
Átszervezik a hulladékszállítást Szentesen - 
Ingyen adják a kukát 

Szentes - Májustól új körzeteket és szállítási napokat tervez a szentesi 
városellátó. A szerzıdött ügyfelek ingyen kapnak kukát. 

Hamarosan átalakul a szemétszállítás rendje 
Szentesen. A tervek szerint a körzetek határa és a 
szállítás napja is megváltozik a város bizonyos 
területein május közepétıl. Az eddigi beosztás a 
kötelezı szemétszállítás bevezetése elıtt alakult ki, 
az elmúlt években azonban olyan változások 
történtek, amelyek az eddigi rendszer átalakítását 
indokolják. 
 
– Egy ideje már Hódmezıvásárhelyre szállítjuk a 
hulladékot, ez több idıt vesz igénybe, mint amikor 
még helyben oldottuk meg az ürítést. Bevezettük a 
szelektív győjtést, újabb jármőveink vannak. Korábban szem elıtt kellett tartani, 
hogy bizonyos utcákba csak a kisebb autóink fértek be – mondta Kiss Ferenc, a 
városellátó munkatársa. – Régebben egy-egy városrészben a begyőjtés több napra 
szétaprózódott, ezért úgy, mint a lomtalanítás esetében, az egységes körzetesítés 
mellett döntöttünk. A változás a város jelentıs részét érinti, de errıl idıben 
tájékoztatjuk a lakosságot. A tervre egyelıre nem bólintott rá minden illetékes, de 
bízunk abban, hogy senkinek nem lesz ellenvetése. 
 
Némi szigorítás is várható a kommunális hulladék elszállítása terén. Március óta csak 
szabványos kukából viszik el a szemetet. Ennek az az oka, hogy így egyértelmően 
ellenırizhetı a hulladék mennyisége. A városellátó irodájában pedig mindenki ingyen 
átvehet egy kukát, amennyiben érvényes szerzıdése van, és nincs díjhátraléka.  
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A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Nem jön a Tankcsapda a SZIN-re, 
a Kiscsillag még gondolkodik

Jövıre SZJA emelkedés jön!

Makón is búcsúznak a kamionoktól

hirdetés    

Bulgária 1 hét 
50.000 Ft alatt! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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