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Szilágyi Domokos:
TAVASZ
Zöldülni tanul a fű,
nő, növekszik egyre, nézd!
S mit csinál a napsugár?
Tanulja a napsütést.

2016. májusi programok
1. Májusfa állítás a Lovardában
1. Főzőverseny Horgászverseny
Majális Horgász Egyesület, Sziget
2. Anyák napja a Csokonai Általános
Iskolában
2. Anyák napja a Kék Duna Óvodában
(2 csoport)
3. Anyák napja a Kék Duna Óvodában
(1 csoport)
5. Anyák Napja a Csokonai általános
Iskolában
10. Madarak és fák napja a Kék Duna
Óvodában
11. Gyermek megőrzés jótékosan
(CSMH)
-

-

Bólogat a hóvirág,
szél tanítja rá na nézd!
Hát a szagos ibolya?
Tanulja a kékülést.
-

Hazaszáll a fecskepár,
a szúnyogoknak hada, nézd!
még csak zirrenni se mer,
tanulja a remegést.
Zörögni is elfelejt
erdő alján a haraszt,
némán figyel: a világ
most tanulja a tavaszi.

2016. óprilisi Droosamok
11. Költészet Napja (C5MH)
12. Költészet napi szavalóverseny a Csokonai

Általános Iskolában
12. Költészet napi szavalóverseny a Csokonai
Általános Iskolában
13. Meseműhely (C5MH)
16. Költészet Napja a Lovardában
16. Jótékonysági bál a Kék Duna Óvodába
(udvari játékokra)
18. 18-22-ig Beiratkozó.s a Kék Duna Óvodában
22. Föld Napja a Kék Duna Óvodában
22. Föld Napi előadás (CSMH)
22. Föld Napja a Csokonai Általános Iskolában
27. Gyerniekmegőrzés játékosan (C5MH)
29. Májusfa állítás szülőkkel a Kék Duna
Óvodában

D.M.A.C. következő meccs-időpontok
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Önkormányzati hírek

Csokonai Művelődési Ház

A képviselő-testület március 3-i ülés (melyről a
korábbi számban tájékoztatást adtam) óta nem
ülésezett.
A képviselő-testület 2016. március 3-i rendkívüli
ülésének (melyen a képviselő-testület kimondta a
feloszlását) törvényességi vizsgálatát a KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Felügyeleti Osztálya a mai napig nem zárta le.
A képviselő-testület 5 képviselő ta~ának
indítványára, miszerint a feloszlásról szóló
napirendet tárgyalja Újra a képviselő-testület,
Czeglédi Zoltán Polgármester Ur a rendelkezésére
álló 15 napon belül az ülést nem hívta össze. A
képviselők a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatalt vezető dr. Kancz Csaba
Kormánymegbízott Urnak jelezték, hogy az
összehívás a törvényi határidőn belül nem történt
meg. A Magyarország önkormányzatairól szóló
törvény értelmében a Kormányhivatal indítványára
a polgármesternek 15 napon belül össze kell hívni
a képviselő-testületi ülést. A Kormányhivatal
indítványa a cikk leadásáig (április 4.) nem érkezett
meg a Polgármester Urhoz.
A Választási eljárásokról szóló törvény értelmében
a Helyi Választási Irodának és a Helyi Választási
Bizottságnak haladéktalanul intézkednie kell az
időközi választás időpontjának kitüzéséről. Ennek
értelmében a Helyi Választási Bizottság 2016.
június 26-ára (vasárnap) tűzte ki az időközi
választás időpontját.
Czérna Zoltánné (Margit) április 30-án nyugdíjba
vonul, április hónapban már felmentési idejét tölti.
A ledolgozott 40 éves munkaviszonyából 23 éven
át erősítette Dunaalmás Polgármesteri Hivatalát és
szolgálta a köz és a helyi lakosok érdekeit. A
Ónkormányzat polgármestere, képviselői és a
Hivatal munkatársai nevében ezúton is köszönöm a
Hivatalban eltöltött közel egy emberöltőnyi odaadó
és szorgalmas munkáját, kívánok részére sok erőt,
egészséget és hosszú, boldog nyugdíjas éveket.
Nyugdíjba vonuló kolléganő munkáját a Tatai
Közös Onkormányzati
Hivatalból érkezett
kolléganő, Szücs Anett látja el.
Makay Tibor
kirendeltség-vezető

