
Családunk hulladékai 

     Egyre népszerűbb a hulladékmentes életmódra való törekvés. Hazánkban időről-időre 

sokkal többen odafigyelnek a helyes hulladékgyűjtésre. Nem véletlen, mert túl sok a szemét 

körülöttünk. Törekednünk kell arra, hogy minél kevesebb károsító hatás legyen a 

környezetünkben. Vannak különféle módszerek, amit mindenki eldönthet, hogy melyik 

számára a szimpatikus. 

     Pár éve Hollandiában nyaraltunk, és nagyon megtetszett az ottani tisztaság és környezet 

tudatos életmód. Nagyon jó érzéssel töltött el, hogy láttam mennyire odafigyelnek a 

környezetük tisztántartására a mindennapokban. Ezeket figyelembe véve amikor hazajöttünk 

már is életmódot változtattunk. Az én családom azóta szelektíven gyűjti a hulladékot. Egyre 

tudatosabban tettük a feladatainkat, ami abban nyilvánul meg, hogy külön gyűjtjük a 

különböző anyagokat. Ezek közé tartozik a műanyag, sárga. Ebbe gyűjthető a PET palackok 

lapítva, tejfölös és joghurtos poharak, műanyag zacskók és fóliák. Amit nem szabad 

beledobni az a kazetta, CD-lemez, vegyszeres zsíros flakonok, fogkefe, műanyag játékok, 

hungarocell. A következő a papír, kék. Amit szabad az újságpapír, kartondobozok 

összehajtva, tiszta csomagoló papírok szórólapok és reklám kiadványok. Ami pedig nem a 

pelenka, használt egészségügyi papírok, zsíros, szennyezett papírok. Ezután jön a fehér üveg, 

fehér.  Befőttesüvegeket, ásványvizes üvegpalackok, rövid üveg palackokat szabad. 

Ablaküveget, tükröt, villanykörtét, hőálló üvegtálat, szemüveget, neoncsövet nem szabad. 

Ezeket követi a színes üveg, zöld. Borosüvegeket, sörösüvegeket igen. Porcelán, kerámia, 

orvosságos üvegeket, nem lehet. Ezek után jön a fém, szürke. Amiket engedélyeznek az 

alumínium italdobozok, alufólia, fém konzervdobozok, fém zárókupakok. Amit nem 

engedélyeznek azok az ételmaradékkal szennyezett konzervdobozok. A gyógyszerek, 

festékek, kábelek, elemek, használt sütőolaj, megjavíthatatlan háztartási eszközöket más 

hulladékgyűjtő helyen tudjuk leadni, mert VESZÉLYES HULLADÉKOK! Nyári napokon fűvágás 

után a levágott füvet komposztáljuk. Szintén ide kerül a konyhai zöldség, gyümölcs hulladék. 

Kisebb családi és baráti főzések alkalmával a sok beszélgetésnek köszönhetően az is kiderül, 

hogy a mi „életformánk” sokakra ráragad. Fantasztikus érzés látni azt, hogy az ismeretségi 

körünkben egyre elterjedtebb. 

 ÖNÖK A NEOGEO MŰSORÁT LÁTJÁK. MOST A MÁS MEGSZOKOTT ÖKOREKLÁM 

BLOKKUNKAT NÉZHETIK MEG. UTÁNA VÁRJUK ÖNÖKET EGY IZGALMAS BESZÉLGETÉSRE. A 

STÚDIÓBAN ITT LESZ VELÜNK A CIKK SZERZŐJE, DOBOS GRÉTA! HAMAROSAN KEZDÜNK! 

  - Már megint ezt a marhaságot nézitek?! Mindig ez a környezetvédelem. Én amúgy se 

dobom el szemetem. Miért foglalkozzak másokéval?! 

  - De apaaaaa… 

  - Ne vidd el apa! Mi Esztivel nézni szeretnénk! 

  - Csak te, jóóóó!? 



  - Nincs vita! Kezdődik a meccs! Máris hozzátok szemetest és pillanatok alatt eltüntetni ezt a 

disznóólat a szobából! Van itt chipses zacskó, kólásüveg, csokis papír! Már megint vettetek 

dobozos kólát is, még több szemetet vihetek le! Csak a helyet foglalja. Eszti, hozd a 

szemetest! 

  - Apu, hadd nézzem meg a beszélgetést, nagyon érdekel, mit mond Gréta! 

  - Ha-ha-ha, Eszti, apa azt mondta, takarítsd le az asztalt, jön a meccs! 

  - Robi, legalább te… 

Eszti szomorúan kiment, behozta a félig tele szemetesvödröt. Szinte már semmi nem fér 

bele, legfeljebb a csokis papírok. A tegnap esti kólás flakon, a sörös dobozok akkora helyet 

foglalnak el. Nem fér semmi több. Legalább nyomnák össze. Már az is nagy segítség lenne. 

Tanakodott Eszter. Közben, míg a konyhából a szobába ért, felvett két papírtasakot az 

étkezőben. Tegnap kapta anya a kedvenc divatboltjában. Újrahasznosított, áll nagy bitűvel a 

zacskón. Közben beért a szobába, leguggolt az asztal mellé. Elkezdte összenyomni az üdítős 

dobozokat, flakonból kipréselni a levegőt. Majd mindenféle szemetet külön zacskóba kezdte 

pakolni. 

  - Mit húzod az időt kislányom, nézném a meccset!  

Felnéztem, és nem értettem, miért nem értik az emberek. Csak ha mindenki egy picit tenne, 

vagy megtenné az első lépést. Biztos Gréta is így gondolja… 

  - Várj, hugi! Az alumíniumot ebbe a zacskóba? 
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