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Peter Kováč:

Staroba

Pokorná prosba
K

eď nadíde deň, že ma už budeš vidieť
starým, i keď starcom nebudem vôbec,
buď ku mne trpezlivý a snaž sa ma pochopiť.
Keď jedlom zašpiním moje oblečenie, keď už
nedokážem riadne sa obliecť, buď trpezlivý.
Maj na pamäti časy, keď som ťa ešte učil!
Ak na teba hovorím a po tisíci raz ti opakujem ten istý príbeh, neprerušuj ma, len
počúvaj. Keď si bol ešte malý, tisíckrát som
ti musel prečítať tú istú rozprávku, kým si
nezaspal.
Ak sa mi nechce poumývať, neponižuj ma,
ani ma nekarhaj nikdy. Pamätaj si, ako som
vymýšľal milión nápadov, len aby som ťa
primal k umývaniu sa.
Ak vidíš, že aký som nevedomý pri výdobytkoch techniky, popraj mi dostatok času
a nesmej sa mi sarkasticky. Naučil som
ti veľa vecí, aby si jedol dobroty, obliekal
pekne a vedel, ako máš prijať výzvy života.

Občas si už veci nepamätám, strácam niť
nášho rozhovoru, tak dopraj mi čas na rozmýšľanie, aby som sa spamätal, no keď to
nedokážem ani tak, nebuď nervózny. To najdôležitejšie aj tak sa neskrýva v mojich vetách, nič iné ti naznačiť nechcem, len túžbu,
aby si bol pri mne a venoval si mi pozornosť.
Ak občas nechcem jesť, nenúť ma. Viem
dobre, kedy jesť mám a kedy nie. Ak moje
slabé nohy ma nepúšťajú na prechádzku,
ponúkni mi tvoje rameno, presne tak, ako
som to robil ja, keď si sa učil chodiť.
Pomôž mi v chôdzi, pomôž mi dôjsť na samý
koniec mojej cesty: láskou a trpezlivo. A ja ti
za to zaplatím s mojim úsmevom a tou veľkou láskou, ktorou som ťa vždy miloval.
Neznámy autor
(Z iniciatívy Organizácie spojených
národov október je medzinárodným
Mesiacom úcty k starším.)

Obrázok v zlatom rámiku,
asi stará spomienka,
leží zapadnutá prachom.
V rukách stíska bábiku,
a jedna zatúlaná myšlienka,
súdená večným strachom,
pretína tichú nočnú pieseň.
Akoby hľadala stratený sen,
alebo v srdci novú vášeň.
A pritom ju súži tieseň,
keď sa zobúdza biely deň,
ako nikdy nepísaná báseň.
Pretože nad ňou zvíťazil čas,
rozpadnutý na krátke chvíle,
pohlcujúce slabosť dlhých rokov.
A už len vnútorný hlas,
strácajúc na svojej sile,
pripomína tých stotisíc
prejdených krokov.
\ ^ ] [

Ero Šampanski:

Bez zaklopania
Vstupuje bez zaklopania,
pomaly, plazivo.
Driape vankúše mladosti
a biele páperie z nich
sype ľuďom na hlavu.
Do tváre vyrýva roky
radostí a starostí,
až si napokon
ustelie na perách
v geste zmiernenia.
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Verejný život