EGY ÉVESEK LETTÜNK
Pontosan egy éve, 2015 április elsejétől működik a
Csokonai Művelődési Ház, mint Többfunkciós
Szolgáltató Központ. Ez idő alatt munkatársaimmal
azon dolgoztunk, hogy valódi közösségi térré
tegyük a felújított házat. Összességében több
mint száz programot szerveztünk. Volt civil és
vállalkozói fórum, gyerek és felnőtt programok,
előadás sorozat, klubfoglalkozások, színházi
előadás Voltunk
térségi
kiállításokon,
bemutatókon, részt vettünk több Országos
megmozduláson. Nagyon sok szakmai támogatást
kaptunk térségi intézményi vezetőktől. Mára már
elismerik,
hogy Dunaalmáson elkezdődött
valami....Sok magot vettetünk el, de sajnos csak
kevés szökkent szárba Nagy öröm számomra,
működik a Baba-Mama klub, a Kézműves Kör, a
Pilates torna, az Író-olvasó klub. Ezen a helyen
szeretném megköszönni a csoportok vezetőinek, a
résztvevőknek az támogatást és a népszerűsítést.
Köszönöm minden segítő aktív támogatását, akár
szóval-akár, tettel tette azt. Köszönöm az
intézményvezetők, magánszemélyek szóbeli és
tevőleges segítségét.
Egy év múlva jó lenne ezen a helyen beszámolni
arról, hogy nagyon sok új arcot láttunk a
különböző rendezvényeken, hogy a felajánlott
könyveket adják-viszik, hogy gyarapodott a
könyvtárba aktívan látogatók száma
Két nagy eseményt szeretnék előre jelezni 2016ra: A tervek szerint október 1-én a Tatai Civil
Napok keretében megrendezésre kerül a Lilla
Fesztivál, és az Ősz Ízek keretében egy
programsorozatot tervezünk a nyaralótulajdonos
számára.( Arányaiban elmondható, hogy nagyon
sok támogatónk kerül ki közülük..)
Továbbra is várjuk véleményüket javaslatukat.
Nagy szeretettel várjuk a közösségért aktívan tenni
akaró embereket
Tisztelettel: Geszler Anita és Kecskeméti József
nevében:
Pap Éva

Az áprilisi programokról
A megszokott klubfoglalkozások ideje és tartalma
a Műv. Ház facebook oldalán, Illetve az előtérben:
1. Április 9-én (szombaton) a Pilates csoporttal
Várgesztesre megyünk....
2.

Április 15-én( pénteken) Költészet Napja

3. Április 22-én ( pénteken) A Föld Napja
keretében „Bogaras,, színházi és interaktív
előadás
KÖLTESZET NAPI VERSENY
A dunaalmási Csokonai Művelődési Ház a
Költészet Napja alkalmából az alábbi versenyt
hirdeti:
„

Mit mondana ma az egyetem fura-ura?”

József Attila: Születésnapomra című versének
2016-os adaptációja
Pályázni lehet: zenei, filmes, animációs, verses
átiratokkal,
szabadon
választott technikai
kivitelezéssel,
és
szabadon
választott
versrészlettel.
Tartalma: maximum: 3 perc
A jelentkezési határidő: 2016. április 13. (szerda)
du. 17 óra
Résztvevők köre: A verseny kihirdetésre kerül a
kistérségen belül. Pályázni életkortól függetlenül,
maximum 4 fős csapatokkal lehet.
A műveket a József Attila Megyei Könyvtár
munkatársai által kiválasztott zsűri bírálja.
Bemutató: 2016. április 15 (péntek) du. 16 óra
Helyszín: Dunaalmás, Csokonai Művelődési Ház
Díjazás: Az első három helyezett pénzjutalomban
részesül, illetve megjelenés az írott és elektronikus
sajtóban.
További tájékoztató:
A Műv. Ház facebook
oldalán, illetve telefonon.
Nagy izgalommal várjuk az átiratokat, eredményes
és sikeres munkát kívánunk.

