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„A természet varázsát ontja bőven.
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;
De nincs oly jó, melyben ne volna vész,
Ha balga módra véle visszaélsz!”

William Shakespeare
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Azt már bizonyára hallottad, hogy az emberi tevékenység következtében 
egyre fogynak a természet kincsei, s egyre nagyobb mértékben szennyez-
zük Földünket. Kényelmünknek tehát nagy ára van. A környezet megóvá-
sának egyik módja, hogy csökkentjük a hulladéklerakókba és égetőkbe 
kerülő szemét mennyiségét. Az újrahasznosítható anyagokat gyűjtsük 
elkülönülten és vigyük a megfelelő gyűjtőhelyre. Amit lehet, használjunk 
fel újra, javíttassunk meg, de kinőtt ruháinkat, játékainkat is elajándékoz-
hatjuk, hiszen mások számára még hasznosak lehetnek. Természetesen 
a magunk által termelt szemét sorsáról pedig – pl. csokispapír kukába 
dobása – mindig gondoskodjunk. Ez a gondoskodás és gondolkodásmód 
váljon mindennapjaink részévé, Meglátod, egy idő után annyira magától 
értetődő, hogy elcsodálkozol azokon, akik nem így viselkednek. 

Régebben a legtöbb családban egy helyre, a kukába került minden, ami 
feleslegessé vált, legyen az szakadt tornacipő, kilukadt zacskó, vagy 

bevezető

bevezeTő

megromlott sajt. A nagy fekete vagy zöld kukákat hetente egyszer-két-
szer elszállította a kukásautó, és egy nagy közös hulladéklerakóba ke-
rült minden. Európa más országaiban már régóta (20–30 éve) külön 
válogatják a háztartásokban keletkező szemetet, és külön-külön helyre 
is szállítják. A gyerekek már kicsi koruktól tudják, hogy az otthoni sze-
metesnek 2, néha 3 része is van, mit hova dobjanak. 

Láthatod, hogy ez a környezettudatos viselkedés nem csak a felnőttek 
feladata, hanem életkortól függetlenül mindenkié! 

A következő oldalakon megismerheted, hogy mit miért teszünk kör-
nyeztünk megóvása érdekében, valamint, hogy lakóhelyeden milyen 
lépésekkel igyekeznek elősegíteni a környezet megóvását, s te milyen 
módon járulhatsz hozzá ehhez. Okos hozzáállással nem csak a környe-
zetedet óvod, hanem a család pénztárcáját is. 
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KörNyezeTüNK és  
TermészeTüNK védelme

Te melyik terembe lépsz be szívesebben? Ahol virágok és képek van-
nak, szépen sorokba rendezett padok, üres kuka és tiszta ablakok, 
amelyen besüt a nap, vagy egy éppen a délutáni napközi után elhagyott 
terembe, ahol a padló csupa szemét, a padok firkásak és rendetlenek, 
mindenfelé ételmaradékok, üres flakonok és a szemetesben annyi 
szemét van, hogy körülötte már kifolyik a banánhéjtól kezdve a ke-
fires pohárig minden?

És vajon Te, nagylány, vagy nagyfiú, melyik haverodhoz, barátnődhöz 
mész fel szívesebben? Ahhoz, akinek klasszul berendezett, hangulatos 
szobája van, le lehet ülni, az asztalon legalább akkora rend van, hogy 
a földrajz atlasz kinyitható rajta? Vagy amelyik szobájában büdös zok-
nitól kezdve lerágott almacsutkáig egy merő szemétdomb a szoba és egy 
ülőhelynyi rendes felület sincs?

A válasz talán túl egyszerű, de ha kimész egy parkba, térre, sokszor in-
kább a második kép tárul eléd. Pedig mindenki jobban szereti a rendet, 
tisztaságot, az ápolt növényeket, a kellemes természetes helyeket. Csak 
rendben tartani nehéz és fáradságos.

