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Kedves „Zöldvásárhelyi”! 

 

Decemberi hírlevelünkben beszámolunk újonnan indult, a felnőtt lakosoknak szánt 
előadássorozatunk lezajlott első programjáról. December hónapot a papírnak szenteljük: a 
papírgyártásról, a közelgő ünneppel kapcsolatban is felmerülő környezettudatosságról 
olvashatnak. Főleg őszi-téli kérdés az avarégetés, ennek helyi szabályozásáról is szót ejtünk, 
valamint megismerhetik Hódmezővásárhely hulladékgazdálkodási programját. Végül rövid híreink 
között értesülhetnek új, diákoknak indult internetes versenyünkről. 

Kellemes olvasgatást! 

Üdvözlettel: 

A Környezeti Információs Központ Csapata 

 

Tartalom: 

- Előadás felnőtteknek és érdeklődő fiataloknak a Környezeti Információs 
Központban - beszámoló 

- A hónap anyaga: a papír 
- Avarégetés 
- Készüljünk környezettudatosan a Karácsonyra! 
- Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Hulladékgazdálkodási 

Programjáról 
- Híreink 

  



A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos 
 Non-profit Információs Központ fejlesztése Hódmezővásárhelyen 
KEOP-6.2.0/B/09-2010-0018 

 

Előadások felnőtteknek és érdeklődő fiataloknak a Környezeti Információs 
Központban - beszámoló 

 

Elindult felnőtteknek, érdeklődő fiataloknak szervezett előadássorozatunk. Első előadásunkra 
2014. december 9-én (kedden) 16:30-kor került sor oktatóközpontunkban. Az előadás címe: "Új 
"szuperfa" a piacon? Melyik ez a fa, miért lehet hasznos környezetvédelmi szempontból?  

Előadásunk célja volt, hogy egy kisebbfajta vitafórumot kezdeményezzünk a témában. Ez meg is 
valósult, az előadás során az előadó, Éles György megismertette az egybegyűlteket egy új kínai 
császárfa hibriddel az érdeklődők megoszthatták felmerült kérdéseiket, kétségeiket, 
aggodalmaikat, melyekről kialakult egy párbeszéd, remélhetőleg, fontos tanulságokkal. A 
következőkben egy rövid ismertetőt olvashatnak a témáról, és egy véleményt. 

 

„Egy spanyol kutatócsoport két faj keresztezésével – hibridképzés – majd némi genetikai 
módosítással egy igazán különleges fajt hozott létre. A Paulownia elongata és a Paulownia fortunei 
keresztezésével kialakított Paulownia tomentosa – magyar néven császárfa – hihetetlen 
tulajdonságokkal rendelkezik. Míg egy átlagos lombos fa évi 8-12 tonna szén-dioxid megkötésére 
képes, addig a császárfa közel kétszer ennyit képes elhasználni. 

Felgyorsult anyagcseréjének köszönhetően természetesen növekedése is gyorsabb, 3 év alatt akár 
20 méteres magasságot is elérhet. Ebből következően ipari felhasználása sem mellékes. Kiváló 
építkezési és bútor alapanyag, tökéletesen használható biomassza erőművekben, kérgéből és 
leveléből gyógyszerészeti alapanyagok vonhatók ki. Az oxyfaként is emlegetett lombhullató fa 
levelei továbbá trágyázási célokra is alkalmasak. 

Veszélyezteti-e az őshonos fajokat? 

Nem. A császárfa egyedei sterilek, így a természetben önálló szaporodásra képtelen, nem invazív 
faj. A hazai időjárási tényezőkhöz is alkalmazkodó változatát a Castilla la Mancha Egyetemen 
kísérletezték ki. Ennek köszönhetően a szélsőséges hőmérsékleti tartományokat (-30, +50) is 
elviseli, továbbá a talaj összetételére sem érzékeny. 

Marsi Zoltán írása” www.hirmagazin.sulinet.hu 

 

„Aki nyitott szemmel jár az utakon, azt is látja, hogy az építkezések gondozatlan környezetében 
hamar erdő nő. És ennek örülünk, mert "legalább zöld", mert legalább valami fogja a port... de 
azért a helyzet ennél bonyolultabb. A közvélemény, sajnos egyáltalán nem ismeri az inváziós 
fafajok veszélyét. 

Néha rám csodálkoznak ismerősök és ismeretlenek: hogy van az, hogy fairtásra buzdítom a 
lakosságot, a hivatalokat, a környezetvédőket? A „szabvány” környezetvédőknél gyakrabban 
protestálok a favágás mellett, kardoskodom egyes csodafák ültetése ellen. Ugyanis nagyon 
szeretném, ha megszabadulnánk a rengeteg fának látszó, fertőző betegségként terjedő valamitől. 
Nagyon szeretném megakadályozni újabb agresszorok behurcolását, elterjesztését. 

A közvélemény sajnos, egyáltalán nem ismeri az inváziós fafajok veszélyét. Nem csoda, hiszen nem 
tanítják az iskolában. 
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Az agresszíven terjedő amerikai és kínai fák „csak” közvetve okoznak kárt. Igaz, az a kár viszont 
hatalmas: kiszorítják a hazai fákat, akadályozzák a lágyszárúak, a cserjék életét  

(aljnövényzet).  Listába szedtem hát inváziós „fáink” bűneit, kártételük rafinált módszereit, abban 
a reményben, hogy hátha egyre többen szeretnék megvédeni házuk táját, hazai fafajainkat 
megóvni, a Kárpát- medence biológiai sokféleségét megőrizni és nyugodtan, sőt boldogan kivágni, 
kiásni, kiirtani a betolakodókat. 
 
