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Kedves Pedagógusok! 
 

Szeretettel nyújtjuk át hulladékcsökkentési programunkhoz tartozó 
kiadványainkat. Reméljük, sok hasznos tippet találnak benne, melyek segíthetik 
munkájukat, a felnövekvő nemzedék szemléletformálását. 

2016-ban már nem lehet elmenni a környezetvédelem kérdése mellett, hanem 
szép lassan be kell építeni mindennapjainkba. A hóbortból rutint kell faragni. 100 
évvel ezelőtt az autóvezetés, a villany vagy a fürdőszoba napi használata se volt 
az emberek életének szerves része, ma meg már szinte el se tudjuk képzelni az 
életünket ezek nélkül. Célunk, hogy a környezetbarát, a természet iránti felelős 
életmód is hamarosan hasonló rutinná váljon.  

A pályázat keretében elkészült egy öröknaptár, amit az osztálytermek falára 
szánunk. Minden hónapban a hulladékcsökkentés egy-egy szeletével, 
lehetőségével foglalkozunk. Nem kell a hónapok sorrendjében haladni, sőt az 
egyes témákat más keretben, például projekt napon, osztálykiránduláson, 
táborokban, külön- külön is elő lehet venni.  

A naptár témáiról honlapunkon bővebben olvashatnak a gyerekek, további 
kihívásokat teljesíthetnek, letölthető, játékos feladatlapokat oldhatnak meg. Az 
érdeklődők továbbkattinthatnak a témával foglalkozó oldalakra.  

Ez a füzet pedig Önöknek készült, rövid háttéranyaggal és programajánlóval, amit 
korosztályonként (1-3, 4-6, 7-8 osztály) csoportosítottunk.  

 jelet tettünk oda, ahol az ajánlott játékhoz, foglalkozáshoz honlapunkon 
(www.pannontaj.hu/hulladek) letölthető anyag található.  

Az egész anyag (naptár, tanári füzet is) letölthető honlapunkról.  

Visszajelzéseiket, javaslataikat, a megvalósult programokon készült fényképeket 
szívesen olvasnánk, néznénk a szekely.rita@pannontaj.hu e-mail címen.  

 

A hulladékcsökkentéshez sok vidám percet kívánunk:  

 

Koncz Nóra Székely Rita 

Muszáj Természetvédelmi 
Koordinációs Egyesület 

Pannontáj-Sokoró 
Közhasznú Egyesület 
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A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) évente 3 ezer tonna papírt, 
2300 tonna műanyagot, 1800 tonna üveget és 600 tonna fémhulladékot szállít el 
a szelektív szigetekről. Ennek nagyobb részét (65 százalékot) Győr termeli, az 
óriási mennyiség 35 százalékát pedig a falvakból viszik be az autók a győr-
sashegyi központba. A hulladékgazdálkodási rendszerhez 112 győri, illetve Győr 
környéki település tartozik.  

Látványos különbség van a megyeszékhelyről, illetve a községekből érkező 
hulladéknál. Mintegy 50 százalékkal tisztább a vidékről hozott hulladék, 
amelynek az okát nem nehéz megfejteni. A falvakban nyilván jóval nehezebb 
arctalanul lerakni zacskószám a válogatás nélküli  kommunális hulladékot. Ha 
pedig valakit ezen kapnak, annak naponta kell szembesülnie a tekintetekkel és a 
következményekkel. De legalább ennyire fontos tény, hogy a falvakban el is 
tüzelik azokat a hulladékokat, amelyeket a városokban sokszor inkább a 
szelektív gyűjtőedények mellé dobnak. S általánosságban is igaz, hogy a vidéki 
szemlélet e tekintetben – általánosságban – jogszabálykövetőbb, mint a 
nagyvárosi.  

Összességében a szelektív gyűjtőkből hozott papír 18 százaléka általában 
„szennyezett", vagyis olyan dolgokat dobnak a gyűjtőedényekbe, amely nem 
papír. A műanyagnál a legrosszabb a helyzet, mert ott 48 százalékban nem az 
van, aminek kellene, a fémnél 46 százalékban koszos a beszállított hulladék. Az 
üveg „csak" 10 százalékban szennyezett.  

A sashegyi központban 24–30 ember dolgozik a szemét szelektálásán, ha a 
gyűjtőszigetekről tisztább hulladék érkezne, kilenc-tíz emberrel kevesebbre 
lenne szükség.  

A munka három műszakban, vagyis 24 órában folyamatosan megy. 

 

Ennyi szemetet termelünk… 

(Forrás: www.kisalfold.hu) 
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Életszínvonalunk emelkedése egyre növeli fogyasztási igényeinket és csökkenti 
figyelmüket. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, amit kidobtunk a kukába, az 
megszűnt létezni, nincs vele több dolgunk, nem találkozunk vele a későbbiekben. 

Mi történne, ha megszűnne a hulladékszállítás? Valószínűleg pár hét alatt 
elborítana minket a saját szemetünk. Egy ideig próbálnánk eldugdosni ide-oda, a 
pincébe, az erdőszélre, de pillanatok alatt elfogynának az alkalmas zugok. Egy 
család átlagosan 100 l szemetet termel hetente, a kommunálist, szelektívet, 
mindent egybe véve. Ez azt jelenti, hogy 10 nap alatt családonként meg van az 1 
m3, egy 50 házas utcában az 50 m3… 

A lakossági hulladék az összes keletkező szemétnek csupán az 5%-t teszi ki, tehát 
igazán nagy gondot a gyárak, üzletek, hulladéka jelent. Ez nem azt jelenti, hogy 
mi nem szólhatunk bele jelentősen a hulladékcsökkentésbe, hiszen az ipar, az 
élelmiszergyártás a mi igényeinket szolgálja ki. Választásainkkal, vásárlásunkkal 
befolyásoljuk a termelést, életmódunkkal utat és példát mutathatunk a 
probléma megoldására. A döntéshozók (politikusok, gyárigazgatók, üzletvezetők, 
vállalkozók stb.) is emberek, akik a privát elképzelésüket, világnézetüket átviszik 
munkájukba is. 

Itt nem csak arról van szó, hogy hova tesszük ezt a rengeteg hulladékot, ami nap, 
mint nap keletkezik igényeink kiszolgálásának melléktermékeként, hanem 
kapcsolódó környezet- és egészségkárosító folyamatokról is. A szeméttel együtt 
kidobjuk a termékbe fektetett energiát, nyersanyagot, munkát. Az igényeinkkel 
fokozódik a nyersanyag igény, amihez újabb bányákat vagy ültetvényeket kell 
nyitni a még érintetlen természet kárára. Ezzel fokozódik a klímaváltozás, 
csökken a bioszféra stabilitása, ami többek között a mezőgazdasági termelést is 
sérülékennyé teszi.  
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Ötletek 1-3 osztályosok számára 

 http://www.mimoescsipek.hu/ A két figura, Mimo és Csipek kirándulása 
és városi kalandjai során látottak alapján mesél a környezetvédelemről. 

 Mese Mindentbele Béláról  

 Kincsvadászat a teremben: keressenek különböző anyagból készült 
dolgokat a teremben/iskolában: 

pet-palack, karton, papír, üveg, elektronikai cikk, alumínium, 
újrahasznosított anyagból készült tárgyak, (stb) Az a gyermek kap 
pontot, aki olyat talál, amit a többiek nem. 

 

Ötletek 4-6 osztályos diákoknak 

 http://www.mimoescsipek.hu/ A két figura, Mimo és Csipek kirándulása 
és városi kalandjai során látottak alapján mesél a környezetvédelemről. 

 Kincsvadászat a teremben: keressenek különböző anyagból készült 
tárgyakat a teremben/iskolában: újrahasznosított alapanyagból készült, 
újrahasznosítható önmagában, újrahasznosítható anyagában, van rajta 
valamilyen környezetvédelmi címke, veszélyes hulladék lesz belőle, stb. 
Az a gyermek kap pontot, aki olyat talál, amit a többiek nem. 

 
  

Programötletek minden korosztálynak 

 Wall-E című film (2008, Walt Disney Pictures, R.: Andrew Stanton) 

 Látogatás a Győr-Sashegyi szelektív Hulladékkezelő Központban: (GYHG 
Nonprofit Kft.) Előre egyeztetett módon, a létesítmény személyi 
kapacitásának függvényében van lehetőség üzemlátogatásra. Az ilyen 
jellegű kérésekkel Nagy Csabát, a nagy.csaba@gyorszol.hu e-mail címen 
vagy a 20/9225716-os telefonszámon lehet felkeresni.  

http://www.mimoescsipek.hu/
http://www.mimoescsipek.hu/
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Ötletek 7-8 osztályosoknak 

 Annie Leonard: Tárgyaink története c. rövidfilm (youtube-on magyar 
szinkronnal is megtalálható) 

 Tabu játék: témával kapcsolatos tárgyakat, fogalmakat kell elmagyarázni 
társaiknak, anélkül, hogy bizonyos szavakat kiejtene. Letölthető kártyák 
 

 Keressenek környezetbarát termék jelölést az élelmiszereken, 
kozmetikumokon. Honlapunkon feltüntettük a környezetbarát 
termékeket jelölő címkéket:  

 MAN c. film (youtube-on megtalálható)  

 Don’t waste your waste –magyar felirattal (Humusz videótárban)  
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A két fogalmat nehéz szétválasztani egymástól. Amit mi itt szemétnek hívunk, az 
hivatalosan települési szilárd hulladék, melynek gyűjtése, kezelése, feldolgozása 
a hulladékgazdálkodás feladata. 

A cél: elkülöníteni az újrahasználható, az újra hasznosítható hulladékot, és a 
szemetet, ami a szeméttelepre, lerakásra, és ártalmatlanításra kerül. A megoldási 
lehetőségek egyértelműsítésére a szakemberek kidolgoztak egy úgynevezett 5 
lépcsős hulladék piramist.  