Konečne: zberný dvor je v prevádzke
K

ľukatá a dlhá cesta viedla k tomu, že
koncom prvého októbrového týždňa
sme mohli odovzdať občanom a uviesť do
prevádzky náš zberný dvor, ktorý bol vybudovaný s prispením fondov Európskej
únie. Čitatelia nášho občasníku vedia, že
k sklzu nedošlo kvôli neschopnosti prijať
potrebné rozhodnutia na miestnej úrovni
alebo zle vykonanej práce zamestnancami
obecného úradu. Išlo o – jemne povedané
– zlyhanie byrokratickej mašinérie, ktorá
hádzala polená pod naše nohy, kde len
mohla. Len jeden príklad z mnohých možných: k základnému vybaveniu nášho dvora určite patria kontajnery a traktor, nuž,
len na ich nákup sme museli vypísať dvakrát výberové konanie, napriek tomu aj po
druhom vyhlásení výsledkov konania sme
museli požiadať o kontrolu Úrad pre verejné obstarávanie, aby sme dokázali, že naše
postupy boli plne v súlade so zákonom. Ale
myslím si, že dnešok už nie je vhodný na
hľadanie vinníkov v minulosti, hlavné je
totiž to, že nová obecná ustanovizeň už
slúži našim občanom, doterajšie skúsenosti ukazujú, že dodávateľ stavebných prác odviedol slušnú robotu, náš
zberný dvor je technicky plnohodnotne
vybavený, ba, máme taký viacfunkčný,
moderný traktor, akým sa nemôžu pochváliť ani mnohé mestečká, alebo iné,
od nás väčšie obce. Vzhľadom k tomu, že
o prevádzkových pravidlách zberného dvora píšeme na inom mieste tohto vydania
Spravodaja, ja by som vyzdvihol na tomto
mieste len to, že zberný dvor slúži výlučne
obyvateľom našej obce, a len tým, ktorý

zaplatili miestnym zastupiteľským zborom
určený poplatok za odvoz smetí.
Domnievam sa, že popri prácach na zbernom dvore občania našej obce si všimli aj to,
ako postupujú práce na miestnom cintoríne,
že sú už vybudované chodníky v novej časti
hrobovej záhrady. Dodám, že našim cieľom
je, aby sme do dňa spomienky na zosnulých
odniesli aj vykopanú a nazhromaždenú zeminu z cintorína. Čo sa týka obnovy cintorína,
treba dodať, že napriek ťažkej hospodárskej situácie túto investíciu zabezpečuje
obecný úrad z vlastných zdrojov, na túto
akciu sme nedostali ﬁnančnú pomoc ani zo
štátneho rozpočtu, ani z európskych fondov.
Považovali sme totiž za potrebné, aby náš
cintorín bol v takom stave, za ktorý sa nikto
z našej obce nemusí hanbiť. V rámci obnovy
cintorína plánujeme ešte vybudovať aj lávky
pri Dome smútku. Je nám zároveň ľúto, že
veľké kontajnery musíme odniesť z cintorína,
a to z toho jednoduchého dôvodu, že niektorí
občania zneužívajú daný stav, a vynášajú domáci odpad do týchto kontajnerov.
Koncom prvého októbrového týždňa sme
mali aj ďalšiu príležitosť na radosť: odovzdali sme verejnosti a znovu vysvätili obnovenú sochu Svätej Trojice, ktorá – tlmočím aj názor niektorých starostov okolitých
obcí – sa stala novou ozdobou našej obce,
ktorá môže každého z nás naplniť hrdosťou. Napriek tomu, že do rekonštrukčných
prác nádherného umeleckého diela sa
zapojil aj obecný úrad, organizačne a aj
ﬁnančne prispel k obnove sochy, rád by
som sa poďakoval Občianskemu združeniu Svätého Jakuba Štvrtočanov, ktoré

