KOMPOSZTÁLÁS
Mindenki figyelmét felhívjuk arra, hogy aki teheti, otthon komposztálja a zöld hulladékát. A
kukába helyezett zöld hulladékkal nem csak a hulladékot visszük el, hanem a kertben lévő
tápanyagot és a napnak az energiáját is.
Egyre többen szigetelik le a házukat, visszatartják az energiát és büszkék erre, miközben vígan
és dalolva engedik útjára a zöld hulladékkal együtt a kertjük energiáját is, majd pótolják
mindenféle műanyaggal, amit mű- trágyának hívnak.
Egy kis saját energia és egy kis elkerített terület ráfordításával nagyon sok energiát lehet házon,
kerten belül tartani.
Éljenek ezzel a lehetőséggel, hiszen rövid és hosszú távon is kifizetődik a házi komposztálás!
Mi kerülhet a komposztba:
– faágak,
– fű, kaszálék, gyomok, kivéve a tarack,
– kávézacc, teafilter,
– tojáshéj,
– zöldség, gyümölcs héja,
– ételmaradék,
– haj, szőr,
– tiszta fahamu stb.
Figyelem!
A komposztálásnál általános probléma lehet, hogy gödörbe helyezik a biohulladékot, ami azért
nem szerencsés megoldás, mert így –elegendő levegő híján- azok a folyamatok válnak
meghatározóvá, amelyek rothadáshoz vezetnek. Ilyenkor jelentkezik a szerves anyag
bebüdösödése is. A lelkesebb komposztálók a kupacot havonta átforgathatják, hogy a benne
fejlődő rovarlárvák kialakulása kisebb legyen, de ha magára hagyják a halmot, akkor is előbbutóbb komposzttá válik.
Fontos teendő viszont a komposzt halom működéséhez szükséges nedvesség folyamatos
biztosítása, de csak olyan mértékben, hogy a víz ne járjon levegőellátási zavarral.
A komposzt 2- 3 hónap után (félig érett állapotban) a talajfelszínre szórható, egy év múlva (kész
állapotban) viszont, nem túl mélyre a talajba juttatva fejti ki a legjobban a hatását.
Fontos, hogy a dió, vadgesztenye levelét kis mennyiségben hozzá lehet keverni a komposzthoz. A
levélben lévő növekedés gátló anyagok kis mennyiségben nem okoznak gondot.
EGYÉB HASZNOS INFORMÁCIÓK
HAMU ÉS SALAK
A kertes házakban -néhány évtizedes csökkenés után- napjainkban ismét növekszik a hamu és a
salak mennyisége. Elvileg mindkét hulladék típus, kihűlés után belehelyezhető a kukába. Viszont
talán kevesen tudják, hogy a fahamu nagyon értékes talajjavító anyag. Különösen kálium
tartalma kiemelkedő, de meszet és különféle mikroelemeket is tartalmaz. A ribiszke a málna, a
szőlő és a gyümölcsfák meghálálják, ha alkalmanként kevés fahamut helyeznek a tövéhez. Kis
mennyiségben a komposzthoz is lehet adni, de földre szórva a meztelen csigák ellen is hatásos.
A salak gyűjtésére zsákot tervezünk biztosítani a lakosok részére. A megfelelő megoldás
kidolgozása folyamatban van.
VESZÉLYES HULLADÉKOK
Ebbe a csoportba soroljuk azokat az eszközöket, anyagokat, amelyeket a mindennapi élet során
használunk, viszont amikor hulladékká válnak, kezelésük környezetvédelmi és egészségvédelmi
szempontból különös odafigyelést igényel. Emiatt nem ajánlatos a kukába dobni őket.
Gyógyszerek
A feleslegessé vált gyógyszereket 2006. január 01- től a gyógyszertárak minden esetben átveszik.
Használt háztartási olaj
A használt háztartási olajat már több üzemanyag töltő állomáson is le lehet adni.
Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet!
Elektromos készülékek, izzók, fénycsövek, elemek, akkumulátorok
Mint azt már említettük évente egy alkalommal lehetőség lesz az un. elektronikai hulladékok
leadására. Az akció időpontjáról a lakosok értesítést kapnak.