1. Megelőzés: legjobb, legcélravezetőbb, de a legtöbb lemondással, 
átszervezéssel járó megoldás. Ide tartozik például a hosszú élettartamú 
termékek választása, az elromlott tárgyak, ruhák megjavítása, a 
felesleges dolgokról való lemondás, vagy a komposztálás  

2. Újrafelhasználás: Ez esetben az adott terméket átalakítás nélkül, újra, 
ugyanarra a feladatra lehet használni, mint amire eredetileg gyártották. 
Jó példa a betétdíjas üveg, de ide soroljuk azt is, amikor hulladékból 
készítünk valamit házilag, például konzervdobozból tárolót, italos 
kartonból gyerekjátékot, papírból papírmasét.  

3. Újrahasznosítás: Ez az anyagában történő hasznosítást jelenti, erre a 
célra vannak a hulladékszigetek. Szállítási és feldolgozási költség, energia 
befektetés és szennyezés ugyan van, de még mindig gazdaságosabb 
megoldás mintha újat gyártanának. A szelektív gyűjtés nem cél, csak egy 
eszköz a probléma megoldására. 

4. Hasznosítás: Az energetikai vagy cementgyári hasznosítást értjük. A 
hulladékot 1400 C° fokon elégetik, és a kapott végtermék a cement. Az 
égetés másik célja lehet hő- vagy villamos energia előállítása. Ennek a 
megoldásnak komoly hátránya a légszennyezés és a másodnyersanyagok 
elvesztése. 

5. Ártalmatlanítás: A hulladék egy tárolóba kerül és ott is marad. Ez 
legrosszabb megoldás, de a leginkább bevett szokás a világon. 
Hazánkban jelenleg a hulladék 67%-a lerakóban végzi. 
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Ötletek 1-3 osztályosok számára 

 Készítsenek listát a természetben keletező hulladékokról. Beszéljék 
meg, melyiknek mi lesz a sorsa!  

 Válasszanak ki egy tárgyat és rajzolják le, hol készült, hogy került a 
boltba, majd a tulajdonosához és később mi lesz a sorsa.   

 Tárgyak vagy hulladékok csoportosítása anyag szerint. 

 

Ötletek 4-6 osztályos diákoknak 

 Meddig „élnek” a tárgyaink? 

A gyerekeknél található különféle tárgyak használati idejét és lebomlási 
idejét egy grafikonon ábrázoljuk. Az X-tengelyre kerülnek a tárgyak, az 
Y-tengelyre az idő. Meglepő összefüggések derülnek ki a játék végére. 
 

 A természetben nincs felesleges anyag! 

Minden diák húz egy kártyát, amin egy vadon élő élőlény neve van (már 
tanult, egy közösségben élő fajokat válogassunk össze). A gyerekeknek 
úgy kell sorba állni, ahogy egymással kapcsolatban vannak az élőlények, 

Programötletek minden korosztálynak 

 Látogatás a Győr-Sashegyi szelektív Hulladékkezelő Központban: (GYHG 
Nonprofit Kft.). Előre egyeztetett módon, a létesítmény személyi 
kapacitásának függvényében van lehetőség üzemlátogatásra. 

Az ilyen jellegű kérésekkel Nagy Csabát, a nagy.csaba@gyorszol.hu e-
mail címen vagy a 20/9225716-os telefonszámon lehet felkeresni. 

 Érdemes ellátogatni a gellérthegyi Hasznos Hulladékos Tanösvényre is, 
ahol minden korosztály talál magának érthető, érdekes információt, 
játékot. Pontos elérhetőség és leírás:  

 Gyerekeknél lévő tárgyak csoportosítása anyag szerint: életidejük, 
lebomlási idejük, kiváltási lehetőségek megbeszélése. 



10 
 

 

 

megeszik vagy használják egymás „termékeit” pl. madarak mohával 
bélelik a fészket, a madártollat egy kisemlős hordja az odújába, az 
ürülékét a ganajtúró bogár hasznosítja. Több megoldás és elágazó lánc 
létrehozása is lehetséges.  

Előkészület: diákok számával megegyező kártya előkészítése élőlények 
nevével.  
Játékidő: létszámtól függően 10-15 p 

 Mese: Egyszer volt a Föld 18. rész: Hulladék újrahasznosítás 
(youtube.com oldalon megnézhető) 

 

Ötletek 7-8 osztályosoknak 

 Látogassanak el egy biogazdaságba! Győr környékén, Rábcakapin, 
Dunaszigeten és Komáromban működnek ilyen vállalkozások, de egy 
háztáji, akár csak saját célra termelő gazda is sok érdekességet fog 
mutatni a gyerekeknek a természet körforgásáról, a hulladékok 
hasznosításáról.  

 Érdekes lehet a győri, Dunakapu téren működő termelői piac is.  

 Hogyan készül c. sorozat Újrahasznosítás c. része (youtube.com oldalon 
megnézhető) 

 Szituációs játék: Képzeletbeli képviselő testületi ülésen, 3 csoport 
vitatkozik a szelektív gyűjtés bevezetésének szükségességéről: 1. 
képviselők egy csoportja szerint ez túl drága, nem használná senki, 
eddig is jó volt, ahogy volt. 2. ellenzék: kellenek szelektív szigetek, mert 
ez a jövő. 3. Biogazdák csoportja: legyen szelektív gyűjtés, de mellette 
komposztáló is és a helyi boltokban csökkentsék a csomagolást, ne 
lehessen például gyorsfagyasztott termékeket és bonbonokat kapni. 
Játék menete: 10-15 perc felkészülés után minden csoport 5 percben 
elmondhatja az érveit, terveit. Közben a többiek írjanak fel kérdéseket, 
amiket az összes csoport meghallgatása után tehetnek fel. Ha elfogytak 
a kérdések a polgármester és az alpolgármester (függetlenek) dönt a 
kérdésben.  
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A műanyagok sikere töretlen: könnyűek, olcsóak, többségük tartós. Azonban 
kőolajból készülnek, lebomlási idejük több száz év és jelentős egészségügyi 
kockázatot (rák és idegrendszeri problémák) rejtenek magukban. A két 
legnagyobb mennységben gyártott termék a PET-palack és a zacskó, de nem 
szabad azt gondolni, hogy például az egyszer használatos poharakkal, pár évig 
használt gyerekjátékokkal vagy nejlonharisnyákkal minden rendben van. 

Manapság hazánkban évi 1,3-1,4 milliárd db PET palack, és napi(!) 1,3 millió db 
nejlonzacskó (kicsi, átlátszó) kerül forgalomban. Ez utóbbiak használati ideje 
legtöbbször csak 20 perc és 90%-uk a szemétbe kerül. Égetésük során mérgező 
gázok kerülnek a levegőbe. Újrahasznosításukkal rengeteg alapanyagot lehet 
megspórolni, de nem ez az igazi megoldás, mert az egészségügyi kockázat 
megmarad, a gyártás során pedig újabb vegyületek kerülnek a környezetbe, a 
szállítással pedig tovább fokozódik a légszennyezés.  

A szelektíven gyűjtött PET-palackokat szín szerint szétválogatják, 
majd tömörítik. A feldolgozó cégek granulátumot készítenek 
belőle, majd például kerti padok, virágcserepek, DVD-tokok 
készülnek belőle. Nagy felvevő piaca van Kínában, ahol például 
polár anyagot gyártanak a palackokból. 

A többi műanyag terméken, az alábbi jelöléseket érdemes keresni, 
melyek segítenek az eligazodásban. Sajnos a műanyagok tulajdonságai (hőre 
lágyuló vagy keményedő, éghető, törékeny, vagy rugalmas, stb) és adalékanyagai 
annyira sokfélék, hogy nem gyűjthetők, dolgozhatók fel egységesen. Van köztük 
könnyen hasznosítható és olyan is, mely szinte veszélyes hulladéknak számít. 

Polietilén: fóliákat, palackokat, edényeket, csöveket, zsákokat, 
szigetelőanyagokat gyártanak belőle 

A szelektív konténerben van a helye!  
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Nagy sűrűségű polietilén: játékokat, tejes flakonokat, 
mosószerek, tisztítószerek, samponok, motorolaj flakonjait 
készítik belőle.  

A szelektív konténerben van a helye!  

 

Kis sűrűségű polietilén, amiből fóliák és zacskók készülnek belőle.  

A szelektív konténerben van a helye!  

 

Polipropilén: palackokon, joghurtos dobozokon, krémsajtok, 
egyéb tejtermékek dobozain, mustáros, ketchupos flakonokon, 
műanyag edényeken, tálcákon, kulacsokon, háztartási szerek 
flakonjain találhatjuk meg ezt a jelölést. 

A szelektív konténerben van a helye! 

 

Polivinilklorid, azaz a PVC: csövek, fóliák, műbőrök, palackok, 
csomagolóanyagok, padlóburkolók, játékbabák 

Ez ne kerüljön a szelektív sziget gyűjtőkonténerébe! Nagy 
mennyiségben a hulladékudvarokon lehet leadni.  

 

Ez a jelölés többféle terméken megtalálható. Például: 

Poliészter: műszálas ruhák alapanyaga: Ne a szelektív szigetbe 
kerüljön, hanem a ruha-gyűjtő konténerekbe.  

Akril-nitril-butadién kopolimer (ABS): elektronikai eszközök 
borítása (például monitor, nyomtató, billentyűzet). Ezek akkor 
kerülhetnek a gyűjtőszigetekre, ha már csak a műanyag van 

nálunk! Ha még elektronikai hulladékkal egyben vannak, akkor az ilyen 
termékeket árusító boltokban lehet leadni őket. 
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Poli(metilmetakrilát) (PMMA): plexiüveg, védőszemüveg, reklámtábla, 
lencse, gyógyászati pótanyag: Ezeket csak egyes hulladékudvarokban lehet 
leadni, vagy lomtalanítás során elvitetni. Érdeklődjünk utána!  

Poli(tetrafluoretilén), azaz teflon (PTFE): edények bevonására, elektromos 
szigetelésre használják. Nehezen feldolgozható anyag, elhelyezéséről 
kérdezzük meg a helyi illetékes hulladékszállító céget.  

Fenoplast: elektromos szerelvények, (konnektorok, kapcsolók)elektromos 
berendezések alkatrészei. Ez sem kerülhet a szelektív gyűjtőkonténerbe, 
elhelyezéséről kérdezzük meg a helyi illetékes hulladékszállító céget. 