Az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium 30 tehetséges
diákja két tanárukkal együtt az Nemzeti
Tehetségprogram (NTP-MTTD-15-0156) keretében
április 1-2-én két napos kirándulásra utazott
Du naa Imás-Neszmély-Esztergom-Buda pestre.
Nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, hogy rész
vehetek ezen a programon.
Terveink között szerepelt egy gyalogtúra is. A
dunaalmási római kori (it és kőfejtő, valamint a kőpite
felkeresése volt a célunk. Mivel gimnáziumunk az
ökoiskola címet viseli, ezért elhatároztuk, hogy a túra
útvonalán összeszedjük a szemetet. Segítségünkre volt
Maros Géza falugondnok, aki szemeteszsákokat hozott
nekünk. Tevékenységünk során sok érdekes tárggyal
találkoztunk, melyeken jókat nevettünk, de közben el is
borzadtunk, hiszen nem gondoltuk volna, hogy az
emberek ennyi mindent eldobnak egy erdőben a
turistaút mentén. A vadászház előtt a gondnok néni
üdítővel vendégeit meg bennünket. Ez igazán jól esett!
Szorgalmas munkánk jutalmául gyönyörű táj tárult
elénk a kőpitei kilátó tetejéről. Utunk a kőfejtőt érintve
a dunaalmási temető felé folytatódott. Itt megnéztük
Vajda Julianna, ismertebb nevén Csokonai Lillája sírját.
Miután tiszteletünket tettük a fejkőnél, elmentünk
Csokonai Vitéz Mihály szobrához és Művelődési Házba
is. Pap Éva, a Dunaalmás Barátainak Köre tagja mesélt
nekünk Csokonai és múzsája, Lilla történetéről, az
akkori emberek hétköznapjairól. Egy rövid színjáték
keretében mi is belehelyezkedhettünk szerelmes
hőseink világába.
Napunk nagyon tartalmasra sikeredett! Jót tett a
kimozdulás. Reméljük sok hasonlóan szép élményben
lesz még részünk így együtt!
Gál Niké 9. a osztályos tanuló
Hamvas Béla Gimnázium, Oroszlány

A Dunaalmási Sporthorgász
~
és Környezetvédő Egyesület
2016. április 16-án és 17-én
TÁRSADALMI Munkát tart!!!
Kérek mindenkit aki tud jöjjön, találkozzunk a
Sziget bejáratánál!!!
Eszközöket, gépeket viszünk, de kesztyűt,
gereblyét, ágvágó ollót aki tud hozzon !!!
Szombaton 8 órától tehát mindenkit szeretettel
várunk: nem csak horgászokat, azokat is akik
szeretnének valamit tenni azért, hogy
Dunaalmás szebb, rendezettebb, élhetőb.
legyen.
Domján Viktor
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Ovodai beíratás a 2016/2017-os nevelési évre
A 2016/2017-es nevelési évre az óvodai beíratás 2016. április 18-tól április 22-ig lesz.
ÓVODAI BEIR4TÁS
KÉK DUNA ÓVODA, DUNAALMÁS
Dunaahnás Község Önkormányzata értesíti az érdekelt szülőket, hogy a 2016 2017-es
nevelési évre az óvodai beíratás
2016. április 18-tól április 22-ig lesz, naponta 8 órától
15 óra 30 percig.
-