A körözöttek: nyugati ostorfa, bálványfa, zöld juhar, fehér akác, gyalog akác, amerikai kőris, kései 
meggy. 

Hasonlítsuk össze életműködéseiket hazai fáinkkal! 

Vízfelvételük sokkal gyorsabb és hatékonyabb, mint a hazai fáké. Pl. a bálványfa gyökerei képesek 
raktározni a vizet ínséges időkre. Ezért jól bírják a hosszabb csapadékmentes időszakokat, szűk 
helyeket, építési törmelékeket, útszéleket. A kivágott fák a gyökérsarjakból sokszorozzák 
önmagukat. 

Város-, és stressz tűrő képességük rendkívüli. Hazai fáink legtöbbje a szellős, laza talajokat 
kedveli…ezt nem kapják meg a járdában szabadon hagyott lyukakban. Erre nincs szükségük az 
agresszoroknak! Tömörödött, degradált, tápanyaghiányos talajban is kiválóan érzik magukat!( 
ostorfa, zöld juhar, bálványfa) 

Ellenállnak a betegségeknek, nincsenek hazai ellenségeik…de ők maguk intenzíven terjesztik a 
betegségeket ( zöld juharral az élen). 

Az akácok a gyökérsavakkal akadályozzák a többi növény magjának csírázását. 
 
Árnyékban is szépen fejlődnek inváziós barátaink, de ha fényhez jutnak, azt kisajátítják. 
Tökéletesen zárt lombozatot fejlesztenek, alattuk esélytelen az aljnövényzet kialakulása, pláne egy 
hazai facsemete felcseperedése. 

Szaporaságban is verhetetlenek az „amerikaiak” és a „kínaiak”. Irtózatosan sok termést hoznak, és 
a magok terjesztésének igen változatos módszereivel minden rendelkezésükre álló helyet 
elfoglalnak. Gondoljunk a zöld juhar vagy a bálványfa repülő terméseire, vagy az ostorfa ehető 
termésére, melyet a madarak ürülékükkel kilométerekre elszállítanak! 
a.   A gyökérről sarjadzással való szaporodásban a gyalog akác, a bálványfa, a fehér akác sorrendet 
állítottam fel. 
b.   Hazai fáink magjai a tavasz hívogató melegére, nedvességére csíráznak ki. Nem így az 
agresszorok! Ők egész évben megőrzik csíraképességüket. Nézzék meg egy frissen feltört terület 
növényzetét ősszel! Ott lesz a bálványfacsemete! 
 
Napjaink ünnepelt kínai oxyfájáról hirdetik, hogy évente 2-3 métert is nő. (a tölgyfa 20-30 cm-éhez 
képest igen szép teljesítmény!). De ez nemcsak a most betelepítendő fáról mondható el, hanem a 
már régen a talajainkon hízókra is: az ostorfára, a zöld juharra, a bálványfára, az akácokra is.  

Egyéb kártétel: a gátak porózussá tételéért a gyalogakác felel, az utak, felüljárók támfalait a 
bálványfa és a zöld juhar mállasztja. Parkjainkat, sövényeinket, nemzeti parkjainkat gyomteleppé 
változtatják.” 

Garay Klára www.felsőfokon.hu 

  

http://www.felsofokon.hu/otthon-a-fovarosban/2012/08/02/soveny-olimpia
http://www.felsofokon.hu/otthon-a-fovarosban/2012/11/03/isten-ostora
http://www.felsofokon.hu/otthon-a-fovarosban/2012/08/27/balvanyfa-ecetfa-kozmunka
http://www.felsofokon.hu/otthon-a-fovarosban/2012/09/02/9-000-vaddiszno
http://www.felsofokon.hu/otthon-a-fovarosban/2013/05/26/akac-a-forgoszelben-vaci-mihaly
http://www.felsofokon.hu/otthon-a-fovarosban/2013/08/20/kinai-csodafa-menti-meg-a-hazai-szegenyeket
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A hónap anyaga: a papír 

Kínában valószínűleg már időszámításunk előtt ismerték a papírt. 

Megjelenéséig főleg selyemre és bambusz-szeletekre írtak. A feltalálója 

nem ismert, az viszont bizonyos, hogy Tsai Lung, az udvar egyik minisztere 

105-ben egy rendeletében megállapítja a papírra írt beadványok 

érvényességét. Főleg a selyemhernyó tenyésztéséhez is fontos eperfából és 

bambusznádból készítették. A gyártás titkát sokáig őrizték Kínában, és 

hosszú idő kellett az ismeretek elterjedéséhez. Az első gyárat a Kínába 

vezető kereskedelmi út egyik fontos állomását jelentő Szamarkandban 

alapították, miután 751-ben a Talasz folyónál a kínaiak vereséget 

szenvednek az araboktól és a fogságba került kínai papírkészítő foglyoktól 

az arab mesterek eltanulták a papírkészítést. Szamarkandban kezdődött el 

az arab papírkészítés története. Innen terjedt el azután a papírgyártás 

tudománya először a mohamedán országokban. A 8. században Arábián és 

Észak-Afrikán keresztül jutott el Európába.  

Az arabok elsősorban rongyot használtak alapanyagnak, ez terjedt el Európában is. Magyarországon az első 

papírmalmok valószínűleg a 16. század első felében Nagyszebenben és Brassóban létesültek. A papír 

gyártásának technikája sok évszázadon keresztül változatlan maradt. A 18. században megjelent a hollandi 

malom, amit Hollandiában találták fel, innen származik a neve is. Az igazi áttörés 1799-ben történt, amikor 

egy papírgyári munkás, Louis Robert feltalálta a síkszitás papírgépet. 