Karbamidgyanta (UF): Bútorok bevonata készül belőle, szintén nem 
gyűjthető szelektíven, hanem elhelyezéséről kérdezzük meg a helyi illetékes 
hulladékszállító céget. 

Poliamid: ez a textíliák, harisnyák anyaga. Sajnos nem dobható a szelektív 
sziget konténerébe.  

Polikarbonát (PC): CD, DVD, Blu-ray lemezek, szemüveglencse alapanyaga. 
Ez sem gyűjthető szelektíven.  

Polisztirol, más néven hungarocell: Ez a habosított műanyag 
könnyű szerkezete miatt remekül használható csomagoló-, 
habosított hang- és hőszigetelő anyagként, de burkolatot 
(telefon), eldobható poharakat is gyártanak belőle.  

Ne kerüljön a szelektív sziget konténerébe! Nagy mennyiségben 
a hulladékudvarban leadható.  

 

Programötletek minden korosztálynak 

 Gyerekeknél lévő műanyag tárgyak megvizsgálása újrahasznosíthatóság 
és kiváltási lehetőségek szempontjából.  

 Ha kapnak a gyerekek iskolatejet, szervezzék meg, ki melyik nap öblíti ki 
a dobozokat és találják ki, mire tudják használni legalább egy részüket. 
(pl. tolltartó a leendő elsősöknek, építő játék, vagy palántázó), vagy 
vigyék a szelektív gyűjtőbe.  
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 Körforgás 2. – Műanyag c. rövidfilmje (youtube videó készítette: ÖKO-
Pannon Kft)  

 Hogyan készül? Megmutatjuk! A LEGO (youtube videó) 

 

Programötletek 1-3 osztályosoknak 

 Memória-játék kisiskolásoknak:  

Eszközök:  

– Nagyobb méretű fehér műanyag 
kupakokba kerülnek a betűk 
(alkoholos filccel könnyen 
beleírható). A kitalált szókészlet 
betűit kell felírni, plusz szükség lesz 
kétféle ’joker’ kupakra: az egyik egy 
betűt helyettesít, a másik az összes 
hiányzó betűt. Ezekből a betűkészlet 
nagyságához viszonyítva készítsünk 3-4 darabot.  

– Szókártyák (korosztálynak megfelelő hosszúságú szavak), karton 
lapra felírva, a kupakok méretével megegyező betűnagysággal. 

Játék: 2-4 főnek, a készlet nagyságától függően:  

A kupakokat középre tesszük, lefordítva. Minden játékos húz egy-egy 
szókártyát és maga elé teszi felfordítva. A játékosok felváltva megemelik 
a kupakokat. Ha a betű megfelelő, vagy joker, akkor rárakják a szókártya 
adott betűjére. Ha nem jó, akkor ott hagyják. Mint minden memória 
játéknál, érdemes figyelni a másik játékos emelését, mert lehet, hogy ami 
neki nem volt jó, az nekünk jó lesz. 

A játékban nagy szerepe van a szerencsének, nem az számít, kinek hány 
betűs szó jut.  

 (Forrás: http://www.modernnagyi.hu/node/752) 
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Programötletek 7-8 osztályosoknak 

 Annie Leonard: A palackozott víz története c. film (Youtube.com-on 
magyarul is megnézhető)  

 Nézzenek utána, milyen káros anyagok szabadulnak fel a műanyag 
égetése során. Készítsenek plakátot, ami felhívja a lakosság figyelmét 
erre és tegyék ki lakóhelyükön minél több helyre. Ha van helyi újság, 
vagy iskolaújság, írjanak cikket a témáról.  

 A gyerekek otthonról hozzanak különböző csomagolóanyagokat, 
melyeken tanúsító címkék vannak. Nézzenek utána, melyik mit jelent. Itt 
található egy adatbázis, ami alapján el lehet indulni: 
http://tudatosvasarlo.hu/cimke 

 Plastic Planet c. film (Földünk, a műanyag bolygó címen megtalálható a 
youtube videómegosztón) 

 

  

Programötletek 4-6 osztályosoknak 

 Vastagabb műanyag szatyorból színes girland (madzagon háromszög 
alakú zászlócskák) készülhet.  

 Ország-Város-játék mintájára adott kezdőbetűvel kell írni egy műanyagból 
készült használati tárgyat, ruhadarabot, játékot, témához kapcsolható 
fogalmat.  

 A fent említett memóriajáték mintájára nagyobbaknak való, komolyabb 
szókészlettel rendelkező játék készíthető. Hasonló elven működik a 
Scrable nevű társasjáték, mely betűi ilyen módon elkészíthetők, a tábla 
pedig egy egyszerű négyzetrácsos kartonlap lehet.  
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A papír, mint hulladék, nem sok gondot okoz, mert 1-4 hét 
alatt tökéletesen lebomlik, attól függően, hogy milyen vastag 
és mennyi festék van rajta. Alapanyaga a fa is megújuló 
energiaforrás, de 1 tonna papír gyártása során 3,5-1,7 tonna 
fára, 417 m3, vízre és 717 kWh energiára van szükség. 
Magyarországon szerencsére a legtöbb erdőgazdaság több fát 
ültet, mint amennyit kivág, de könnyen belátható, hogy ez 

nem folytatható a végtelenségig. Ezen túl pedig egy pár éves ültetvény 
természetvédelmi értéke közel sem egyenértékű egy több száz éves, különböző 
korú és fajú fákból álló erdőével, de még egy 30-40 éves ültetvényével sem. Az 
erdő nem csupán fákból áll, hanem a fákkal és egymással is szoros kapcsolatban 
lévő növények, állatok és gombák közössége. Ezek kialakulása fokozatos és 
folyamatos. Minél idősebb egy erdő, annál több élőlény található ott meg, annál 
bonyolultabb a benne lévő fajok kapcsolati hálója. A fajok közössége kényes 
egyensúlyon alapul, összességében segítik egymás életét. Egy rövid példa: idős 
fákat tartalmazó erdőben már biztosan vannak harkályok, mert ott találnak 
megfelelő odút fiókáik felneveléséhez. Ők köztudottan a fákat károsító lárvákat 
fogyasztják, ezzel biztosítva a fák egészségét. A harkály fajok ürülékét lebontó 
szervezetek (baktériumok, gombák, ízeltlábúak) hasznosítják, és a többi növény 
számára felvehetővé teszik. Ezek aztán levelükkel termésükkel rengeteg állatnak 
adnak búvóhelyet és táplálékot, árnyékkedvelő növényeknek megfelelő 
környezetet, gombákkal szimbiózisban élnek. A sort még lehetne folytatni, de 
inkább azt nézzük, mi történik, ha egy erdőben nincsenek idős fák és harkályok. 
Ebben az esetben a fiatal fák is többet szenvednek a farontó lárváktól, felnőve 
gyengébbek lesznek, nem csak kevesebb termést hoznak, hanem kevésbé 
ellenállók egy gomba vagy vírusfertőzéssel szemben, és könnyebben dőlnek ki 
egy viharban. Kivágással és újratelepítéssel az egész folyamat a nulláról indul. 
Nekünk, embereknek is van hasznunk ebből, azon túl, hogy jó sétálni a 
természetben. A legfontosabb, hogy erdők rengeteg CO2-t és szennyező anyagot 
(pl. port) kötnek meg. A lezúduló esőtől védik a talajt, párologtatásukkal alakítják 
a mikroklímát. Vegyszerek nélkül biztosított a talaj szerves- és ásványi anyag 
tartalma, ami lehetővé teszi a számunkra is fogyasztható bio minőségű 
gyümölcsök (pl szeder) érését. Véd az időjárás viszontagságaitól, például lassítja 
a szélviharokat. 
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Az előző oldalon látható logó azt igazolja, hogy az adott termék alapanyaga 
fenntartható erdőgazdaságból származik.  

A papírtakarékosság mellett jó alternatíva az újrapapír használata, amiből már 
teljesen fehér géppapír is kapható. 1 t előállítása csupán 100 m3 vizet, 1150 kg 
használt papírt és 300 kWh energiát igényel. 

A használt papírt helyben, anyagában is rengeteg mindenre lehet használni: 
dekorálás, csomagolás, hőszigetelés, takarítás stb.  

Itthon több papírgyár is foglalkozik újrafeldolgozással, termékeik könnyen 
elérhetők, a csomagoláson jelzések segítik az eligazodást. 

A szelektíven gyűjtött papírt a papírgyárba szállítják, ahol pépesítik és elsősorban 
hullámkartont állítanak elő belőle. Ebből készülhet kartondoboz, tojástartó, 
egészségügyi papírok, de ma már irodai felhasználásra alkalmas újra papír is 
kapható.   

Egyelőre érdekesség, de fontos és fejlesztendő terület a papír hasznosításánál a 
kartonbútorok előállítása. Törökbálinton már évek óta készülnek ilyen, a 
hullámkarton előnyös tulajdonságait kihasználó lakberendezési, iroda-
berendezési tárgyak. 

 

Programötletek minden korosztálynak 

 Újrapapír készítés: nem bonyolult művelet, az elkészült papírból szép 
kép vagy képeslap készíthető.  

 Számolják ki, mennyi papírt használ el az osztály egy hónapban!  

 Körforgás 2. – Papír c. rövidfilmje (youtube videó készítette: ÖKO-
Pannon Kft)  

 Hogyan készült? Sorozat – a WC. papír c. része  

 

Programötletek 1-3 osztályosoknak 

 Kézműves: színes szórólapokból, vagy magazinból is nagyon jól mutat a 
legtöbb origami.  
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 Az iskola udvarán ássanak, vagy egy virágládában temessenek el 
különböző minőségű papírokat és hetente figyeljék, mennyire bomlott 
le.  

 Készítsenek papírhangszereket! (pergamennel bevont fésű, karton dob, 
hullámpapír, dörzspapír, hosszabb hengerből lyuk nélküli furulya) 

 

Programötletek 4-6 osztályosoknak 

 Kicsit előre gondolkodva, egy későbbi kézműves foglalkozás 
alapanyagaihoz állítsanak fel gyűjtődobozokat az osztályban: pl.: WC-
papír guriga, Mackó-sajtos doboz, teás-, gyufás- stb kisebb dísz dobozok, 
teafilter tasakok, régi naptárak, színes, képes magazinok.   