De nem csak azért kell odafigyelni, mert valamiért a rendezett környe-
zet jobban tetszik nekünk. A természet, a környezet is áhítozik egy kis 
nyugalomra, figyelemre, hogy végre tiszteljük annyira, amennyire az 
segítette, hogy egyáltalán kialakulhasson az emberiség.

Azt már talán az óvodában megtanultad, hogy tiszta levegő és víz nélkül 
nem lenne élet a Földön, hogy mi a tápláléklánc, és milyen szerepe van 
ebben a növényeknek. Ez mindenkinek természetes, hiszen a növények 
tavasszal újjáélednek, kizöldül a természet, hamarosan jönnek a friss 
gyümölcsök, és lehet fürödni menni a Duna-partra, a Balatonra. De az 
is eszedbe jut néha, hogy ez meddig lesz így? Vajon ez a gyerekeid és az 
unokáid számára ugyanígy elérhető lesz? Ne nevess, most ez távolinak 
tűnik, de ha belegondolsz, hogy a bolygónk már sokmillió éves, és az 
emberiség sok tízezer éve létezik, a mi pici életünk egyetlen másodperc 
ebben a történetben.

Ez alatt az átlagosan 70–80 évünk alatt mi is otthagyjuk a lábnyomun-
kat a Földön. Nem úgy, mint a sárban vagy a hóban, hanem ökológiailag. 
Ez azt jelenti, hogy egy ember által az élete során felhasznált termékek 
forrása végső soron a természetből származó sokféle nyersanyag, ezek 

„elfogyasztása” a Földön – mint egy lábnyom – nyomot hagy, mintha 
ezeket mind kitaposta volna a természetből.

Vajon kinek lesz nagyobb ez a lábnyoma? Aki piacról veszi kosárban 
a terméket, visszaviszi a palackot a tejes pulthoz, komposztálja a konyhai 
maradékot, és kerékpárral jár suliba, vagy aki busszal jár, illetve kocsival 
viszik, a boltban megveszi a dobozos tejet, majd beleteszi a boltban meg-

vásárolt nylonzacskóba? Ha a válaszod az, hogy a másodiknak jellemzett 
gyereknek, akkor máris megértetted, mit jelent az ökológiai lábnyom. 
És máris tudod azt is, hogyan lehet ezt csökkenteni. 

ezt tesszük a természetért.
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Nem is gondolnád, hogy mennyi minden hasznosítható újra valamilyen 
formában azok közül az anyagok közül, amit nap, mint nap használunk, 
és számunkra már feleslegessé válnak. Manapság ezért egyre inkább 
elkülönül a „hulladék” és a „szemét” szó jelentése. Hulladéknak azo-
kat az anyagokat nevezzük, melyek megfelelő elkülönült – azaz szelek-
tív – gyűjtéssel, újra hasznosíthatóvá válnak.  A szemét pedig az, amit 
nem tudunk így elkülönülten gyűjteni, vegyesen kerül a szeméttároló-
ba, a kukásautók pedig elszállítják és elhelyezésüket meg kell oldani. 
Paksról és a környező településekről a szemét hulladéklerakókba kerül, 
de Magyarországon találhatók hulladékégetők is. Gondolj csak bele, 
hogy ráadásul nem csak mi – azaz a lakosság – termel szemetet, hanem 
a gyárak, üzemek is a különböző termékek előállítása során. 

Nézzük meg közelebbről, hogy átlagosan miből tevődik össze a 
háztartási szemét:
•	 35% kevert anyag
•	 29% zöld hulladék
•	 15% műanyag
•	 15% papír
•	 3%  üveg
•	 2%  fém
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az általunk megtermelt szemét nagy 
része megfelelő gyűjtéssel újra hasznosítható anyaggá válhat.

De mit is jelképez ez a szimbólum, mire utal a 3 nyíl? Az újrahasz-
nosíthatóság három összetevőjére, azaz:
•	 elkülönített (szelektív) gyűjtés

Először otthon, az iskolában, intézményekben válogatjuk és gyűjt-
jük külön az anyagokat, majd vagy a hulladékudvarban adjuk le, vagy 
a gyűjtőszigeteken lévő konténerekbe helyezzük.

