Körös-szögi Kistérség
Hulladékgazdálkodási
Rendszerének
továbbfejlesztése

TISZTELT KÖRÖS-SZÖGI OLVASÓ!
Mindannyian törekszünk arra, hogy egészséges
környezetben éljünk. A Körös-szögi Kistérség Hulladékgazdálkodási Rendszerének továbbfejlesztésével, az eszközpark bővítésével és az informatikai rendszer korszerűsítésével az a célunk, hogy
szűkebb környezetünk, otthonunk tovább szépüljön,
mindannyiunk számára egészséges, biztonságos
életfeltételeket nyújtson. Bízunk abban, hogy törekvéseink egybeesnek az Önök szándékaival, és
együttműködve hosszútávon ezt meg is tudjuk
valósítani!
Ez a kiadvány segíteni kíván Önöknek abban, hogy
mi is a teendő.
SZELEKTÁLJUNK EGYÜTT!

Kohéziós Alap
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MIT– HOVA – HOGYAN?

PAPÍR
Szelektíven gyűjthető: Újságpapír, folyóirat, kartondoboz, tiszta csomagolópapír, irodai papírhulladék,
telefonkönyv, szórólap, reklámkiadvány, papírpohár, levélpapír, ablakos boríték, pizzás doboz,
füzet, magazin.
Ebben NEM gyűjthető szelektíven: Olaj-, étel-, és
zsírmaradványos papír, háztartási szemét, műanyag borító, indigó, faxpapír, használt egészségügyi
papír, pelenka.

TIPP

Kérjük, a dobozokat lapítva, széthajtogatva
helyezze a gyűjtőbe, hogy minél több papír
hulladék férjen a tartályba!

MŰANYAG
Szelektíven gyűjthető: Ásványvizes és üdítős PET
palack, elöblített tejfölös és joghurtos pohár,
műanyag zacskó, reklámtáska, műanyag fólia, PP
és HDPE jelzésű akon (samponos, habfürdős,
ketchupos).
Ebben NEM gyűjthető szelektíven: Vegyszeres-,
zsíros-, olajos akon, fogkefe, műanyag játék,
videó-, és magnókazetta, CD/DVD lemez, háztartási
szemét, hungarocell.

TIPP

Kérjük, a palackokat TAPOSSA LAPOSRA!!!
Máskülönben a begyűjtő autók „levegőt
szállítanak” hasznos anyag helyett…

SZÍNES ÜVEG
Szelektíven gyűjthető: Színes (zöld, barna, sárga)
italos, pl. sörös, boros és pezsgős üveg.
Ebben NEM gyűjthető szelektíven: Ablaküveg, drótszövetes üveg, katedrálüveg, kerámia, porcelán,
orvosságos üveg, tükör, villanykörte, hőálló üvegtál, szemüveg, neoncső.

FEHÉR ÜVEG
Szelektíven gyűjthető: Fehér italos, parfümös,
konzerves (befőttes) üveg, ásványvizes üvegpalack,
röviditalok üvegpalackjai.
Ebben NEM gyűjthető szelektíven: Ablaküveg, drótszövetes üveg, katedrálüveg, kerámia, porcelán,
orvosságos üvegek, tükör, villanykörte, hőálló
üvegtál, szemüveg, neoncső.
Üveg hulladékot semmiképpen ne dobjunk

TIPP a szemétbe, mert nagyon értékes másodnyersanyag!

FÉM
Szelektíven gyűjthető: Konzervdoboz, fém fólia, fém
tubus, fémből készült főzőedény, fémszerszám,
drót, fém italos doboz, fémszerelvény, fémből
készült cső, acélpánt, üvegekről levett fém kupak
és fém fedél, fém evőeszköz.
Ebben NEM gyűjthető szelektíven: Festéket tartalmazó, lakkos, olajos doboz, mosogatógép,
mosógép, gáztűzhely (ezeket vigyük a hulladékudvarokba, vagy új vásárlásakor adjuk le ingyen).
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2015. október 31-ig számos lehetőség lesz arra,
hogy személyesen is elmondhassák véleményüket,
illetve hogy részt vegyenek programjainkon:
Lakossági fórum, kiállítás, alkotói pályázat,
játszóház! Csatlakozzon hozzánk, és legyen Ön is
zöldgalléros körös-szögi lakos!
A beruházás elemei és a leendő programok
megtekinthetőek a honlapon:
www.szelektiv.korosszog.hu
A beruházási elemek várható átadása:
2015. szeptember 30.
További információ:
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Cím: 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19.
Tel.: 06-66/400-140
Honlap: www.szelektiv.korosszog.hu
E-mail: korosszog@szarvasnet.hu

MI IS AZ A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS?
Az újrahasznosítható csomagolási hulladékok (papír, műanyag, üveg, fém, italos karton, szerves
hulladék) anyagfajtánkénti, külön gyűjtését jelenti.
Mindent a megfelelő helyre!
MI A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS CÉLJA?
A szelektálással külön gyűjtött hulladékokból előállított termékek energia-, nyersanyag- és költségigénye jelentősen alacsonyabb.
A cél, hogy ezzel is jelentősen csökkentsük az így
nem gyűjthető, tehát lerakásra kerülő szemét
mennyiségét és költségét.
A hulladék érték!
A HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGET
Közterületen kialakított, a megfelelő anyagfajták
gyűjtésére alkalmas, színes edényzetekkel ellátott
tér, ahol a szelektíven gyűjtött hulladékokat elhelyezhetjük. Az edényzetek a közszolgáltató tulajdonát képezik, így az ezekben gyűjtött hulladék is a
közszolgáltató tulajdona, s azt onnan eltulajdonítani
törvénybe ütköző cselekmény!
HÁZHOZ MENŐ GYŰJTÉS
A szelektív hulladékgyűjtés legmodernebb formája.
A házhoz menő gyűjtésnél a közszolgáltató az adott
napokon kikészített hulladékokért házhoz megy,
és azokat onnan elszállítja, majd átadja hulladékhasznosító cégeknek újrahasznosításra.
HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR
A háztartásokban szelektíven gyűjtött nagyobb
mennyiségű hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló, felügyelettel ellátott, önálló, zárt átvevőhely.
Itt lehetséges az elektronikai hulladék, veszélyes
hulladék leadása (tv, számítógép, elem, akkumu-

látor, izzó stb.). Az említett hulladékok leadása –
mennyiségi korlátok mellett – díjmentes a lakosság
számára! Éljünk a lehetőséggel!
MEGELŐZÉS MINDENEK ELŐTT!
Az a legjobb hulladék, ami nincs!
Ha tudatosan vásárolunk, és kevés csomagolóanyagot (palack, zacskó, doboz stb.) viszünk haza,
azzal nemcsak magunkat, hanem a környezetet
is kíméljük! A vásárláshoz vigyünk magunkkal
szatyrot, kosarat. Otthon pedig komposztálással a
zöldhulladék közel 30%-át hasznosíthatjuk!

További információ:
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Cím: 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 19.
Tel.: 06-66/400-140
Honlap: www.szelektiv.korosszog.hu
E-mail: korosszog@szarvasnet.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap
társnanszírozásával valósul meg.
Szerkesztés: ÖKO-Pack Nonprot Kft.
Felelős kiadó: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Ez a kiadvány FSC minősített papírra készült. Ha elolvasta,
és már nincs rá Önnek vagy ismerőseinek szüksége, kérjük,
helyezze a szelektíven gyűjtött papírhulladék közé!