si dalo za svoj cieľ obnoviť sochu, a po
celý čas dohliadal na realizované úkony.
Vďaka patrí však aj ﬁrme Fabrick z Veľkého
Medera, ktorá nám bezplatne dodala lícové
tehly na výstavbu okolia obnovenej sochy.
Okrem uvedených príjemných vecí miestny
zastupiteľský zbor sa však musel zaoberať
aj menej radostnými otázkami, konkrétne so
situáciou v našich školách. Je všeobecne známe, že školy na Slovensku dostávajú dotáciu
zo štátneho rozpočtu za základe počtu žiakov
v jednotlivých školských ustanovizniach, čo
znamená, že zníženie počtu žiakov automaticky znamená aj menej peňazí pre chod škôl.
Myslím si, že tento fakt by si mali uvedomiť aj
pedagógovia. Predovšetkým pre učiteľov základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským musí byť jasné, že žijeme v dobe, keď
nestačí len dobre vykonať každodennú
prácu, a odovzdávať vedomosti deťom na
patričnej úrovni, lebo platí zásada, že aj
ten najlepší výrobok potrebuje reklamu
a propagáciu. Ináč povedané: naši učitelia
musia predstaviť výsledky ich práce aj verejnosti, musia zájsť aj do susedných dedín, kde
nie je škola, a osloviť tamojších rodičov, aby
zapísali svoje deti do našej školy. Treba im
dokázať cez výsledky školy, že sa im to oplatí. Podľa mňa je neprípustné, aby obnovená
a pekná školská budova zívala prázdnotou!
Ale mám aj dobrú správu ohľadne výchovnej
činnosti v našej obci. V súlade s volebným
programom plánujeme obnovu a modernizáciu miestnej materskej školy. Na základe už dodanej dokumentácie stavebných
prác sme požiadali o vydanie stavebného povolenia, ktoré – veríme – najneskôr do konca
októbra nám vydajú, a na základe toho sa
budeme môcť uchádzať o grant vo Enviromentálnom fonde. Našim cieľom je oprava
strechy, výmena okien a dverí a zatepľovanie
celej budovy. Žiaľ, ukázali sa aj určité problémy so statikou budovy, čo budeme musieť
taktiež riešiť. Na záver nič iné nemôžem povedať, len toľko, že samospráva urobí všetko
pre to, aby budova materskej školy bola ozaj
pekným a moderným druhým domovom pre
najmladších obyvateľov našej obce.
Péter Őry, starosta

Duchovný život

Fara patrí každému...
Rímskokatolícki veriaci vo Štvrtku na Ostrove majú nového kňaza.
Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup - metropolita Bratislavskej
arcidiecézy od 1. júla 2012 vymenoval Mgr. Roberta Masiczu
za farára vo farnosti Štvrtok na Ostrove. Pána farára sme požiadali
o rozhovor a i keď priznal, že táto forma vystupovania
pred verejnosťou je mu cudzia, vyhovel našej prosbe.
- Akou cestou ste prešli, kým ste sa dostali
do Štvrtku na Ostrove? – pýtali sme ho na
úvod.
- Ak mám hovoriť o mojom kňazskom povolaní, začnem u vysviacky: bolo to v roku 2008
v bratislavskej Katedrále svätého Martina. Aj
svoju službu som začínal tam, rok som slúžil
veriacim ako kaplán. V roku 2009 som bol
vyslaný do blízkych Eliašoviec a odtiaľ moja
cesta viedla do Štvrtku na Ostrove.
- Akú dráhu ste absolvovali pred vysviackou?
- Narodil som sa v Bratislave, základnú aj
strednú školu som absolvoval v hlavnom
meste. Od útleho veku som bol miništrantom,
neskôr trinásť rokov som bol organistom
v rodnej Rači a vo Vajnoroch, kým ma Božia
prozreteľnosť zaviedla do bratislavského
kňazského seminára. Dva roky som študoval
diaľkovo na Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského, ktorú som dokončil v riadnom dennom
štúdiu. Samozrejme, počas pôsobenia ako
organista som aj pracoval, a ešte aj potom,
počas letných prázdnin ako študent teológie,
lebo ﬁnančnú podporu som nedostal od nikoho, náklady na štúdium som si hradil sám.
Božia prozreteľnosť bola vždy pri mne. Dlhé
roky som pracoval v bratislavskej Detskej
fakultnej nemocnici na oddelení detskej kardiochirurgie ako perfuziológ a mám pocit, že
aj táto práca, skúsenosti nadobudnuté v tom
prostredí - vždy otvorené a priame detské
duše a úprimnosť úzkostlivých rodičovských
sŕdc - prispeli k tomu, že som počúvol Boží
hlas, ktorý ma volá do kňazskej služby.
- Spomínali ste, že ste rodený Bratislavčan, absolvovali ste tam aj Vaše štúdiá,
preto je možno namieste otázka: odkiaľ
tá dobrá znalosť maďarského jazyka?
- Skutočne, žil som v slovenskom prostredí,