 Keressék fel a helyi erdészt és kérjék meg, hogy beszéljen a fenntartható 
erdőgazdálkodásról és arról, hogy a kezelése alá tartozó erdők fáinak mi 
a sorsa.  

 Készítsenek kollázst, szórólapból kivágott képekből. 

 Készítsenek 3D képeslapot valamilyen keménypapírból (pl. naptár 
hátulja, füzet borító, müzlis doboz, stb.)!  

 

Programötletek 7-8 osztályosoknak 

 Papírmaséból: maszk, tál, stb. készítése  

 Kirándulás során (akár a település határában): keressenek két féle 
erdőtípust, egy ültetvényt (pl akác) és egy tölgyest. Jelöljenek ki 
mindkettőben egy 10x10-es négyzetet és számolják meg hány féle 
növény találnak benne. Beszélgessenek a diverzitás fontosságáról.  

 Szituációs játék: Az iskola vezetőségének döntést kell hoznia a 
papírfelhasználásról és fogyasztásról. Az önkormányzat képviselői is 
jelen vannak, hiszen az önkormányzat támogatja anyagilag az iskolát. 
Egy tanszergyártó cég üzletkötői is eljöttek, szeretnének minél több 
mindent szállítani az iskolának. 
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– A tanárok azt javasolják, hogy kizárólag újrapapírt használjanak. 

A gyerekek füzetcsomagjának megvásárlására is az iskolában legyen 
lehetőség, mert fontos a környezettudatos szemlélet kialakítása 
bennük.  

– Az önkormányzat képviselői azt szeretnék, ha minél kevesebb papír 
fogyna, és minél olcsóbban szereznék azt be. Nem tartják jónak 
megmondani, ki hol vegye meg a szükséges tanszereket.  

– A tanszergyártó cégnek kétféle terméke van: a kicsit olcsóbb 
hagyományos papírból készültek, és a hangyányit drágább újrapapír 
termékek. Viszont ha ezt választják, havonta ingyen elviszik az iskola 
papírhulladékát. (nem papírgyűjtés!) 

Mindhárom csoport elmondhatja indokait, majd egymásnak kérdéseket tehetnek 
föl. Végül az iskola vezetősége dönt a kérdésben.  

A három csoport érveit tartalmazó kártyák letölthetők honlapunkról.  
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Italos karton 

Ma Magyarországon évi 450 millió darab italos karton kerül forgalomba. Ezek 
alapanyaga 75%-ban fa, 25%-ban alumínium és műanyag. A feldolgozás terén 
szerencsére jelentős lépések történtek az elmúlt években. Ma már 
Magyarországon is van olyan cég (Hamburger Hungária Kft, Dunaújváros) amely 
újrapapírt gyárt az italos kartonokból. A szelektív gyűjtés mértéke is nőtt, de 10 
dobozból még mindig csak 2-3 kerül jó helyre. Pár évvel ezelőtt megalakult az 
Italos Karton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülés, aminek célja az 
újrahasznosítás népszerűsítése. Kampányaik, iskolai akcióik felhívják a figyelmet 
a problémákra, és a lehetséges megoldásokra. 

Szerintünk is nagyon fontos az újrahasznosítás és a minél környezetbarátabb 
megoldás megtalálása, de az italos kartonok mind szélesebb használata nem az 
igazi megoldás. Az, hogy a fa megújuló, nem jelenti azt, hogy korlátok nélkül 
használható (lásd: papír- április). A dobozok műanyag és alumínium részét pedig 
elégetik, ami ugyan hőenergiát biztosít, de káros anyagok szabadulnak fel 
közben. Nagyfokú újrahasznosíthatósága miatt környezetbarát csomagolóanyag 
az italos karton, de nem vetekedhet a visszaváltható üvegekkel, palackokkal, 
amiket feldolgozás nélkül használnak újra. Újrahasznosítása nagyon 
energiaigényes folyamat.  

A begyűjtött tégladobozoknak két útja van hazánkban, hiszen kétféleképpen 
gyűjtik: külön konténerben, vagy a papírhulladékkal együtt. 

A külön gyűjtött italos kartonok két, erre specializált technológiával működő 
külföldi papírgyárba kerülnek elszállításra. Ott a pépesítő tartály kései 
feldarabolják a dobozokat, majd a vízben ázó kartonból pép képződik, miközben 
a műanyag- és alumíniumréteg leválik a rostokról. Egy szűrőhenger segítségével 
választják el a papírpépet, amelyből hagyományos eljárással újrapapír készül. A 
maradék anyagok égetőművekben vagy cementgyárakban energetikailag 
hasznosíthatók. Létezik olyan eljárás is, amelynek során a dobozokból 
felaprításuk után meleg préseléssel a bútorgyártásban vagy szigetelőanyagként 
felhasználható táblákat gyártanak. 

Második út, az, amikor a doboz a papírral együtt kerül begyűjtésre. Ebben az 
esetben (valószínűleg) a Hamburger Hungária hasznosítja a papírt, ott együtt a 
papírral az italos kartont is hasznosítják, sima papírgyártási technológiával. A  
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2012-es évben így megközelítőleg 1200-1500 tonna italos kartont hasznosítottak. 
Hasonló mennyiség várható a következő években is. 
 

Programötletek minden korosztálynak 

 Hogyan készült? A tetrapack doboz. (youtube videó)  

 Hogyan készül? Megmutatjuk! A Tetra Pak tejesdoboz (youtube videó)  

 Ebben a hónapban van a Madarak és fák napja, ünnepeljék meg együtt! 
Szervezzenek rajz- és fogalmazási versenyt (osztályon belül vagy egész 
iskolában). A rajzok és az írások mutassák be a fák és az italos kartonok 
közötti ellentétet vagy adjanak ötleteteket az italoskartonok kiváltására, 
újrahasznosításuk fokozására. (lakossági szinttől egészen a gyárakig) A 
legjobban sikerült műveket e-mail címünkre várjuk! 

 

Programötletek 1-3 osztályosoknak 

 Az italos karton a sima kartonnál erősebb, tartósabb, belső oldala a 
nedvességet is jól tartja, ezért remek alapanyaga különböző tárolóknak, 
babaházaknak, garázsoknak, vagy akár növények is lehet bele ültetni. 
Kiválóak sablonnak, gipsz, gyertya vagy gyorsbeton öntvények 
készítéséhez.  

 

Programötletek 4-6 osztályosoknak 

 A videón látható módon dolgozzanak fel néhány italoskartont:  
Hogyan történik az újrahasznosítás? c. videó  

 Nézzenek körül a szelektív szigetek környékén. Oda kerül az italos 
karton ahova kell? Tisztán és kilapítva? Készítsenek erről fotókat, 
plakátot, vagy írjanak cikket a helyi újságba, iskolaújságba. 

 

Programötletek 7-8 osztályosoknak 

 Italgyáradban új terméket vezettek be és vita alakul ki a csomagolásról. 
A vezetőség egyik fele italos kartonba töltené, a másik műanyagot 
használna. Az érvek meghallgatása és megvitatása után az 
igazgatótanács dönt a csomagolásról.  
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Fémek 

Sokféle fémet használunk mindennapjaink során. A nemesfémek (réz, ezüst, 
arany) magas beszerzési áruk miatt szinte sosem kerülnek a hulladéktárolókba. A 
vas gyűjtése is kifizetődő, az alumíniummal azonban kevésbé vagyunk 
körültekintőek.  

Az alumínium a XX. század korszakjelző fémje. Fizikai és kémiai tulajdonságai 
számos területen uralkodó anyaggá tették. Kis sűrűsége (1/3-a a vasénak) és 
kedvezően módosítható mechanikai tulajdonságai nyúlása, szakítószilárdsága, 
rugalmassága miatt a járműipar (gépkocsik, repülőgépek) és mára a 
csomagolóipar kedvelt alapanyaga. Könnyű, nem korrodálódik, könnyen 
festhető, jó hővezető – azaz kevesebb energiával hűthető az ilyen dobozban 
tárolt ital.  

A nyersanyagokat Magyarországon is bányászták, és ma is folyik feldolgozás, 
például Inotán. Ez azt jelenti, hogy mi is részesei vagyunk a fémgyártás 
folyamatának és környezeti kárainak.  

A bauxitot mélyművelésű bányákból hozzák a felszínre. Magyarországon ez a 
Vértes és a Bakony karsztos vidékén történt, ahol először a karsztvizet kellett 
eltávolítani. Ezzel jelentősen megbolygatták az élővilág vízháztartását. (Tapolcai 
tavas barlang és a környező lápok, mocsarak kiszáradása, Hévízi tó 
vízszintcsökkenése ) Ráadásul a karsztvíz – amíg eredeti helyén van – kiváló 
ivóvíz. Szivattyúzás után akár tárolókba, akár az élővizekbe engedik, már 
tisztításra szorul, ha emberi fogyasztásra szánják.  

Az alumíniumgyártás folyamata levegőszennyezést is okoz: timföldpor (AlF3), CO, 
CO2, SO2, hidrogénfluorid, PAH vegyületek, fluorvegyületek (CF4, C2F6) kerülnek a 
levegőbe. Az alumíniumkohók környéke klór- és fluorvegyületekkel, kén-
dioxiddal, míg a bányáké porral szennyeződik. A timföldből szintén rengeteg 
villamos energia felhasználásával kémiai úton gyártanak alumíniumot (sokszor 
1000C° fok feletti hőmérsékletre van szükség a reakciók lejátszódásához). 
Mindez számokban: 1 tonna alumínium előállításához 4 tonna bauxitra, 15.000 
kW/h elektromos áramra (1,3 tonna barnaszén) van szükség, és 1-2 tonna 
vörösiszap keletkezik. Ez utóbbi melléktermék veszélyességének felmérésére  
elég csak a pár évvel ezelőtti kolontári vörösiszap-katasztrófára gondolni, amihez 
hasonló azóta is megismétlődött a világ több pontján.  
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Azt gondoljuk, a kolontári katasztrófának és az alumíniumgyártással járó 
szennyezéseknek, környezet-átalakításnak nem csak a bányászatot végző cég a 
felelőse, hanem mi, mindannyian, akik megfontolás nélkül használunk alumínium 
termékeket (csomagoló dobozok, alufólia, édességek, rágcsálni valók 
csomagolása, tejtermékek zárókupakja, stb.) 

