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A Celli HUKE Kft. és az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. közös hírlevele

Tisztelt Lakosok!

Az idei utolsó hírlevelünkben az ünnepek miatti változásokról és a jövő évi hulladékszállítással kapcsolatos
információkról tájékoztatjuk Önöket, valamint néhány hasznos tippel szeretnénk szolgálni, amivel a környezetünket is megajándékozhatjuk az ünnepek alkalmával.
Több hulladék képződik karácsonykor

Decemberben átlagosan 25%-kal több napi fogyasztási cikket, élelmiszert vásárolunk, mint az év egyéb időszakában. Ebben a hónapban különösen sok italféleséget, például mintegy 70%-kal több alumínium dobozba vagy üvegbe töltött szeszes italt és több mint 50%-kal több műanyag vagy üveg palackban, illetve italos
kartondobozban kapható üdítőt vásárolunk.
Karácsonykor, az ajándékokkal együtt kerül a kosarunkba az éves karton- és hullámpapír csomagolás közel
30%-a is.
Szelektáljunk karácsonykor is!

Fontos az, hogy a mindennapok és a közelgő ünnepek során is szelektíven gyűjtsük a hasznosítható hulladékokat. A kommunális hulladékban ugyanis még nagy mennyiségben marad olyan csomagolási hulladék,
amely újrahasznosításával környezetünk tisztábbá válhat.
További praktikus és környezetbarát ötletek:
Ajándékozás:

4 Tegyük próbára kézügyességünket és fantáziánkat, hiszen a saját kézzel készített ajándék mindig személyesebb és szívhezszólóbb, mint a boltban vásárolt. Pl: bébiételes vagy kisebb üvegek egy kis üvegfestékkel mutatós fűszertartókká varázsolhatók.

4 Úgy válasszunk ajándékot szeretteinknek, hogy figyelünk arra, hogy mi az, aminek igazán örülnek, ne vásároljunk felesleges dolgokat!

4 Keressünk újrahasznosított papírból készült csomagolópapírt, üdvözlőkártyát, hiszen ezek előállításához
nem kellett fákat kivágni. Gondoljuk végig, lehet, hogy elég egy szalag, egy kedves masni, ami jelképezi a
csomagolást, mindenképpen kerüljük a túlcsomagolást!
4 Lehetőség szerint részesítsük előnyben a helyben vagy a lakóhelyünkhöz közel készült termékeket, ezzel
nemcsak a szállítás okozta környezetterhelés csökkenthető, hanem a helyi gazdaságot is segítjük!
4 Ajándékozzunk természetes anyagból készült ruhadarabot vagy használati cikket!

4 Főleg az iskolások számára hasznos meglepetés tud lenni egy-egy olyan album vagy könyv, amely a természet szeretetére, védelmére irányítja a figyelmet vagy előfizethetünk számukra ilyen témájú olyan magazinokra is.
4 Támogassunk olyan civil szervezeteket, amelyek a környezet megóvásáért küzdenek, vegyünk rész az akcióikban önkéntesként!
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Előkészületek:

4 A karácsonyfa vásárlásakor is gondoljunk a természetre: kerüljük a fák kivágását, válasszunk gyökeres fát
vagy műfenyőt! Ha mégis a vágott fenyőfát választjuk, az ünnepek után vigyük a Pápai út bal oldalán található hulladékudvarba!

4 Mindig tervezzük meg a karácsonyi nagybevásárlást, írjuk össze előre, hogy mire van szükség otthon, így
elkerülhető, hogy többször kelljen elmenni a boltba!

4 Nézzünk utána, hogy a közelünkben van-e olyan termelő, aki tejet vagy tejtermékeket, illetve zöldséget
vagy gyümölcsöt kínál eladásra! Aki kipróbálta, tudja, hogy a sütemények és az ételek sokkal zamatosabbak, ha házi alapanyagokból készülnek.

4 Jó ötlet beszerezni olyan textil táskákat vagy fonott kosarakat, amelyek kiváltják a bevásárláshoz kapott
műanyag zacskókat. Ilyen többször használható táskák ajándéknak is kiválók.
A kommunális hulladék szállítási rendje az ünnepnapok miatt az alábbiak szerint alakul:
2009. december 25. péntek

ï VÁLTOZATLANUL PÉNTEKEN

2010. április 5. hétfő

ï 2010. április 6. KEDD

2010. augusztus 20. péntek

ï VÁLTOZATLANUL PÉNTEKEN

2010. január 1. péntek helyett ï 2010. január 2. szombat
2010. május 24. hétfő

2010. november 1. hétfő

2010. december 24. péntek
2010. december 31. péntek

ï 2010. május 25. KEDD

ï 2010. november 2. KEDD

ï VÁLTOZATLANUL PÉNTEKEN
ï VÁLTOZATLANUL PÉNTEKEN

Sárga kukák ürítése 2009-ben december 8-án, kedden történik.

Sárga kukák ürítése 2010. évben az alábbi KEDDI napokon történik:
Január 12.

Február 9.

Március 9.

Július 13.

Augusztus 10.

Szeptember 14.

Április 13.

Október 12.

Május 11.

November 9.

Június 8.

December 14.

Hulladékudvar nyitvatartási ideje az ünnepek alatt az alábbiak szerint alakul:
2009. december 24- december 27.:

2009. december 28- december 30.:

ZÁRVA

de: 8.00 – 12.00,

du: 13.00 – 17.00

2009. december 31- 2010. január 3: ZÁRVA

A hulladékudvar igénybe vétele minden celldömölki lakos számára a befizetett hulladékszállítási díj igazolása mellett INGYENES!

A CELLI HUKE Hulladékkezelési Kft.
és az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.
SZERETETTELJES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN
MINDANNYIUKNAK!

Köszönjük az egész éves együttműködésüket és kérjük,
hogy 2010-ben is legyenek partnereink
a szelektív gyűjtésben, hogy Önökkel közösen
jelentősen csökkentsük a környezetünk terhelését!