A papírgyártás egészen a 19. századig meglehetősen 

körülményes és drága maradt, egészen addig, míg a 

papír előállítására el nem kezdték használni a 

gőzhajtású papírmalmot, ami fából állította elő a 

papírgyártáshoz szükséges rostokat. 

(http://hu.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%ADr) 

A papírgyártás alapanyaga: 

Ha újonnan gyártják, az 1 tonna fehér papír előállításához szükséges anyag és energia: 

 417 m³ víz, 

 1700 kg fa (kb. 15-17 fa), 

 717 kWh energia, 

 181 kg mészkő, 

 87 kg kén, 

 6 tonna gőz, 

 60 kg klór. 

  

mozaweb.hu 

mobil-mive.blog.hu 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADna
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyszeben
http://hu.wikipedia.org/wiki/Brass%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hollandi_malom&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hollandi_malom&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hollandia
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Robert&action=edit&redlink=1
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Előállításra felhasználhatnak egyéb cellulóztartalmú anyagokat, szalmát, rongyot, hulladékpapírt stb. 1 

tonna hulladék újságpapírból 12 fa anyagának megfelelő papír állítható elő. 

(http://hu.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%ADr) 

 

A fa alapanyagból való gyártás menete: 

 a kivágott fa kérgét lehántják, a megtisztított részt apróra darabolják; 

 vegyszerekkel vagy gépi darálókban leválasztják a cellulóz rostokat, ennek eredménye egy sűrű pép; 

 a pépet többször öblítik és mossák, többnyire klórral fehérítik; 

 a pépből egy szitaszalag kirázza a vizet, a maradék széles papírlappá áll össze; 

 a papírszalagot nedves görgőkön és melegített hengereken futtatva megszárítják; 

 az elkészült papírt feltekercselik. 

Hogy milyen fajta lesz a papír, az a pépesítésnél dől el. Vegyszeres pépesítéssel erős papírt állítanak elő – 

ilyen például a nyomó- és az írólap, az élelmiszeres zacskó 

és a hullámkarton doboz. Ez az eljárás nem túl hatékony, 

mert a fának csak egy részéből lesz papír. A folyamat 

„iszapos” hulladékát (a fa vegyszerekkel kevert maradékát) 

rendszerint elégetik. A gépi pépesítés nagyjából kétszer 

több energiát fogyaszt, de a fa 95%-át papírrá alakítja. Az 

ilyen papír általában gyengébb minőségű, könnyebben 

sárgul: főként újságokat, telefonkönyveket nyomtatnak rá. 

Papír csoportosítása: 

Összetétel szerint: 

 fatartalmú, 

 félfamentes, 

 famentes. 

Négyzetméterenkénti tömegük szerint: 

 lágypapír, 

 lemez, 

 karton. 

Felhasználás: 

Napjainkban a papírra főleg nyomdai úton, elsősorban ofszet nyomdai 

eljárással készítenek nyomatokat. 

  

dunapapir.hu 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%ADr
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyomtat%C3%A1s_(nyomd%C3%A1szat)
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A másik fő felhasználási terület a csomagolás iparág, amely egyre jelentősebbé válik környezetvédelmi 

szempontból is. Az újra hasznosított papír csomagoló és tároló anyagok kevésbé terhelik a környezetet, 

mint a műanyag alapú anyagok. A papírból továbbá füzeteket és könyveket is készítenek. A papírra való 

nyomtatást Johannes Gutenberg találta fel. 

Kreatív és hobbi célokra is használják, mint a rajzolás vagy 

festés. A papír az alapanyaga például az origaminak is, amely 

magyarul papírhajtogatást jelent. 

(http://hu.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%ADr) 

 

Szelektív gyűjtés, újrahasznosítás: 

A háztartásokban keletkező papírhulladékok között nagyon sokféle 

és különböző minőségű papír fordul elő. Az hasznosítás 

alapfeltétele az, hogy a hulladékpapír ne legyen szennyezett. 

Szintén fontos, hogy a hulladékpapírok közül eltávolításra 

kerüljenek a fóliázott, esetleg kevert anyagú, laminált vagy 

felületkezelt papírok mielőtt a hulladékpapír a gyűjtőbe kerül.  

A begyűjtött papírhulladékokat elsősorban anyaguk szerint 
(újságpapír, kartonpapír, papírtartalmú többrétegű italosdoboz) 
válogatják szét. A szétválogatott papírokat bálázzák. Az anyaguk 
szerint visszagyűjtött papírokból készülhetnek papírtermékek, 
italos karton alapú késztermékek. 
 
A papírtermékek készítéséhez a begyűjtött papírt pépesítik, ezt 
követően pedig a papírgyártás tradicionális folyamatain keresztül 
félkész termékeket állítanak elő belőle. A késztermékek széles 
skáláját az újrapapírból készített félkésztermékekből állítják elő. 
 

A késztermékek előállításához a begyűjtött italoskartont először összedarabolják, majd a darabkákat magas 
hőfokon összetömörítik, az összetömörített rendkívül szilárd anyagból un. tektántáblákat készítenek, 
amelyet késztermékek előállításához használnak. 
 