•	 előkészítés 
az anyagok további szétválogatására, tisztítására, felaprítására, 
bálázására van szükség, hogy újra felhasználható nyersanyaggá 
váljanak.

•	 új termékek előállítása 
Ehhez a bálázott papírt tovább aprítják, pépesítik, majd újra pa-
píráru készül belőle. Az üveget, miután apróra törik, beolvasztják, 
ezekből új üvegeket állítanak elő. A műanyagot szintén beolvaszt-
ják, s ezekből készülnek az új dolgok, pl. kerti szék és asztal, vagy 
a CD tokok. Jegyezd meg, azzal, hogy újrahasznosítjuk a hulladékot, 
minden esetben energiát takarítunk meg!

hányszor használható fel egy anyag? 

Ez függ az anyag minőségétől, típusától. Pl. az üveg, mint csomago-
lóanyag nagyon sokszor felhasználható. A rajzlapok esetében viszont 
minden újabb felhasználással rövidülnek a rostok, ezért egy idő után már 
füzetek, rajzlapok nem készíthetők belőlük, alkalmasak azonban más 
papíráruk – pl. WC papír előállítására. Vannak olyan csomagolóanyagok 
is, amelyek az eredeti funkcióra többé nem alkalmasak, ezeket aprítják, 
olvasztják és teljesen új termékeket állítanak elő belőlük. Pl. műanyag 
flakonokból kerti bútorok készíthetők. 

Feleslegessé váló dolgainK – Kincs, nyersanyag, vagy értéKtelen, haszontalan szemét

Feleslegessé váló dolgaiNK  
– KiNcs, NyersaNyag, vagy  
érTéKTeleN, haszoNTalaN szeméT

biztosan találkoztál már a következő szimbó-
lum   mal a különböző csomagolóanya gok on.  
ez a nemzetközi jele az újra  hasz  no sít ha tó 
anyagoknak. 
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vásárolj tudatosan!

Keresd a termelőket, akik kertekben, családi gazdaságokban termesztik 
a zöldségeket, gyümölcsöket. Így azok nem utaznak sok ezer kilométert, 
amellyel benzint spórolunk és környezetet védünk. De ezen túl a ter-
melőknél marad a pénz, amit majd anyukád boltjában, apukád péksé-
gében költ el. A vásárlással egyúttal csomagolóanyagot spórolsz, mert 
a zöldséget, gyümölcsöt nem kell tálcákra tenni, fóliákba vagy műanyag 
zacskókba csomagolni.

Sok helyen kapható már friss, csapolható vagy termelői tej. Kimosott 
műanyagpalackban vagy üvegedényben vásárolva megspórolod a dobozt 
és a környezetet véded. Ha nem tudsz ilyen termelőt a környékeden, ak-
kor is zacskós tejet vásárolj, kevésbé szennyezi a környezetet, vagy ha 
kapható, inkább üveges tejet, mert azt újra felhasználhatod.

A legtöbb termékből, élelmiszerből van olyan változat, amely kapható 
szép díszes csomagolásban is, és egyszerű műanyag csomagolásban is 
(pl. müzli, kukoricapehely), amely talán nem márkás, de biztos, hogy 
olcsóbb. A dobozban újabb műanyagzacskó van, így az jobban szennyezi 
a környezetet, ne ezt válaszd! Hasonlóan kapható sajtból, felvágottból 
kimért, amelyből annyit veszel, amennyit pontosan megeszel, érdemes a 
szép, tálcás helyett ezt venned. Szappanból, mosogatószerből, öblítőből 
is van utántölthető, és legtöbbször alacsonyabb áron.

Minden esetben legyen nálatok szatyor, 
vagy zacskó, amibe a vásárolt árut haza-
viszed. Hajtogasd be az iskolatáskádba, így 
mindig kéznél lesz, és nem kell a boltban 
zacskót vásárolni. A reklámtáskák több-
sége ma már lebomló anyagból készül, de 
ehhez több évtizedre van szükség és ad-
dig lényegében a környezetet szennyezi. 

