
Szelektíven győjthetnek a szentesiek 

Szentes - Szentesen március 24. óta már a Kiss Zsigmond utca kórház felıli részén 
és a kertváros családi házas övezetében is lehetıség van szelektív 
hulladékgyőjtésre. 

Másfél évvel ezelıtt kísérleti jelleggel indult be 
Szentesen a szelektív hulladékgyőjtés. A Szeder- és a 
Termáltelepen vezették be elıször, március 24. óta 
pedig már a Kiss Zsigmond utca kórház felıli részén 
és a kertváros családi házas övezetében is adott a 
lehetıség. 
 
Hasonlóan a kommunális hulladék begyőjtéséhez ezt 
is a Városellátó Intézmény végzi. Papp Ferenc 
környezetvédelmi ügyintézı arról számolt be, hogy az 
elmúlt idıszak pozitív tapasztalatai miatt döntöttek 
úgy: több lakos számára is elérhetıvé teszik a 
lehetıséget. – Eleinte nehezen megy a dolog, az emberek számára ez is egy tanulási 
folyamat. Az elsı néhány alkalommal elıfordul, hogy nem szelektálják megfelelıen a 
különbözı anyagokat, de ahogy telik az idı, egyre inkább belejönnek. A szomszédok 
egymással is megbeszélik a dolgot, de az irodánkat is gyakran felhívják. A városban 
nem újdonság a környezettudatos gondolkodás népszerősítése, hiszen az 
intézményünk 6 évvel ez elıtt épített ki 35 szelektívhulladék-győjtı szigetet, 
amelyeket a lakosok rendszeresen használnak. 
 
A begyőjtést havonta egyszer, mindig csütörtöki napon végzi a cég. Elsı alkalommal a 
postaládákba dobták be a sárga színő, tájékoztató felirattal ellátott zsákokat, 
amelyekbe mőanyag flakonok, fém italos- és konzervdobozok, valamint italoskartonok 
győjthetık. Az ingatlantulajdonosok minden alkalommal új győjtızsákot kapnak, 
amelyért – hasonlóan magához a szolgáltatáshoz – nem kell fizetni. Papp Ferenc 
véleménye szerint hamarosan a város újabb területeit is bekapcsolhatják a 
rendszerbe. 

Kapcsolódó cikkek 

Válogatott szemét: háztól szállítják 

KRÁLIK EMESE - DÉLMAGYARORSZÁG NAPILAP

2011.03.28. 11:30

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Átlövık gólpárbaja: Pick Szeged-
PLER 35-23

1-es villamos: nyáron dönthet a bíróság a kötbérrıl
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Újabb forgalomkorlátozás a József Attila sugárúton

hirdetés    

Görögország 
elérhetı árakon! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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