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Készült a „Kicsik és Nagyik” című projekt keretében,

a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával

Néhány szó a „Kicsik és nagyik” projektről:
A generációk közötti tanulást szorgalmazó programsorozatunk még 2011-ben kezdődött.
Tevékenységünk célja, hogy alkalmat teremtsünk az idősebb és fiatalabb generációknak, hogy
találkozzanak és ismerkedhessenek egymással úgy, hogy mindegyikük számára fontos és hasznos
dolgokról tanulnak. Az általunk választott témák a természet, a környezet, a fenntarthatóság köréből
kerülnek ki. Ezzel kapcsolatban sokat kaphatunk a múlttól, és sokat adhatunk a jövőnek.

A projekt keretén belül idősek otthonában vagy idősek klubjában szervezünk olyan 2-3 órás
foglalkozásokat, amiken általános iskolás gyerekek és idős emberek 4-6 fős vegyes csoportokat alkotva
ismerkednek egymással, együtt tanulnak (közösen oldanak meg feladatokat) és együtt alkotnak,
kézműves feladat során.
Az eddigi alkalmakon kb. 20 idős ember és 20 gyerek (elsősorban felső tagozatos) vett részt egyszerre, a
létszám függ a rendelkezésre álló hely méretétől. Tapasztalataink szerint mind a két korosztály nagyon
sokat tanul egymástól, és érzelmileg is feltölti őket egy-egy ilyen alkalom.
A foglakozás lényege, hogy a generációk találkozzanak egymással, és közös tanulás történjen az általunk
vitt feladatok megoldása során a személyes beszélgetések és élmények megosztása segítségével. Az
időseknek nagy élmény, hogy gyerekekkel töltenek együtt egy délelőttöt vagy egy délutánt, újra
hasznosnak érzik magukat azáltal, hogy látják, hogy az ő tudásukra és tapasztalatukra kíváncsiak a
fiatalok. A gyerekek pedig olyan tudásanyaghoz jutnak hozzá, ami a családi beszélgetésekből sokszor
kimarad, pedig fontos a helyismeret vagy a néphagyományok vagy a természetismeret szempontjából.
Sokszor a gyerekek is tanítanak új dolgokat az időseknek.
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Eddig mintegy 15-20 hasonló foglalkozást tartottunk, a legtöbbet a Váci Idősek Otthona és Klubjában
a Karolina Katolikus Általános Iskolával együttműködve, de volt szerencsénk Nyíregyházán,
Veszprémben, Miskolcon, Lakitelken, Sopronban, Túrkevén, Pécsen, Rábapatonán és Budapesten is
hasonló programokat szervezni. A visszajelzések szerint mind az iskola, mind az idősek otthona
számára hasznos és nagy élményt nyújtó alkalmak voltak ezek. Vácott és Budapesten szorosabb
együttműködés is kialakult az intézmények között: azóta több hasonló találkozást is szerveztek.
A foglalkozások témája a fenntarthatóság, természetismeret, régi és mai tudás, hagyományok, ünnepek
– 10-15 féle téma közül lehet választani (pl. mosás egykor és ma / újrahasznosítás egykor és ma, stb.)

A módszer átadására összeállítottunk egy 30 órás képzési tematikát, amely jelenleg pedagógusok részére
akkreditált. Idén tavasszal három alkalommal tartottuk meg képzésünket vegyesen idős otthonok
munkatársainak és pedagógusoknak 30-30 fő részvételével.
***
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Ezt a füzetet a foglalkozások tematikájából válogatva állítottuk össze. Az ott összegyűjtött (zölddel írva)
és a saját tapasztalatainkat foglaltuk bele. Igyekeztünk olyan, a hétköznapokban is használható,
praktikus, egyszerűen kivitelezhető példákat leírni, amelyeket beemelve a saját életünkbe,
fenntarthatóbb módon vezethetjük háztartásunkat, élhetjük mindennapjainkat.
Ne feledjék azonban: mi csak felhívni tudjuk a figyelmet napjaink fenntarthatatlan és energiapazarló
szokásaira, és csak javasolni tudjuk, mit lehet helyette tenni. Cselekednie mindenkinek magának kell!
Vác, 2016. április
A Magosfa csapata
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1. fejezet: Szemétből hulladék
Sokszor halljuk nagyszüleinktől, hogy az ő idejükben nem volt szemét, mindent fel tudtak
használni. Mai világunkban nem értjük ezt. Küzdünk a szeméthegyekkel, néhányan verik a
vészharangot, néhányan arra próbálják rávenni az embereket, hogy csökkentsék a szemétmennyiséget,
mások meg is mondják, mit kell tenni. Mégis: a kuka csak telik, minden héten púpozva tesszük ki az
utcára. Aki a saját életében ténylegesen próbál tenni azért, hogy csökkenjen a szemét mennyisége, nos,
az is szembesül azzal a ténnyel, hogy még mindig van mit tenni a szemetesbe. Hogyan csinálták
nagyszüleink?
Mielőtt ezt megvizsgáljuk, tisztázzunk néhány fogalmat, amely összekuszálódik a mindennapokban.
Mi a szemét?
Minden, amit a kukába/szemetesbe beleteszünk, majd kiöntjük a nagyobb kukába/konténerbe,
amit a szemetes/kukás autóba töltenek és megy a szemétlerakóra. Ezzel már nem tudunk mit kezdeni.
Jó esetben befedik földdel, sorsára hagyják, a különböző anyagok pedig lebomlanak a maguk módjának
megfelelően. A műanyag 10-100 év alatt (a műanyag palack soha!), a papír néhány hónap alatt, az üveg
szinte soha, a fémek elrozsdásodnak, a szerves anyagokat és ételmaradékokat a lebontó szervezetek
eltüntetik; a festékmaradékokról, építési törmelékről, elektromos és elektronikai hulladékokról ne is
beszéljünk!
Az 1. függelékben bővebben írtunk a szemétről, azaz a települési szilárd hulladékról.
Mi a hulladék?
Minden, ami számunkra már nem szükséges, viszont máshol még hasznosítani tudják. Vagyis
nem kell egyből a szemetesbe dobni, mert még ismét felhasználhatjuk (pl. befőttesüvegbe lekvárt
főzünk), kis átalakítással újra használható (pl. horgolt mandzsetta a kinőtt gyerekblúzra), vagy tovább
tudjuk adni (pl. kinőtt ruha), vagy új használati tárgyat készíthetünk belőle (pl. konzervdoboz
ceruzatartó az asztalra). És ha ezek sem mennek, akkor még mindig ott a lehetőség, hogy a szelektív
gyűjtőbe dobjuk, ezzel segítve, hogy másodlagos nyersanyagként visszakerüljön a körforgásba.
Na de honnan van a hulladék? Bármennyire hihetetlen: MEGVÁSÁROLJUK. Mi, magunk! A 2.
függelékben leírtuk, hogy mit tehetünk ellene, vagyis hogyan csökkenthetjük a hulladék mennyiségét a
háztartásunkban; valamint azt is, hogy mit tehetünk vele, ha már bekerült oda.
Hogyan csinálta dédi és nagyi?
Kicsit egyszerűbb dolga volt. Egyrészt nem volt ekkora árubőség, másrészt akkor még a
terméket nem a csomagolása hirdette, vagyis nem a külcsín volt a lényeges, hanem a tartalom. Dédi, ha
faluhelyen lakott, akkor megtermelte az élelmét és ruhájának nagy részét, amit nem, azt a
kirakodóvásárokon szerezte be; ha városban, akkor a piacon a kofánál és a sarki fűszeresnél vásárolt (itt
papírzacskóba mérték az árut), edényeket és kosarat vitt magával.
Nagyi az ABC-be, más néven Közértbe járt vásárolni. Vitte magával a kosarat, bevásárló szatyrot, hálót.
A kenyeret (nem volt szeletelt!) egyszerűen papírba fogták be, a pékárut papírzacskóba tették. A húst
papírba csomagolták (úgy kellett levakarni róla, mert akkor még nem folyt a leve, mint manapság). A
kekszet papírzacskóba mérték, a zöldséget, gyümölcsöt simán tették a kosárba, ősszel a télre valót 1015-20 kg-os hálós zsákokban vásárolták meg, és vermelték.
Nekünk nehezebb a dolgunk. A csomagolás a lényeg, a tartalom a háttérbe szorult, sokszor a
minőséggel együtt. A szupermarketek, bolthálózatok polcain kis kiszerelésben sorakoznak a színes
zacskók, dobozok. Élelmiszert szinte nem is találni, tele a bolt félkész és gyorsételekkel, valamint
állateledellel: az élelmiszeripar jeles termékeivel.
Mégsem reménytelen. Tanulhatunk nagyitól és a szüleinktől. Emlékezzünk vissza gyerekkorunkra (aki a
rendszerváltás előtt már élt), kérjük meg szüleinket, nagyszüleinket, meséljenek arról, hol és hogyan
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vásároltak (esetleg előkerül az a bizonyos füzet a kiadásokkal). Ne legyünk kényelmesek! Igenis finom,
egészséges, tápláló ételeket lehet villámgyorsan készíteni egyszerű alapanyagokból is!
Mit tanultunk a foglalkozásokon?
Az egyik foglalkozásunk témája a hulladék. Az első feladatban a csoportok kaptak egy A3-as lapot,
melyre négy szelektív gyűjtőt rajzoltunk. Ki kell színezni az anyagféleségnek megfelelő színre. Ezt
általában a gyerekek tudják jobban, hiszen már óvodás koruk óta tanulják ezt.
A második feladat során azt kérdezzük meg, vajon mit készítenek a külön gyűjtött hulladékból. Itt már
közösen okoskodnak a csapatok. Alább összegeztük néhány alkalom válaszait:
Mit készítenek belőle?
Papír:
WC papír, mappa, papírzacskó, rajzlap,
füzet, könyv, újság, bútorok, doboz,
boríték,
Műanyag:
palack, pohár, tányér, kanál, villa, kés,
lufi, tálca, alátét, zacskó