A beiratkozáshoz szükség van a gyermek, valamint a szülő személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolványára (lakcímkártyára) Ovodába az a gyermek iratható be,
aki a harmadik életévét 2017. március 31-ig betölti, és felvételét az óvodai férőhelyek száma
lehetővé teszi.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzetében lakik,
illetve ahol a szülők dolgoznak. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek felvétele az önkormányzat által fenntartott óvodában biztosított. A gyermek csak
egy óvodába iratható be.
Az óvodai nevelési év 2016. szeptember 1-jén kezdődik, és 2017. augusztus 31-ig tart.
Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik
a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a körzetében lakó két és
féléves gyermekeket is, ha a hároméves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi
kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye.
Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről 2016. május 27-ig értesíti a szülőket.
A szülő a beiratkozáskor kérheti
az elérhetőségének megadásával
hogy
gyermeke felvételéről
elektronikus
úton
értesítse
az
óvodavezető.
A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, mely a
határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőnél nyújtható be.
Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy amennyiben a gyermek 2016. augusztus 31-ig
a harmadik életévét betölti, 2016. szeptember 1-jétől napi négy órában
óvodai nevelésben köteles részt venni.
Ebből adódóan a családi napköziben vagy bölcsődében maradó gyermekek, valamint az
óvodába járás alól felmentést kérő gyermekek kivételével minden hároméves korú és annál
idősebb kisgyermeket be kell íratni az óvodába. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást
von maga után.
A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az
ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is
teljesítheti, amennyiben
óvodapedagógus
foglalkozik
a
gyermekekkel.
A gyermek bölesődében maradhat annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben
a negyedik életévét betölti, amennyiben a bölcsőde orvosa nem javasolja az
óvodai elhelyezést.
A gyermeket a szülő kérésére, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a lakóhely szerint
illetékes jegyző a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséi2
felmentheti a kötelező óvodába járás alól.
A kötelező óvodába járás alóli felmentés kérelme a védőnői javaslattal 2016. április 26-ig
a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez nyújtható be, melynek másolatát a
kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez is el kell juttatni. A felmentési kérelem
benyújtása
esetén
a gyermek
óvodai
beíratása
nem
szükséges.
A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben
gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 2016. május 15-ig köteles arról írásban
értesíteni Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét (Dunaalmási Kirendeltség, 2545
Dunaalmás, Almási u.32.).
-
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Dunaalmás, 2016.március 28.

-

..

Dunaalmás Község Onkormányzata

Felhívás!!!
Tisztelt Dunaalmási Lakosok!!!
Dunaalmás Község Önkormányzata és a Dunaszentmiklósi Rákóczi
Vadásztársaság kérelmére

Dunaalmás igazgatási belterületén a károkat okozó
vad elejtéséhez közegészségügyi, köz és vagyon
biztonsági okokból belterületi kilövési engedélyt adott
ki a Tatai Rendőrkapitányság!
A kilövés ideje:
2016. április 1. napjától 2016. június 30. napjáig tart.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fent megjelölt időszakban a
szürkületi időszaktól a hajnali órákig ne tartózkodjanak az erdőben,
erdősödött közterületeken, közparkokban és azok közvetlen
közelében, mivel a vadászati tevékenység ezen helyeken is
megvalósulhat!
A vadásztársaság emberei nagy körültekintéssel fogják végezni a
vadászati tevékenységet, de a személyi sérülés vagy súlyosabb
tragédia elkerülése végett a kilövés ideje alatt szürkülettől a hajnali
órákig csak és kizárólag a közutakon közlekedjenek.
Megértésüket és együttműködésüket a saját és a közösség érdekében
köszöntjük.
Tisztelettel:
Dunaalmás Község Önkormányzata

ÍGY KÖNNYŰ!

Így könnyű állatot tartani, ha az
állat a más kertjében táplálkozik!

Nyílt levél a Vadász Uraknak.

Tavaly is előfordult egyszer,
hogy
szarvas-lábnyomokra
bukkantam
a
veteményes
kertünkben,
aztán
egy
másik
alkalommal azt láttam, hogy a
virágzásban levő borsó tetejét lerágta
valami nagy vad. Idén már nem csak
lábnyomokat láttam a kertünkben,
hanem szarvasürüléket is. A mi
házunk a Tómellék utcában van,
messze a szarvasok otthonától, nem a
hegyen az erdő tőszomszédságában.

Márpedig ha ilyen látogatóink
vannak,
akkor
nem
érdemes
elvetnem
a
magokat.
Pedig
szeretném
az
unokáimnak
megmutatni, hogyan növekednek a
konyhakerti növények, hogy a borsó
nem az áruház polcán terem. Tavaly
még maradt egy kis borsótermés.
Nagy öröm volt számomra, ahogy a
kétéves unokámmal együtt fejtettük a
borsót. Most kétségeim támadtak,
mert egyre gyakrabban látszanak friss
szarvasnyomok a kertben. Érdemes-e
bármit is elvetnem, ha a termést a
szarvasok eszik meg.