Miért kifizetődő a papír újrahasznosítása? 
A papírgyártás folyamatához jelentős mennyiségű energiára van szükség. Az újrapapír készítésével viszont 
rengeteg vizet és energiát takaríthatunk meg. Táblázatunk a fehér papír és a szürke újrapapír anyag és 
energiafelhasználásának különbségét mutatja be: 

  

okoviz.hu 

trademagazin.hu 

környezetbarat.hulladekboltermek.hu 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
http://hu.wikipedia.org/wiki/Origami
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1 tonna papír előállításához szükséges anyag és energia: 

FEHÉR PAPÍR SZÜRKE ÚJRAPAPÍR 

417 m3 víz 100 m3 víz 

1700 kg fa 1150 kg fekete-fehér újságpapír 

717 kWh energia 300 kWh energia 

181 kg mészkő   

87 kg kén   

6 tonna gőz 3 tonna gőz 

60 kg klór   

(http://www.kvvm.hu/szelektiv/hasznositas.php#1) 
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geochaching.hu 

messer.hu 

itthon.hu 

http://www.kvvm.hu/szelektiv/hasznositas.php#1
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Avarégetés 

Beköszöntött az ősz, lassan kezdődik az avarégetési szezon. Az égetésnek azonban nem szabad minden 

előzetes tájékozódás nélkül nekikezdeni, mivel annak 

szabályait helyi rendeletek szabályozzák. 

Az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének 
általános szabályairól, ad lehetőséget az 
önkormányzatoknak arra, hogy szabályozzák az 
avarégetést. A települési önkormányzat képviselő-
testületének hatáskörébe tartozik a háztartási 
tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes 
sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére 
vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. 

Minden településen a helyi rendelet határozza meg a kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályait, 
melyről a helyi önkormányzatnál lehet felvilágosítást kérni. 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közleménye 

„Napjainkban a költségtakarékosság reményében sokan térnek vissza a szén, fa és egyéb tüzelésre 

alkalmasnak vélt anyagokkal történő fűtésre. Ez, az őszi-téli-tavaszi hónapokban különös aktualitással bíró 

jelenség felveti a tüzelés során keletkező, sok esetben mérgező égéstermékek problémakörét, ugyanis sok 

helyen a tüzelőberendezésekbe, olykor hulladék is elégetésre kerül. 

Ezzel kapcsolatban a fontosabb szabályozások: 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § szerint tilos a légszennyezés, valamint a 

levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő 

olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 27. § 

szerint Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit 

rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben 

történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és 

veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási 

berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri 

hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - 

bármilyen okból kigyullad. 

Mint ahogy arról a Belügyminisztérium elektronikus hírlevele az önkormányzati tisztviselők számára 2012. 

évi 3. száma beszámol, a háztartási tüzelőberendezésekben leggyakrabban elégetett anyagok a következők: 

műanyag italcsomagolás és egyéb műanyaghulladék, textilipari hulladékok, használt ruha, műgyantát, 

műanyagot, festéket tartalmazó farostlemez, rétegelt lemez, bútor és nyílászáró, gumiabroncs, kábelek, 

kerti hulladékok, papír hulladékok. 

A fenti anyagok égetése során általában keletkező szennyezőanyagok: szén-monoxid, szén-dioxid, sósav-

gáz, hidrogén-fluorid, hidrogén-cianid, foszgén, dioxin, a furán származékok, számos egyéb, irritáló, maró 

hatású és rákkeltő szerves anyag, valamint a füsttel szétszóródó fémek (pl. a kadmium, cink, arzén, higany, 

nikkel, ólom, króm stb.) az égés során keletkező porral leülepednek a talajra, a növényekre, és a 

tápláléklánc révén bejutnak az emberi szervezetbe. 
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PVC (műanyag flakonok, háztartási, gyógyszerészeti, kozmetikai termékek, gyerekjátékok stb.) égetése 

során szén-monoxid, vinil-klorid, dioxinok, klórozott furánok és sósav gáz képződésével kell számolnunk. 

Fehérített papír (pizzás dobozok, mélyhűtött ételek dobozai) égetésekor halogénezett szénhidrogének 

jutnak a légkörbe, ezek a vegyületek leukémiát okozhatnak. 

Tapasztalataink szerint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén leggyakrabban felmerülő ilyen 

irányú probléma a háztartási tüzelőberendezésekben történő bútorlap-égetés, ami szintén szabálytalan. 

Kerti hulladékégetés során általában a kerti hulladékkal a mérgező vegyszermaradvány is elég, és nem ritka, 

hogy a meggyújtott zöldbe műanyag és egyéb háztartási szemét is keveredik, tovább növelve a 

légszennyező anyagok listáját. Egy svájci tanulmány szerint egy nagyobb kupac avar 6 órás égésével annyi 

szállópor keletkezik, mint 250 autóbusz 24 órai folyamatos közlekedése során. 

A környezet védelméről szóló 1995 évi LIII. törvény lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy 

szabályozzák az avarégetést. Amennyiben egy településen az önkormányzat nem alkot rendeletet az 

avarégetésről, alapértelmezésben a tevékenység tilos, ha pedig alkotott rendeletet, az abban előírtakat kell 

betartani. 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város a környezetvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben szól 

22/1993. (10.11.) Kgy . sz. rendelete 25. §-a szerint Kommunális és termelési hulladék nyílt égetése a város 

bel-és külterületén tilos. 

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, 

mint I. fokú Környezetvédelmi Hatóság „ 

(http://hodmezovasarhely.hu/oldalak/epiteshatosagi-kozlemenyek-2182) 

 

Az előírások megszegői bírság kiszabására számíthatnak, amelynek összege 50.000,- Ft-tól 500.000,- Ft-ig terjedhet. 
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KÉSZÜLJÜNK KÖRNYEZETTUDATOSAN A KARÁCSONYRA! 