Üveg:
újra öntik, befőttes üveg, pohár, üvegtál,
tányér, váza, ablak, szigetelő anyag, sík
üveg
Fém:
alufólia, sörös kupak, radiátor,
szerszámok, sörös doboz, autó, szék,
fém tárgyak, alkatrészek

A harmadik feladat során hétféle, hétköznapi tárgy fényképét tettük egy A3-as papírra, és arra kértük a
résztvevőket, hogy írják le, hogyan lehetne még ezeket újrahasználni. Mind a hét tárgy egyszerű
csomagolóanyag, amit néhány évtizede is használtak már, és napjainkban is találkozunk velük.
Természetesen itt az idősek ontották a jobbnál jobb ötleteket, hiszen gyerekkorukban napi szinten
gyakorolták ezek újrahasználatát. Itt található néhány válasz:
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Hogyan lehetne újra használni?
PAPÍRZACSKÓ
farsangi maszk, tárolni lehet benne, ha
tiszta csákót is lehet készíteni, újra fel
lehet használni vásárlásnál, játék (pl.
felfújós durrantós játék☺), uzsonnát
lehet benne vinni, szaloncukor
csomagolás, eltüzelni, süteményzacskó,
báb, macskajáték, virágmag gyűjtés,
iratok rendezése
TEJFÖLÖS POHÁR
mikulásos dísz (mikulásputtony),
ivópohárnak is lehet használni és lehet
ceruzákat is benne tartani, palántát
nevelni benne, ajándéktárgy, magkeltetés,
tolltartó, fagyi, puding, váza (színes
papír), hóember, homokozó játék,
madáretető, ütős hangszer

BEFŐTTES ÜVEG
mécses tartó, díszíteni ajándéknak (pl.
üvegfestés), befőtt, lekvár, dzsem,
alaposan kimosva bármilyen fűszert
lehet tartani benne, virágtartó,
ceruzatartó, rajzszög tartó, kávét lehet
tartani benne, légycsapda, lámpás,
virágvázának, gyertyatartó, művirág
tartó, aludttej, sótartó, étel hűtése
LYUKAS ZOKNI
Szépen bestoppolni és tovább használni.
bábu, játék, telefontartó, rongybabák,
csúszásgátló (cipőre húzni), rongylabda,
adományozás, hidak, fülmelegítő,
macskajáték, fülfájásra sóval,
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TEJES ZACSKÓ
El lehet vagdosni keskeny szalagra és
befonni és lábtisztítót (=lábtörlő)
csinálni belőle. Tárolni is lehet benne.
kötöző madzag (pl. málna kötés),
szőnyeg, madárijesztéshez, jegelni,
horgolt lábtörlő, szőni, pénztárca,
nedvességpótló, kis szemeteszsák, babát
készíteni, babaruha, függőkert, szigetelő
anyag, tejesüveg lezáró
HASZNÁLT ÚJSÁG
A gyűrött, piszkos újságot begyújtásra
lehet használni. A tiszta újságba be lehet
csomagolni gyümölcsöt. Újból fel lehet
dolgozni a nem gyűrött piszkos papírt.
rajzolás, hajtogatás (csákó, kishajó),
csónak, modellezés, fedőlap, MÉH-be
vinni, WC papír helyett, újra eladni,
szigetelni, légycsapó, ablakpucolás,
tölcséres zacskó, befőtt készítés, ruha alá
hidegben, gyöngy, papírmasé,
papírsárkány, festő alátét, szülinapi sapka

GYUFÁS SKATULYA
tárolás, építés, adventi kalendárium,
tároló (maketteket, kicsi bogarakat, kicsi
tárgyakat lehet benne tartani), csiga
csinálása, ajándék doboz, építőjáték,
játék, ijesztő játék, vonatjáték,
gyűjtemény (100 db országból különféle
dobozok), hamutartó, dísz, babaágy,
virágmag, kisszekrény
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2. fejezet: Tiszta lett a ruhánk!
Halkan duruzsol mögöttem, a fürdőszobában a mosógép. Előbb centrifugázott. Sokan vagyunk,
napi kétszer megy. Belegondolok: mi lenne, ha nem lenne, ha ugyanúgy kellene mosni, mint régen.
Persze régen nem volt tele 2-3-5-10 szekrény ruhával! Csak természetes anyagok voltak, ma pedig
különböző arányban keveredik a természetes anyag a műanyaggal. Már a vásárlásnál figyelni kell arra,
hogy könnyen kezelhető ruhát vegyünk.
Hogyan mostak régen?
Nagyon népszerű az a foglalkozásunk, amelyen a mosás a téma. Idősek és gyerekek először arról
beszélgetnek, hogyan mostak régen. Számtalan élmény előkerül, jól lehet érzékelni a munka nehézségét.
Lássuk, milyen kellékekre volt szükség ahhoz, hogy mosni tudjanak az asszonyok:
Kellékek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

víz
fa
szén
szóda
szappan
kékítő
bórax
mosóteknő (nagy és kicsi)
mosópad
üst
dézsák
mosófazekak
vízmerítő edény
kosarak
sulyok
keményítő
stb.

