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A háztartásokban keletkező hulladékok 
jelentős része olyan csomagolóanyag, amely 
újra feldolgozható, hasznosítható. Az NHSZ 
Tisza Nonprofit Kft. 43 település 28 ezer 
tonna kommunális hulladékát kezeli éven-
te. Ez a mennyiség a Tiszafüreden található 

Tisza-tavi Regionális Hulladékkezelő Központ lerakójában 
kerül ártalmatlanításra. Az elvégzett vizsgálatok igazolják, 
ennek a hulladék-mennyiségnek a 63 %-a, azaz több mint 17 
ezer tonna hulladék valójában hasznosítható.

Kunhegyesen 2014-ben 1 lakos átlagban 158 kg háztartási 
hulladékot termelt, mellette átlag 2 kg hulladékot gyűjtött sze-
lektíven. A vegyesen gyűjtött hulladék maghatározhatatlan 
időre a lerakót terheli, évről évre növesztve a hulladékdombot. 
A szelektíven gyűjtött hulladék azonban válogatás és bálázás 
után a hasznosítókhoz kerül. Tegyünk érte, hogy a háztartási 
hulladék jelenleg kukába kerülő mennyisége csökkenjen. Az 
eddigi arányszám megfordítható, ha minden kunhegyesi lakos 
csatlakozik a februárban induló új szolgáltatásunkhoz: 
kerüljön évente csak 59 kg hulladék a kukába és 101 kg a 
szelektív gyűjtőzsákokba. 

Februárban a családi házas övezetekben lévő ingatlan hasz-
nálóknak eljuttatunk a postaládájába 2 db gyűjtőzsákot: a kék 
zsákban a papírhulladékokat kell gyűjteni, a színtelen 
zsákban pedig a műanyag palackokat, tisztítószeres 
flakonokat, műanyag fóliákat, papír és fém italos 

dobozokat. A hulladékokat, tisztán, szükség szerint kiöblítve, 
lapítva kell a zsákokba rakni. Havonta egy alkalommal, az előre 
meghirdetett napon az ingatlanok elé kirakott zsákokat a 
szelektív gyűjtőjárat elszállítja, és új zsákokat rak minden 
együttműködő ingatlan 
használó postaládájába. 
Ha a zsákban olyan hulla-
dék van, mely abban nem 
helyezhető el, akkor azt 
nem szállítjuk el, és a 
zsákra figyelmeztetés 
képpen egy „Kérjük, 
válogassa újra” matrica 
kerül felragasztásra. 

A szelektív hulladék-
gyűjtő zsák használata 
előtt kérjük, tanulmá-
nyozza a rajta található tájékoztatót, és csak rendeltetésszerűen 
használja a kiosztott zsákokat.

Az üveghulladékokat továbbra is a szelektív gyűjtőszigete-
ken található konténerekben kell elhelyezni. 

A házhoz menő szelektív hulladékszállítás a vállalkozások, 
intézmények részére is rendelkezésre áll. Bővebb információ a 
szelektiv@nhsztisza.hu e-mail címen kérhető. 

NHSZ Tisza Nonprofit Kft

2015. évben is meghirdetésre kerül az Országos Rendőr-főkapitányság – Országos Balesetmegelőzési Bizottság nagysikerű, 
felmenő rendszerű gyermekrajz-pályázata:

„Biztonságos közlekedés gyermekszemmel” címen,
óvodások (3-6 éves), alsó tagozatos (7-10 éves) és felső tagozatos (11-15 éves) általános iskolai tanulók részére.
A rajzoknak a biztonságos közlekedést kell bemutatnia, illetve propagálnia.
Az alkotások mérete kizárólag A/4 vagy A/3 méret lehet.
Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, linó, tus, tempera, olaj, diópác, szénrajz.
A rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni:

ź készítője nevét, életkorát, csoport/osztályát
ź lakcímét, valamint
ź az oktatási intézmény nevét, e-mail címét és telefonszámát.

A beérkezett pályaművek értékelését a Megyei Balesetmegelőzési Bizottság által felkért zsűri végzi, és korosztályonként a 
legjobbnak ítélt 6-6 alkotást juttatja el az Országos Balesetmegelőzési Bizottsághoz.

Beküldési határidő: 2015. március 27. (péntek)
Beküldési cím: Jász-Nagykun Szolnok Megyei Balesetmegelőzési Bizottság
 5000 Szolnok, Baross út 39.

A beküldött rajzok két versenyen is részt vesznek, hiszen első körben a Megyei Balesetmegelőzési Bizottság értékel, és tart 
díjátadó ünnepséget, majd az OBB szakmai zsűrije által kiválasztott alkotások 2015 májusában kiállításon vesznek részt, amelynek 
helyszínéről és időpontjáról, és az alkotók díjazásáról értesítést küldünk. 1. díj: kategóriánként l-l kerékpár, 2-6. díj: kategóriánként 
tárgyjutalom.

A pályaműveket nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.
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