(A természetben eldobott és szétszóródott nylonzacskók évente több 
ezer állat halálát okozzák!)

Keresd az újrahasznosított papírból készült termékeket! A zöld védjegy, 
a két zöld nyíl, 3 fekete nyíl, vagy a félfamentes papírlap (ami kicsit bar-
nás) mind jelzi, hogy ez újra felhasznált papírból készült csomagolás, 
füzet, vagy doboz. 

Az elemmel működő játékokba pedig érdemes újratölthető elemet ven-
ni. Ugyan egy kicsit drágábbak, de hamar megtérülnek, és hosszabb az 
élettartamuk is.

megelőzés – csöKKentsüK a hulladéK mennyiségét, taKaréKosKodjunK a nyersanyagoKKal, spóroljunK!

megelőzés – csöKKeNTsüK a hulla-
déK meNNyiségéT, TaKaréKosKodjuNK 
a NyersaNyagoKKal, spóroljuNK!

ne dobj ki mindent, ami rossz vagy számodra feles-
legessé vált!

Egy eltört játék, egy leszakadt gomb vagy egy elromlott zipzár nem fel-
tétlenül jelenti annak végét. Minden javítható, érdemes megpróbálni! 
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gyűjtsd szelektíven a hulladékot és vidd el egy 
hulladékgyűjtő szigetig!

Biztosan tanultad már az iskolában, hallottad környezetórán, hogy egyre 
több helyen található úgynevezett hulladékgyűjtő sziget, ahol háromféle 
nagy gyűjtőedényt találsz. 

egyikben csak a papírt gyűjtik, 
de itt mindent, ami papír: doboz, 
régi fü zet bo rí tó, cso ma go ló pa pír, 
újság pa pír. (bár ez utóbbit ér-
demes félretenni az iskolai pa-
pír gyűj tés re, mert jól jön az az 
osz tály pénz!) ne tegyetek bele 
viszont szen nye zett pa pírt, pl. ami 
zsíros, vagy használt pa pír zseb-
ken   dőt, pelenkát. 

a másik nagy konténerbe a mű-
anyagot lehet bedobni, elsősor-
ban fla ko no kat, üdítős pa lac ko  kat, 
jog hur tos dobozt, de min dent ala-
posan kiöblítve, és ta posd olyan 
laposra, amilyenre csak tudod! 

a harmadik gyűjtő az üvegedé-
nyeknek van, így a kistesó ba-
baételes üvegének, és az italos 
üvegeknek. (azért amit lehet, 
váltsatok vissza az üzletekben, 
mert így még pénzt is spóroltok!) 

hulladéKhaszNosíTás szeleKTálással 
és KomposzTálással

Ha ezeket a mindennapos hulladékokat szépen elteszed az étkezések, 
zsúrok, bulik után, és iskolába menet bedobod a gyűjtőedényekbe, több 
okból cselekedtél okosan. Elsősorban persze védted a természetet, mert 
ezek a háztartási hulladékok újrahasznosíthatóak, hisz azért gyűjtik őket 
külön, mert külön-külön újra felhasználják. Így a nagy közös hulladékle-
rakó szeméthegyét is csökkented, lassabban telik be, tovább használható. 
Másrészt ezzel a szelektált mennyiséggel csökkented az otthoni kuka 
tartalmát is, amit a rendszeres szelektálás után, akár kisebb kukára is 
lehet cserélni, amivel pénzt spórolsz a családodnak. Harmadrészt mo-
zogtál közben – és ez is fontos!