A betétes üvegpalackkal összehasonlítva egy ilyen aludoboz készítése 
tizenötszörös levegő- és háromszoros vízszennyezést jelent, a keletkező 
hulladéktérfogat negyvenötszörös, az energiafelhasználás pedig hússzoros. Azaz, 
egyetlen aludoboz készítéséhez 1,2 kWh áram szükséges (ennyi energiával 20 
óráig megy egy TV). 

Szerencsére az alumínium nagyon gazdaságosan hasznosítható újra, a gyártáshoz 
szükséges energia 95%-nak megspórolásával. Itthon több helyszínen is 
(Tatabánya, Ajka, Mocsa, Apc) járműalkatrészeket gyártanak belőle. A vasat 
pedig Diósgyőrben és Dunaújvárosban olvasztják be, ezzel mintegy 50%-ra 
csökkentve az acélgyártás energiaszükségletét. 

A bányászat és a gyártás nagy energiaigénye valamint az okozott súlyos 
környezeti károk miatt (bányászat során elpusztuló természetes élővilág, 
természetbe kikerülő vegyszerek, gyártás energia- és vízigénye) is fontos 
odafigyelni a fémek szelektív gyűjtésére.  

A fémek közül az ital-, konzerv-, spray-dobozokat és a zárókupakokat, záró 
fóliákat dobjuk a szelektív gyűjtőbe. Nem szabad kihagyni az alufóliát és az 
édességek, rágcsálni valók alumínium fóliás csomagolását sem, amik szintén 
jelentős mennyiségben kerülnek forgalomba. Ez utóbbiaknál, de az italos 
dobozoknál is fontos, hogy tisztán és összenyomva kerüljenek a szelektív 
gyűjtőbe. Meg kell jegyezni, hogy még ma is fejenként átlagosan 50-60 
pléhdobozt hajítunk évente a kommunális szemétgyűjtőbe.  

A többi fölösleges fémtárgy vagy a hulladékudvarokban adható le, vagy 
lomtalanításkor lehet tőlük megszabadulni. Ez esetben is újrahasznosításra 
kerülnek. 
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Programötletek 1-3 osztályosoknak 

 Építsenek festett konzervdobozokból célba dobó tornyot! 

 Asztali tolltartónak, virág kaspónak is tökéletesek az üres 
konzervdobozok, vagy lehet akár közös osztály-perselyt csinálni belőlük, 
amiből az összegyűlt pénzt az év végén közös ünneplésre költik.  

 Számolják össze, kinél hány féle (db és alapanyag szerint) fém tárgy van. 
Beszélgessenek ezek előállításáról és újrahasznosíthatóságukról. 

  

Programötletek minden korosztálynak 

 Hogyan készült sorozat ide tartozó részei: (youtube-on megnézhetők) 

– Öntöttvas edények 

– Ezüst: (ugyan nemesfém tárgyaink nem kerülnek a szemétbe, de 
fontos tudni, hogy bányászatuk se nem etikus, se nem 
környezetkímélő.)  

– Sebészeti eszközök (nemesacél?) 

– Alumínium doboz 

– Alumínium újrahasznosítás 

 Körforgás 2. – Papír c. rövidfilmje (youtube videó készítette: ÖKO-
Pannon Kft)  

 Kiránduljanak bauxitos hegységekben (Bakonyszentlászló, Csabrendek, 
Eplény, Kincsesbánya, Gánt környéke) 

 http://geomania.hu/lelohelylista.php 

 Kiránduljanak a Tapolcai tavas barlangba és a túravezetővel 
beszélgessenek a korábbi kiszáradás okairól és következményeiről.  

 Látogassanak el egy geoparkba! (http://www.geopark.hu/) 

 Látogassanak el egy kovácsműhelybe! 

 



25 
 

 

 

Programötletek 7-8 osztályosoknak 

 Olvassanak utána a kolontári vörösiszap katasztrófának. Mi lehetett az 
oka? Készítsenek listát az okozott környezeti károkról. Ezek egyszerűbb 
értékelhetősége miatt próbálják meg pénzben kifejezni a veszteséget 
vagy a helyreállítás költségeit.  

 Szituációs játék: Új gyümölcslégyártó céget alapítanak. Vitassák meg 
milyen csomagolást használjanak a termékekhez. Visszaváltható üveg, 
műanyag (PET), Tetra-pack vagy alumínium doboz lenne a legjobb? 
Vegyék számításba mindegyiknek a környezeti és gazdasági előnyeit és 
hátrányait. Azt is vegyék figyelembe, hogy hol (100 km-es körzet, egész 
ország, külföld) akarják forgalmazni terméküket. Szereplők: igazgatóság, 
gazdasági osztály képviselői, környezetvédelmi osztályképviselői, 
marketing osztály képviselői (eladhatóság a fontos).  

 Dolgozzanak ki egy kampányt a fém dobozok szelektív gyűjtésének 
népszerűsítésére! Az ötleteket e-mailben várjuk! 

 

  

Programötletek 4-6 osztályosoknak 

 Találjanak ki egy mesét, ami egy manóról szól, aki egy szeméttelep 
mellett lakik. Aggódik, hogy egyre nő a hegy, de közben újabb és újabb 
használható tárgyakat talál, leginkább a fémeket szereti. A meséket e-
mailben várjuk! 

 Készítsenek egy térképet, amin jelölik, hol milyen fém alapanyagot 
bányásznak/tak és azt is, hol dolgozzák/ták fel ezeket.  

 Írják össze, milyen élelmiszereket árulnak fém, vagy fém tartalmú 
csomagolásban. Melyikre milyen alternatív megoldás létezik? Ha van 
lehetőség, szervezzenek ezekből kiállítást! 
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Üveg 

Az üveg tulajdonképpen egy elavult csomagolóanyag a műanyag és az alu-
dobozok feltalálása óta. Környezetvédelmi szempontból mégis fontos, 
megtestesíti a tökéletes körforgást, az ideális környezetbarát (csomagoló) 
anyagot, ugyanis ez egyetlen, korlátlan alkalommal, adalékanyagok hozzáadása 
nélkül újrahasznosítható anyag. Emberi léptékben nézve soha nem bomlik le. 
Feldolgozása alatt sem minőségi, sem mennyiségi veszteség nem következik be, 
ráadásul az üveg megolvasztása sokkal kevesebb energiát igényel, mint az 
alapanyagokból való gyártása. E tulajdonság miatt nem szabad lemondanunk 
róla. 

Magyarországon két orosházi üveggyárban folyik a fehér színű üveghulladék 
hasznosítása. Az egyikben csomagolóüveget, a másikban síküveget gyártanak.  

A vegyes tört üveget az építőipar tudja hasznosítani. Útfelületek érdesítésére az 
aszfaltba keverik, a betonba vegyítve keményebb anyagot kapnak, szálhúzással 
hőszigetelő üveggyapotot állítanak elő belőle. 

Fontos tudni, hogy üvegből nem minden kerülhet a szeletív gyűjtőbe: Az 
ablaküvegeket, a tükröket, a villanykörtéket és neoncsöveket, a hőálló 
üvegtálakat, a szemüvegeket és egyéb lencséket, az orvosságos üvegeket a 
hulladékudvarokban kell leadni.  

Ami a hulladékszigetekre kerül, annál nagyon fontos, hogy tiszta állapotban 
dobjuk oda. A feldolgozás során nincs kiépített rendszer a mosásra. 

 

Programötletek minden korosztálynak 

 Körforgás 2. – Üveg c. rövidfilmje (youtube videó készítette: ÖKO-
Pannon Kft)  

 Az üveg otthoni, iskolai tárolónak is tökéletes. Élelmiszer, vagy apró 
tárgyak tartójaként önmagában vagy minimális díszítéssel, felirattal is 
egyediek.  Nagyon mutatós darabokat lehet készíteni festéssel, 
ragasztott, kötött, hulladék anyagból készített dekorációval! 

 

http://www.electro-coord.hu/
http://www.recyclomed.hu/
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Programötletek 4-6 osztályosoknak 

 Képzeleben menjenek kirándulni a mesebeli Üveghegyre! Miket látnak 
ott? Kikkel találkoznak? Ők hogyan élnek ott? Több vagy kevesebb 
üvegük lesz?  

 Nézzenek utána, milyen élelmiszerek kaphatók üvegben!  

 

Programötletek 7-8 osztályosoknak 

 Rakjanak el közösen szörpöt vagy lekvárt. 

 Keressenek föl egy üvegművest! Például: Sándor József Péter alkotász 
Tényőn él és dolgozik, számos rogyasztott üveg tárgyat, díszítőelemet és 
csempeképet készített győri és Győr környéki települések számára. 
Munkájáról az alábbi linken találhatnak bővebb információt: 
http://tenyoidombhaz.blogspot.hu/ 

 

  

Programötletek 1-3 osztályosoknak 

 Ital tárolására szolgáló üveg tökéletes váza. Kívülről színes viasszal 
lecsöpögtetve egyedi, kevésbé törékeny darabok készíthetők. Fentről 
csurgatva hosszában mintás, elfektetve pikkelyes lesz.  
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Elektronikai hulladék 

Az utóbbi 10-20 évben robbanásszerű fejlődésnek indult az elektronikai ipar, 
aminek mi, felhasználók csak a hasznát látjuk. Modernebbnél modernebb 
telefonok, tabletek, forgalmi helyzetet is közvetítő GPS-ek, okos hűtők, stb 
kerülnek a piacra. Ezek „áráról” azonban senki nem tud, vagy ha mégis, nem akar 
belegondolni. Az elektronikai termékek előállításához többféle fém szükséges:  

Alumínium: ennek a fémnek az előállítási kockázatáról a kolontári katasztrófa 
óta sajnos nem kell beszélni. (lásd: június hónap) 

Ón: forrasztáshoz, bádog előállításához használják, Indonéziában bányásszák, 
felszíni fejtéssel. Az esőerdők kiirtása után nyitott gödrökben csákányokkal, 
vödrökkel, puszta kézzel dolgoznak a helyi lakosok, köztük gyerekek is.  