chodil som do slovenských škôl, ale moji
rodičia pochádzajú zo Žitného ostrova. Môj
nebohý otec pochádzal z Horných Janíkov,
moja mama z Rohoviec a do hlavného mesta
sa prisťahovali za prácou a tam sa aj usadili. Maďarčinu som sa naučil teda doma, veď
s rodičmi sme sa vždy rozprávali po maďarsky. Uvedomujem si však, že mám ešte čo
napravovať v tomto jazyku, veď gramatické
základy jazyka som sa nikdy neučil, ale si
myslím, že na doplnenie poznatkov nikdy
nie je neskoro.
- Tri mesiace slúžite vo Štvrtku na Ostrove,
snáď to stačí na to, aby ste sumarizovali,
akých ľudí, akú komunitu ste tu našli?
- Je to veľmi krátka doba na to, aby som vyslovil
nejaký záver. Veľa však hovoríme dnes o tom,
že je hospodárska kríza, ktorá vo viacerých
štátoch Európy vyvoláva vážne sociálne napätia. Oveľa menej slov sa však venujeme tomu,
o čom hovorí cirkev a aj niektorí ekonómovia,
že ľudstvo stojí pred križovatkou. Je tu totiž
hlboká kríza morálky, rodiny, hodnôt a to pociťujeme všade, teda aj vo Štvrtku na Ostrove.
Ľudia sa povrchne, verbálne zaujímajú o cirkev, vyhľadávajú síce kňaza kvôli Sviatostiam,
ale ozajstný náboženský život, ozajstnú vieru
prežívajú žiaľ máloktorí. Nie je mojou úlohou
hodnotiť prácu mojich predchodcov, kňazov
slúžiacich v obci predo mnou, to nechajme na
Pána Boha, no každý vidí, v akom stave je náš
starobylý kostol, v akom dezolátnom, zdraviu
nevyhovujúcom až havarijnom stave je farská
budova, ktorá nemá slúžiť iba farárovi, ale má
predovšetkým slúžiť celému veriacemu spoločenstvu farnosti, do ktorej patria aj obce Čakany, Mierovo, Hviezdoslavov, a žiaľ ľudia si
to ani neuvedomujú. Kňaz i farská budova
je tu pre nich a treba ju udržiavať v dobrom
stave, aby sa zabezpečil priestor na pastoráciu, k rôznym stretnutiam ľudí, aby mohla
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byť miestom na spoločné posedenia, príprav
prvoprijímajúcich detí, birmovancov, snúbencov na sobáš, miestom spoločného rozjímania, spoločných modlitieb. Zanedbaná
farská budova i kostol hovoria sami za seba
– o všetkom. Práve preto som z poverenia
otca arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského začal stavať novú farskú budovu s pastoračnými miestnosťami, i keď viem, že mnohí
nechápu moju rýchlu iniciatívu, možno práve
preto, lebo nevedeli, že fara patrí aj im, že je
miestom náboženského života veriacich. Na
to, aby sa vo farnosti rozbehla pastorácia je
potrebné mať aj primerané podmienky.
- Mnohí si myslia a hovoria o tom, že cirkev má ostať za múrmi kostolov, veď modlitby a viera patria výlučne do kostola.
Môj názor je iný, preto na záver dovoľte
položiť otázku: aké máte plány, ako chcete napomôcť Štvrtočanom – mladším aj
starším – k opravdovému náboženskému
životu?
- Zachovať a oživiť kresťanskú tradíciu je veľmi
dôležité: ten, kto nepozná minulosť, nevie budovať a vážiť si ani budúcnosť. Práve preto sme
obnovili aj jednu pradávnu krásnu tradíciu
už na začiatku nového školského roka, keď sa
žiaci, pedagógovia a rodičia spoločne zúčastnili na svätej omši, kde sme s Božou pomocou
a vzývaním Ducha Svätého začali nový školský
rok. Máme dohodu so skautmi, že sa môžu
nasťahovať do priestorov starej fary a vytvoriť
si základný tábor. Môžu tam mať vlastnú základňu, centrum a v uplynulých dňoch tu mali
už aj víkendový tábor. Začal som vyučovať náboženstvo v miestnej základnej škole, začala sa
príprava detí na prvé sväté prijímanie a na birmovanie. Stojíme pred veľmi dôležitou etapou,
veď Svätý Otec od 11. októbra 2012 vyhlásil
Rok viery, ktorá potrvá do 24. novembra 2013.
Náš pápež Benedikt XVI. nás tým povzbudzuje
k tomu, aby sme sa obnovili v našej viere, aby
sme opäť našli zmysel kresťanského života. Ja
verím a spravím všetko preto, aby sme to pocítili aj tu vo Štvrtku na Ostrove. Čaká nás dlhá
cesta, ale musíme ňou prejsť. Mojim životným
krédom je – v zmysle listu apoštola Sv. Pavla
k Filipanom – , že „čo mi bolo ziskom, kvôli
Kristovi pokladám za stratu. A vôbec všetko
pokladám za stratu pre vznešenosť poznania
Krista Ježiša, môjho Pána.“
Sándor Neszméri
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Informácie