Ma már a legtöbb iskolában lehetőség van szelektíven gyűjteni a szemetet, 
legalább a papírt és a műanyag flakonokat, amelyből otthon és az iskolában 
a legtöbb gyűlik össze. Ha ezekre odafigyel mindenki, a kuka az iskolában 
is lassabban telik meg, és közben újrahasznosításra kerültek a hulladékok.
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„zöld” öSSzeTevők „barna” öSSzeTevők

levágott fű tojáshéj

gyümölcs és zöldséghéj, 
a saláta, káposzta külső 

levelei, torzsája, stb.
lehullott lomb

elhervadt virágok

gallyak, vesszők,  
faaprólék (ezeket érde-
mes a gyorsabb bomlás 

miatt felaprítani)

teafilter
papír, kartonpapír  

(szintén aprítva és nem 
nagy mennyiségben)

komposztálj!

mi is az a komposztálás? 
Gondolj az erdőkre, ahol a lehulló levelekből, aljnövényzetből, korhadó 
faágakból és egyéb szerves anyagokból lassan újra tápanyagban dús föld 
lesz. Hasonló eredményt kapunk, ha a kertben, konyhában keletkező 
szerves anyagokat módszeresen egymásra halmozzuk, ezekhez földet 
keverünk. A sikerhez a komposzthalmunkat megfelelően nedvesen kell 
tartanunk és tanácsos néha átforgatni, meglevegőztetni a kupacot. 

mi kerülhet a komposztba? 
Gyümölcsök, zöldségek általad fel nem használt, vagy nem ehető részei, 
pl. krumplihéj, almacsutka, paprikacsuma, de ide kerülhet a tojáshéj, 
a kiázott teafilter, de az elhervadt virágcsokor is. A bekerülő gyümölcsök-, 
zöldségek-, és tojás héjánál csak arra figyelj, ne legyen köztük nagyobb 
darab, mert az lassabban bomlik le (így a grapefruit és dinnye héját ér-
demes felvagdosni). Ne tedd bele viszont a következőket: főtt étel mara-
déka, csontok, hús, kutyaürülék, fertőzött, beteg növény levelei, kenyér.

Az igazán jó minőségű komposzt előállításához az úgynevezett „barna” 
(azaz szénben gazdag) és „zöld” (nitrogénben gazdag) összetevőket ré-
tegesen javasolt elhelyezni. Ha a rétegek közé kis föld is kerül, kiváló 
eredményre számíthatunk!

lássuk mik a leggyakoribb példák:
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mi történik a különféle anyagokkal? 
Lebomlanak, átalakulnak. Ebben kulcsszerepet játszanak az élőlények: 
kezdetben a szabad szemmel nem látható mikroorganizmusok, de ahogy 
érik a komposztunk megjelennek a földigiliszták, férgek, kisebb-na-
gyobb ízeltlábúak is. 

mire jó a komposzt? 
Az érett komposzt föld illatú, sötét színű anyag, amit többféleképpen 
használhatunk:
•	 szétteríthetjük a növények tövébe, így a vízzel tápanyagok mosód-

nak be a talajba;
•	 palánták, cserjék kiültetésekor az ültetőgödör aljába szórva ke-

verjük el a földdel – így még több tápanyagot kap a növekedéshez 
növényünk;

•	 balkonládák, virágcserepek beültetésekor is használhatjuk.

hulladéKhasznosítás szeleKtálással és Komposztálással

miben és hol komposztáljunk? 
Legegyszerűbb, ha erre a célra készült fa vagy műanyag komposztládába 
tesszük a lebomló anyagokat. Nem csak a családi házak kertjében lehet 
komposztálni, de elfér egy kisebb komposztláda a társasház udvarára 
is, a garázsbejáró sarkába. Ezt a ház lakosai közösen használhatják, és 
a keletkező komposztból minden lakó vihet, hiszen minden lakásban 
van egy-két cserepes virág, azok is hálásak az ilyen anyagért. A fekete 
vagy zöld műanyag komposztládáról nem látszik, mit rejt, de a lépcső-
házi virágládák már alig várják, hogy tartalma hozzájuk kerüljön! Azt 
már mondani sem kell, hogy ezzel szintén pénzt takarítottál meg, mert 
nem kell virágtápot és virágföldet vásárolni. Első lépésként pedig java-
soljuk, hogy a konyhában keletkező, komposztládába való hulladéknak 
válasszatok egy jól zárható kisebb edényt, ahová rögtön elkülöníthetők 
az anyagok a többi szeméttől. Ezt a telítettségtől (és a szagtól) függően 
a komposztládába öntjük. 