Lítium: az akkumulátorok fontos alkotórésze, Dél-Amerikában bányásszák, a 
sivatagos területeket még szárazabbá téve, ami a környező termőföldekre, 
legelőkre is hatással van.  

Tantál: a koltán nevű ércből nyerik ki, majd a kondenzátorok bevonására 
használják. Ritka és értékes fém, aminek bányászata Afrika élővilágában és 
lakosainak egészségében okoz visszafordíthatatlan károkat, sőt háborúkat is. A 
munkakörülmények pedig itt sem európaiak: puszta kézzel, védőfelszerelés 
nélkül, éhbérért dolgoznak a munkások.  

Lehetne beszélni az elektronikai ipar kapcsán az ólom, az arany, a szén és a 
rézbányászat hatásairól, következményeiről, de helyhiány miatt ezt mindenkinek 
egyéni érdeklődésére bízzuk.  

Szakemberek kimutatták, hogy az elektronikai hulladék többségét, 60 százalékát 
öreg mosógépek, mosogatógépek, más háztartási berendezések, irodai eszközök 
teszik ki. A kisebb eszközökből, mint a mikrohullámú sütők, kenyérpirítók 12,8 
millió tonna, a nagyobbakból, mint a mosógépek, hűtőszekrények, szárítógépek, 
mosogatógépek 18,8 millió tonna hulladék keletkezett. A kidobott több millió 
tonna mobiltelefonnal, hűtőszekrénnyel és más elektronikai eszközzel 300 tonna 
arany és 1000 tonna ezüst, 1900 tonna réz vész kárba, ezek összértékét mintegy 
52 milliárd dollárra becsülik. Kárba vész továbbá 16.000 tonna vas is, ha az 
eszközök nem kerülnek be az újrahasznosítási programokba. 
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Szerencsére itt van törvényi szabályozás: 2005. augusztus 13. óta a kiterjesztett 
gyártói felelősség elve alapján jogszabály kötelezi az elektromos és elektronikai 
készülékek gyártóit, forgalmazóit a hulladékká vált elektromos és elektronikai 
berendezések visszagyűjtésére, hasznosítására, ártalmatlanítására.  

Ez azért is fontos, mert az e-hulladékban gyakran előfordulhatnak olyan 
alkatrészek, melyek veszélyes komponenseket is tartalmazhatnak (például: ólom, 
hatértékű króm, kadmium, higany). Ezeknek az emberre és környezetére is 
veszélyes komponenseknek nem szabad kikerülnie a természetbe.   

A begyűjtött elektromos és elektronikai berendezések jelentős része kisebb 
javítások árán ismét használhatóvá tehető, visszakerülhet a lakossághoz. Vannak 
bennük hasznos másodnyersanyagok: vasfémek, réz, kábel, nyáklemez, arany, 
ezüst. Ezekből a másodnyersanyagokból sokkal kisebb energiaráfordítás révén 
lehet ismét értékes termékeket nyerni, mintha ugyanezt ércek feldolgozásával 
tennénk. 

Ez azonban sajnos nem jelenti azt, hogy környezetkárosítás nélkül kerül 
feldolgozásra az E-hulladék. Az illegálisan begyűjtött, vagy legálisan begyűjtött, 
de valami oknál fogva a rendszerből kikerülő e-hulladékok általában egy fejlődő 
országba kerülnek, ahol biztonsági szabályok betartása nélkül, sokszor gyerekek 
dolgoztatásával bontják és nyerik ki a nyersanyagokat belőlük.  

A hulladék és a további környezeti károk megelőzése érdekében fontos 
ellenőrizni az elektronikai termékeink minőségét. Garanciális, hosszú életidejű 
terméket válasszunk, a lecserélendő, de még használható cikkeket adjuk, 
ajándékozzuk el, ugyanígy választhatunk használt hűtőt, mikrót, stb. Sokan 
számítástechnikai termékeiket csak azért cserélik le, mert piacra került egy 
modernebb. A használhatatlan elektromos cikkeket le lehet adni az ilyen 
termékeket forgalmazó boltokban, amik kötelesek is átvenni. 

A legfontosabb vásárlás előtt feltenni a kérdést magunknak: Tényleg szükségem 
van erre a termékre? 
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Programötletek 1-3 osztályosoknak 

 Készítsenek telefont konzervdobozból: két doboz aljára pici lyukat kell 
fúrni és 8—10 m damillal összekötni őket. Az egyikbe beszélnek, a 
másikban hallják, majd fordítva.  

 

Programötletek 4-6 osztályosoknak 

 Nézzenek utána a morze abc-nek, és a gyakran használt jeleknek. 
Próbáljanak rövid mondatokat kódolni, leadni (pl kopogással), majd a 
kódot visszafordítani.  

 Készítsenek posztert az elektronikai termékekhez használt 
alapanyagokról. 

 Szituációs játék: oldják meg a következő szituációkat úgy, hogy nincs se 
mobiltelefon, se internet elérhetőségük. 

– Osztálykiránduláson vannak egy hosszabb erdei túrán, amikor az 
egyik pihenőnél észreveszik, hogy 3 társuk nincs meg. 

– Erdei iskolából utaznak haza, de a busz defektje miatt lekésték a  
vonat csatlakozás és most az  állomáson várnak a következő járatra. 
Valahogy értesíteni kellene a szülőket, hogy ne várjanak hiába (ők 
tudják egymás telefonszámát). 

– Rövid dolgozatot kell írni a falu történetéről. A dolgozat legyen 
minél színesebb, a közelmúlt eseményeit tartalmazza. 

Programötletek minden korosztálynak 

 Tartsanak kütyü-mentes napot! A gyerekek és a tanárok se használjanak 
semmilyen elektronikus tárgyat. A nap végén beszéljék meg mi volt 
ebben a legjobb és a legnehezebb.  

 Állítsanak fel az osztályban üzenőfalat. Minden gyereknek legyen egy 
doboza, zsebe, borítékja, amibe kézzel írt rövid szöveges üzeneteket 
lehet bedobni egymásnak a mobiltelefonok és internet használata 
helyett. Lehetőleg valami újrahasznosított alapanyagból készüljön!  
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Programötletek 7-8 osztályosoknak 

 Nézzetek utána, hol lehet etikus (nem gyerekmunkával és biztonságos 
munkakörülmények között gyártott), környezetbarát elektronikai 
termékeket beszerezni. 

 Szituációs játék 3 főnek: Egyikük új mobil készüléket akar vásárolni. 2 
barátja közül az egyik az új készülék beszerzését javasolja, a másik egy 
használt mellett érvel.  

 Hol és hogyan bányásszák az ónt? Nézzenek utána és készítsenek belőle 
egy plakátot az iskolának, feltüntetve rajta azt is, mi mit tehetünk a 
kevesebb ón fogyasztásért. Forrás: http://mtvsz.hu/on_akta  

 Annie Leonard: The Story of Electronics (2010) rövidfilm, magyar 
felirattal (youtube-on megnézhető)  
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Zöld hulladék és Élelmiszer hulladék 

Magyarországon évente egy átlagos családra körülbelül 100 kg kukába dobott 
élelmiszer jut. Ez összesen 1,8 millió tonnát jelent, amiből 400 ezer tonna a 
lakossági élelmiszerpazarlás. Ezzel nem csak hulladék keletkezik, hanem a 
termelés és feldolgozás során felhasznált víz, energia, munkaerő és csomagolás 
is veszendőbe megy. A szakemberek szerint ezen odafigyeléssel – például 
bevásárló lista készítésével, a megmaradt alapanyagok ételkészítéshez való 
felhasználásával, illetve az alapanyagok, készételek lefagyasztásával – lehetne 
csökkenteni. 

A zöld hulladék komposztálásával a műtrágyák felhasználását lehet jelentősen 
csökkenteni. Ez mind helyben, mind települési szinten megoldható.  

Kertes házban elég az udvar sarkában egy helyet kijelölni a komposztnak. Nem 
szükséges semmilyen csoda komposztálót megvenni, és ha betartják a 
komposztálás alapvető szabályait, nem is lesz büdös. A bomlás megy magától, 
pár hónap alatt kész a tápanyag dús komposzt, amit, ha nincs konyhakert a tuják 
vagy a cserepes növények is meghálálnak. Városban egyelőre nem ilyen egyszerű 
az ügy, bár többféle, erkélyen is használható zárt komposztáló kapható már. A 
legjobb lenne azonban összefogni és egy közösségi komposztálóban gyűjteni a 
zöld hulladékot, amelyet aztán a hulladékkezelő vagy egy kertészet elszállíthat. 
Ezzel a kommunális mennyiség is csökken, ritkábban kell szállítani.  

Sok helyen még mindig szokás ősszel a lehullott leveleket és ágnyesedéket 
elégetni. Ezzel nem csak értékes tápanyagokat vesznek el a jövő évi terméstől, 
hanem káros gázokat engednek a levegőbe, melyek mellesleg arra vannak a 
legrosszabb hatással, aki a tűz mellett áll.  
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Programötletek 1-3 osztályosoknak 

 Játék: adott kezdőbetűvel kell írni vagy mondani egy gyümölcsöt, 
zöldséget, élelmiszert, vadon termő növényt, vadon élő állatot. Aki olyat 
ír fel, amit más nem, pontot kap.  

 Mi a falud növénye? Régen mit termesztettek az emberek? – kérdezzék 
meg az időseket.  

 

Programötletek 4-6 osztályosoknak 

 Nézzenek utána és készítsenek tablót a 10 leggyakrabban használt 
gyógynövényről. 

 Mi a falud növénye? Régen mit termesztettek az emberek? – kérdezzék 
meg az időseket. 

 

Programötletek minden korosztálynak 

 Menjenek el az osztállyal egy kertészetbe, vagy állattenyésztő telepre és 
nézzék meg, honnan jön, ami a tányérunkra kerül. A gazdával 
beszélgessenek, miért fontos neki, hogy a közelben tudja értékesíteni 
termékeit.  