Íme néhány válasz a foglalkozásokról:
A) Mosás egykor – eszközök:
1)
2)

fateknő (kútról vitték a vizet)
mosófazék
házi szappan
faszénből készült mosószer
üstben való mosás
háziszappan, víz, mosóteknő, mosószóda, üst, csipesz, lópokróc, faszén, vasaló, kékítő, kefe,
mángorló
3) faszenes vasaló, teknő, mángorló, kefe, víz, asszony kezek, patak – folyó, üst, kosár,
szennyes ruha, mosókonyha, háziszappan, csipesz, lópokróc,
4) mosószappan, hamulúg, mángorló fa, teknő, centrifuga, forgótárcsás mosógép, mosószóda,
víz (melegíteni kellett)
5) mosószóda, sulykolófa, mosóteknő, hamulúg, mosószappan, sikáló – mosókefe, kékítő,
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Az egyik néni még a szappanfőzést is részletesen elmesélte:
„Disznóölésekből összegyűjtöttük a zsiradékot. Leforráztuk a hamut forró vízzel. Mikor kihűlt, ráöntöttük a
zsiradékra. A boltban vásároltunk szódát. Lassan elkezdtük főzni az üstben állandó keverés közben. Amikor
ez a maró anyag szétmarta a zsiradékot, egy lapos ládát, aminek nincs teteje, egy rossz zsákkal ki kell bélelni
és az egész masszát beleöntjük. Mikor a fölösleges folyadék kifolyt belőle, kockákra vágjuk a masszát és a
padlásgerendára feltesszük száradni.”
2015. április 23. – Veszprém

Ezután a mosás menetéről kérdeztünk:
Mosás előkészítése:
szennyes szétválogatása (textil neme és színe szerint)
piszkosabb részek beszappanozása
áztatás esővízben (1-2 napig) vagy a szapulóban (több napig)
Mosás:
áztatás után kicsavarták
újra beszappanozták
dörzsölték, sulykolták, lábbal taposták a mosóvízben
(makacs szennyeződéseket csutakkal dörzsölték)
átmosni megint meleg vízben
ágynemű: ekkor főni tették (hideg vízbe téve) lúggal, ½-1 órán át lobogtatták
favillával kiszedték
hideg vízben átöblítették (3-4-szer, amíg a lúg kiment)
újabb vízben kékítették
keményítették
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Szárítás:
vászon és pamut: napon, sokáig
többször vízzel permetezték, így jobban fehéredett
Vasalás:
mángorlás
vasalás (szenes vasaló)
Álljon itt néhány válasz a foglalkozásokról:
B) Mosás egykor – Hogyan lett a szennyesből tiszta ruha?
1)
- a szennyest beáztatjuk, de előválogatva
- a vászon neműt kifőztük, fakanállal emeltük ki a vízből a fa teknőbe, arra öntöttek vizet, és
szépen átmosták kézzel, természetesen minden ruhát más-más edénybe áztatjuk be, ezt már
kézzel mossuk
2)
- kútról vitték a vizet
- ruha áztatása
- fehér ruha kifőzése, színes ruhák egyszerű mosása
- vasalás
3)
- asszonyok elviszik kosárban a szennyest a folyóhoz
- viszik az eszközöket is
- áztatják a ruhákat a mosószódás vízben, amely a teknőben van
- azután elkezdik a mosást
4) áztatás, mosás (kézi, később gépi), öblítés, csavarás (később centrifuga), teregetés
5)
- beáztatás lúgos vízbe
- meleg vízben mosás, kézzel vagy mosókefével
- kifőzték a fehérneműt
- hideg vízben öblítés
- nagyobb darabokat ketten csavarták
- szárítás szabadlevegőn
- vasalás: mángorlás, faszenes vasaló, gázvasaló?, villanyvasaló
- összehajtva szekrénybe rakni
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Hogyan mosunk ma?
Lényegesen egyszerűbben és könnyebben! Már a kellékek listája is rövidebb: automata mosógép,
víz, mosópor, öblítő, folttisztító, vasaló, szárítógép.
Persze a foglalkozásokon összeírt lista kicsit bővebb, látszik, hogy ehhez már a gyerekek is hozzátettek
néhány dolgot az ismereteik alapján:
C) Mosás ma – eszközök:
1) mosószer, mosógép, vasaló, szárogató
2) mosópor, öblítőfolyadék, mosógép, szárítókötél, száradás után vasalás
3) mosószer, mosópor, mosógép, öblítő, keményítő, ariel kapszula, lap (színfelfogó), hipo,
vasaló, mosódió, lavór, szárítógép
4) mosógép, kapszula, mosópor, öblítő, hippo, víz, mosószer, mosoda, vasaló, ruhaszárító
állvány, ruhaszárító kötél, asszony kezek, mosószóda, lavor, szennyes ruha, színfelfogó
lapocska, centrifuga
5) automata mosógép, szárítógép, mosószer (többféle), öblítőszer, Vanish (folt eltávolító),
mosódió, víz
6) mosógép, ecet (10%-os), mosópor, öblítő, színfogó lap, hypo, szennyesruha, vanish
szappan, forró víz
És hogyan mosunk ma? Fajtánként szétválogatjuk a szennyes ruhát. Ha szükséges, beáztatjuk. Aztán
bepakoljuk a mosógépbe. Beletesszük a megfelelő mosószer adagot, az öblítőszert, majd beállítjuk a
programot és elindítjuk a mosógépet. Másfél-két óra múlva lejár a program, akkor kivesszük a vizes
ruhát, kiteregetjük – illetve ma már sokan vesznek szárítógépet –, amikor megszáradt, kivasaljuk azt,
amit szükséges, majd minden megy be a szekrénybe.
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D) Mosás ma – Hogyan lesz a szennyesből tiszta ruha?
1)
2)
-

a szennyest berakjuk a mosógépbe
a mosógép egyik részébe mosószert öntünk
kivesszük a ruhát a gépből
kiteregetjük
amikor megszáradt, kivasaljuk
összehajtjuk és betesszük a szekrénybe
összekoszoljuk a ruhákat
beledobjuk a szennyeskosárba
szétválogatjuk a színes és fehér ruhákat
betesszük a mosógépbe őket
hozzájuk tesszük a mosószereket
beállítjuk az időt, hogy mennyi ideig menjen a mosógép
megmossa a mosógép
kivesszük őket és kiteregetjük
levesszük őket,
vasaljuk
összehajtjuk őket, betesszük a szekrénybe

A mosógép kifejlesztése megkönnyítette a házi/gazdasszonyok munkáját, sok-sok időt spórolhatunk
meg így. Nem csoda, ha senki sem vágyik arra, hogy ismét lemehessen a patakhoz mosni. Viszont nem
mindegy, hogyan használjuk a mosógépet, és mit teszünk bele! Lássunk néhány jó tanácsot:

A mosógép környezetbarát használata:
Vásárláskor helyezzük előtérbe az energiatakarékos programmal rendelkező, alacsony energiaés vízfelhasználású mosógépet.
Ha van melegvíz csatlakozási lehetőség, akkor melegvizes gépet vegyünk, ill. a melegvizes
programokat használjuk, mert egy automata mosógép által felvett energia 80-90%-a a vizet
melegíti (a maradék 10-20% energiát a motor és a szivattyú működtetéséhez használja fel).
Ezért mosásnál inkább az alacsonyabb hőfokú programokat (pl. 40 ºC) használjuk, ez a
korszerű mosóporokkal lehetséges. A főzőprogramot (90 Co vagy 95 Co) csak indokolt esetben
indítsuk el!
A megengedett maximális ruhamennyiséggel mossunk. Az erősen szennyezett ruhát mosás előtt
áztassuk be.
Ne vásároljuk folyékony mosószereket, mert ezzel csak a vizet vásároljuk meg méregdrágán. A
mosóport akár előre feloldhatjuk vízben, ha félünk attól, hogy nem oldódik fel a mosógépben.
Olvassuk el, mennyi mosószert javasol a dobozon a használati utasítás, s gyanakodjunk, hogy a
mosóporgyártóknak az a célja, hogy minél több mosószert használjunk! Legjobb, ha
kitapasztaljuk a legkevesebb, de még a tiszta ruhához megfelelő mennyiségű mosószert
(általában a harmada elég!).
A mosópor egyharmadát/felét helyettesítsük mosószódával (60 és 40 ºC –os mosásnál), mert
így a mosópor hatékonyabban mos, a környezetet kevésbé terheljük, valamint a mosógép
fűtőszála is hatékonyabban fűt, mert nem vízkövesedik.
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Kerüljük az öblítő használatát! A textilszálakon bevonatot képez, mellyel csökkenti azok
nedvszívó képességét. Bőrbetegségek, allergia kiváltója is lehet! Helyettesítsük egy evőkanál
ecettel! Ha mindenképp illatos ruhákat szeretnénk, vásároljunk illóolajat és abból tegyünk 1-2
cseppet mosáskor az öblítő tartályába.
És még néhány fenntarthatósági tipp:
Ha tehetjük, szabadban szárítsuk ruháinkat! Teregetésnél jól rázzuk ki és húzogassuk ki a
ruhákat, úgy csipeszeljük ki. Nagy része ráncmentesre szárad. Ingeket, blúzokat, nadrágokat
tegyük vállfára, lógatva száradjanak.
Nagy dilemma a szárítógép vásárlása. Bár időt takarít meg, hiszen nem kell teregetni, ráadásul a
lakás páratartalma nem nő a szabadon száradó ruhák miatt, viszont energiát fogyaszt! Van, aki
azt meséli, hogy gyűri a ruhát, ezért vasalni kell. De lehet ennek az ellenkezőjét is hallani.
A vasaláshoz is elektromos energia szükséges (és sok időbe kerül)! Régen hideg vízben mostak,
ezért volt szükség arra, hogy mindent kivasaljanak (az alsóneműt is). Gondoljuk át, melyek azok
a holmik, amelyeknek nem szükséges a vasalás, és változtassunk bátran szokásunkon. Ha olyan
helyen dolgozunk, ahol követelmény a vasalt ing, blúz, akkor persze vasaljuk ki azokat, de a
ruhatár és a lakástextíliák többi darabjainál gondoljuk meg, mit szükséges ránctalanítanunk.
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3. fejezet: Tegyünk el télre!
Benézek a kamrába: ott a hűtő, a fagyasztó; a polcokról szépen fogy a tavaly eltett lekvár és
savanyúság, a kosárban több zacskó száraz tészta várja, hogy finom mártással nyakon öntve
bekanalazzuk; befőttes üvegekben szárított gomba és szárított gyógynövények sorakoznak. Régi, 150
éves házban lakunk, a lépcsős kamrát a pince lejárat fölött alakították ki.

A paraszt portán nagyobb volt a tárolásra használt hely, mint a lakótér. Szükség is volt rá, hiszen a teljes
család éves élelmiszerét és az állatok takarmányát a háznál kellett elhelyezni, nem jártak folyton boltba
(nem is volt hová). Praktikus helyiségeket és tároló alkalmatosságokat készítettek. Ott volt a góré, a
csűr, a füstöskonyha, a gabonaverem, a zöldségverem, a jégverem, a padlás, a pince, a magtár, a kamra
és a pajta. Mindnek megvolt a maga funkciója. A nyáron megtermelt javakat ezekbe a helyiségekbe
helyezték el. Volt, amit nyersen, volt, amit feldolgozva.
Ma, a városban van hűtőnk és fagyasztónk, jó esetben verem vagy pince, esetleg padlás. És lényegesen
kevesebb tárolni valónk, mármint élelmiszerből. Ennyi elég is, hiszen csak átmenetileg tartunk a
hűtőben, fagyasztóban vagy a kamra polcain élelmet. Bármikor megvásárolhatjuk.
Az egyik foglalkozáson azt kérdeztük, hogy
„Milyen stratégiáink vannak az élelmiszerek tartósítására?”
Vegyesen érkeztek a válaszok a régi idők módszereiről és a mai lehetőségekről:
TÉLEN:
- A húst besózva tartották régen. Lesütötték és zsírba sütötték. Befőzés tartósít. Burgonyát
levermeltük. Zöldséget pincében tárolták. Pácolás után füstöljük a húst.
- spejz, befőtt, só, aszalás, pince, hűtő, fagyasztó, szárítás, lekvár, kompót, füstölés, fagyasztás
- Besózták a húst. A fagyasztóba tenni. Szárítsuk a babot.
- földelés, fagyasztás, sózás, konzerv
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NYÁRON:
- Kolbászt szárítanak. Kútba leeresztik a vajat.
- spájz, pince, hűtő, kamra, fagyasztó, só, padlás, befőtt, aszalás
- pince, befőzzük a gyümölcsöt, a paradicsomot befőzzük, a lecsót befőzzük, lekvárt készítünk,
a levest, zöldséget pincébe tároljuk, krumplit a pincébe tároljuk
- kút