Ugye így végigolvasva nem is olyan ördöngös dolog! 
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•	 2010-ben hazánkban 65.000 tonna szelektív 
hulladék gyűlt össze. ez annyi, hogyha az át-
lag családi kisautókat (pl. ford fiesta, citroen 
c3, opel corsa, vW Polo stb.) egymás után 
raknánk ilyen tömegben, Pakstól elérnének 
a legtávolabbi országhatárig.

•	 a gumiabroncsok feldolgozásából olyan tör-
melék készül, amely a játszótereken megta-
lálható gumi járólapban is megtalálható. 

•	 alumínium italos doboz újrahasznosításából 
készül a londoni metró szellőzőventillátorá-
nak alkatrésze. de gyermekkerékpár is. egy 
alumínium gyerekbicajhoz már 670 db sörös- 
vagy kólásdoboz is elég.

•	 Újrahasznosított papírból kartonból készült 
bútort is gyártanak. ezek pont olyan erősek, 
mintha igazi fa bútorok lennének, néha még 
szebbek is. de ezekhez már nem kell több fát 
kivágni.

•	 az újrahasznosított műanyagot viszontlátha-
tod a cd- vagy dvd tokokban, fóliában, ruha-
fogasban, vödörben, műanyagpadlóban vagy 
éppen az esőkabátodban.

•	 az üveghulladékot újból üvegnek használják 
fel, de már sokkal energiatakarékosabban le-
het előállítani. 1000 kg szelektáltan gyűjtött 
üvegcseréppel 1200 kg alapanyagot és 100 kg 
tüzelőolajat lehet megspórolni, amelyért na-
gyon hálás a természet.

érdeKességeK a szeleKTálásról  
és az újra haszNosíTásról

hulladéKhasznosítás szeleKtálással és Komposztálással

TudTad-e… ? 
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Talán valamit hallottál arról, hogy az Európai Unió – melynek Ma-
gyarország 2004 óta tagja – szigorú szabályokat vezet be a Föld vé-
delmére. Emiatt hazánkban is minden városban és településen szi-
gorítják a szemét, hulladék kezelését. Ehhez nem csak új, biztonságos 
lerakókra, hulladékgyűjtő konténerekre, gyűjtőkocsikra van szükség. 
Hanem arra is, hogy egyre többen éljünk környezettudatosan és is-
merjük, hogy lakóhelyünkön milyen lehetőségek vannak a szelektív 
gyűjtésre, komposztálásra, de akár a veszélyes hulladékok biztonsá-
gos elhelyezésére. Gondolj arra, hogy ezzel nem csak a településed, 
lakóhelyed lesz tisztább, biztonságosabb, de a természetet is védjük, 
és energiát spórolunk meg!

Paks, és hat térségbeli település együtt pályázott és kapott pénzt az 
államtól és az Európai Uniótól arra, hogy kiépüljön egy új, modern 
rendszer, amely a különféle hulladékok biztonságos gyűjtését, elhe-
lyezését megoldja. A hat település Madocsa, Bölcske, Gerjen, Györ-
köny, Nagydorog és Pusztahencse, amelyeknek lakói hamarosan érezni 
fogják a változást. 

Környezetbarát FejlesztéseK paKson és térségében 

milyen változások lesznek?