 Nézzenek utána az interneten a Falusi Porta Tanoda programnak, 
keressenek a közelben található gazdaságot, látogassák meg. 

 Szervezzenek közös uzsonnázást, ahol egyszerű ételeket együtt 
készíthetnek el. Nézzék meg, egy-egy adaghoz és összesen mennyi 
alapanyag kell, mérjék meg a nap végén, mennyi került ebből a kukába.  

 Termelői piac látogatása („Védd a helyit, vedd a kisalföldit!” 
kezdeményezés, megyei őstermelők termékei) minden hónap első 
vasárnapja, 10-18 óráig – áprilisban indul újra.  

 Bácsai Agrár Zrt. tehenészeti telepének látogatása Kisbajcs határában – 
Mózes Áron 70/368 4146 
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 Milyen helyi termék fesztiválok vannak a környékükön? (pl Pannonhalmi 
Levedulanapok) vagy a régióban (pl velemi gesztenyenapok). Jelöljék ezt 
egy térképen, amit akár az osztály falára is kitehetnek.  

 Nézzenek utána, kinek miből készült a tízóraija? Honnan származik az 
alapanyag, mibe volt csomagolva?  

 Ha van rá lehetőség, menjenek el egy étterembe, vagy csak kérdezzenek 
meg egy szakácsot, milyen alapanyagokból főznek, mennyi hulladék 
keletkezik egy nap?  

 

Programötletek 7-8 osztályosoknak 

 Rakjanak el közösen szörpöt vagy lekvárt. 

 Szituációs játék: Képviselőtestületi ülésen a következő vita alakul ki: a 
biogazdálkodók köre szeretné, ha kizárólag az ő terményeiket lehetne a 
falu üzleteiben kapni. A boltosok ragaszkodnak a szélesebb, import 
zöldséget és gyümölcsöt is kínáló árukészlethez. A polgármester és az 
alpolgármester az érvek és a kérdések- válaszok meghallgatása után 
dönt.  

 Készítsenek egész évre szóló táblázatot a szezonnövényekről. Tüntessék 
fel azt is, amit fagyasztás vagy más kezelés nélkül hosszabb ideig lehet 
tárolni. Beszéljék meg, ez miért fontos.  

 Állítsanak össze egy napi vagy egy heti menüt hazai, kevés csomagoló 
anyagban kapható alapanyagokból.  

 Osztálykirándulás, vagy szabadtéri közös program alkalmával a menü 
legyen csomagolás-mentes, lehetőleg 50 km-en belülről kapható! 
(Desszert és innivaló is megoldható így!) 
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Veszélyes hulladék: 

vegyszerek, gyógyszerek, elemek, stb… 

A veszélyes hulladékok gondos eljárást igényelnek a kezelésük során. Bennük 
emberre, állatra, növényekre káros vegyszerek, rákkeltő anyagok vannak, amik 
nem kerülhetnek ki a természetbe. Sok kis kategóriára bonthatók:  

Háztartási vegyszerek: Rengeteg félét használunk belőlük, a vízkőoldótól kezdve 
a mosogatószeren át az öblítőig. Maradékaik a lefolyóból is kikerülhetnek az 
élővizekbe, mert vegyi tisztítást nem végeznek a szennyvízkezelők, ezért komoly 
károkat okozhat az élővilágban. Maradékaikat, flakonjaikat a 
hulladékudvarokban kell leadni, vagy alapos öblítéssel mindet felhasználni az 
eredeti funkciójában. Jó alternatívájuk a mosószóda, a szódabikarbóna, a 
mosószappan, az ecet és a citromsav, mosakodáshoz pedig a kézműves 
szappanok. 

Használt étolaj: A környezetbe kikerülő zsiradék a fáradt olajhoz hasonlóan az 
élő szervezeteket elzárja az oxigéntől (egy kevés használt étolaj akár ezer liter 
élővizet is elszennyezhet), és a talaj légáteresztő képességét is erősen rontja. A 
túlhevítés során rákkeltő anyagok is keletkezhetnek benne. Ma már 
hulladékudvarokban és egyes benzinkutakon is átveszik a használt sütőolajakat, 
majd bioüzemanyagot gyártanak belőle.  

Gyógyszerek: Sajnos sokféle gyógyszert használunk, akár feleslegesen is. A fel 
nem használt, vagy lejárt szavatosságú gyógyszerek súlyos mérgek, ha a 
hulladéklerakókba, rosszabb esetben közvetlenül a természetbe (erdőszélen 
eldobálva) kerülnek. Nem szabad őket a kukába dobni, minden gyógyszertárban 
kötelesek visszavenni őket. 

Elemek: Ebbe a kategóriába tartoznak a különféle elektronikus eszközökbe való 
eldobható elemek, de a tölthető akkumulátorok is. Összetételük többféle, cinket, 
szenet, mangánt tartalmazhatnak, de kadmium-, higany- lítium- és 
nikkeltartalmúak is vannak. Ha a természetbe kerülnek, és megsérül a külső 
burkolatuk, a nehézfémek a nedvességgel érintkezve kioldódhatnak, a talajt, a 
talajvizet, az élővizeket szennyezhetik. 

Hulladékudvarokba, vagy erre kijelölt gyűjtőkbe (az iskolákban általában van) kell 
vinni őket.  
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Festékek, tinták, ragasztók, oldószerek és társaik: Ezek egyaránt tartalmaznak 
szerves anyagokat, illetve fémvegyületeket (ez eredményezi a festékek színét). 
Mindkettő káros a környezetre és az emberi egészségre. Veszélyeztető hatásukat 
tűzveszélyességük is fokozza. Csomagolásuk is nagyon sokféle lehet, pl. acél, 
könnyűfém, műanyag, üveg. Bármilyen módon kerülnek csomagolásra, a 
csomagolóanyag is különleges kezelést igénylő (veszélyes) hulladéknak minősül 
ezért a legközelebbi hulladékudvarba vigyük el őket. 

 

Programötletek minden korosztálynak 

 Festékkészítés természetes anyagokból  

 Csiriz kipróbálása  

 Gyógynövények használata gyógyszer helyett (keressenek föl egy 
gyógynövényekkel foglalkozó embert) 

 Erre a hónapra esik a vegetáriánus világnap: tartsanak húsmentes 
napot, nézzek meg ki mit hozott tízórainak / nézzenek utána a húsipari 
termékek előállítási folyamatának  

 Látogassanak el a Pannonhalmi Apátság szappanfőző műhelyébe!  

 

Programötletek 1-3 osztályosoknak 

 Fessenek vízzel! Nagyon jó móka, és nem baj, hogy nem maradandó. 
Csak egy ecset és egy pohár víz kell hozzá a titok pedig a kevés- több 
elvben rejlik. A felület lehet karton vagy beton is.  

 

Programötletek 4-6 osztályosoknak 

 Látogassanak el egy házi szappant, kozmetikumokat készítő műhelybe! 
Szinte minden faluban lehet olyan hölgyet találni, aki hobbi szinten ezzel 
foglalkozik. Beszélgessenek vele, hogy miért fontos ez. Ha van lehetőség 
csináljanak közösen valamit, például fürdőbombát! 
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 Nézzenek utána, hol lehet leadni a környékükön a használt étolajat! 
Készítsenek erről plakátokat és tegyék ki lakóhelyükön!  

 

Programötletek 7-8 osztályosoknak 

 Kémia tanár segítségével ismerkedjenek meg pár 
gyógyszerben/festékben lévő vegyülettel és veszélyeivel. 

 Csináljanak elem-kiállítást, az elemek mellett feltüntetve, hogy milyen 
anyag van benne és miért veszélyes 

 Készítsenek együtt dezodort!  

 Októberben van az állatok világnapja. Még mindig 
sok kozmetikai cég teszteli termékeiket állatokon. 
Nem csak maga az eljárás okoz fájdalmat a 
patkányoknak, nyulaknak, kutyáknak, 
csimpánzoknak, hanem általában tartási 
körülményeik sem megfelelőek. Ráadásul ma már 
kutatások bizonyítják, hogy ha egy állatra ártalmatlan a készítmény, 
attól még az emberre nem biztos, hogy az. Keressenek állatkísérlet 
mentes logóval ellátott termékeket! 
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Vigyázz rá és cseréld el! 

Ebben a hónapban újra átfogóan beszélünk a hulladékcsökkentés lehetőségeiről. 
Mint ahogy februárban már említettük, a szelektív gyűjtés csak egy eszköz, egy 
vészmegoldás a problémára. A probléma pedig nem az, hogy sok hulladék 
keletkezik, hanem az, hogy sok fölösleges dolgot fogyasztunk, használunk. Ez már 
a nyersanyagigénynél, a bányák, termőföldek használatánál jelentkezik. A Föld 
egy évre rendelkezésünkre álló erőforrásait már általában augusztusra kimerítjük 
(Túllövés napja). Az éves szinten keletkező hulladék mennyisége ennek a 
problémának a szemmel is látható megvalósulása. A cél tehát nem az 
újrafelhasználás, hanem a keletkezés megelőzése, mégpedig a nyersanyagoknál.  

Ennek érdekében apró dolgokkal bárki sokat tehet, aminek látszatja a 
hulladékmennyiség csökkentése lesz. Kis odafigyeléssel meg lehet hosszabbítani 
tárgyaink, ruháink használati idejét, illetve átgondolt vásárlással sok felesleges 
dologtól meg lehet menekülni.  

A nem használt dolgok eladásával vagy elajándékozásával nem csak a fenti 
célokat szolgáljuk, hanem jót is teszünk a rászorulókkal. Ma már egyre többen 
választják a használtruha kereskedéseket, ahol akár vadonat új darabokat is 
találhatunk (ez is jól mutatja a meggondolatlan fogyasztás jelenségét). 
Elektronikai cikkeink a legkörnyezetkárosítóbb termékek mind a gyártást, mind a 
hulladék kezelését tekintve. Csak azért eldobni egy telefont, mert van újabb 
modell a piacon, mondhatni környezetvédelmi bűntett. Minden háztartási gépre 
igaz, hogy érdemes a javítható (kapható hozzá alkatrész), energiatakarékos 
típusokat választani.  