A következő kérdés az volt, hogy
„Milyen zöldségeket és gyümölcsöket ehettek régen az emberek?”
Csupa ismerős név sorakozott a papírokon:
szőlő, alma, birsalma, lilahagyma, fokhagyma, dió, körte, szilva, kukorica, napraforgómag,
tökmag, gomba, barack, répa, krumpli, sütőtök, naspolya, cékla, fekete retek, bab, borsó,
káposzta, lencse, dinnye, mazsola, mák, mandula, mogyoró, karalábé, cseresznye, meggy,
sárgabarack, som, eper, őszibarack, stb.
Aztán azt is megkérdeztük, hogy
„Hogyan tudtak hozzájutni, ha télen nem termett semmi?”
Az idősek számos hasznos dolgot meséltek el a gyerekeknek arról, hogyan tartósították a nyáron termelt
illetve termett növényeket, hogy télen is legyen mit enni. Lássuk, milyen formában került a tároló
helyiségekbe a zöldség és gyümölcs:
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1. vermelés:
- krumpli, répa, fekete retek
- krumpli, sárgarépa, fehérrépa
- zöldségek, sárgarépa gyökér, karalábé, krumpli, brokkoli, fekete retek
- sárgarépa, karalábé, zöldség, zeller
- krumpli, sárgarépa, zeller, karalábé
2. aszalás:
- alma, meggy, szilva, körte – napon szárították, sütőben,
- barack, szilva, birsalma, szőlő, cseresznye, alma
- mazsola, alma, szeder
- alma, szilva, gomba
3. kompót készítés:
- szilva
- cseresznye, meggy, körte, sárgabarack, som, eper, őszibarack, szilva
- cseresznye, körte, barack, szilva
4. befőzés:
- paradicsom, lecsó, lekvárok, borsó, zöldbab, sóska, spenót
- barack, szilva, paradicsom, körte, spenót, zölddió, eper
- paradicsom, szörpök
- barack, szilva, körte, levár, jam, szörpök, birsalmasajt
5. savanyítás:
- káposzta, uborka, paprika, hagyma, zöld paradicsom
- káposzta, uborka, paprika, dinnye
- uborka, dinnye, káposzta, hagyma
- káposzta, hagyma, cékla, uborka
- dinnye, uborka, almapaprika, paradicsom, karfiol, csalamádé, tök, cseresznyepaprika
6. száraz termények:
- bab, sárga borsó, lencse, kukorica
- kukorica, lencse, sárgaborsó, borsó
- kukorica, krumpli, káposzta (egészben), karalábé, hagyma, fokhagymák, torma,
- dió, mák, kukorica, mogyoró
Hogyan tudjuk hasznosítani eleink tudását napjainkban?
Akinek terem, az manapság is vermeli a krumplit, répát, karalábét, céklát, almát. Idősek, akiknek
nincs kertje, ősszel veszik meg a télre szükséges mennyiséget, és megfelelő pincében, aknában, vagyis
fagymentes helyen tárolják ezeket. A krumplit szétválogatják méret és állapot szerint, kisebb zsákokba
teszik és aszerint helyezik el, hogy melyik fogyjon hamarabb (a rovar rágta, vagy ásóval megsértett
szemek). Télen többször átválogatják, ha akad rohadt szem, azt kiszedik, tél végén pedig a csírákat
morzsolják le. Ezzel biztosítják, hogy minél több krumplit tudjanak felhasználni. A répát homokkal
rétegezve rakják el, fontos, hogy nedvesen legyen, de ne vizesen.
Akinek sok gyümölcs terem, és már nem fér a befőtt és a lekvár a polcokra, az aszalva is elteheti azokat.
Persze lehet kapni már elektromosan működő aszalógépet, azzal viszont áramot használunk, növeljük a
CO2 kibocsátást. Akkor mit tehetünk? Építsünk aszaló berendezést, amely a Nap energiáját használja a
működéséhez! Az interneten különböző méretű és típusú berendezésekről találhatunk leírást. Ezek
alapján könnyen elkészíthetjük a nekünk megfelelőt. És mit tegyen az, aki nem tudja hova helyezni
(helyhiány vagy napos rész hiánya miatt)? Kiválóan lehet aszalni a gáztűzhely sütőjében is. Sütés után
még van annyi meleg, hogy megszikkadjon a gyümölcs, utána a szoba levegőjén is beszárad. Arra kell
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vigyázni, hogy ne süljön meg, és szellős helyre tegyük utána. Akinek van cserépkályhája vagy kandallója,
az ezeket is használhatja aszaláshoz. A gyümölcsökön túl zöldségeket és gombát is lehet szárítani. Aki
nem bírja a vegetákat (mert a nagy része só és ízfokozó), annak érdemes házilag elkészíteni a csak
zöldségekből álló változatot. Ehhez 1-1 kg zöldséget (sárgarépa, fehérrépa és/vagy pasztinák,
zellergumó, vereshagyma) kell felaprítani (reszelés vagy aprítógép) és megszárítani (napon vagy
sütőben). Tegyünk hozzá előzőleg felaprított és megszárított petrezselymet, zellerlevelet, lestyánt,
újhagyma szárat (amit amúgy kidobnánk, pedig mi mindenre használható...). Keverjük jól össze, tegyük
befőttes üvegekbe, és használjuk a bolti helyett. Ha jól vásároljuk a zöldségeket, a kész termék kilóára
alacsonyabb, mint a boltban kapható natúr vegetáké!
Lekvárt és kompótot befőzni nem ördöngös dolog (főleg, hogy nem 50-100 kg-kat kell egyszerre
feldolgozni)! Ha olyan szerencsések vagyunk, hogy a család vagy ismerősök ellátnak az aktuálisan termő
gyümölccsel, akkor tegyünk el belőle télire is! A gyerekeket is be lehet vonni a gyümölcs előkészítésébe
(mosás, magozás, darabolás), és a fantáziánkat is elővehetjük, amikor ízesítünk: használjunk bátran
fűszereket, gyömbért, diót, csokoládét stb. Télen jól fog esni a bolti színes és ízesített pektin helyett,
ráadásul jóval olcsóbban is jövünk ki (még akkor is, ha vásároljuk a gyümölcsöt!). Aki nem hiszi,
számoljon utána!
Az utóbbi két évtizedben „átvernek” bennünket: egész évben lehet kapni pl. paradicsomot, paprikát,
epret, szőlőt, padlizsánt, brokkolit, stb., mert a Föld valamelyik pontján mindig terem valami. Pedig
minden zöldségnek és gyümölcsnek megvan a maga ideje/idénye, vagyis amikor itt nálunk nagy
mennyiségben terem. Ilyenkor kell vásárolni belőle és eltenni télire! A nagy mennyiség miatt olcsó is,
érett is, ráadásul helyi, vagyis keveset szállítják. A gyümölcsökről már szóltunk: lekvár, befőtt, szörp,
aszalvány készülhet belőle. Ne feledkezzünk meg a zöldségekről sem: sokfélét savanyítva tehetünk el
(pl. uborka, paprikák, káposzta, stb.), de finom, tápláló, egészséges krémeket is készíthetünk belőlük (pl.
zakuszkák, cukkini krém, padlizsánkrém, stb.), melyeket télen kenyérre/pirítósra kenve fogyaszthatunk.
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4. fejezet: Energia a mindennapokban
Elöljáróban nézzük meg egy kicsit az időjárást. Mint ahogy teszik azt az idősek és gyerekek a
foglalkozáson:
Az időjárásról:
Milyen hosszú volt a tél? Mikor esett le az első hó? Mennyi ideig maradt meg a hótakaró?
Milyen hosszú volt a tavasz? Mennyire kiegyenlített volt a tavasz? Milyen meleg volt a nyár?
Mennyire száraz vagy csapadékos? Mikor és mekkora viharok voltak jellemzőek?
Évszak
Ilyen volt régen
Tavasz Sokkal kiegyensúlyozottabb volt a tavasz.
3 hónapig tartott (márciustól június
elejéig). Gyönyörű volt, fokozatosan jött,
nem volt hirtelen meleg. Se túl meleg, se
túl hideg, általában jó meleg idők voltak.
Szél fújt, 20 Co, március 19. után jó idő.
Zivatarok, szélsőségek nem voltak.
Lehetett kertészkedni, kirándulni. Sokszor
március 15-i ünnepség zokniban.
Nyár Jó meleg volt, 25-30 Co körül, nem volt
szélsőséges időjárás. Olyan meleg volt,
hogy mezítláb mentek nyáron. Ha esett,
akkor sok: frissítő záporok, zivatarok, de
maradt a meleg. Nagy viharok, de ilyen
szélsőséges nem volt. Medárdtól függött:
néha 40 napig esett az eső, máskor aszály
volt, jégeső, viharos szél. Voltak hideg és
forró nyarak Mindig lehetett fürödni.
Időjárás szerint volt minden.

Ilyen manapság
Változó, szélsőséges, nem kiegyenlített,
mert egyszer hideg van, egyszer meleg.
1-2 hónapnál nem hosszabb, télből
rögtön nyár, nincs átmenet az
évszakok között.

