
November utolsó hete a hulladékcsökkentés hete 

Csökkentenünk kellene… 

 

- Mit? 

- A hulladékunkat…  

                          

- Miért? 

- Mert teleszemeteljük az egyetlen bolygónkat!  

 

Tudtad, hogy az óceánjainkba minden percben 1 kukásautónyi szemét ürül? 

Pedig így van… 

 

Lassan több szemét lesz az óceánjainkban, mint állati plankton, és arra kényszerítjük a 

tengeri állatokat, hogy ilyen körülmények között éljenek, fuldokoljanak a szemetünkben, 

amit mi nem vagyunk képesek megfelelően kezelni. Szégyen! Nem csoda, hogy annyi 

bálna, delfin, teknős, madár és egyéb állat pusztul el, mert potenciális tápláléknak hiszi a 

vízben lebegő szemetet, és megfullad ezektől… Lásd nejlonzacskók!     

                                  



De beszélhetnénk a talajt, talajvizet, ivóvizet szennyező hulladéklerakókról is, amelyeken 

csak konzerválják a szemetünket. Befedik némi talajréteggel, és ennyi a hulladékkezelés… 

 

 

Ez olyan mintha otthon, a szőnyeg alá söpörnénk a szemetünket. A problémát egyáltalán 

nem oldjuk meg, csak látszatkezelést hajtunk végre! Majd a következő generáció megoldja 

(vagy nem)!  

                                                            

 

De beszélhetnénk a hulladékégetőkről is, amelyekről elhitetik, hogy nagyon hasznos 

létesítmények, hisz áramot, fűtési hőt állítanak elő, de az árnyoldaláról senki nem beszél. A 

vegyes, vagyis a mindent tartalmazó szemét (rengeteg műanyag, festék, kozmetikum, 

tisztítószer stb.) elégetése során mérgező gázok – halogénezett dioxin, furánok, 

nehézfémek – kerülnek a légkörünkbe, amelyek rákkeltő hatásúak, és ezeket lélegezzük 

be… Emellett iszonyatos mennyiségű, veszélyes hulladéknak számító salak marad vissza az 

elégetett szemétből, amelyet vagy veszélyes hulladéklerakóba szállítanak, vagy házak 

építéséhez falazóblokkok készülnek belőle … De jó☺! Azt mondják, hogy az égető szűrőit 

rendszeresen cserélik, de ezek nagyon drágák, és ezért sok égető nem áldoz ilyesmire 

világszerte. Illúzióink ne legyenek! 

 

 

 

 

 

 

 



- Mit tehetnénk? 

- Sok mindent! Sok apró lépést! 

 

 

• pl. kevesebbet, tudatosabban vásárolhatnánk, és így az értékes időnket és 

pénzünket nem pazarolnánk el (listával, szatyorral, zacskókkal érkeznénk a piacra, 

boltba; előnybe részesítenénk a helyi termelői piacot, ahol egészségesebb, helyi 

termékekhez juthatnánk, és így támogatnánk vele a hazai munkaerőpiacot, Erzsi 

nénit, János bácsit; helyi, magyar terméket vásárolnánk, stb.) 

 

 

 



 

• szelektíven gyűjthetnénk otthon a tiszta papírt, műanyagot, fémet; üveget 

elvihetnénk az üvegkonténerekbe 

 

 

• veszélyes hulladékot (gyógyszer, tisztítószer, kozmetikum, elem, autógumi stb.) a 

kijelölt helyeken adhatnánk le (hulladékudvar, az önkormányzatok által 

kampányszerűen rendezett helyi gyűjtési helyeken) 

  

 

• komposztálhatnánk, hiszen hulladékunk 1/3-a szerves eredetű (konyhai, kerti 

hulladék), amelyből nagyszerű termőtalaj képződhetne alig 1 év leforgása alatt  

   

 



 

• ha valamire már nincs szükségünk, azt eladományozhatnánk, odaadhatnánk 

rászorultaknak, rokonoknak, barátoknak, munkatársaknak 

 

• ha már valami ütött-kopott, vagy csak egyszerűen meguntuk, azt átalakíthatnánk 

(pl. régi bútort átfesthetnénk stb.) 

                             

• megjavíttathatnánk a háztartási gépeinket, amelyek elromlanak, mint régen tettük! 

 

http://javitomuhelyek.humusz.hu/ 

 

 

 

 

http://javitomuhelyek.humusz.hu/


Ezen lépésekkel már mind csökkenthetnénk a háztartásunkban keletkező hulladékot, és 

ezáltal kímélnénk környezetünket, óvnánk EGYETLEN bolygónkat, hiszen nincs másik 

számunkra, és unokáink számára sem! 

 

 

 

„A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!” 

                                                        (indián közmondás) 

 

 

 

   Vigyázzunk rá, amennyire csak tudunk!!! 

 

 

 

 



Mutassunk jó példát gyermekeinknek, közvetlen környezetünknek☺! 

 

                                             

 

 

További néznivaló, olvasnivaló: 

A kanadai Greenpeace kis filmje az óceánjainkba kerülő szemétről: 

https://www.facebook.com/greenpeace.canada/videos/10154381676954229/ 

Jeremy Irons dokumentumfilmje: Trashed- 

https://www.youtube.com/watch?v=7UM73CEvwMY 

(kölcsön tudom adni magyar felirattal!!) 

 

A hulladékcsökkentésről, tudatos, környezetbarát/fenntartható életmódról: 

http://humusz.hu/nuhu10pont 

A komposztálásról: 

http://www.humusz.hu/komposztalj/ 

 

 

Köszönöm a figyelmet☺! 

 

Ladányi Gabriella 

(Gabi néni) 
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