Szelektíven Albertirsán
A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. Albertirsán 2011. március 1-től vezette be házhoz menő
szelektív gyűjtési rendszerét, mely lehetővé tette az újrahasznosítható, illetve komposztálható
hulladékok teljes körű gyűjtését. A korszerű, házhoz menő szelektív gyűjtés során a lakosok részére
térítésmentesen rendelkezésre bocsátott sárga színű – felirattal, ábrákkal illetve cégjelzéssel ellátott –
zsákokban gyűjthető a csomagolási műanyag, papír, fém illetve italos karton hulladék, a zöld színű
emblémával ellátott zsákok pedig a komposztálható hulladékok gyűjtésére szolgálnak.
A gyűjtés komfortos megoldásnak bizonyul, hiszen a lakosoknak csak az ingatlanuk elé kell
kihelyezni havonta egy alkalommal az újrahasznosítható, az áprilistól – decemberig terjedő
időszakban pedig kéthetente egy alkalommal a komposztálható hulladékokat a szelektív
hírlevélben meghirdetett időpontokban és módon.

FIGYELEM! A 2012-es év hulladékgyűjtési naptárát tartalmazó szelektív hírlevelünket
2012. január hónapban keresse az „ÖKOVÍZ” Kft. kommunális számlájával együtt a
postaládájában!

HÁZHOZ MENŐ GYŰJTÉS IDŐPONTJAI
Az ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ hulladékok (csomagolási műanyag, fém, papír, italos karton) házhoz
menő gyűjtése – 2012. első negyedévéig – az alábbi időpontban történik:

2011. december 30. (péntek)
2012. január 27. (péntek)
2012. február 24. (péntek)
2012. március 30. (péntek)
A házhoz menő szelektív gyűjtés 2012-es évre vonatkozó teljes gyűjtési
naptárát keresse szelektív hírlevelünkben és a www.hiroshulladek.hu
honlapon!
KOMPOSZTÁLHATÓ hulladékok
Az enyhe őszi időjárásra való tekintettel Társaságunk 2011. november 24-én egy soron kívüli
komposztálható gyűjtési napot biztosított az albertirsai Lakosság részére.

Fontos tudnivaló: A fenti, soron kívüli gyűjtési időpontban kapott, komposztálható
hulladékok gyűjtéséhez biztosított zöld cserezsákot kérjük, gondosan őrizze meg, mert
gyűjtőjáratunk csak 2012. tavaszán indul újra!
A KOMPOSZTÁLHATÓ hulladékok első gyűjtési napja 2012. évben:

április 10. (kedd)

Albertirsai eredmények
Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Albertirsán a 2011. március 1-től – november 30-ig
terjedő időszakban a település összes háztartására vetítve, háztartásonként átlagosan 13,9 kg
újrahasznosítható és 109,7 kg komposztálható hulladék került begyűjtésre házhoz menő szelektív
gyűjtés keretén belül! Ez a mennyiség bizonyítja, hogy a lakosság nyitott a környezetvédelmi
kezdeményezésekre és mind többen élnek a szelektív gyűjtés lehetőségével.
Együttműködő munkájukat ezúton is köszönjük, mely nagyban hozzájárul a szelektív hulladékgyűjtési
rendszer zökkenőmentes, eredményes működtetéséhez! A házhoz menő gyűjtés továbbra is
folytatódik, melyben minden albertirsai háztartás részt vehet a szelektív hírlevélben olvasható
tudnivalók szerint. Gyűjtsünk együtt szelektíven 2012-ben is!
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