Môžeme využívať služby zberného dvora
S

tarosta obce Štvrtok na Ostrove dňa 6. októbra otvoril a pustil do prevádzky zberný
dvor v našej obci, ktorý odteraz bude otvorený
v každom týždni, vždy v stredu a v sobotu. Od
1. mája do 30. septembra medzi deviatou a dvanástou hodinou, v poobedňajších hodinách od
jednej do šiestej bude prijímať odpad, v jesenných a zimných mesiacoch, presnejšie od 1. októbra do 30. apríla bude nepatrná zmena v tom,
že v poobedňajších hodinách otváracia doba
bude kratšia o hodinu, teda dvor bude otvorený
od jednej do piatej hodiny.
Zastupiteľský zbor obce ohľadne prevádzkovania zberného dvora upozorňuje na to, že dvor je
určený výlučne pre fyzické osoby, ktoré majú
trvalý pobyt na území obce Štvrtok na Ostrove a sú zapojené do systému zberu komunálneho odpadu a majú uhradený poplatok za
odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. .
Zberný dvor nie je určený na preberanie odpadu
z podnikateľskej činnosti.
Cieľom zabezpečia bezproblémového a efektívneho chodu zberného dvora je treba vedieť, že
návštevník pri dovoze odpadu na zberný dvor
je povinný prihlásiť sa na vrátnici a riadiť sa
pokynmi obsluhy zberného dvora. Zároveň obyvateľ je povinný preukázať sa platným občianskym preukazom prevádzkovateľovi zberného
dvora a dokladom preukazujúcim úhradu
ročného poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu (doklad za predchádzajúci rok je platný do 31. marca bežného roka).
Podmienkou vstupu a prevzatia odpadu do
zberného dvora je vyplnenie Formulára návštevníka, ktorý slúži pre účely evidencie odpadov v zmysle platných právnych predpisov. Do

evidencie sa zapisujú nasledovné údaje: meno a
priezvisko, bydlisko, druh a množstvo dovezeného odpadu ako aj evidenčné číslo vozidla, ktoré
odpad priviezlo. Ďalšie osobné a iné údaje nebudú zaznamenávané.
Zberný dvor prijíma:
- zložky komunálneho odpadu, ktoré možno
mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný
druh odpadu,
- objemové odpady, ktoré svojim rozmerom
a hmotnosťou nezodpovedajú používaným zberným nádobám v systéme zberu komunálneho
odpadu. Patria sem napríklad: nábytky, dvere,
skrine, postele a podobne. Dvor preberá výlučne rozobratý objemový odpad, ktorý je zbavený kovových, sklenených atď. častí.
- drobné stavebné odpady, ktoré sú odpady
z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných
fyzickou osobou, na ktoré sa podľa zákona
nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlasovacia
povinnosť. Patrí sem najmä: dlažba, omietka,
okná /bez skla/, kúsky muriva, betónu, malty,
lepidla a podobne.
- biologicky rozložiteľný odpad, ako je odpad
rastlinného pôvodu zo záhrad (najmä tráva,
vetvy, lístie, konáre, vinič). Pri odovzdávaní
biologicky rozložiteľného odpadu sa preberá
výlučne odpad rozdelený zvlášť na trávu,
lístie, konáre a iné rastlinné odpady, ktoré je
nutné zdrviť.
- papier všetkého druhu, avšak nie je možné
odovzdať papier znečistený ropnými látkami,
farbami a podobne.
- biele a farebné sklo, ktoré je vhodné rozdeliť.
- pneumatiky,
- plasty, ako sú odpady rôzneho druhu PET, PE,

Zoznam manipulačných poplatkov
Por. číslo

Kat. číslo

Názov

Manipulačný poplatok

1.