Szelektív gyűjtés

Minden településen – Pusztahencsén és Györkönyön is – lesz szelektív 
gyűjtősziget, ahol a már korábbiakban bemutatott három konténer-
be lehet a papírt, műanyagot és üveget bedobni. Újdonság lesz, hogy 
a műanyag és papír külön gyűjtésére zsákokat is kap majd a lakosság. 
A gyűjtőköcsik bizonyos időközönként a ház elől viszik el ezeket a zsá-
kokat. Így azok számára is lehetővé válik a szelektív gyűjtés, akik a távol-
ság vagy kényelmi okok miatt eddig nem használták a gyűjtőszigeteket. 
A lakótelepi övezetben a nagy konténerek mellé – amibe a vegyesen gyűj-
tött szemét kerül – helyeznek el nagy papír- és műanyaggyűjtő konté-
nereket. A lakótelepeken tehát így valósul meg a „házhoz menő” gyűjtés. 

komposztálás

A hét település lakosai között mintegy 4000 komposztládát osztanak ki. 
Ha a te családodhoz is kerül ilyen láda, a gyakorlatban is kipróbálhatod 
a komposztálást. Tavasszal, ősszel különösen sok szerves hulladék ke-
letkezik a kertekben, gondoljatok csak a gyümölcsfák, szőlők metszésére, 
vagy a lehulló levelekre. Jó hír azoknak, akik mégsem komposztálnak, 
hogy a gallyakat, ágakat kötegelve, a lombokat pedig bezsákolva csak ki 
kell majd tenni a ház elé, s nem elégetni a kertben. Innen fogják adott 
időben elszállítani.

KörNyezeTbaráT FejleszTéseK  
paKsoN és TérségébeN
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a lényeg: ezt is külön kell gyűjteni, hogy ne kerüljön 
a kukába, ezáltal a lerakóba! mit és hová vihetünk? 
Pakson, a kölesdi úton található hulladékudvarba 
szinte mindenféle háztartásban keletkező veszé-
lyes hulladékot ingyen leadhatnak a lakosok. lás-
suk, mik azok, amiket ti is valószínűleg ismertek: 
gyógyszermaradékok (patikák is átveszik), festék- 
és vegyszermaradékok, illetve csomagolóanyagok 
(pl. festékesdoboz), szárazelemek (nagyobb boltok-
ban is található gyűjtőkonténer), fénycsövek, izzók.

NéháNy szó a veszélyes 
hulladéKoKról

a jelenlegi hulladékudvar átalakul egy úgyne-
vezett újrahasználati központtá. itt lehet majd 
leadni a kidobásra váró bútorokat, ruhadarabo-
kat, amiket megjavítanak, lefestenek, s kevés 
pénzért eladnak. 

Új hulladékkezelő központ és lerakó bővítmény

Paks külső részén található a ma is működő lerakó, ahová a vegyesen 
gyűjtött szemetet szállítják a gyűjtőkocsik. Ez a lerakó azonban már 
szinte megtelt, ezért bővíteni kell. Mindig gondolj arra, hogy amit le-
het, inkább a szelektív gyűjtőbe dobj, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy 
a le rakó lassabban teljen meg. 

Az új hulladékkezelő központ a lerakó közelében lesz, s rengeteg dolog 
kap majd itt helyet. Például az a hulladékudvar, ami jelenleg a Kölesdi 
úton működik, s ahol a lakosok leadhatják a veszélyes hulladékot, illetve 
az elromlott vagy lecserélt elektronikai berendezéseiket (tv, mosó-
gép, stb.), gumiabroncsokat, lomokat. Ma a szelektíven gyűjtött papír, 
műanyag és üveg a paksi MÉH telepre kerül, itt történik meg a bálá-
zás, válogatás. Az új központ azonban ezt a szerepet is átveszi. Annak 
érdekében, hogy a lerakó tényleg lassabban teljen meg, a beszállított 
vegyes szemét aprítására is sor kerül, hiszen így sokkal kevesebb helyet 
foglal. Itt lesz a komposztáló üzem is, tehát a parkokban levágott fű és 
gallyak, a házaktól begyűjtött lomb, fű, stb. mind ide kerül, ahol üzemi 
méretekben készül majd a komposzt. És ettől még szebbek lesznek 
a városi zöldterületek, iskolaudvarok. 
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FeladaTsoroK

