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hajómalom

nyitás

elektronikai hulladék

A hajómalom felkészítése a tavaszi nyitásra
2013 õszén már megkezdõdött a tavaszi nyitásra való felkészülés. A hengerszék durva hengerpárját élesíteni vittük Szegedre a Zöld Acél
Kft. üzemébe. A felmerülõ kisebb javításokat
helyi vállalkozók önzetlen segítségével végeztük, így a hengerszék 2014. február végére ismét
üzemkész állapotba került. A másik nagy munkánk a farazati vízjáró (híd) cseréje. Az eddigi
180 kg/négyzetméter terhelhetõségû hidat 400
kg/négyzetméter terhelhetõségûre cseréltük, így

Tisztelt Lakosok!

ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYÛJTÉS
RÁCKEVÉN
Elektronikai hulladék
szelektív gyûjtése!

TEGYÜNK EGYÜTT AZ
ÉLHETÕBB KÖRNYEZETÉRT!

Elektronikai hulladékgyûjtés
idõpontja, helyszíne:
2014. április 26.
(szombat)
8.00-13.00 óra között
a Ráckeve, Ady Endre utcai
P II. Parkolóban
(könyvtár mögött).

már nem kell korlátozni a hídon egyszerre tartózkodók számát. A hidat
Beliczay Gábor fiatal ráckevei tervezõmérnök térítésmentesen tervezte. A hídszerkezet elkészítését a Vidékfejlesztési
Minisztérium pályázatából finanszíroztuk. A hidat a tervezõ által készített tervek alapján Taligás János, Viski György
asztalosmesterek és Bodor István ácsmester készítették. A régi híd kiemelését
és az új híd beemelését most is mint a
malom megépítését az elsõ pillanattól támogató Havária Kft. önzetlen munkája segítette.
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2014-ben
is egy fõ fizetett nyugdíjas tárlatvezetõt
alkalmazunk, Biczi József személyében,
akinek a munkájával mindenki elégedett.
A hétvégi bemutató õrléseket 24 fõ 4
órás váltásokban fogja végezni, ugyanúgy önkéntes munkában, mint az elmúlt
években. A hajómalom az átadástól
kezdve önfenntartó. A segítõ támogatókkal a malom felkészülten várja a 2014.
április 1-jei nyitást!

Támogatóink:
HAVÁRIA Kft. Ráckeve, KORAX Gépgyár
Ráckeve, DR. KÖCHER Kft. Ráckeve, POLIGON Kft. Ráckeve, SZABÓ Bt. Szigetbecse,
ATTACSÕ Kft. Budapest Tóth Sándor, TECHNIKAI BRIGÁD Bt. Ráckeve, ZÖLD ACÉL
Kft. Szeged, Rátkai Antal Ráckeve, ifj. Csömöri
János, Taligás János, Bodor István, Viski
György, Pongrácz József
Ráckeve, 2014. 03. 23.
Szõgyényi Gábor
Ráckevei Molnár Céh Alapítvány elnöke

A gyûjtés szervezõi elkötelezett hívei a környezet védelmének, ezért szeretnék elérni, hogy
Ráckevén szélesedjen az újrahasznosítható hulladékok begyûjtésének köre. Az e-hulladék különleges gyûjtést és kezelést igényel – azaz nem gyûjthetõ a háztartási vegyes hulladékkal. Sajnos az
e-hulladék a sok újrahasznosítható másodnyersanyag mellett számos mérgezõ anyagot –
nehézfémet (ólom, kadmium, higany, króm) is tartalmazhat, amelyek a környezet számára nagy
veszélyt jelenthetnek. Az e-hulladék másodnyersanyagokat is rejt, amelyeknek jelentõs része újrahasznosítható. Ennek ellenére nagy részük ma mégis hulladéklerakókba, erdõszélekre, illegális lerakókba vagy illetéktelen kezekbe kerül.
Cél az, hogy az e-hulladék minél nagyobb mértékben hasznosuljon, illetve a benne található
környezetre, emberre veszélyt jelentõ mérgezõ anyagok ellenõrzött körülmények között kerüljenek ki környezetünkbõl.
Védjük együtt környezetünket! Kérjük, vegyen részt felhívásunkban!
A gyûjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség igénye nélkül „minden, ami
valaha árammal, akkumulátorral mûködött”.
Azok számára, akik nem tudják megoldani az e-hulladék elszállítását, de szeretnének megszabadulni nagyméretû, nagytömegû e-hulladékuktól, térítésmentesen igénybe vehetõ a „Házhoz megyünk érte akció” szolgáltatása. Ennek keretében a szervezõk vállalják az összekészített eszközök
elszállítását Ráckeve területén, amennyiben legalább 100 kg e-hulladék gyûlt össze. Ez a mennyiség
kb. 3-4 db nagyméretû mûszaki tárgy (pl.: hûtõ, mosógép, tv).
Az elszállítandó eszközöket kérjük, ne helyezzék ki õrizetlenül az ingatlanukon kívülre, így elkerülhetõ a berendezések fosztogatása, illetve a környezet szennyezése!
Ugyanígy várjuk az intézmények (iskolák, szociális, egészségügyi, oktatási és egyéb, gazdasági intézmények stb…) bejelentését is, s igény szerint a környezetvédelmi elõírásoknak megfelelõen igazolást állítunk ki az átvételrõl.
Az igények bejelentését a 06-1-269-02-34-es telefonszámon várjuk 2014. április 26-ig, munkanapokon 08:00-16:00-ig. A bejelentésben telefonos elérhetõséget is kérünk megadni, a begyûjtõ járat megtervezését követõen szükségessé válhat az elszállítás idõpontjának pontosítása céljából!
A ROLFIM Szövetkezet lehetõséget biztosít, hogy egész évben a 2310 SzigetszentmiklósGyártelep ÁTI-Sziget Ipari Park alatti telephelyén használt, illetve hulladékká vált elektromos és
elektronikai berendezéseket térítésmentesen átveszi H-P-ig 8-13 óra között. Elektronikai hulladékgyûjtéssel kapcsolatosan érdeklõdni szintén a 06-1-269-0234-es telefonszámon lehet!
Együttmûködõ munkájukat köszönjük!