20 01 01

Papier a lepenka

bez popl.

2.

20 01 02

Sklo

bez popl.

3.

20 02 01

Biologicky rozložiteľný odpad

bez popl.

4.

20 01 10

Šatstvo

bez popl.

5.

20 01 11

Textil

bez popl.

6.

20 01 21

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

bez popl.

7.

20 01 33

Batérie a akumulátory

bez popl.

8.

20 01 36

Vyradené elektrické a elektronické zariadenia

bez popl.

9.

20 01 38

Drevo

bez popl.

10.

20 01 39

Plasty

bez popl.

11.

20 01 40

Kovy

bez popl.

12

20 01 25

Jedlé tuky a oleje

bez popl.

13.

16 01 03

Opotrebované pneumatiky

1,50 euro / pneumatika
z osobného automobilu,
nákladné auto, traktor
5,-- euro / pneu.

14.

17 99 00

Drobný stavebný odpad

1 m3 / 20,-- Euro

PP, PVC. PET fľaše musia byť stlačené a uložené
v umelohmotnom vreci. Fólie, polystyrén /vrátane fasádneho/ sa nepreberá!
- akumulátory a batérie - olovené, niklovo-kadmiové, ortuťové a iné batérie, ale výlučne akumulátory a batérie nerozobraté, s nenarušeným
obalom.
- problémové látky, ďalej elektrické a elektronické zariadenia, obsahujúce aj ortuť, farby,
tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce
nebezpečné látky. Zberný dvor však preberá
výlučne nerozobratý elektroodpad!
Obsahom odpadu teda nemôže byť :
• nerozobratý nábytok,
• uhynuté zvieratá a iný biologický odpad – na
likvidáciu je potrebné vyhľadať v adresáre ﬁriem špecializované ﬁrmy na likvidáciu tohto
druhu odpadu,
• komunálny odpad a jeho nebezpečné zložky /
napríklad vyprázdnené nádoby po škodlivých
surovinách, tekutinách a plynoch, azbest a podobné hmoty/,
• chemické látky, farby a ich obaly,
Obec Štvrtok na Ostrove si vyhradzuje právo neprijať odpad, ktorý je na základe samostatného
posúdenia zamestnanca zberného dvora silne
znečistený, alebo
• obsahuje nebezpečné látky
• obsahuje látky a materiály, ktoré nie sú predmetom ukladania
• odovzdávané množstvo presahuje povolené
množstvo
• osoba je nedôveryhodná – je podozrenie, že
nie je pôvodcom odpadu, že nie je fyzickou
osobou, nie je zapojená do systému zberu
a podobne
Obec Štvrtok na Ostrove si vyhradzuje neprijať odpad v prípade technickej alebo inej poruchy alebo ak v dôsledku nedostatočnej kapacity nie je možné dovezený odpad uložiť.
Návštevníkom zberného dvora je dobre vedieť, že
obec Štvrtok na Ostrove monitoruje areál elektronickým kamerovým systémom. Všetci návštevníci
ako i zamestnanci zberného dvora sú zaznamenávaní kamerovým systémom, ktorý obec vyhodnocuje a využíva na ochranu majetku a predchádzaniu
škodám. Zvukový záznam sa v areály ZD nenahráva.
Samozrejme, návštevník zberného dvora má
právo podať sťažnosť na postup zamestnancov
pri ukladaní odpadu. Sťažnosť musí obsahovať nasledovné náležitosti:
• Meno, priezvisko, trvalý pobyt resp. korešpondenčnú adresu sťažovateľa /prípadne tel.
číslo/.
• Predmet sťažnosti.
• Deň a hodina, kedy sa stala udalosť, ktorá je
predmetom sťažnosti.
• Meno konkrétneho zamestnanca ZD, ktorý je
predmetom sťažnosti.
Sťažnosť je potrebné zaslať alebo doručiť na
Obecný úrad Štvrtok na Ostrove, Mýtne námestie
č. 1, 930 40 Štvrtok na Ostrove.
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Használhatjuk a gyűjtőudvar szolgáltatásait
O