Nagyon meleg van, 35-40 Co. Száraz,
aszályos, néha esik az eső. Kevés vihar
van, de hogyha van, akkor nagy.
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Ősz

Tél

Rendes ősz, kiegyenlített hőmérséklet.
Enyhe volt és hosszú, kb. két hónap. Sok
eső volt (szitáló esők), még nyíltak a
virágok, lassanként hullottak le a levelek.
Néha előfordult, hogy nagyon fújt a szél,
villám is csapkodott, de ilyen károkat nem
okozott, mint mostanában.
Sokáig tartott a tél, hosszabb és hidegebb
volt, kb. 4 hónap hideg idő volt, - 20 Co.
November elején leesett az első hó,
három hónapig volt hó, általában február
végéig megmaradt. A Karácsony mindig
havas volt. Sok hó esett, térdig ért,
hófúvások, nagy havazások. Minden
évben volt hószünet, amikor nem kellett
iskolába járni.
„Térdig érő hó tetején jártam 1937 telén
az első osztályt.”
„Nagy tél, hosszú tél, szánkón vittek lóval
a keresztelőre (1929).”
„Nem ekéztek, hanem kirendelték a falu
lakosait, ők lapátolták el.”

Nagyon hosszú az ősz és meleg: 15-20
Co. Szeptember első felében általában
lehűlés, majd ismét meleg, sokszor
október végén is. Csapadékos, elég
nagy viharok szoktak lenni.
Nagyon rövid, 2-3 hónap. Szélsőséges,
néha hideg van, néha nem. Hideg
általában januárban van egy hét, másfél
hét. Általában hó nélkül, ha esik is, pár
cm, ami néhány nap alatt el is olvad.

A gyerekek rendre két dolgon hördülnek fel: 1. télen sok volt a hó és 2. szénszünet volt az iskolában.
Csendben hozzáteszem: ez volt a helyzet még a ’80-as évek végén is!
Az elmúlt 20-25 évben változott meg ennyire az időjárás. Azóta, amióta robbanásszerűen nőtt meg az
autók száma, amióta elárasztották a boltokat a spray-k (dezodor és légfrissítő formájában), amióta a
csomagolás kinézete lépett az első helyre az áru minősége helyett. Azóta, amióta fontosabb a
marhalegelő az esőerdő helyett (hogy gyorséttermi hamburger lehessen belőle), amióta elektromos
gépek tömegét kínálják az életünk minden területére, amióta a hulladék kezelés területén a szelektív
gyűjtéssel megnyugtatjuk lelkiismeretünket (ahelyett, hogy a csökkentésre koncentrálnánk), amióta a
teherszállítás átkerült a vasútról a közutakra. És a sort folytathatnánk. A klímaváltozás megtörtént,
lassítására mindenféle nemzetközi konferenciák ültek össze és a Föld országainak képviselői
egyezményeket fogadtak el, melyeket már az aláírás pillanatától sem tartanak be (és van olyan is, aki alá
sem írta).
Mi viszont a saját életünkben tehetünk azért, hogy lassuljon a felmelegedés és ezzel párhuzamosan a
sivatagosodás. Nézzük meg közelebbről életünk egyik energiahasználó területét!
Gépek a háztartásban
A háztartási gépek megkönnyítik munkánkat. Tényleg így van? Eredetileg azért készültek. És mi a
helyzet most? Ellepnek bennünket a különböző elektromos árammal, akkumulátorral és elemmel
működő kisebb-nagyobb gépek és kütyük. Biztos, hogy mindegyikre szükségünk van? Nézzünk körül
otthon! Gondoljuk át, melyik gépünk igazi segítség, melyik okoz inkább bosszúságot. Mindegyiket
használjuk? Amelyiket nem, azt miért nem és miért vettük meg? Akkor és ott jó ötletnek tűnt. Mert jól
nézett ki, mert szép a színe, a csillogása... Már vásárlás előtt tegyük fel magunknak a kérdést: mire
fogom használni? Tényleg szükséges hozzá? Tényleg megkönnyíti a munkámat? Ki lehet váltani
valamilyen kézi szerszámmal, kreatív ötlettel? Sokszor jó vételnek tűnik valami (élelmiszer boltokban
futhatunk bele akciós mixerbe, aprítógépbe, turmixba stb.), ugyanakkor használat során kiderül,
nagyobb teljesítményűt kellett volna venni. Szóval a háztartási gépek megvásárlása előtt mindenképp
tájékozódjunk! Járjunk utána, hogy használható-e a gépünk ahhoz, ami miatt megvennénk. És legyen az
is a szempontok között, hogy az általa fogyasztott energiát ki kell fizetnünk!
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Több foglalkozáson szerepelt a feladatok között a háztartási gépeinkkel foglalkozó:
A lenti listában olyan háztartási eszközök szerepelnek, amelyek elektromos árammal (vagy más
nem megújuló energiával) működnek. Mindegyik jó valamire. Vajon régen hogyan oldották meg
mindezt?
eszköz neve
elektromos
habverő

mire használjuk ma?
Felverjük a tejszínt, tojásfehérjét, sárgáját. Krémeket keverünk vele
süteményekhez.

kenyérszeletelő
gép
gáztűzhely

Kenyeret vágnak vele.

villanysütő

Sütni-főzni használják.

ruhaszárító gép

A kimosott ruha szárítására.

porszívó

Takarításra.

turmixgép

Italok és ételek készítésére

Sütni-főzni használják.

szagelszívó

A kellemetlen szagokat, az étel
szagokat elszívja ( tűzhely fölött és
WC-ben).
morzsaporszívó Felszívja a morzsákat (asztal
tisztítására).
villanyborotva
Férfiak arcszőrzet eltávolítás.

hajvágó gép
melegítő
kispárna
elemes konyhai
mérleg

Hajat vágunk vele különböző
méretűre.
Melegítésre szolgál, hogy ne
fázzunk, vagy ha fáj a hasad vagy a
füled, akkor azzal melegítjük.
Mérésre használjuk.

hogyan csinálták ezt régen?
- villával
- kézzel verték fel a habot habverővel,
- háború előtt nem volt elektromos
habverő (kézi habverő volt)
Kézzel vágták, nagy, hosszú pengéjű
kenyérvágó késsel.
- nem volt
- sparheltet használtak (szénnel, fával
működött)
Sparheltben meg kemencében
sütöttek.
- szabadban, teregetés
- a levegőn kiteregették
- nem volt, szabadban, padlás
- kötélen a napon, télen a padláson
- fákhoz kötött zsinór, melyen
ruhákat szárítottak
- felsepertek, a szőnyegeket kiporolták
- nem volt
- kézzel, [krakkerral], seprűvel
- partvissal szedték össze a koszt
- megkevertük
- kézzel felverték a gyümölcsöt
- nem volt, daráló, mozsár, paszírozó
- egyszerűen megették a gyümölcsöt
és zöldséget
- edényben fakanállal kavarták
- ablaknyitással
- szellőztettek a házban
- nem volt, gyakori szellőztetés
- lesöpörtük
- kirázták az asztalterítőt
- zsilett pengével
- pengével lehúzták és előtte bekenték
habbal az arcukat
- késes borotva
- ollóval vágták régen
- hajnyíró gép
- forró vizet tettek a kulacsba
- téglát betakarták ruhával, hogy ne
fázzanak
- téglát és cserepet melegíteni
- kétkarú mérleg
- bögrébe mérték a cukrot
- tányéros húzás
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elektromos
hámozó
lakásriasztó
légkondicionáló
berendezés

Meghámozzuk vele a krumplit,
zöldséget és a gyümölcsöket.
- vagyonvédelem
- távol tartja a betörőket
Lakás hűtésére.

párásító gép

Párásítja a levegőt.

páramenetesítő
gép
elemes
konzervnyitó

Elszívja a párát.

elektromos
borsdaráló
elemlámpa

Borsot darálni.

Konzervet nyitnak ki vele.

Világításra.