De, új elektromos készülék vásárlása esetén – a vásárlás helyszínén- visszaveszik a régi

készüléket. Ha tehetik éljenek ezzel a lehetőséggel.
Az izzók, fénycsövek elemek díjmentes leadásárára több bevásárló központban is van lehetőség.
ÉPÍTÉSI- BONTÁSI HULLADÉKOK
Az építési- bontási hulladékot külön megrendelt szolgáltatás keretein belül szállítják el.
Fontos tudnivaló, hogy az ilyen típusú hulladékot lerakási illeték terheli (2015. évben 9. 000
Ft/tonna + Áfa) abban az esetben, ha az egyéb pl. kommunális hulladékkal szennyezett. Ezért
célszerű figyelni arra, hogy a beton, tégla, cserép és vegyes törmelék között ne legyen egyéb pl.
cementes zsák, műanyag és kommunális hulladék. Így jelentős költségektől mentesülnek.
Vannak olyan bontási hulladékok is, amelyek tartalmaznak veszélyes komponenseket, pl.
azbesztet is. Ilyenek pl. a palatetők, régi szennyvízelvezető csövek, vagy szigetelőanyagok.
Ezeknek a kezeléséről külön kell gondoskodni. Javasoljuk, hogy a bontás előtt kérje ki szakember
véleményét!
GUMIABRONCS
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a régi gumiabroncsot leadhatják ott, ahol az új abroncsot
vásárolták! A jogszabály szerint az eladó köteles az abroncsot térítési díj nélkül visszavenni és
gondoskodnia annak kezeléséről.
MIT TEHETÜNK AZÉRT, HOGY MINÉL KEVESEBB HULLADÉK KELETKEZZEN A
HÁZTARTÁSUNKBAN
Megelőzés a hulladékgazdálkodásban annyit jelent, hogy csökkenteni a hulladék keletkezését,
vagy csökkenteni annak veszélyességét.
Ez nem olyan egyszerű a mai világban, ahol az anyagi érdekek képviselői mindazok, akik a
terméket (hulladékot) gyártják, csomagolják, reklámozzák és eladják, megveszik és
kidobják, begyűjtik, ártalmatlanítják és hasznosítják, akik a gazdaság szereplői.
Egyelőre sokan vannak azok, akik vásárlás előtt nem gondolják végig a tényleges igényeiket, vagy
elcsábulnak az akció láttán és olyat is vesznek, ami nélkül talán meglennének, vagyis talán a régi
eszköz sincs még olyan rossz állapotban, hogy azt ki kellene dobni. Sajnos egyre többen vannak
olyanok, akiknek a pillanatnyi anyagi körülményeik nem teszik lehetővé, hogy a drágább, de
talán tartósabb eszközt vásárolják meg. (Hiszen azon a pénzen kettő gyengébb minőségűt is lehet
venni.)
Szóval a megelőzés sok esetben nem csak az egyéneken múlik.
Egy kis odafigyeléssel azonban csökkenthető a hulladék mennyisége
Használjunk textil, vagy többször használatos bevásárlótáskát, vesszőkosarat a bevásárlás során.
Érdemes koncentrátumot venni, nem csak tisztítószerekből, de sok esetben a gyümölcslevekből is.
(A gyümölcslevek, üdítők is a legtöbbször koncentrátumból készülnek, csak nagyipari
körülmények között.) Előnyben lehet részesíteni a visszaváltható csomagolásokat az
eldobhatókkal szemben. Ami már szinte bosszantó, a mini termékek megjelenése (amikor minden
szelet csoki, vagy sajtszelet külön – külön van becsomagolva), vagy megemlíthető a látszólag
ugyanakkora, de egyre kisebb joghurtok térhódítása.
Az biztos, ha csökken a nejlonzacskók és mini termékek iránti kereslet, a gyártók is gyorsan
váltani fognak.
Újrahasználat - vagyis a feleslegessé vált eszközöknek új funkció keresése, anélkül hogy az
jelentősebb változást szenvedne. Bárki szétnéz a háztartásában, tömegével találhat példát
bizonyságul.
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