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Napi Szelektív Hírlevél 
Csütörtök 

 
 

Kedves Olvasó! 
 

Tegnap hírlevelünkből a műanyag és fém hulladék helyes gyűjtésének fontosságáról 
szerezhettél információt. Az Európai Hulladékcsökkentési Hét mai napján az 
üveghulladék megfelelő szelektálásáról lesz szó. 

 
 

 
 
 
Az üveg az egyik legrégebbi csomagolóeszközünk. Bár 

előállítása meglehetősen sok energiát igényel, a 
környezetre nem fejt ki káros hatást, mivel három 

természetes és nem mérgező összetevőből áll, és 
védőréteg nélkül is alkalmas élelmiszerek tárolására. 
Az egyetlen olyan anyag, melyet korlátlanul újra lehet 

hasznosítani minőségvesztés nélkül. Ehhez azonban 
nagyon fontos a szennyeződésektől mentes 

üveghulladék megfelelő szelektálása. 
 
A színes üvegek külön gyűjtése azért fontos, mert az 

ezekben található színezőanyagokat nem lehet kivonni az 
üvegből, így abból színtelen üveg már nem készülhet. Sok 

helyen együtt lehet csak gyűjteni a különböző színű 
üvegeket, itt fejlett gépsorok válogatják szét az 
üvegfajtákat. 

 
Egy üveg terméket számtalan módon újra lehet használni, 

más-más funkciókban, mielőtt a szelektív kukába dobnánk. 
A palackokat és befőttes üvegeket újratölthetjük 
finomságokkal vagy egy kis kreativitással dísztárgyakat 

készíthetünk belőlük. 
 

Ha már nem tudjuk üveg 
tárgyainkat újrahasználni, és 

kénytelenek vagyunk a kukába 
dobni őket, akkor ügyeljünk arra, 
hogy helyesen tegyük azt. A 

szelektív üveggyűjtőkbe sörös, 
boros vagy ásványvizes 

 

Tudtad-e, hogy az üveget már 
a fáraók korában is nagyra 
tartották? Az egyiptomiak 
üvegei i.e. 3000-ben 
ugyanúgy készültek, mint a 

mai nátronüvegek. 

Tudtad-e, hogy az 
újrahasznosított üvegből 

készült palackok 
előállításánál 50 %-kal 
kevesebb vízszennyezés 
érhető el? 
 

Tudtad-e, hogy egy 
üvegpalacknak 
legalább 8 hét kell, 
hogy újrahasznosítsák 

és ismét a polcokra 
kerüljön? 
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üvegpalackok, befőttesüvegek, kozmetikai termékek 
üvegcséi kerülhetnek. 

 
Különböző síküvegek, ablaküvegek, tükröket, 

villanykörtéket, gyógyszeres fiolákat, szemüvegeket és 
képernyőket a szelektívgyűjtőbe nem szabad dobni. A fent 

felsorolt hulladékokat hulladékudvarokban lehet leadni, 
illetve az izzókat, világítótesteket a legtöbb 
szupermarketben kihelyezett gyűjtőkben, a gyógyszeres 

üvegcséket pedig a gyógyszertárakban leadni. 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Holnapi hírlevelünkben az elektromos és elektronikai berendezések, elemek és egyéb 
veszélyes hulladékok gyűjtéséről tudhatsz meg érdekességeket. 

 

 

 
 

Tudtad-e, hogy egy újrahasznosított üveggel annyi energiát 
spórolunk, amennyivel egy számítógép 25 percig, egy televízió 
3 órán keresztül, egy mosógép 10 percig működhet? 
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