Nem minden hulladék szemét!
Gyűjtsön szelektíven!
Tudta Ön, hogy hazánkban ma egy ember évente átlagosan
470 kilogramm szemetet termel? Környezetünk megóvása érdekében a legfontosabb a hulladék mennyiségének minimalizálása és az újrahasznosítás.
A hulladékhegyek csökkentésének érdekében gyűjtsünk szelektíven! A hulladékok jelentős része másod-nyersanyagként hasznosítható, így az anyag nem vész el, csak átalakul!

Így gyűjtsön szelektíven!
A gyűjtőszigeteken a kék konténer a papír-, a sárga a műanyag,
a zöld az üveg-, a szürke pedig a fémhulladék gyűjtésére szolgál.
• A fémkukába dobható: konzervdoboz, fémfólia, fémtubus, főzőedény, szerszám, kábel, drót, italos doboz, szerelvény, cső,
acélpánt, üvegekről levett fém kupak és fedél.
• Semmiképp ne tegyen bele: félig telt, még festékes, lakkos és
olajos dobozt, mosogató- és mosógépek, gáztűzhelyek alkatrészeit, illetve nagyobb elektromotorok, gép-, gépkocsi- és kerékpáralkatrészeket (ezeknek a hulladékudvarokban van a helye.)
• A papírgyűjtő-edénybe dobható: újságpapír, kartondoboz ös�szehajtva, tiszta csomagolópapír, irodai papírhulladékok, papír
étkezési eszközök, italos kartonok.
• A színesüveg-gyűjtőbe dobhat: színes (zöld, barna, sárga) italos, parfümös, konzerves üveget.
• Nem gyűjthető szelektíven: színezetlen, azaz fehér, drótszövetes és katedrálüveg, kerámia, porcelán, gyógyszeres üvegek.
• A biohulladék gyűjtőbe tehet: levágott füvet, faleveleket, faforgácsot, a zöldségek szárát, a csonthéjas gyümölcsök magját, kávét, teát, elszáradt szobanövényt, sőt meg a tojáshéjat is.
Az összegyűjtött biohulladékot komposztálhatja, majd javíthatja
vele kertjének talajminőségét.
Válassza Ön is a szelektív hulladékgyűjtést, mert Körös-szögi
ember takarékos, takaros és tisztán tartja környezetét!

Közös erővel
a tisztább, élhetőbb
környezetért!

Kohéziós Alap
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Ha Ön is tenni kíván környezetéért, többet szeretne megtudni
a Körös-szögi kistérség hulladékgazdálkodási programjáról
(KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005) vagy kérdései merültek föl,
jöjjön el lakossági fórumaink egyikére az alábbi időpontokban
és helyszíneken!

Kondoros
2014. december 1. 16.00 óra
Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terme,
Hősök tere 4-5.

Kardos
2014. december 3. 17.00 óra
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Nagyterme,
Árpád út (egykori iskola)

Csabacsűd
2014. december 4. 17.00 óra
Polgármesteri Hivatal Nagyterme,
Szabadság u. 41.

Gondolta volna, hogy a háztartásban
keletkező hulladék közel 30%-a
komposztálható?
A zöldségeket, zöld szárakat, leveleket, kávét, tojáshéjat, levágott
füvet és gallyakat ne kezelje szemétként, hiszen kiváló komposzt
készíthető belőlük!
Akiknek gondot okoz az otthoni komposztálás, azoknak jó hír, hogy
a Körös-szögi kistérség hulladékgazdálkodási programja keretében hamarosan minden városias társasházhoz kerül biokuka.
Az így összegyűjtött zöld-hulladékot a közeljövőben a kondorosi
komposztálótelepre szállítják, ahol univerzális erőgéppel, késes
erőgép meghajtású komposztáló aprítóval és saját motoros meghajtású, kalapácsos komposztáló alapgéppel, illetve erőgép meghajtású komposzt rostával minőségi komposzt alapanyaggá dolgozzák át azokat. Néhány hónapos érést követően pedig el is készül a
kiváló minőségű komposzt, azaz szerves trágya.

Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk!

A zöld hulladék nem szemét, érték!
A háztartási hulladékok összetétele
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A hamarosan elkészülő kondorosi
komposztálótelep

A Körös-szögi kistérség hulladékgazdálkodási programjának
köszönhetően hamarosan minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy
csökkenjen a térségben keletkező
szemét mennyisége.
Hogyan lehetséges ez?
• 2400 db kisebb, illetve 80 db 400 literes és 20 db 1000 literes
háztartási komposztáló edény kiosztására, valamint kihelyezésére kerül sor Gyomaendrődön, Szarvason és Kondoroson.
• Szarvason, Gyomaendrődön és Kondoroson minden kertes
családi háznál lesz majd biokuka – összesen 2100 db 120 literes, illetve 2986 db 240 literes (összesen 5086 db) kuka.
• 12-vel nő a gyűjtőszigetek száma, ez összesen 64 új konténer
beszerzését jelenti.
• 3 db 16 m3-es szelektív hulladékgyűjtő és 1 db konténerszállító autó hozzátartozó pótkocsival gyűjti majd a hulladékot
Szarvas, Gyomaendrőd, Csabacsűd, Kardos, Kondoros településeken.
• 1 db hidraulikus homlokrakodó jármű és 1 db hidraulikus
komposztaprító-forgató gép működik majd Gyomaendrődön.
• Hulladékválogató rendszer épül ki a gyomaendrődi hulladéklerakó telepen.
• 1db univerzális erőgép, 1 db erőgép meghajtású komposzt
rosta és 1 db késes, erőgép meghajtású komposztáló aprító
kerül Kondorosra, valamint 1 db saját motoros meghajtású, kalapácsos komposztáló alapgép és rosta működik majd Szarvason. Ezen gépek a társulásban közös használatúak lesznek.
• Szarvason és Kondoroson új komposztálótelep, Kondoroson
pedig új hulladékudvar létesül.

forrás:
kornyezetbarat.hu

A szerves hulladék komposztálható, így nagyban
csökkenthető a hulladék mennyisége!

A Körös-szögi térség fontos jellemzője a kiváló természeti adottság: a Hármas-Körös és holtágai hosszan kanyarognak itt. E gyönyörű környezet megóvása még inkább szükségessé teszi a megfelelő hulladékgazdálkodást. A térség az elmúlt években nagyot
lépett előre e téren. Befejeződött a települési szeméttelepek rekultivációja, jelen projekt megvalósítása pedig újabb jelentős lépés a korszerű hulladékgazdálkodás felé. A fejlesztéseknek és az
eszközbeszerzéseknek köszönhetően a lakosság számára olyan
szolgáltatások lesznek elérhetőek, amelyekkel kényelmesen gondoskodhatnak környezetük tisztán tartásáról.