- valakinek nem is volt mérlege, akkor
szemmérték kellett
Késsel és kézzel hámoztak
- kutyával tartották távol
- nem volt, kutya házőrzés
- ablakon keresztül szellőztettek
- nem volt, szellőztetés
- kereszthuzat
- ruhák kimosás után
- gőzzel
- párologtatás
- bögre víz
- szellőztetéssel
- konzervnyitó fémből
- kézzel nyitották
- régen hólyag + celofánnal zártak
- kés
- kézzel daráltuk
- mozsárba törtek
- gyertya volt régen
- viharlámpa
- petróleumlámpával

Az idősek válaszaiból jó kiviláglik, hogy sok mindent egyszerűen illetve kézi erővel is meg lehet oldani.
Az elektromos habverő például megkönnyíti a munkát (gyorsabb és kevésbé fárad el az ember keze),
ugyanakkor pl. a kenyérszeletelő gép, a morzsaporszívó felesleges áramfogyasztó, hiszen nem vált ki
semmilyen komolyabb erőfeszítést igénylő mozdulatot, sőt, időben talán lassabbak is, viszont pénzbe
kerül a működésük/működtetésük.

------------------------------------Irodalom:
„Generációk közötti tanulás a környezeti nevelésben – Kicsik és Nagyik” című foglalkozás-gyűjtemény
Kisfilmek:
1. Projektbemutató hosszabb változat: https://www.youtube.com/watch?v=MOTV7AQmc90
2. Projektbemutató rövidebb változat: https://www.youtube.com/watch?v=vXqAFL4qVms
3. Váci program 1.: http://www.youtube.com/watch?v=yLeD9-7OFLQ&feature=emshare_video_user
vagy: http://estv.hu/e107_files/downloads/hirado-12-12-07.wmv (12:39 percétől))
4. Váci program 2.: http://www.noltv.hu/video/5323.html
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1. függelék

