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H ulladék
Info
OTTHONI TIPPEK ÉSPRAKTIKÁK
Már egyre több szelektív gy?jt?hely, kitelepített konténer,
szelektív sziget létezik. Ahhoz, hogy ezeket használhassuk,
már otthon el kell kezdjük a hulladék kategorizálását.
Ilyen kategóriák: Papír , M ? an yag, Feh ér ü veg, Szín es ü veg,
Fém . Amennyiben szelektíve akarjuk a szemetet gy?jteni,
ennyi tárolóra lenne szükségünk. Lecsökkenti a tárolók
számát, ha lakóhelyünkön több fajta hasznosítható dolgot
egybe gy?jtenek. Szentgyörgyváron a hulladékszállító egybe
gy?jti be a papírt, a fémet és a m?anyagot, így ezeket otthon
is egy kukába, vagy a hulladékszállító cégt?l beszerezhet?
sárga zsákba lehet gy?jteni. A begy?jtött hulladék utólagos
kiválogatását válogató üzemben végzik.
A fentebb felsorolt újrahasznosítható kategóriák mellett
említést kell tennünk a komposztról. Ha van a kertben
komposztáló, elég egy könnyen üríthet? fedeles doboz az
átmeneti tároláshoz. Ezt gyakran, naponta kell ürítenünk,
hogy megel?zzük a szagképz?dést. A zöldhulladék-gy?jt?
zsák megvásárlásával pedig automatikusan kifizetjük a
belekerül? szemét elszállításának költségeit is, ennek
menetér?l a helyi szolgáltatónál érdekl?dhetünk.

CÍMKÉZD FEL A SZEMETESEKET,
HOGY MIKET DOBHATSZ BELE!
Ez megkönnyíti mind a családtagok mind a vendégek
dolgát abban, hogy milyen szemetet hova dobhat. Ha
kicsi gyermekink vannak, segíthetnek a címkéken a
színkódok, vagy a címkére tett rajzos ábrák, így ? is
hozzászokik,
megtanulja
a
szelektív
gy?jtés
szabályait. Ehhez töltsd le mintáinkat!
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Ha valaki szereti a természetet és
érdekli környezetének állapota,
akkor biztosan szívesen áldoz egy
kis odafigyelést az otthoni hulladékok szelektálására.
Ezt lehet külön-külön, de akár egy
edénybe is gy?jteni otthon, a
lényeg, hogy a gy?jt?szigetnél
szét válogat va, t iszt án , összelapít va
helyezzük
el
hulladékainkat. A tisztaság és az
összelapítás az otthoni gy?jtést is
megkönnyíti, hiszen így szagmentesen, kis helyen elfér.
Továbbá a begy?jtést is nagyban
megkönnyíti a helyes szelektálás,
mert pl. ha a m?anyag palackokat
mindenki összetapossa, több
mint
kétszer
annyi
fér
a
gy?jt?szigetbe, melynek számos
el?nye van:

-

-

-

A begy?jt?autó nem leveg?vel teli, nagy térfogatú
hulladékot szállít, hanem
tömör, homogén
hulladékot.
Így kevesebbet kell fordulnia, tehát kevesebb üzemanyagot használ fel.
Kés?bb telik meg a
gy?jt?edényzet
Válogatásnál pedig egyszer?bb a dolgozók
feladata.

Ugyanez érvényes a hullámkarton
dobozokra is, nem elég, ha letámasztjuk a gy?jt?edény mellé.
Könnyen szét lehet ?ket tépni és
akkor már nem okoz gondot az
elhelyezése. "Persze, de ha tele
van a gy?jt?sziget?" - kérdezhetik
sokan. Azonban sok esetben nem
az elszállítás s?r?sége a gond,
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hanem a összetaposatlan, lapítatlan hulladékok nagy térfogata!
Fontos továbbá, hogy más típusú
hulladékokat ne helyezzünk ki a
szigetre, egyrészt azért, mert ez
illegális, másrészt pedig komolyan
tudja rombolni a lakosság hozzáállását és szelektív gy?jtési
szokásait.
Ahol nincs sziget, ott a hulladékudvar a megoldás. Itt a háztartási szemétbe nem helyezhet?,
veszélyes kategóriába sorolt hulladékokat is leadhatjuk, persze
szigorúan egymástól elkülönítve.
Ilyenek például a különböz? izzók,
az elektromos és elektronikai
m?szerek, a szárazelemek és a
használt olaj is. A lejárt gyógyszereket pedig a legközelebbi
gyógyszertárban kell leadni.

