Győlnek a palackok, sikeres a
tesztprogram
- Sajtóközlemény 1 hónappal ezelőtt indult a „A szelektív gyűjtés házhoz jön!” című kezdeményezés
Budapest IV. kerületében, a Kordován tér 10-ben. A szelektív gyűjtést elősegítő és
népszerűsítő program célja, hogy növelje a műanyag palackok visszagyűjtésének arányát és
csökkentse a kommunális hulladék mennyiségét.
A

60

lakásos

kihelyezett

lakóközösség

palackprés

számára

(PET-prés)

és

gyűjtőpont „útba esik jövet-menet”, hiszen
a 10 emeletes panelház bejárati előterében
került kialakításra. Ez a kialakítás nagyon
megkönnyíti az itt lakók dolgát, mert
boltba menet pár másodperc alatt itt össze
tudják préselni és el is tudják helyezni a
„Légy présen!”
palackokat, illetve a kihelyezett ábrákon
megtekinthetik a palack útját a gyűjtőtől

– tömören a
környezetvédelemért

az újrahasznosításig.
A lakók nagy örömmel fogadták a kezdeményezést, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy
a teszt első hónapjában 98 kg műanyag palack gyűlt össze! Könnyű kiszámolni (1 palack= ~4
dkg), hogy ez megközelítőleg 2500 összezsugorított palackot jelent. Az itt élő 100 lakó akkor
átlagosan 25 palackot gyűjtött fejenként, ami majdnem napi egy palack.
Bangha Tibor, a PET-prés kifejlesztője és Hartay Mihály, az ÖKO-Pack Kht. ügyvezetője
eredményesnek ítélik a programot és biztosak benne, hogy ezen helyi, tömörítéses gyűjtéssel,
nagyságrendekkel növelhető a visszagyűjthető palackok száma.
„Jelen esetben, a 2500 tömörítetlen palack kb. 9-10 db 1100 literes kukát töltene meg. Az
ajánlott gyűjtéssel és a megfelelő feltételek teljesülése esetén, ezen kukák kivonhatók

lehetnének a szemét elszállítás és párhuzamosan a szemétdíj fizetése alól.” - mutat rá a
rendszer gazdaságosságára Bangha Tibor.
„Az ünnepek alatt tapasztalható nagy fogyasztási láz is biztosan hozzájárult ehhez a szép
eredményhez, ezért kíváncsian várjuk a tesztprogram hátralevő 2 hónapjának eredményeit
is!” – fűzte hozzá Hartay Mihály ügyvezető.
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Ezek után nem szükséges senkit meggyőzni arról, hogy a szelektív gyűjtés és újrahasznosítás
mindannyiunk érdeke, hiszen minden egyes újrahasznosított PET-palackkal csökkentjük
környezetünk terhelését és „lábnyomunk” nagyságát!

Hankó Gergely

További információk:
PET-prés – Bangha Tibor 20/966-44-45

Légy Présen!

Szelektív hulladékgyűjtés – Hartay Mihály 30/505-82-57