Szemét, avagy Települési Szilárd Hulladék
Olyan haszontalanná vált anyagok, amelyeket tulajdonosa nem tud, vagy nem akar tovább használni. A szemét
(mint anyag), kikerül a gazdaság körforgásából és vegyesen kerül tárolásra, lerakásra (azaz elássuk a föld alá).
Egyszerű példával magyarázva ez azt jelenti, hogy a kukába kidobott „szemét” nem kerül vissza a
körforgásba, hanem környezetétől elzártan tároljuk a hulladéklerakóban (köznéven: „szemétlerakó”).
Azonban nemcsak mi, lakosok termelünk haszontalan, már nem hasznosítható hulladékokat, hanem az ipar
és a termelés is.
Magyarországon évente összesen 3 Gellért-hegynyi szemét keletkezik, aminek nagy része termelési hulladék és a
lakosságra eső része ennek "csak" 5,3-5,5%-a (4,2-4,4 millió tonna), ami egy átlag magyar állampolgárra
vetítve 1 kg/nap.
Ez nem azt jelenti azonban, hogy a lakosság nem tehet róla és ez a mennyiség elenyésző, hiszen fogyasztási
szokásaink idézik elő a termelést, azaz a keresletünk határozza meg a kínálatot!
Forrás: http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/hulladek/hulladek/
A következő ábra megmutatja, mit és mennyit dobunk otthon a kukába:
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2. függelék
A 4R, avagy Reduce-Reuse-Rethink-Recycle
1. Reduce – Csökkentsd!
Legelső lépésként gondolkodjunk! Mire van valójában szükségünk? Mennyi ruhára, kiegészítőre?
Mennyi ételre? Mennyi konyhai eszközre? Mennyi háztartási gépre? Mennyi kozmetikumra? Mennyi
tisztítószerre? Mennyi bútorra? Mennyi lakástextíliára? Mennyi „kütyüre” (=elektronikai eszközök)?
Mennyi mütyürre, csecse-becsére? És a sort folytathatnánk még.
Aztán tervezzünk! Ha tudatosak vagyunk és nem a pillanatnyi érzelmeink alapján vásárolunk, már nagy
csatát nyertünk. Nagyanyáinknak még volt egy füzete, amelyben vezették a kiadásaikat. Nekünk is
legyen egy! A havi bevételt figyelembe véve és a család szükségletei alapján tervezzük meg a kiadásokat!
Érdemes azt is előre elgondolni, hogy mit főzünk a héten. Ehhez nézzünk körül a hűtőben, kamrában,
fagyasztóban! Elsődlegesen olyan ételt tervezzünk, amihez találtunk alapanyagot, és csak kevés plusz
hozzávalót kell megvásárolni. Listázzuk ki, melyik boltból mi szükséges! Mindig bevásárló listával
menjünk be a boltba!
Vásároljunk környzettudatosan!
1. Amikor vásárolunk, legyen szemünk előtt az előző két bekezdésben átgondolt szükségletünk és
annak alapján megtervezett „bevásárló lista”! Számos termék van, amiről vásárlás előtt
tudakozódhatunk az interneten. Írjuk össze szempontjainkat (amibe kapjon helyet természetesen a
környezetbarátság is :o)! A rendelkezésre álló adatok alapján könnyen eldönthetjük már otthon, hogy
melyik mobilt, mosógépet stb. érdemes megvennünk.
2. A Föld nagy részén csak szűkösen hozzáférhető a tiszta, egészséges ivóvíz. Ez nem így van
Magyarországon! Néhány falut eltekintve, a vezetékes ivóvíz iható. Vannak helyek, ahol csecsemők és
kisgyermekek részére zacskós vizet használhatnak csak, de felnőttek ihatják a vizet. Ehhez képest a
boltok dugig vannak különböző típusú és kiszerelésű ásványvizekkel. Természetesen aranyárban! Pedig
hazánkban szigorú előírások vonatkoznak a csapvízre, és ezt a hatóságok rendszeresen ellenőrzik is!
Tájékozódjunk a helyi vízszolgáltatónál a csapvíz minőségéről! Ezután gondoljuk át a következőt:
Egészséges(?) ásványvíz:
• Hónapokat áll a PET palackban, miközben kioldódnak belőle a palack lágyítására használt
szerves oldószerek (ftalátok).
• Rendkívül klímaterhelő a szállítása, szemetet termel a csomagolása!
• Drága: fél liter ásványvíz 100 Ft.
Csapvíz:
• Mindig megengedheted magadnak!
• Olcsó: fél liter csapvíz 42 fillér.
• Legtöbb helyen finom.
• Szifonnal tehetsz bele buborékot!
• Rendkívül környezetbarát, pláne az ásványvízhez képest!
• Néha túlklórozzák: hagyjuk fél napot állni egy lábasban.
3. A mai világ tisztaságmániás. A vegyipar ontja a tisztító-, fertőtlenítő-, mosó- és mosogatószereket.
Gondoljuk át (nézzünk utána), mennyi hulladék keletkezik ezek előállításakor, a használata hogyan hat a
környezetre, mi a sorsa a kiürült palackoknak. Tegyük vegyszermentessé a lakásunkat! Válasszunk
környezetbarát tisztítószereket: ecet, mosószóda, szódabikarbóna. Használatukról az interneten számos
oldalon kapunk tanácsot. (Zárójelben megjegyezve: ha egy mosogatószert úgy hirdetnek, hogy az „ecet
erejével”, vajon mekkora ereje van a sima ecetnek?)
4. Mindennapi bevásárlásainknál (pl. élelmiszerek) segítségünkre lehet, ha a következő szemlélettel
indulunk el:
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- Vigyél magaddal szatyrot! A nejlonzacskókkal észrevétlenül nagy mennyiségű hulladékot viszünk haza!
Ahol csak lehet, ne fogadjuk el.
- Figyelj a bevásárló listádra! Csak azt vegyük meg, amire valóban szükségünk van. Ha így megyünk be a
boltba, nehezebben tudnak eltéríteni a reklámok, a „hihetetlenül szenzációs árzuhanás” és „csak és
most neked” akciók, amelyekkel szükségtelen termékeket próbálnak ránk sózni.
- Keresd a kevésbé csomagolt, vagy egyszerű csomagolású árucikkeket! Aminek a csomagolása tartalmaz
műanyagot, fémet és papírt is (pl. bonbonok), az biztos, hogy nem környezetbarát. Ami csak egyféle
csomagolóanyagot tartalmaz (pl. csak papír, vagy csak műanyag), az már sokkal jobb. És még egy
szempont: a fémek előállításához nagyon sok energiát használnak fel (még amikor másodlagos
nyersanyagként dolgozzák fel, akkor is!). A boltban lehet tejet kapni 1. dobozban (általában tartós,
hőkezelt, gondolkodjunk el az előállításához szükséges folyamaton!), 2. zacskóban, 3. üvegben (ezt nem
mindenhol) és 4. egyre több helyen a közeli tehenészet kocsijából kimérik nekünk a saját kannánkba,
üvegünkbe, műanyag palackunkba.
- Keresd és válaszd a tartós és minőségi dolgokat! Az egyszer használatos, rossz minőségű anyagokból készült
termékek azonnal a szemetesbe kerülnek!
- Élelmiszert és ne élelmiszeripari terméket vásárolj! A répát a kosárban visszük haza, a zacskós levesnek már
az előállítása is hulladékkal jár.
- Válaszd a helyit! A szupermarketek helyett a piacon vásároljunk friss, hazai zöldséget, gyümölcsöt,
kenyeret, húsárut, mézet, lekvárt stb. Vigyünk magunkkal kosarat, vászonszatyrot, táskát és
újrahasználhatjuk a boltban „beszerzett” nejlonzacskókat is. És ha távol van, vagy nincs piac? Egyre
több helyen szerveznek helyi termék piacokat, de utánanézhetünk annak is, van-e a közelünkben Rövid
Ellátási Lánc-hoz tartozó termelő, akivel felvehetjük a kapcsolatot.
- Szavazz a vásárlásoddal! Amelyik terméket nem vásároljuk, azt előbb-utóbb nem fogják gyártani. Mivel a
gyártás során is sok hulladék keletkezik, erre is érdemes odafigyelnünk. Amelyik boltba rendszeresen
nem megyünk be, és kellően sokan tesszük ezt, az előbb-utóbb be fog zárni.
2. Reuse – Használd újra!
Sajnos már nincsenek szatócsboltok, ahol régen kimérve lehetett kapni az élelmiszert. A ’90-es évek
elején nálunk is megjelent a nyugati világ árubősége. És ezzel együtt a tetszetős csomagolások. Amíg a
’80-as években a pilótakekszet egy egyszerű kartondobozból kimérve vásárolhattuk meg, addig a
rendszerváltás után már színes műanyag csomagolású hengerek formájában vár bennünket a polcokon
(az ízéről most ne tegyünk említést :-(.
Bárhogy próbálkozunk, nem tudjuk kikerülni, hogy hulladékot vegyünk. Ha az első pontot teljesítettük,
és csak olyan terméket vettünk, amelyre ténylegesen szükségünk van, és azt választottuk, amelyik tartós
és nagyon kevés, ámde újrahasznosítható csomagolást tartalmaz, akkor egyszerű dolgunk van.
Nézzük meg, mire tudjuk felhasználni ezeket! Álljon itt néhány példa:
• Befőttesüveg: amíg el nem törik, illatmentesen tisztára moshatjuk, főzzünk bele lekvárt, befőttet,
tegyünk el savanyúságot! A kupakot kell néha lecserélni.
• Kartonpapír: a dobozokat otthoni tárolásra használhatjuk (a drága műanyag dobozok helyett).
• Konzervdoboz: szöget vagy csavart rakhatunk bele.
• Nejlon zacskók: vihetjük bevásárláshoz, tarthatunk benne zöldséget a hűtőben, végső soron, ha
nem lyukas, akkor a szemetes bélelésére használjuk fel.
• Műanyag palackok: kiránduláshoz, utazáshoz ebben vihetünk csapvizet magunkkal, sokszor
felhasználhatjuk, ha már tönkre ment, tegyük a szelektív gyűjtőbe.
• (Reklám)újságok: a fényes fajtákat vigyék el a gyerekek papírgyűjtéskor az iskolába; a nem-fényes
pedig kiváló gyújtós a kandallóba/cserépkályhába.
Add tovább! A megunt, kinőtt, sosem vagy ritkán használt ruhákat, bizsukat, tárgyakat. Szabadítsuk
meg lakásunkat a hulladéktól! Nézzük át az összes szekrényt, polcot, és legyünk kritikusak minden
darabbal. Ami még jó állapotban van, ajándékozzuk tovább, amit mi sem kapnánk szívesen, azt a
szelektív gyűjtőkbe tegyük ki.
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3. Rethink/recreate – Tervezd újra!
Ennél a lépésnél csak a kreativitás szabhat határt! Az előbbi lakás kisöprésnél biztos előkerült néhány
tárgy, amihez szép emlékek kötődnek: például az első farmer, amely már lyukas is, és kicsi is. Ha nincs
szívünk kidobni, varrjunk belőle táskát, vagy díszpárna huzatot! Számos internetes oldalon találhatunk
ötletet arra, hogyan készítsünk kidobásra ítélt anyagokból ismét használati tárgyat. Néhány példa:
sörkollektor (sok-sok sörösdobozból), rongyszőnyeg (régi ingekből), zokni bábok (lyukas zoknikból),
táskák és díszpárnahuzatok (régi nadrágokból, ruhákból), stb.
Egy dolgot azért tartsunk szem előtt: bár hihetetlen jó ötletek születnek, de a cél mégsem az, hogy a
keletkezett hulladékból újabb tárgyakat készítsünk! A célunk az, hogy NE keletkezzen hulladék!
4. Recycle – Hasznosítsd újra!
Vagyis gyűjtsük szelektíven! Mit tudunk szelektíven gyűjteni? Sokféle anyagot. Nézzünk utána, hogy
településünkön milyen anyagokat gyűjtenek szelektíven.
Nézzük meg ismét az ábrát a 23. oldalon! A kukába kerülő szemétből a következő szegmenseket tudjuk
szelektíven gyűjteni:
• szerves anyag: a gyümölcs és zöldséghéj, lomb, levágott fű stb. Ha van kiskertünk, akkor
komposztáljunk! Ha nincs, nézzünk körül: kihez lehet elvinni a komposztra valót.
• fém: konzervdoboz (tisztára mosva), sörös vagy üdítős doboz (ha mégis megvettük)
• műanyag: a csomagolóanyagok nagy része
• üveg: vissza nem váltható palackok, befőttes üvegek
(fedő nélkül)
• papír: kartondobozok, újságok, reklámújságok
• veszélyes hulladék: általában meghatározott időpontokban
lehet leadni; gyűjtőudvarokon, vagy a vásárlás helyén
sok mindent visszavesznek.
• egyéb: nos, ez megy a fekete színű vegyes kukába, onnan
pedig a szemétlerakóra.
Nálunk az utcákon általában a papír, üveg, műanyag és vegyes
hulladék gyűjtőit találjuk. A mellékelt képen hétféle
hulladéktípus gyűjtőjének színe látszódik.
(Forrás: http://hu.123rf.com)
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