Ez nem egyedi eset. Mások
kertjét is látogatják a szarvasok. Ott is
lefölözik a termést.

Ennél súlyosabb a helyzet az
országúton. Ott már nagyobb érték
forog kockán, mint egy-két kiló borsó,
vagy az unokám fájdalma, hogy oda a
termés, amit együtt ültettünk.
Gyakran látom a szarvasokat a főúton
a falun belül is, Tata felé is. Itt már
nagy értékű autók és emberéletek
kerülnek veszélybe! Persze, ott a
KRESZ-tábla: az úton vadakra kell
számítaniuk az autósoknak. Aztán ha
véletlenül ütközik eggyel, akkor az
autós a hibás.

Ha egy kutya véletlenül kiszökik
egy nyitva felejtett ajtón, akkor már
büntetés fenyegeti a gazdát, esetleg
továbbképzésre kell mennie. Pedig
egy kutya jóval kisebb termetű, mint
egy szarvas. Kisebb veszélyt jelent. A
szarvasok pedig szabadon járnak
kelnek az utakon és a kertekben, és
semmi büntetés nincs kilátásba
helyezve azoknak, akiknek vigyázniuk
kellene rájuk.

A legtragikusabb a helyzet a
temetőben.
Ma
ott
jártam.
Szomorúan tapasztaltam, hogy a
sírokon friss
szarvas-lábnyomok
vannak, a frissen ültetett virágok
lelegelve vagy tövestől kitépve, a
négy nappal ezelőtt eltemetett
barátunk sírkoszorúi szétzilálva, az
értékes virágok lerágva róluk.
És jöttek a
reménykedő
asszonyok, akik friss virágot hoztak a
sírokra, hátha ezeket már nem legelik
le a vadak.
Ez pedig még az eddigieknél is
súlyosabb kártevés! Ez a kegyeleti jog
durva
megsértése.
Erre
már
törvényben meghatározott büntető
szankciók vonatkoznak.
Gondolom, hogy nem hiányzik
Önöknek bírósági perek sorozata.
Szíves figyelmükbe ajánlom a Ptk
2:50. * (1) bek-ben, a Ptk 2:51. * (1)
bek. d) pontjában, valamint a Ptk
2:52. 5(1) bek-ben foglaltakat.
Kérem, hogy a felelősségük alá
tartozó állatokat tartsák a saját
területükön, ott etessék és itassák
őket. Ne tartsák félelemben az egész
falu lakosságát, és az átutazókat se!
Dunaalmás, 2016. március 22.
Szuly László
2545 Dunaalmás, Tómellék u. 1.
tel.: 06-34-450-222,
mobil: 06-30-500-30-45, e-mail: szulylaci(Wpmail.com

Hirdetési lehetőség!
L 3hetőség
van
hirdetést
e helyezni
a
Dunaalmási
Hiradóban, több méretben.
Részletekről érdeklődni a
dunaalmasihirado(&Ximail.com
-on lehet.

Amennyiben valaki közérdekű
információt, falut érintő eseményt,
történést, programot szeretne
megosztani, vagy bármiféle olyan
közlendője van, ami a Dunaalmásiak
széles körét érintheti, érdekelheti, az
küldjön bátran e-mailt a
dunaalmasihirado@gmail.com
címre!!

Lakossági tájékoztató
Dunaalmós Község Önkormányzata a
lakossági folyékony hulladék (szennyvíz)
elszállítására az alábbi
vállalkozással kötött közszolgáltatási
szerződést:
BAZSIKA TRANS KFT. Székhely: 2800
Tatabánya, Bánhidai ltp. 104. fsz/2.
TeIefon:÷36/34-789-969, +36/20-9149181