 

Karácsonyra készül mindenki. 

Mit és miből vegyünk szeretteinknek? 

Ebben a felfokozott és nagyon sokszor inkább üzleties, mint szeretetteljes várakozásban, készülődésben 
ritkán jut eszünkbe, hogy mibe is kerül ez nekünk valójában. 

Az ajándékokra szánt összeget számítgatjuk, de azt az árat, amit hosszú távon EZÉRT a fajta karácsonyért a 
környezetünk pusztulásával fizetünk, azt már nem szoktuk mérlegelni. 

 

A karácsony a szeretet ünnepe. 
 

Érdemes odafigyelnünk néhány dologra, hogy ne csak szeretteink, de környezetünk számára is igazi 
ünneppé váljanak az év legmeghittebb napjai. 

A karácsony közeledtével az egyik központi kérdés mindig a fa. Milyen karácsonyfánk legyen, igazi vagy 
műfenyő? 

Ha műfenyőt választunk, akkor nem kell aggódnunk a később lehulló tűlevelek eltakarítása miatt, később 
pedig már nem kell újra fát vennünk, még nagyon sokáig szolgálhat karácsonyfaként műanyag fenyőnk. 
Amit leginkább fel szoktak hozni mellette, egyben a legfontosabb: 
igazi fenyőfákat kímélhetünk meg a kivágástól. Ugyanakkor ismerjük 
be: akármilyen szép műfenyőt választunk, az sohasem lesz olyan 
szép, mint egy igazi örökzöld. Az a jellegzetes, kellemes fenyőillat 
sem fogja bejárni a szobát, ami egy valódi fenyő esetében. Ráadásul 
ma már nem is kell feltétlenül erdőket irtani ahhoz, hogy igazi 
tűlevelűt vigyünk haza karácsonyfának. Manapság ugyanis már 

vannak kifejezetten erre a célra 
üzemelő fatelepek, ahol csak ezeket a karácsonyfának való fenyőket 
termesztik. Tehát, ha igazi karácsonyi hangulatot szeretnénk teremteni és az 
élő fa mellett döntünk, akkor mindenféleképpen ilyen fenyőfatelepeken 
vásároljunk, illetve olyan helyen, ahol biztosan tudjuk, hogy nem védett 
erdőségekből való örökzöldeket árulnak. Ami még fontos lehet, ha megteheti 
vegyen gyökeres fát, amit később kiültethet a szabadba. 

 

Megvan a karácsonyfánk, díszítsük fel! A karácsony végével ne dobjuk ki díszeinket, nagyon jól jöhetnek 
azok még a következő alkalmakkor is. Ezzel egyrészt pénzt spórolunk meg, 
másrészt pedig nem terheljük hulladékkal környezetünk. Figyeljünk oda az égők 
minőségére is: a rossz, hibás, sok áramot fogyasztó égősorok az elektromosság 
termelésének következtében jobban károsíthatják a természetet. 

Természetesen nem mehetünk el szó nélkül az ajándékok vásárlása mellett sem. 
Valamit mindenki vásárolni szokott, csak nem mindegy, hogy hogyan, mit és 
mennyit. A hazai vásárlók elsősorban árorientáltak, elsősorban a pénztárcájuk  

  

burda.hu 

dehir.hu 

fa.site88.net 
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vastagsága dönt, nem pedig a termék minősége, vagy egészséges mivolta. Ezen  

túlmenően még kevesebben figyelnek oda a termék okozta környezeti károkra. 
Mielőtt leemeljük a polcról a terméket, érdemes elgondolkodni, hogy tényleg 
szükségünk van-e rá. Tartós fogyasztási cikknél, hogy nem ez lesz-e a sokadik 
példány ugyanabból a termékből otthon. Nem mindegy, hogy mit eszünk, vagy 
milyen összetevőkből áll az a tisztítószer vagy műanyag termék, amelyet 
megveszünk. Műszaki cikkeknél ne legyen utolsó szempont a termék 
tartóssága, hiszen az elektronikai hulladék veszélyes hulladéknak minősül. 

Nem mindegy az sem, hogy mibe csomagoljuk az ajándékokat, illetve, hogy milyen csomagolású terméket 
veszünk. A plusz, leginkább csak reklámnak szolgáló fóliák, zacskók, dobozok előállítása ugyanis energiát, 
nyersanyagot igényel, ugyanakkor növeli a hulladék mennyiségét. Lehetőleg ne 
vásároljunk agyoncsomagolt terméket, válasszunk inkább természetes, lebomló 
anyagba csomagoltat, vagy újratölthetőt. Ugyanígy járjunk el az ajándék 
csomagolásakor is, használjunk környezetbarát, újrahasznosítható 
csomagolóanyagot vagy újságpapírt. 

 
 

Milyen környezettudatos ajándékokat vásárolhatunk? 
 
A nőismerősöknek gyakran ajándékoznak kozmetikumokat – egyetlen nőnél se lehet mellélőni egy jól 
megválasztott illatszercsomaggal. Miért ne lephetnénk meg őket idén olyan termékcsaláddal, amelyek nem 
tartoznak mesterséges anyagokat? Érdemes az interneten utánanézni a természetes alapanyagokból 
előállított, hazánkban is kapható kozmetikumoknak. 
Melyik környezettudatos nő ne örülne a természetes alapanyagokból összeállított ajándékcsomagnak? 
  
