A meglévő Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Telep, valamint az újonnan épült kondorosi és szarvasi komposztáló telepek nyitvatartási időben veszik át a lakosság zöldhulladékát, így akiknél nem került kihelyezésre
biokuka, ők is leadhatják a felesleges komposztálható hulladékot. Az összegyűjtött, nagy mennyiségű komposztból
a közösségi kertek, parkok talajminőségét is javítják.

SIKERREL ZÁRULT A
KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
PROGRAMJA
Csökkenő hulladékhegyek, rezsicsökkentéssel mérsékelt szemétszállítási díj, minden lakos számára elérhető,
jól kiépített rendszer jellemzi a Szarvason, Gyomaendrődön, Kondoroson, Kardoson és Csabacsűdön megvalósult környezetvédelmi fejlesztést. A fejlesztés célja, hogy
csökkenjen a lerakókra kerülő szemét mennyisége, mely
csak a lakosság közreműködésével, a hulladékok szelektív
gyűjtésével valósítható meg. A szelektív gyűjtés nemcsak a
csomagolási (papír, műanyag, fém, üveg), hanem a szerves
hulladékra is vonatkozik, ez utóbbi komposztálásával.
A háztartásokban keletkező biohulladék (levágott fű,
lomb, avar, ágnyesedék, gyümölcs és zöldség maradék, virágok, kávézacc, teafű, tojáshéj) a házi komposztládában
gyűjthető, az extra mennyiségű zöldhulladék pedig a
biokukákba kerülhet. Míg a házilag keletkezett komposzt
a kertben használható fel, a biokukákban gyűjtött települési zöldhulladék elszállításra kerül a komposzt telepekre.
A meglévő Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Telep, valamint az újonnan épült kondorosi és szarvasi komposztáló telep nyitvatartási időben átveszi a lakosság zöldhulladékát, így akinél nem került kihelyezésre biokuka, ők
is leadhatják a felesleges komposztálható hulladékot. Az
összegyűjtött, nagy mennyiségű komposztból a közösségi
kertek, parkok talajminőségét is javítják.

Ne feledje! A szerves eredetű anyagok és hulladékok szinte kivétel nélkül komposztálhatók.

Melyek ezek?
è Konyhai hulladékok: gyümölcs, zöldség, krumpli, tojáshéj, kávézacc, tea-filter tartalma, elhervadt, vágott
virág, elszáradt cserepes növények (cserép nélkül) stb.
è Kerti hulladékok: elnyílt virágok, lehullott gyümölcs- és
zöldség, ágak, gallyak, lombok, fűnyesedék, kerti gaz
è Egyéb hulladék: kezeletlen fa, papír (nem színes), karton, haj és köröm.

NEM SZABAD KOMPOSZTBA DOBNI
è Főtt ételmaradékot (főként húst és halat, mártásokat
és leves-maradékokat), kenyeret és csontokat
è Hamut (vagy csak nagyon kis mennyiségben)
è Üveget, fémet és műanyagot (idegen anyagot)
è Színes újságot
è Pelenkát, porzsák tartalmát
è Fáradt olajat, vegyszereket, festéket, elemet, növényvédő szert, gyertya maradékot (semmiféle veszélyes
anyagot!)
Köszönjük aktív közreműködését!
Brlás János
Elnök, Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása

A komposzttelepek címei
Szarvas

Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
5540 Szarvas, Ipartelep út 2.

Kondoros

Kondoros Város Önkormányzatának Települési
Szolgáltató Intézménye
5553 Kondoros, Liget u. 2.

Gyomaendrőd

Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft.
5500 Gyomaendrőd, Tanya 104.

Kérdése van?
Hívja az alábbi telefonszámokat!
Szarvasi KOMÉP
Vársogazdálkodási Nonprofit Kft.

+36.66.312.933
Kondoros Város Önkormányzatának
Települési Szolgáltató Intézménye

+36.66.388.648
Gyomaendrődi
Regionális Hulladékkezelő Kft.

+36.66.386.094

Európai Szociális
Alap

