MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önöket ismeretterjesztő előadásunkra, melyre
2018. április 11-én
17.00 órai kezdettel szlovák nyelven
és
18.30 órai kezdettel magyar nyelven
kerül sor
a Farkasdi kultúrházban.
Az előadás témája:
,,Miért fontos a hulladék osztályozása és
az otthoni komposztálás támogatása?"

Az előadás keretein belül bemutatásra kerül a komposztáló és
annak használata.

Szeretettel várunk mindenkit!
Tisztelt lakosok!
Szeretnénk tudatni Önökkel azt a tényt, hogy a márciusi hónaptól Farkasd község is
elkezdte az italos kartondobozok, avagy Tetra Pak szelektált gyűtését. Ide tarrtoznak:
a tejtermékek, gyümölcslevek és borok többrétegű italos kartondobozai.

A használt és tiszta Tetra Pak hulladékot narancssárga színű konténerekbe helyezhetik el
a következő helyeken:
Az alapiskolánál, a futballpályánál ill. a szomolai vadászháznál.
A Tetra Pak hulladék gyűjtése a következő hetekben történik:
Március – 13. hét., április – 17. hét, május – 21. hét, június – 25. hét, július – 29. hét,
augusztus – 35. hét, szeptember. – 39. hét, október – 43. hét , november – 47. hét ,
december – 51. hét.
A hulladékgyűjtés pontos időpontját tudatjuk Önökkel a helyi hangszórón keresztül.
A műanyag hulladékot falunk területén sárga műanyag zsákokba kell gyűjteni, melyeket
ingyenesen juttat Önökhöz a hulladékgyűjtő vállalat.
Amennyiben több műanyag hulladék gyűlik össze háztartásukban és nincs elegendő
mennyiségű sárga színű zsákjuk, abban az esetben kizárólag átlátszó zsákba helyezzék el
a műanyag hulladékot, hogy a hulladékgyűjtő vállalatnak szemmel látható legyen, hogy
a zsákban műanyag hulladék van és nem más. Semmi esetre se használjanak fekete
zsákokat, mivel ezeket nem fogják elszállítani!
Amennyiben nincs elegendő műanyag zsákjuk, a községi hivatalban ingyenesen kaphatnak
ilyen zsákokat.
A konténerek a következő helyeken vannak elhelyezve:
Szomola – üveg– 2db, fém – 2db, Tetra Pak – 1db
Futbalpálya – üveg– 1db, fém – 1db, Tetra Pak – 1db
Alapiskola – üveg– 1db, fém – 1db, Tetra Pak – 1db
Az Orion épülete mögött – üveg – 1db, fém – 1db
Kultúrház – üveg – 1db, fém - 1db
Temető – üveg – 1db, fém - 1db
Textil és cipő – a póstánál, SUPERMARKETE COOP üzletnél, a kis JEDNOTA üzletnél és az
alapiskola buszmegállójánál
Marhaálló – üveg – 1db, fém - 1db
A szelektív hulladékgyűjtő konténereken fel van tüntetve, hogy melyik milyen fajta hulladék
gyűjtésére szolgál.
---------------------------------------------------------------------

Kérjük Önöket, hogy ne rakjanak másfajta hulladékot az adott konténerbe,
mint aminek a gyűjtésére szolgál !