któber 6-án adta át és helyezte üzembe
Csallóközcsütörtök polgármestere, Őry
Péter a község hulladékgyűjtő-udvarát, amely
attól a naptól kezdve minden hét szerdáján és
szombatján tart nyitva. Május 1-jétől szeptember 30-áig reggel 9 órától déli 12 óráig, majd
délután egytől hatig látogatható, a közbülső
őszi-téli hónapokban, tehát október elejétől
április végéig annyi a változás, hogy egy órával
rövidül a nyitvatartási idő, vagyis az udvar délután csak öt óráig tart nyitva.
Az önkormányzat a gyűjtőudvar használatával kapcsolatban külön felhívja a ﬁgyelmet arra, hogy szolgáltatásait kizárólag csallóközcsütörtöki lakosok vehetik
igénybe, akik beﬁzették a hulladék-elszállítási illetéket a községi hivatal számlájára. Vállalkozói tevékenységből származó hulladékot az udvar nem fogad be.
Az udvar zavartalan működése és a hulladékátvétel folyamatossága céljából fontos tudni,
hogy a hulladékkal oda érkező lakos köteles
bejelentkezni a portán, érvényes személyi
igazolvánnyal igazolni magát a gyűjtőudvar
üzemeltetőjénél, s bemutatni a bizonylatot az éves kommunálishulladék-elszállítási illeték megtérítéséről (az előző évi bizonylat a folyó év március 31-éig érvényes).
Az udvarba való belépés és a hulladékátvétel
feltétele a Látogatói űrlap kitöltése, amely
a hatályos jogszabályok szerint a hulladéknyilvántartás célját szolgálja. A nyilvántartásba az alábbi adatok kerülnek: családi és
utónév, lakcím, a beszállított hulladék fajtája és
mennyisége, a hulladékot beszállító gépjármű
rendszáma. Egyéb személyi adatok nem kerülnek bejegyzésre.
Az udvar fogadja:
- a kommunális hulladékot, amelyet mechanikusan összetevőire lehet választani, és önálló
hulladékfajtaként lehet kezelni,
- a nagyméretű hulladékot, amely méretei és
súlya miatt nem helyezhető el a kommunális
hulladékgyűjtő rendszerben használt tárolóedényekben. Ilyenek például: a bútordarabok,
az ajtók, a szekrények, az ágyak stb. Az udvarban kizárólag darabokra szedett nagyméretű hulladék helyezhető el, amelyről előzőleg
eltávolították a fény, üveg stb. elemeket,
- az építési törmeléket, amely a magánszemély
által végzett szokásos, építési engedélyt vagy
hatósági bejelentés nem igénylő karbantartási
munkák során keletkezett (pl. csempe, járólap,
vakolat, ablakok (üveg nélkül), építőanyag-darabok, ragasztók stb.),
- a biológiailag lebomló hulladékot, a növényi
eredetű, főként kerti hulladék (elsősorban fű,
faág, falevél, avar, szőlővessző stb.). A biológiailag lebomló hulladék leadásakor kizárólag osztályozott hulladékot vesz át az udvar,
külön a füvet, a falevelet, az ágakat és más
növényi részeket, melyeket aprítani kell.