V ERTI

L

VERTIKÁL NONPROFIT ZRT.
Székhely: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.
Központi ügyintézés helye: 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.
Telefon: 22/366-029, 576-070, Fax: 22/576-071
e-mail: info@vertikalrt.hu
http.//www.vertikalzrt.hu
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HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV
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Milyen hulladékfajtókat gyűjthetünk az új rendszer szerint szelektíven?
A házhoz menő gyűjtés rendszerében a műanyag, fém és papír hulladékot a ház elől, egy adott gyűjtés/napon átlátszó zsákban
szállítjuk el. A kommunális hulladék gyűjtése változatlanul marad, oz eddig megszokott napokon az eddig megszokott módon
edényből gyűjtjük.
Az üveg hulladék szelektív gyűjtése nem megoldható házhoz menő módszerrel, így azt továbbra is a településen maradó üveggyűjtésre szolgáló gyűjtőszigetekbe tudja majd szelektálni. Törekszünk arra, hogy az üveg gyűjtésére szolgáló szelektív szigetek
számát növeljük, ozok száma arányban legyen a gyűjtendő mennyiséggel. Kérem, óvja Ön is a települése tisztaságát azzol, hogy
az üveg szelektív szigetekbe vagy mellé ne helyezzen ki papír, műanyag, fém, kommunális vagy lom hulladekot.
Mekkora mennyiségű szelektív hulladékot helyezht ki egy-egy gyűjtés/napon?
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésnek nincsen mennyiségi korlátja, Ön a szelektív hulladékgyűjtési napon az alábbiakban
megadott rendszerezésifeltétclekkel megkötés nélküli mennyiségben kihelyezheti a szelektív hulladékát bármilyen átlátszó zsák
ban. Tájékoztatjuk, hogy a szelektív hulladékszállítást jogunk van megtagadni akkor, ha a szelektálás nem a megfelelő módon
történt, a zsákokban más, oda nem tartozó, szennyezett vagy kommunális hulladék is található. Az ilyen esetekben Ön egy tájé
koztatá levelet fog kapni kollégánktól, melyben jelezzük, miért utasítottuk el a szelektív szállítást
A szelektív házhoz menő gyűjtés bevezetésével változik-e a szolgáltatás díja?
A szelektív házhoz menő szolgáltatás bevezetése nem jár az Ön számára plusz anyag/teherrel. A jelenlegi szolgáltatás órában
benne van a házhoz menő szelektív, a zöldjá rat és oz évi egyszeri lomtalanítás ára.
Milyen hulladékokat gyűjthet egy zsákban?
Kérjük, gyűjtse egy zsákban afém és műanyaghulladékot és egy másik zsákban, vagy kötegelve a papír hullodekot az alábbi
tájékoztató által megadott módon.
Gyűjtési útmutató:
PAPÍR
GYŰJTÉS MÓDJA:
Áttetsző zsákban vagy kötegelve, tisztán, laposra hajtogatva
GYŰJTHETŐ: kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek popírdobozai, színes ésfekete-fehér újság, szórólap,
prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv stb.
MŰANYAG ÉS FÉMHULLADÉK
GYŰJTÉS MÓDJA: tisztán, laposra taposva, áttetsző zsákban
GYŰJTHETŐ: színes és víztiszta PET —palack, kupak (üdítős,ásványvizes) kozmetikai és tisztítószerek flakonjai
(p1. samponos, öblítős, mosogatószeres) reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia (zsugor ‚strech) TETRA-PACK dobozok (
tejes, üdítős) alumínium italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)
NEM GYŰJTHETŐ:
A szelektív gyűjtőzsákba NEM helyezhető joghurtos, tejfölös, margarinos doboz vagy szennyezett sze
lektíven gyűjthető műanyag és fém hulladék.
Fontos tudnlvalákl
Kérjük hogy oz újrahasznosítható hulladékokat a szállítási napon, reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé. A
szelektív hulladékgyűjtés igénybe vételéhez bármilyen áttetsző zsák igénybe vehető.
Kérjük, hogy a szelektíven előválogatott hulladékok közé üveget NE helyezzen a zsákokbal Mindig gondoljon arra, hogy minden
hullodékunkkol emberek dolgoznak.
A hulladékavűitő aMiármű plholodáqa után kihelyezett zsáknkat nem áll módunkban ekzóllítani’
-