Ételeink kiválasztásánál pedig az egészségünk is belekerül az pro-kontra érvek 
listájába. Ami jól be van csomagolva – legyen az egy fagyasztott készétel, 
édesség vagy déligyümölcs – annak általában kevesebb a vitamin- és ásványi 
anyag tartalma és a tartósítás érdekében többféle vegyszerrel kezelték. Amiről 
tudjuk, hogy ki állította elő, annál egyszerűen utána járhatunk a termelés 
módszereinek és valószínűleg a csomagolóanyag is kevesebb lesz rajta. 
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Programötletek 1-3 osztályosoknak 

 Őszi termények (dió, makk, toboz, csipkebogyó, stb.) felhasználása 
csokrok, termésképek készítéséhez. 

 Szervezzenek az osztályban felesleges termék kiállítást! Mindenki 
hozzon egy tárgyat, ami szerinte felesleges. A kiállításról fényképeket és 
beszámolót várunk e-mail címünkre. 

 Játék: Két csapatra osztjuk az osztályt, egyik az újrahasznosítós, másik az 
egyszer használható csoport. Felállnak két vonalban, egymással szembe, 
kb 4-5 m-re. A játékvezető tárgyak nevét mondja, amelyik csoportba 
tartozik, azt kergeti a másik csapatot és minél több tagot megpróbál 
elfogni. Az a csapat nyer, ahol a játékidő leteltével több tag van, vagy 
mindenkit elkap a másikból. 

 

Programötletek 4-6 osztályosoknak 

 Készítsenek egy listát, amin olyan tárgyak szerepelnek, amit az elmúlt 
egy évben kaptak vagy vettek. Csoportosítsák őket aszerint, hogy 
mennyire volt érdemes megvenni. (1. soha nem használtam, kár volt 
megvenni; 2. ritkán használom, lehet, hogy nem volt érdemes 
megvenni; 3. sokat használom, jó vétel volt) 

 Az előbbi játék 1.-es pontjához gyűjtött tárgyaknak keressenek új 
tulajdonost, cseréljék el (szülők beleegyezésével)! 

 

  

Programötletek minden korosztálynak 

 Szervezzenek iskolai szinten ruha-, játék- és tanszer csereberét. 

 Csatlakozzanak a hulladékcsökkentési hét valamelyik programjához 
(november utolsó hete) 
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Programötletek 7-8 osztályosoknak 

 Szituációs játék: egy művelődési ház vezetője programot kér 
alkalmazottaitól november végére (2 fő vagy 2 csapat). Az egyikük a „Ne 
vásárolj semmit nap” –ot javasolja, amin szervezhetnének 
ruhacsereberét, adventi készülődős workshop-ot és kerekasztal 
beszélgetést egy meghívott előadóval. A másik kollega a „Fekete 
Péntek” –et szeretné kihasználni egy nagyszabású karácsonyi vásár 
szervezésével. Mivel a kettő egy napra esik, csak az egyik valósulhat 
meg. Nézzenek utána a két kezdeményezésnek és győzzék meg az 
igazgatót érvekkel.  

 Nézzenek utána, idén mikor volt a Túllövés napja. Beszélgessenek ennek 
jelentőségéről, következményeiről.  

 Beszélgessenek arról, lehetséges lenne-e úgy élni, hogy semmilyen 
hulladékot nem termelünk!  
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Ki a menő? 

Hogy kerül ez a cím egy hulladékcsökkentéssel foglalkozó kiadványba? Mi, a 
pályázat megálmodói úgy gondoljuk a hulladékcsökkentés hátterében egyfajta 
szemléletváltásnak kell állnia. Az emberek boldogságának, jól-létének csak egy 
része a tiszta környezet, de ezt megfordítva, a boldog élet feltétele a természet 
tisztelete. 

Persze nem mondhatjuk meg, kinek mi legyen a fontos, azt sem adhatjuk 
parancsba, hogy mindenki szeressen a természetbe járni. Nem is célunk, de 
riogatás és sötét jövőkép festése helyett igyekszünk észérveket felsorakoztatni a 
környezetbarát életmód mellett. Ezek a kutatásokkal alátámasztott tények arra 
vezetnek rá minket, hogy a jelenlegi globális fogyasztás mértéke hamarosan 
tarthatatlan lesz. Sajnos ez a téma nagyon ritkán szerepel a napi sajtó 
címoldalán, ezért mindenkinek magának kell utána járnia. 

A saját testi- lelki egészsége feltehetően mindenkinek fontos. Már az 
Alaptörvényben is benne van az egészséges környezethez való jog. Ebbe bele 
tartozik (sok más mellett) a genetikailag módosított élőlényektől mentes 
mezőgazdaság, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés és 
a sportolás biztosítása. Ha ez így van, akkor mi magunk miért szennyezzük 
környezetünket?  

Az is könnyen belátható, hogy egészséges (vegyszermentes) termőföld nélkül 
egészséges élelmiszert sem kaphatunk. A műtrágyázás, intenzív 
mezőgazdálkodás miatt már ma is töredéke a vitamin és ásványi anyag tartalom 
zöldségekben, ahhoz képest, amit alig 100 éve, még vegyszermentes háztáji 
gazdaságokban termeltek. Így persze, hogy szükség van vegyiparra, 
gyógyszergyártásra.  

A természet, ha hagynánk, mindenben kiszolgálna minket. Csak azt gondolja az 
ember, hogy tud jobb megoldást. De tényleg jobb megoldás az, ami csupán egy 
emberöltőben gondolkodik? Könnyebb (olcsóbb) intenzív, monokultúrás 
gazdaságokat fenntartani, de a használt vegyszerek, a szállítás és a fogyasztók 
gyógyszereinek, orvosi ellátásának költségeit ebbe senki nem számolja bele.  

Ezek mellett arról is elfeledkezünk, hogy az ember társas lény, szüksége van 
embertársaira az életben maradáshoz is, nem csak ahhoz, hogy jól érezze magát  
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a bőrében. Kevés figyelmet fordítunk kapcsolatainkra, pedig ideje lenne 
embertársainkat szeretni és tárgyainkat használni, nem pedig fordítva.  

 

Programötletek mindenkinek 

 Idén kicsit változtassanak a karácsonyi ajándékozás szokásain: Mindenki 
írja föl a nevével együtt egy papírra, hogy minek örülne (persze az 
összeghatárt betartva) és ezeket a papírokat húzzák ki. Így senki nem 
fog olyat kapni, amire semmi szüksége nincs, a meglepetés pedig az 
ajándékozó személye, az ajándék mellé írt néhány kedves sor. 

 Sorsolják párokba az osztály tagjait és a párok szervezzenek közös 
programot maguknak, ismerjék meg egymást jobban.  

 Állítsanak össze karácsonyi műsort, és látogassák meg vele a helyi 
nyugdíjas klub tagjait, az idősek napközi otthonába járó nyugdíjasokat, 
vagy öregotthont. Nagy öröm ez az időseknek!  

 Készítsenek listát arról, hogy kinek milyen élményt lehetne ajándékba 
adni! (szülők, nagyszülők, testvérek, barátok) Ötletek itt találhatók: 
http://ecard.tudatosvasarlo.hu/ 

 Beszélgessenek a szabadidőről! Mitől szabad? Ki, hogyan tölti? Sport, 
művészet vagy kultúra? Vendég fogadásra készülni munka vagy 
szórakozás? A kvízjáték tanulás vagy játék? Lustaság vagy pihenés? 
Miért kell egyáltalán szabadidő? (forrás: Fogyasztókúra II./7)  

 A gyerekek párba állnak, mindenki választ, vagy húz egyet a 
szórakozásfajtákat tartalmazó kártyákból. A párok tagjai 2-2 percig 
érvelnek a saját kártyájuk mellett és a másiké ellen. A végén meg kell 
egyezniük, melyiket választják közös időtöltésnek. (forrás: 
Fogyasztókúra II./7)  

 A fenti szórakozásfajtákból válasszunk ki néhányat és írjuk össze, mi van 
mögötte. Mik a jó és mi a rossz hatásaik ránk és a Földre vonatkoztatva. 
(forrás: Fogyasztókúra II./7)  

 Galla Miklós: Szépségem titka (A cucc) c. videó (youtube)  
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Források és ajánlott honlapok: 

 Információk a témában:  

 http://hulladekboltermek.hu/ 

 http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu/oktatoanyagok/ 

 http://humusz.hu/ 

 http://www.humusz.hu/gyik - gyakori kérdések hulladék témában 

 http://www.humusz.hu/filmek - rövid videók a témával kapcsolatban 

 http://szelektiv.hu/ 

 http://tudatosvasarlo.hu/ 

 Környezetvédelmi címkegyűjtemény: http://tudatosvasarlo.hu/cimke 

 http://www.hulladek-suli.hu/ 

 http://www.ehulladek.hu/ 

 http://hulladekhistoriak.blogspot.hu/ 

 Kézműves:   

 http://kreativotletborze.blogspot.hu 

 http://szinesotletek.reblog.hu 

 http://napikreativ.hu/cimke/pet-palack 

 http://www.elhadadepapel.com/ (angol vagy német nyelven)  

 http://www.modernnagyi.hu/kreativ 

 Programötlet:  

 Hasznos hulladék Tanösvény: http://okopack.hu/hu/hasznos-hulladek-
tanosveny 

 Könyv:  

 Gévai Csilla: Nagyon Zöld Könyv, Nagyon Zöld Füzet 

 Magyarország Környezeti Állapota 2014 c. könyv letölthető:  

 Fogyasztókúra – Környezeti nevelési modulgyűjtemény a fenntartható 
fogyasztásról. (Kiadja: Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai 
Alapítvány) 

 
Az általunk javasolt, online nézhető filmek hivatkozásai honlapunkon 
megtalálhatóak. 

http://kreativotletborze.blogspot.hu/
http://szinesotletek.reblog.hu/
http://napikreativ.hu/cimke/pet-palack
http://www.elhadadepapel.com/
http://www.modernnagyi.hu/kreativ
http://okopack.hu/hu/hasznos-hulladek-tanosveny
http://okopack.hu/hu/hasznos-hulladek-tanosveny
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