
 

                     
 

 
Kedves szülők és mindazok, akik részt kívánnak venni  
 

"A HULLADÉK HASZNOS" 
 
nevezetű, nyeremények lehetőségével járó kampányban, amelyet 2016. március 14-től  2016. 
április 20-ig szervez meg a murszombati Saubermacher – Kommunális Vállalat Kft., a ZEOS Kft. 
és a »Murski val« Rádió (aki a média-szponzor), együttműködve az óvodákkal, az általános- és 
középiskolákkal, valamint Önökkel is, akik gyűjteni szeretnék az elektromos  hulladékot és a 
már használhatatlan elektronikus berendezéseket. 
 
 
Segítsen gyermekének minél több e-hulladékot összegyűjteni, mert a győztes iskola 
nyereményben részesül: részt vehet egy ismert szlovén zenész koncertjén. Böngésszen egy 
kicsit a fiókokban, a pincében, a garázsban, a padláson, a munkahelyén, …  
A következő tárgyak jönnek számításba:  

 Nagy háztartási gépek (hűtőszekrény, mélyhűtő ládák és –szekrények, tűzhely, mosó- 
szárító- és mosogatógép, villanyradiátor, mikrohullámú sütő, …) 

 TV készülékek és számítógépes monitorok,  

 Háztartási kisgépek (porszívó, elektromos szerszámok, nyomtatók, számítógépek, 
turmixgép, rádió, vasaló, különböző darálók, elektronikus mérleg, elektromos seprű, 
olajsütő, ...) 

 Kis készülékek (telefonok, mobiltelefonok, töltők, elektromos játékok, MP3 lejátszók, 
borotvák, hajszárítók, számítógépes egerek és billentyűzetek, elektromos fogkefék, 
USB-kulcsok ...) 

 lámpák (izzók) és 

 elemek, akkumulátorok. 
 

Amennyiben nagyobb készülékeik vannak, arra kérjük Önöket, hogy ezeket szállítsák el az 

Önökhöz legközelebbi Saubermacher – Komunala Murska Sobota Kft. Gyűjtőközpontba. A 

gyűjtőhelyek listája a következő honlapon érhető el: http://www.saubermacher-
komunala.si/si/zbirni-centri.  A kisgépeket a tanulók - a tanárok utasítása szerint - hozzák el 
az iskolába.  
 

Mindenki, aki a kampány során lead valamilyen elektronikus hulladékot, és leadja a kitöltött 

nyereményszelvényt, részt vesz a nyereménysorsoláson. Kísérje figyelemmel a Murski Val 

Rádiót, ahol heti két alkalommal nyereménykérdés hangzik el. A kampányt a média támogatja, 

az eseményeket napi szinten kísérik figyelemmel a rádió ismert műsorvezetői.  

Az eseményekről részletesebben a következő honlapokon olvashatnak: 

http://www.saubermacher-komunala.si  és  http://zeos.si/sl. 
 

Köszönjük, hogy Ön is hozzájárul ahhoz, hogy gyermekeinkben tudatosítsuk, mennyire fontos 
a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladékok újrahasznosítása egy szebb jövő érdekében. 
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