A férfiak mindig örülnek az elektronikai ajándékoknak. Mit kell szem előtt tartani akkor, amikor technikai 
eszközt ajándékozunk? Fontos, hogy biztosak legyünk abban, az illetőnek szüksége van a megvásárolni 
kívánt termékre. Ügyeljünk a termék tartósságára, hiszen az elektronikai hulladék veszélyes hulladéknak 
minősül. Ha háztartásunkban van olyan elektronikai cikk, amit már nem használunk, vagy nem tudunk 
használni, mert elromlott, ne habozzunk visszavinni! 
 

A gyermekeknek lehetőség szerint válasszunk természetes alapanyagokból –fából- készült készségfejlesztő 
játékokat. Az ünnep megkoronázásaként pedig tegyük be a cserepes fenyőfa alá az újrahasznosított 
csomagolópapírba csomagolt környezettudatos ajándékokat. 

 

Tárgyak helyett IDŐt? 

 
Az idő érték, lepd meg a hozzád közel állókat egy kellemes délutáni közös programokkal (séta a 
parkban, holtág partján…) vagy igazi pihenésként menjetek el egy rég kiszemelt helyre közösen, 
ahol békében, nyugalomban tölthetitek az év legmeghittebb napjait, ahol tényleg pihenéssel és 
nem rohanással, takarítással, sütéssel, főzéssel telik az ünnep legnagyobb része. 
 
Valójában lényeg, hogy egy pár órára tegyük le a rohanó életünket és valami szeretteink 
számára értékessel töltsük meg.  
  

tmd.com 

csaladhalo.hu 
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Pár jó tanács: 

Ne költs erődön felül, ne vegyél fel hitelt, kerüld a 
gagyi, valódi érték nélküli ajándékokat! Gondolj 
arra, hogy a kevesebb több! Vásárlásoddal 
támogasd a kisboltokat - sokuk tényleg a 
túlélésért küzd ezekben a napokban is. 

Ügyelj a megvásárolt termékek környezeti 
jellemzőire, összetételére, alapanyagára, 
csomagolására. Próbálj meg a lakóhelyed 
közelében elkészített terméket venni, ezzel is 
támogatva a környezetedet. Ráadásul a szállítási 
költség sem drágítja az árut, nem beszélve a 
környezeti károkról. 

(forrás: http://365.postr.hu/cimke/kar%C3%A1csony) 

 
A tudatos vásárló 12 pontja 

1. A pénzeddel szavazol! 

A vásárlás a Te döntésed. Eldöntheted, mit és kit támogatsz, mit nem. Nem kell támogatnod a 

környezetszennyezést, vegyszerezést, gyermekmunkát, a buta, káros és felesleges dolgok tömeges 

gyártását. 

2. A szemét a legdrágább! 

A szemét értelmetlen pénzkidobás Neked és terhelés a környezetnek: mindig gondold végig, mennyit dobsz 

majd ki abból, amit megveszel. 

3. Cetli 

Vásárlás előtt írd össze, mire van szükséged. A nagy üzletek profi módszerekkel csábítanak felesleges 

pénzköltésre. Ne hagyatkozz 'polctrükkökre'. 

4. Helyben 

A nagy bevásárlóközpontok helyett vásárolj piacon, vagy helyi boltban. Kutasd fel a jó helyeket. 

5. Mennyi műanyagot viszel haza? 

Vigyél magaddal táskát, szatyrot, ne fogadj el zacskót mindenhol. Válaszd az egyszerűen csomagolt árukat. 

Keresd a visszaváltható, illetve újrahasznosított csomagolást. 

 

  

frisskosar.hu 

http://365.postr.hu/cimke/kar%C3%A1csony
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6. Keresd az eredetit! 

Ne dőlj be a szép külsőnek és a vicces dumának: kerüld a nem természetes alapanyagból, vegyszerek 

segítségével, gyárilag előállított ételeket. 

7. Olvasd el a címkéket!  

Az élelmiszerek és kozmetikumok rengeteg káros (és felesleges) anyagot tartalmazhatnak. Ne kezeld magad 

vegyszerrel, se kívülről, se belülről, ha vegyszer nélkülit is kaphatsz. 

8. Erőszakmentes szépség 

Válassz olyan kozmetikumokat, amelyeket állatkínzás nélkül tesztelnek, illetve nem tartalmaznak állati 

eredetű anyagokat.  

9. Tartós használat! 

Kerüld az eldobható dolgokat, ezek tömeges előállítása és kidobása energiapazarlással és 

környezetszennyezéssel jár. 

10. Frisset 

Friss, hazai idényzöldséget és -gyümölcsöt vegyél az üvegházi, több tízezer kilométert utaztatott, 

mesterségesen érlelt, agyoncsomagolt és tartósított áruk helyett. 

11. Helyi termékeket vegyél 

Keresd a lakóhelyed közelében készülő dolgokat. Így a helyi környezetedet támogathatod, valamint kevésbé 

járulsz hozzá a szállítással járó környezetterheléshez. 

12. Nem mindegy! 

Ha nincs is tökéletes termék, keresheted mindig a jobbat. Legyél tudatos: járj utána, hogy ki állítja elő, mit 

tartalmaz, mibe csomagolják, hová kerül. 

(http://tudatosvasarlo.hu/regi12pont) 
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Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 
Hulladékgazdálkodási Programjáról 

PÁLYÁZATOT NYERTÜNK! 