Ebben a projektben, vagy programban lesz egy gyerekvetélkedő (olyas-
mi, mint a Zöldalma, talán arról hallottál), lesz társasjáték és ennek 
interneten elérhető változata. A vetélkedő tervezett időpontja. 2012 
október. Két korcsoportban (alsósok és felsősök) zajlik majd a verseny 
a 7 település iskolái által állított háromtagú csapatok között. A téma 
pedig természetesen a környezettudatos viselkedés, a hulladékkezelés, 
különös tekintettel a szelektív hulladékgyűjtésre. A felkészülésben se-
gítenek majd tanáraitok, de e kiadvány mellett érdemes végigolvasgatni 
a Zöld Tódor füzeteket is. A felkészüléshez az új tanév elején (2012. 
szeptember) egy újabb kiadványt is kaptok, ebben további hasznos is-
meretek mellett érdekes feladatok is lesznek. 

Kedvcsinálónak két feladatsort találtok itt.

a megoldásokat lásd az utolsó oldalon

FelsősöK FeladaTsora

1. mi az ökológiai lábnyom?
a) az egyéni környezetszennyezés mértéke
b) a természetből kisajátított nyersanyag egy emberre  

levetítve
c) az emberiség által elpusztított természet, egy emberre 

kiszámolva
d) a környezetvédők által megmentett természeti rész

2. mi a „Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer”  
projekt lényege?
a) a teljes hulladékgazdálkodás megújul Pakson és hat 

településen
b) Pakson új üzem épül, és ehhez új fejlesztések is kap-

csolódnak
c) amit eddig szemeteltünk, most már csak szelektíven 

szabad gyűjteni
d) Paks társult hét településsel és közösen kezelik a ke-

letkező hulladékot

3. mi nem számít veszélyes hulladéknak?
a) növényvédőszeres üveg
b) gyógyszermaradék
c) gumiabroncs
d) szárazelem

4. milyen előnyt jelent leginkább a komposztálás?
a) fekete virágföld előállítása
b) jó minőségű trágya előállítása
c) háztartási ételmaradékok felhasználása
d) lebomló zöld hulladékok újrahasznosítása

5. milyen fejlesztés nem szerepel a projekt elemei között?
a) hulladéklerakó bővítése
b) új, modern hulladékégető építése
c) szelektív gyűjtőszigetek létesítése mind a 7 településen
d) 4000 db komposztláda kiosztása  

alsósoK  FeladaTsora

1. mely települések vesznek részt az új programban?
a) Paks, madocsa, bölcske, gerjen, németkér, dunaújváros
b) Paks és környéke
c) bölcske, gerjen, györköny, madocsa, nagydorog, Paks 

és Pusztahencse
d) Paks és Szekszárd

2. miben segít ez az új program?
a) parkosításban, növényültetésben
b) szemétszállításban
c) megújul a szemét- és hulladékszállítás, környezetvédő lesz
d) iskolákban oktat

3. milyen hulladékot lehet majd a szelektív gyűjtőkben gyűjteni?
a) papír, üveg és műanyag
b) mindenfélét, ami otthon nem kell
c) fém, papír, színes üveg
d) csak azt, amit máshol nem lehet eldobni

4. karikázd be azt, amit nem szabad a komposztládába tenni!
a) virágszár, virágszirom
b) csirkebőr, csont
c) sárga- és görögdinnyehéj
d) falevél

5. melyik viselkedés a leginkább környezetvédő?
a) összeszedem a szemetet az osztályteremben
b) összegyűjtöm a szemetet a parkban és az utcán
c) szelektíven gyűjtöm a szemetet és a zöld hulladékot 

komposztálom
d) figyelek vásárláskor, minél kevesebb csomagolóanyag, 

felesleges termék kerüljön az otthonomba



megoldás
alsós: 1/c, 2/c, 3/a, 4/b, 5/d
Felsős: 1/b, 2/a, 3/c, 4/d, 5/b



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 