- a papírt, ha meg van tisztítva a fém vagy más,
nem papír részektől,
- az üveget, a fehéret és a színeset egyaránt,
melyet érdemes elkülönítve gyűjteni,
- a gumiabroncsot,
- a műanyagot – különböző fajta PET, PE, PP,
PVC műanyag hulladékot. A PET-ﬂakonokat
össze kell lapítani, és műanyag zsákban kell
elhelyezni.
- az akkumulátorokat és szárazelemeket, ólom,
nikkel-kadmium, higany és más tartalmú elemek. De: kizárólag ép borítású, megbontatlan
akkumulátorok és szárazelemek adhatók le.
- veszélyes anyagokat, illetve villamos és elektronikus készülékeket. Az Udvar kizárólag megbontatlan villamos és elektronikus hulladékot
vesz át!
A hulladék tehát nem tartalmazhat:
• Szétszedetlen bútort,
• elhullott állatot vagy más biológiai hulladékot – ezek megsemmisítéséhez a cégjegyzékekben kell az ilyen hulladék kezelésére szakosodott cégeket keresni,
• kommunális hulladékot és annak veszélyes
összetevőit (pl. veszélyes nyersanyagokat,
folyadékokat, gázokat, azbesztet stb.) tartalmazó kiürült edényeket,
• vegyszereket, festékeket és ezek csomagolásait.
Csallóközcsütörtök Község jogot formál arra,
hogy ne vegye át a hulladékot, amennyiben az az
Udvar alkalmazottjának önálló véleménye szerint

• erőteljesen szennyezett,
• veszélyes anyagokat tartalmaz,
• olyan anyagokat és összetevőket tartalmaz,
amelyek nem helyezhetők el a lerakaton,
• a beszállított mennyiség meghaladja az engedélyezett mennyiséget,
• a személy megbízhatatlan – fennáll a gyanú,
hogy nem a hulladék előállítója és nem magánszemély, vagy nem részese a kommunális
hulladékgyűjtési rendszernek stb.
Érdemes tudni,
hogy Csallóközcsütörtök
község a gyűjtőudvar területét elektronikus kamerarendszerrel ﬁgyeli. Az udvar
minden látogatóját és alkalmazottját rögzíti a kamerarendszer, a felvételt a község
kiértékeli és vagyonvédelmi, valamint kármegelőzési célokra hasznosítja. Hangfelvétel az udvarban történtekről nem készül.
Természetesen az udvar látogatójának jogában áll panaszt tenni az alkalmazottakra a hulladék elhelyezése során tanúsított magatartásuk
miatt. A panasznak az alábbiakat kell tartalmaznia: A panaszos családi és utóneve, állandó
lakcíme vagy postai küldeményekre szolgáló
címe (esetleg a telefonszáma), a panasz tárgya,
a panasz tárgyát képező esemény megtörténésének napja és órája, az udvar konkrét alkalmazottjának a teljes neve, akire a panasz vonatkozik. A panaszt Csallóközcsütörtök Községi
Hivatalának kell benyújtani vagy kézbesíteni,
a Vám tér 1. sz., 930 40 Csallóközcsütörtök cím
alatt.

A Csallóközcsütörtöki Gyűjtőudvar üzemeltetési
szabályzatának melléklete
Kezelési illetékek
Sorszám

Kat.szám

Megnevezés

Térítési illeték

1.

20 01 01

Papír és hullámpapír

illetékmentes

2.

20 01 02

Üveg

illetékmentes

3.

20 02 01

Biológiailag lebomló anyagok

illetékmentes

4.

20 01 10

Ruhanemű

illetékmentes

5.

20 01 11

Textil

illetékmentes

6.

20 01 21

Fénycsövek, izzók és más higanytartalmú
hulladék

illetékmentes

7.

20 01 33

Szárazelem és akkumulátor

illetékmentes

8.

20 01 36

Villamos és elektronikus készülékek

illetékmentes

9.

20 01 38

Fa

illetékmentes

10.

20 01 39

Műanyag

illetékmentes

11.

20 01 40

Fém

illetékmentes

12

20 01 25

Étkezési zsírok és olajok

illetékmentes

13.

16 01 03

Elkopott gumiabroncs

1,50 euró / abroncs
személyautó esetén
5,-- euró/ abroncs traktor
és teherautó esetén

14.

17 99 00

Építési törmelék

1 m3 / 20,-- euró