Magyarországnak az Európai Unió tagjaként jelentős lépéseket kell tennie a lakossági hulladék 
előválogatása, kezelése érdekében. A települések lakossági hulladékkezeléséért az 
önkormányzatok felelnek, ezért Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar 
Kormány által kiírt, az Európai Unió Kohéziós Alapjából finanszírozott programjára pályázatot 
nyújtott be, mely kedvező elbírálásban részesült. A hulladék-gazdálkodás eszközfejlesztésére és 
lakossági szemléletformálásra benyújtott KEOP-1.1.1/C/13-2013-0008. számú pályázat tervezett 
teljes nettó projektköltsége várhatóan 1,020 milliárd Ft. Az elnyert uniós támogatási összeg 95%-
os támogatási intenzitás mellett 935,50 millió Ft. Önkormányzatunk projekt-önereje 84,13 millió 
Ft, de Önkormányzatunk az önerőigény fedezéséhez is kérelmezte a Magyar Kormány segítő 
támogatását.  
A beruházás eredményeként 11 db modern tömörítős és billenőplatós gépjárművet szerzünk be, 
mellyel megvalósítjuk a közszolgáltatási rendszerek átalakulásából adódó kieső szállítási és kezelő 
kapacitások helyettesítését. A beruházás során maximálisan érvényesülnie kell a környezetvédelmi 
szempontoknak, azaz a szelektivitásnak és a hulladék nagyobb mértékű utókezelésének. Ennek 
kapcsán Önkormányzatunk 24.000 db 240 literes edényzetet vásárol, melyet a lakosság részére 
szelektív hulladékgyűjtés céljából ingyenesen bocsát rendelkezésre. A hulladék utókezelése és a 
lerakott hulladék mennyiségi csökkentése érdekében Önkormányzatunk a regionális 
hulladéklerakóra nagy teljesítményű mobil hulladékaprító gépet és mobil hulladékosztályozó gépet 
szerez be. Indokolt kiemelni, hogy a beruházás eredményeképpen beszerzésre kerülő, az 
edényekre szerelhető adatazonosító chipekkel, a hulladékos gépjárműkre szerelhető globális 
helymeghatározó és leolvasó rendszerrel, központi adatrögzítő és video rendszerrel XXI. századi 
színvonalra emeljük a helyi hulladékgazdálkodást. A projekt további kiemelt prioritása a 
szemléletformálás, a PR, illetve az ismeretterjesztés megvalósítása is a tájékoztatás és 
nyilvánosság biztosítása révén. A projekt megvalósítás határideje 2015. június 30. napja. 

FORMÁLJUK SZEMLÉLETÜNK! 

A fejlesztések alapvető célja az elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés, a hasznosítható 
hulladékarány növelése, a hulladéklerakókra jutó szerves anyag mennyiségének csökkentése és 
szemléletformálás. A projekt középpontjában a környezettudatos gondolkodás, a 
környezettudatos magatartás és a fenntartható fejlődés eszméje áll, melyet a lakosság érdekeltté 
tételével is igyekszik Önkormányzatunk megvalósítani. 
A szelektív módon történő gyűjtés átszervezésével a szelektív hulladékgazdálkodás még inkább 
szervezettebb formában, nagyobb mértékű visszagyűjtés mellett fog megvalósulni. De mi is a 
szelektív hulladékgyűjtés? Szelektív hulladékgyűjtés az a folyamat, amikor a háztartásban 
keletkező hulladékok közül a hasznosítható anyagokat a lakosság külön gyűjti, és azt rendszeres 
időközönként átadja a hulladékkezelő szervezetnek. Ezen anyagokat másodlagos nyersanyagnak 
nevezzük. Ezen anyagokat megfelelő módon hasznosítják ipari feldolgozás céljából. Így a szelektív 
gyűjtéssel elérhetjük környezetünk védelmét, az emberi tevékenységből eredő környezetterhelés  
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és szennyezés-kibocsátás csökkentését, az emberi tevékenység által megtermelt, nem 
hasznosítható hulladék mennyiségének mérséklését. 
Az eddigiekben a településünkön keletkező évi 9.000 tonna települési vegyes hulladék mintegy 
3%-át tudta a szolgáltató szelektív formában begyűjteni. Ezt a mennyiséget 3 év alatt tízszeresére 
szeretnénk emelni! 

LAKOSSÁGI GYŰJTÉS – OLCSÓBB SZOLGÁLTATÁS 

 A Magyar Kormány döntésének megfelelően a rezsicsökkentés második ütemének 

keretében Hódmezővásárhelyen is csökkentésre kerültek a lakossági hulladékkezelési díjak. 

Városunkban így 19%-os mértékű díjcsökkenés következett be. 

 Változik a lakossági hulladékgyűjtés rendje, így tovább csökkenhet a fizetendő szemétdíj. 

 Minden családi háztartás a jelenlegi 120 literes vegyes kék színű gyűjtőedényzete mellé 

térítésmentesen kap 1 db 240 literes szelektív sárga színű, illetve igénye esetén további 1 

db 240 literes barna színű zöldhulladékos edényzetet.  

 Az ürítési gyakoriság 120 literes vegyes gyűjtőedényzetnél változatlanul heti 

rendszerességű lesz, míg a szelektív edényt havi rendszerességgel ürítjük külön 

gyűjtőjáratban, ingyenesen. 

 Zöldhulladék esetén az elszállítás rendszeres időközönként, ingyenesen, a lakosság számára 

eljuttatott zöldnaptár szerint fog megvalósulni. 

Miképp lesz még olcsóbb a szolgáltatás?  

