, még ez hiányzott,
tönkrement a fúrógépem! Ahogy elnézem, ennek vége…” „5 éve vettem
ezt a DVD-lejátszót, s most mehet a kukába!”… Ne a kukába tegye, a
Rákóczi térre vigye!
November 12-én, szombaton 8.00 és 14.00 között szelektív hulladékgyűjtésre
kerül sor városunkban.
Az akciót Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, az ELEKTRO-Waste
Nonprofit Közhasznú Kft. és az ENVIROINVEST Zrt. szervezi. Önnek, tisztelt olvasó
lehetősége nyílik arra, hogy megszabaduljon elektromos és elektronikai hulladékberendezésétől, úgy, hogy nem a környezetet szennyezi. A lakosság ingyen leadhatja ehulladékát, sőt, 100 kilogramm mennyiségű hulladék esetén igénybe lehet venni a
„Házhoz megyünk érte akció” szolgáltatását.
Miért fontos a szelektív gyűjtés?
Az e-hulladék az élővilágra, az emberi egészségre fokozott veszélyt jelent, különleges
gyűjtést és kezelést igényel, így nem gyűjthető a háztartási vegyes hulladékkal. Az ehulladék másodnyersanyagokat is rejt, amelynek jelentős része újrahasznosítható. Ennek
ellenére nagy részük ma mégis hulladéklerakókba, erdőszélekre, illegális lerakókba, vagy
illetéktelen kezekbe kerül. Az e-hulladék a sok újrahasznosítható másodnyersanyag
mellett számos mérgező anyagot is tartalmazhat, amelyek a környezet számára nagy
veszélyt jelentenek.
Milyen tárgyakat lehet leadni a Rákóczi téren?
Tágabb értelemben háztartási kis- és nagyberendezéseket, szórakoztató elektronikai
cikkeket, képernyős elektronikai berendezéseket, számítógépeket, telefonközpontokat,
egyéb irodatechnikai berendezéseket, elektromos és elektronikus barkácsgépeket,
szerszámokat, játékokat, szabadidős és sportfelszereléseket. Szűkebb értelemben
kávéfőzőt, vízforralót, mikrohullámú sütőt, szendvicssütőt, porszívót, konyhai kisgépeket,
hűtőszekrényt, mosógépet, mosogatógépet, villanytűzhelyet, villanybojlert, ventilátort.
Továbbá lámpatestet, asztali lámpát, videomagnót, DVD lejátszót, rádiót, magnót, CD
lejátszót, Hi-Fi tornyot, Music-centert, TV-készüléket, monitort, asztali telefont,
nyomtatót, elektromos írógépet, iratmegsemmisítőt, diktafont, fúrógépet, ütvefúrót,
sarokcsiszolót, körfűrészt, rezgőcsiszolót, hőlég-fúvót, stb.
Hogyan működik a házhoz megyünk akció?
Azok számára, akik nem tudják megoldani az e-hulladék elszállítását, de szeretnének
megszabadulni a nagyméretű, nagytömegű berendezésektől, igénybe vehető a „Házhoz
megyünk érte akció”. Ennek keretében a szervezők elvállalják az összekészített eszközök
elszállítását Zirc területén, amennyiben legalább egy mázsa e-hulladék gyűlt össze. (Egy
hűtő-mosógép-tv trió körülbelül ennyit tesz ki.) A szolgáltatást igénybevevő
intézményeknek selejtezési listát is össze kell állítaniuk. Az igényeket november 10-ig
reggel nyolc és délután négy óra között lehet bejelenteni a 88/593-705-ös
telefonszámon.
A kérdő mondatok után néhány felkiáltó, óhajtó…
•
A gyűjtés helyére elszállított berendezéseiket az „ENVIROINVEST Zrt.
elektronikai hulladékgyűjtés” felirattal ellátott gépjármű vezetőjének adják át!
•
Elektromos eszközeiket ne helyezzék ki szemétgyűjtő konténerekhez,
valamint ne adják át hulladékkezelési engedéllyel nem rendelkező alkalmi
begyűjtőknek!
•
Az elszállítandó eszközöket ne helyezzék ki őrizetlenül az ingatlanukon
kívülre, hiszen így fennáll a veszélye a fosztogatásnak és környezetük
szennyezésének!
•
Az elektronikai hulladék csak ép, összeszerelt állapotban gyűjthető!

Eredményes volt a tavaszi e-hulladék gyűjtés: több mint 10 tonna elektronikai hulladékot
szállítottak el a kezelőhelyre

Rossz példa: rádiómaradvány az Akli melletti erdőben

Ha szükséges, igénybe lehet venni a "Házhoz megyünk érte akció" szolgáltatását
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