Sáfrány László
Szelektív gyűjtés
Globális felmelegedés, szelektív hu lladékgyűjtés, körn yezet tudatos magatartás. Szorosan
összefüggő fogalmak. Ezek a szavak, amit nap onta hallunk, már szinte a könyökünkön
jönnek ki. Néha talán úgy gondoljuk, hogy jól vagyunk informálódva a téma kapcsán.
Aztán, mint - minden héten - megint eljön a nap, amikor a sárga mellényes emberek
elviszik a szemetünket. Miközben kihúzzuk a kukát az utcára lehet, hogy meg is
jegyezzük: - A fenébe is, de nehéz!
Ha körülnézünk, azt látjuk, hogy nem csak a miénk van tele. Nagyon soknak még a
fedelét sem le het lecsu kni. Ismerős?

Személy szerint nem nagyon tudom eldönteni, hogy csak az információ hiány az oka, vag y
egész egyszerűen státu sz szimbólum a fogyasztás mennyiségének ilyen igazolása.
Belegondoltunk már egyszer is hogy a különböző termékek előá llítása, szállítása mekkora
energiákat emészt fel? És gondolkodtunk -e már azon, hog y mi lesz azzal a sok
felesleggel, amit termeltünk? Hogy mennyire terheljük ezzel a környezetet? Hog y mit
tehetnénk azért, hogy ne így legyen?

Az írás elején említett sz avak szorosan összefüggenek egymással, így
mondom, hogy szelektíven gyűjtök már tettem egy lépést a környezettudatos
jegyében.
De természetesen ez csak egy kis lépés. Ha nagyot szeretnénk lépni, akkor
komplexen kell gond olni. A környezettudatosságot kell szem előtt tartani a
életünk során.

amikor azt
magatartás
a feladatra
mindennapi

Ezzel az írással a napi szükségleteink vásárlásához szeretnék tippeket adni. Egy ilyen
rövid an yagban nem leh et mindent a maga teljességében bemutatni, ez nem is célom.
A társadalom fogyasztásának egyik tükre az, h ogy mit dobunk ki, vag yis a szemetesünk
tartalma.
Nem állítom, hogy én mindent tudok, és mindent jól csinálok. De tény, hogy a mi
szemetesünk bizony nagyon sokat koplal. Ritkán etetjük. Az egy heti adagja kb. egy
reklám szatyorra való szemét. Ezért gyakran ki sem teszem a szállítás n apján.
Egy átlagos nég ytagú család vagyunk, átlag alatti szemét termeléssel.
Ha most az olvasó azt gondolja, hogy ez számára nehezen kivitelezhető, akkor bizony
alaposan téved. A szemét csökkentésének módjai pusztán apró trükkök, amelyet bárki el
tud sajátítani.
A dolognak az a legnagyobb szépsége, hogy közben semmilyen kényelmetlen szokást nem
kell felvenni.
Most egy kicsit nézzünk be a boltba. A szemét vagy hulladék nagy része a maga a termék
csomagolása.

Első és legfontosabb szabály:
Az a legjobb szemét, ami nem keletkezik!
Már a bevásárlásnál eldől, hogy mennyi szemetünk lesz. Vajon azt a répát vagy almát
tényleg bele kell tenni zacskóba? Én nem szoktam. Azért amikor mog yorót veszek, akkor
elgondolkodom egy kicsit. 

Minél nagyobb kiszerelésű termékeket választok - adott mennyiségnél -, annál kevesebb
a csomagolás. Tehát nem csak azt nézem, hogy mennyi terméket vásárolok, hanem azt is,
hogy mennyi csomagolást. Arra is figyelek, hog y ha lehet nem a műanyag csomagolásút
választom, hanem a környezetbarát papírt.

Soha nem a reklámok vagy a divat szerint választok.
Soha nem veszek ásványvizet. Ha vala ki a csap víznél tisztább ra vágyik, érdemes
beszereznie egy víztisztítót. Itt is lehet csökken teni a hulladék mennyiségét és mellesleg
olcsóbb is. Ne higgyün k feltétlenül a reklámoknak és ne vásároljunk csak azért, mert
éppen az a divat.

Második szabály:
Soha ne vegyünk sokat utaztatott terméket, ha ott van a magyar!
Itt nem csak a magyar piac védelme a szempont. Nyilvánvaló dolog, hog y
minél messzebbről hozn ak valamit, annál több üzemanyagot pöfögtetn ek
a levegőbe. Keressük a hazait! Ha megtehetjük, me njünk piacra. Tartsu k
szem előtt az öko közlekedési módokat, vag yis ha lehet, menjünk gyalog
vagy biciklivel.
Ha autózunk, akkor több napra vásároljunk.