 A 120 literes edényzet ürítéséért kizárólag akkor kell majd fizetni, amennyiben a kék színű 

vegyes gyűjtőedényzet valóban kihelyezésre is kerül.  

 Szükség van a szelektív gyűjtőedényzet aktív használatára, így később telik meg a vegyes 

gyűjtő edényzet, és ritkábban szükséges azt kihelyezni. 

 A meglévő vegyes gyűjtőedényzetre és az új edényzetre chip kerül felszerelésre, illetve a 

gyűjtőjárműveken olyan elektronikus leolvasó rendszert helyezünk el, mely a 

gyűjtőedényzetek ürítésekor az ürítés tényét a háztartás adataival együtt megfelelően 

rögzíti és tárolja. Ezen informatikai fejlesztés fogja garantálni, hogy a közszolgáltató 

kizárólag valós ürítés után számlázhasson a lakosság részére. 

A magas házas övezetekben is hasonlóan érdekeltté válnak a lakosok a gyűjtőszigetek 
használatában, és számukra is biztosított lesz az edényzetek szükség szerinti ürítése, így az olcsóbb 
szolgáltatás. 

Mit gyűjthetünk szelektíven: 

 A szelektív gyűjtőedényzetben papír, karton, műanyagfólia, PET palack, fémdoboz 

gyűjthető 

 A hulladékgyűjtő szigetek változatlan tartalommal megmaradnak 

 A zöldhulladékos edényzetbe helyezhető továbbra is a fű, faapríték, kaszálék, ágnyesedék. 
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Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városban 2014. július 01-étől kezdődően változások következtek 
be a lakossági hulladékgazdálkodásban. A hulladékról szóló törvény alapján a helyi lakossági 
közszolgáltatást önkormányzati tulajdonú, nonprofit orientáltan működő cég biztosítja. A 
Közgyűlés e feladat teljesítésére hozta létre a Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft.-t. A 
cég feladata a vegyes és az anyagában hasznosítható hulladékok előkezelése és átadása, az 
előkezelt hulladék hulladékártalmatlanító létesítménybe történő szállítása. 

 

Kedves Vásárhelyi Lakos! 

Kérjük Önt, hogy segítse Városunk szép és tiszta környezetének megóvását, hiszen itt akarunk élni 
és óvni akarjuk gyermekeink egészséges jövőjét. Támogassa Hódmezővásárhely megújuló 
hulladék-gazdálkodási rendjét, vegyen részt a szelektív gyűjtésben. 

(szelektivhod.hu) 
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Hírek 

→ Tavasszal indul most már hagyományosnak nevezhető fotópályázatunk. Aki szeret fényképezni, 
és szívesen megméretné magát, már készülhet, hiszen a téli környezet is megannyi jó témával 
kecsegtet. Részletek később. 

→ Már a Facebookon is elérhetők vagyunk! www.facebook.com/zoldvasarhely 

→ Internetes játéksorozat és vetélkedő a szelektív gyűjtés jegyében 

Nagyszabású játéksorozat indult oktatóközpontunk és az önkormányzat szervezésében. Az otthon 
történő, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés területén fontos változások történnek 
Hódmezővásárhelyen, mely változásokról az elkövetkező időkben folyamatosan értesülhetnek a 
diákok is.  Ehhez kapcsolódóan a tanévet átölelő játéksorozatot szervezünk, melyben virtuálisan, 
majd végül személyesen is „összecsaphatnak” a résztvevők, és bizonyíthatják tájékozottságukat a 
szelektív hulladékgyűjtés, valamint az ezzel összefüggő környezetvédelmi témákban. 

A játék öt fordulóból áll majd. Az első négy forduló feladatait interneten keresztül tudják a 
résztvevők megoldani. A legjobbak pedig az ötödik fordulóban egy élő vetélkedőn mérhetik össze 
a tudásukat az értékes fődíjért. 

A játékunkon 3 korosztályban lehet részt venni: 

- általános iskola alsó évfolyamai (4-5. osztály) 

- általános iskola felső évfolyamai (6-8. osztály) 

- középiskola (9-12. osztály) 

A versenyre max. 3 fős csapatok nevezését várjuk. Nevezni az interneten megoldott feladatokkal, 
a hozzájuk tartozó adatlap kitöltésével és online elküldésével lehet. Ehhez minden esetben 
ugyan arról az e-mail címről küldjétek és a csapattagok nevét is tüntessétek fel minden 
fordulóban.  

 A fődíjért folytatott versengésbe, vagyis az ötödik fordulóba csak az a csapat kerülhet be, amely a 
megelőző négy forduló mindegyikén részt vett. 

Az ötödik forduló vetélkedőjén a korosztályonkénti 5-5 legjobb csapat mérheti össze tudását. 

A játék menete a következő: 

I. forduló: 2014. november 20.  1. internetes feladatsor  

II. forduló: 2014. december 20.  2. internetes feladatsor  

III. forduló: 2015. január 20.  3. internetes feladatsor  

IV. forduló: 2015. március 20.  4. internetes feladatsor  

V. forduló: 2015. április 20.   élő vetélkedő (írásbeli és gyakorlati feladatokkal) 

A beküldési határidő mindig a következő forduló megjelenése! 

A feladatok elérhetők a www.zoldvasarhely.hu és a www.szelektivhod.hu honlapokon. 

A játékkal kapcsolatos információ az 532-165 számon kérhető . 

Játékra fel! 

 

http://www.facebook.com/zoldvasarhely
http://www.zoldvasarhely.hu/
http://www.szelektivhod.hu/