Harmadik szabály:
Válasszuk a visszaválth atót!
Persze kicsit több a macera vele. Eg y sörös üveget 2 5-30 alkalommal újra lehet tölteni.
Egy üveg tisztítása nem igényel annyi energiát, mint az előállítása.

Lassan befejezzük a virtuális bevásárlásunkat. A kasszánál állunk ahol a virtuális
pénztáros megkérdezi től ünk, hogy kérünk -e reklám táskát. E rre mi azt feleljük, hogy
köszönjük mi környezet tudatosak vag yunk, hoztunk magunkkal kosarat és textil táskát.
Egy ilyen táska kb .1000 db egyszer használatos műanyagot vált ki!

Törvényszerű, hogy min den, amit haza vittünk egyszer feleslegessé válik. El kell dönteni,
hogy hogyan szabadulunk meg tőle. Vagy egy laza mozdulattal bevágju k a kukába, vag y mivel környezettudatosak vagyunk - szelektíven gyűjtjük. A szelektív gyűjtés lényege

hogy a felesleg, legyen az papí r, fém, műanyag vagy üveg, a gyártási folyamatba
visszajuttatható. Az újrahasznosítás kevesebb energiát és alapanyagot emészt fel, ezért
nagyon fontos.

Negyedik szabály:
Csak a tiszta hulladék gyűjthető szelektíven!
Ha a papír az üveg vagy a műan yag é lelmiszer maradékkal illetve veg yszerrel
szennyezett, akkor az szemét. Ilyenkor nem kerülhet a gyűjtőbe, csak a kukába.
Minden dolog, ami újrahasznosítható az hulladék. Mivel már az ötödik oldalon tartunk,
kezdünk nagyon környezettudatosak lenni.
Megvannak a konyhai kis kuka mellett a szelektívgyűjtő edényeink is. A sor végén ott van
egy piros színű is a veszélyes hulladéknak. Ide ez elemet, izzót, fel nem használt
gyógyszert rakjuk. (Természetesen, ha van kicsi gyerek a családban, akkor más helyről
kell gondoskodni).
Nagyon fontos, hogy semmilyen veg yszer, elektromos szerkezet, elem nem kerülhet ki a
természetbe, ugyanis a bennük található anyagok szennyezik a talajt és ez által az
ivóvizeket. Az Ön lakhelyéhez legközelebb eső hulladékudvart megtalálja itt.

Most nézzünk rá a virtu ális kukánkra. Azt látju k, hogy a tartalma kb. harminc százalékkal
csökkent!

Egy átlagos szemetes egyharmad részét a konyhai zöld
hulladék teszi ki. Ha van lehetőségünk a komposztálásra,
akkor kapásból elérhető egy újabb harminc százalékos
megtakarítás.

Egyszer valaki azt mondta, hogy azért nem gyűjt szelektíven, mert nincs ideje és
energiája a gyűjtőszigetig elmenni. Csak oda én sem szoktam járni. De amikor úgyis kell
autóznom, semeddig sem tart megállnom.

Végezetül még egy pár ap ró tanács, a mindennapokra:
• Ha valami elromlik, n em biztos, hogy ki kell dobni. Lehet, hogy érdemes
megjavítani.
• Megunt, kinőtt játékokat, ruhákat, bútorokat és egyéb dolgokat ajándékozzunk el.
Ha ismerőseink körében nincs rá igény, keressü k a kapcsolatot a külön böző segély
szervezettekkel.
• Különböző hulladékaink remek lehetőséget ad nak kreatív hajlamaink kiélésére.
Ilyenkor g yermekeinket is bevonhatjuk eg y kis b arkácsolásba. Remek id őtöltés.

•

•

•

A fürdőkád és a mosogató ugyan úgy csillog az ecettől, mint a reklámozott
legszuperebb tisztítószertől. A mosószóda helyettesíti a mosószer egy részét.
További vegyszermentes ötletek itt.
Elem helyett használjun k tölthető akkumulátort. Drágább egyszeri befektetés, de a
jó minőségűt akár töb b százszor fel lehet tölteni. Ezért hosszú távon sokkal
olcsóbb.
Mindenki ismeri a mondást: „Olcsó húsnak híg a leve.” Ragaszkodjunk a
minőséghez és ne vásároljunk olcsó, gagyi termékeket (tapasztalat).

Bízom benne, hogy rá tudtam vezetni az olvasót arra, hogy körn yezettu datosság nem egy
extra dolog, hanem csak egy kis előrelátás. Az ilyen szemléletben felnövő gyerekek
számára természetes lesz a természet tisztelete és a körn yezet védelme.

Remélem, hogy akik már ebben a szemléletben élik mindennapjaikat, azok is találtak eg y
két megvalósítható ötletet írásomba n.

