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MIÉRT ÉRDEMES?
Vecsésen egyre többen teszik le voksukat a környezettudatosság mellett. Ez mostanra nem csupán a szelektív hulladékgyűjtést foglalja 
magába, hanem a komposztálást is, amelyet a kertes házakban élő lakosok mellett már a közületek is előszeretettel vesznek igénybe.

Ingyenes komposztáló a háztartásokban
Krojher Gabriella Vecsés kertvárosi részén él kertes házban családjával. Kertjükben minden évben 
saját paradicsom, paprika, zöldség és gyümölcs terem. Közel egy éve szerezték be első komposztáló 
edényüket. A család mostanra három edényezetet is használ, mivel az udvaruk közös Gabriella anyósának 
otthonával. Gabriella elmondása szerint tudatosan döntenek a hulladékcsökkentő megoldások mellett. Már 
a komposztáló edények beszerzése előtt is komposztáltak házilag, de az edényzet nagyban megkönnyítette 
életüket: egyrészt megszűnt a komposztálással járó szag, másrészt az edényzet használata jóval 
egyszerűbbnek bizonyult, mint a házi komposztáló gödör, illetve a zöld műanyagzsákok használata. 

Gabriella mesélt a komposztáló használatáról is. Csak bele kell dobálni a levágott füvet, a fákról lehullott, 
rothadó gyümölcsöket, mehet melléjük a háztartásban keletkező krumplihéj, hagyma, zöldségmaradék, 
stb., az edényzet pedig elvégzi a munka nagyobb részét. Tavasszal nem kell költeni marhatrágyára, elég 
eloszlatni a kész komposztot a földben. Elmondása szerint sokkal könyebb bánni a komposztálóval, mint 
a műanyag zöld zsákokkal és az sem mellékes, hogy pénzt is megtakarítanak: a komposztáló mellett 

nem jelent többé költséget a zöld hulladékos műanyagzsák, sem a marhatrágya beszerzése, sőt a kommunális hulladékuk is 
jelentősen csökkent, mivel a családjuk számára igénylehető két kommunális kuka helyett egyetlen kuka is elégnek bizonyul. 
Gabriella szerencsésnek érzi magát, hogy a Városgondnok pályázata jóvoltából ingyenesen juthatott hozzá az edényzetekhez, 
amelyek darabonként több ezer forint mínuszt jelentenének a családi kasszának, ha saját anyagi forrásból kellett volna beszerezniük.

B. G. nem csupán vecsési lakos, hanem helyben is dolgozik, a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 
titkárságán. Saját háztartásában ő maga 9 hónapja használja a komposztáló edényt, amit sokkal könnyebben használhatónak talált, 
mint a zsákok töltögetését, kihúzkodását és az elszállításig történő tárolását. Elmondása szerint fontos számára az is, hogy a kert 
rendben tartása a gyermekekkel közös tevékenység, akik a természet szeretetét és a környezetvédelmet a gyakorlatban sajátítják el. 
A komposztáló használata egyszerű, már-már gyerekjáték.

Ingyenes komposztáló az intézményeknél
B. G. beszámolt arról, hogy munkahelye, a Petőfi Sándor Római Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium is igényelt és kapott 2 komposztálóedényt az ingyenes program 
részeként. A komposztáló használata jelentős költségcsökkentést hozott az iskola 
számára. 

Mivel az iskola zöld területe meglehetősen nagy, nagyon sok zöldhulladék keletkezik 
folyamatosan, amelyek kezelése egyszerűbbé vált a komposztálóval és ami még fontos 
szempont: pénzt spórolnak az iskolának. A komposztálót kezelő gondnok munkája 
egyszerűsödött, mivel a zöld hulladékokat csak az edényzetbe kell betenni, nincs 
zsákolás, cipekedés, tárolás, valamint az időnként kiszakadó vagy kisállatok által 
kirágott zsákokból adódó szemetelés.

Sajnos az utóbbi időszakban a Városgondnok szelektív hulladékot átvevő partnerétől 
sok panasz érkezett amiatt, hogy a szelektíves műanyagzsákokban azokba nem rakható 
hulladékokat találnak rendszeresen. A műanyaggyűjtő zsákokban sajnos találtak hun-
garocellt és több olyan eset is volt, hogy az átlátszó zsákban sötét zacskóba rejtve  
tettek egyéb, oda nem való hulladékokat. Ebből adódóan nem vehették át a szelek-
tíven gyűjtött hulladékot hasznosításra a Városgondnoktól, tönkretéve azt a szelektív 
gyűjtést, amit nem csak a Városgondnok, de a környezettudatos vecsési lakosság is végez.

KÉRJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY A SZELEKTÍVES ZSÁKOKBA ÉS 
EDÉNYZETEKBE CSAK AZT HELYEZZÉK, AMI RÁJUK VAN ÍRVA!

A hungarocellel kapcsolatban a lakosság türelmét kéri a Városgondnok, mert az új 
telephelyen lesz mód a hungarocell leadására is.

 Köszönjük együttműködésüket!

Komposztáljon Ön is kertjében ingyenesen, akár több edénnyel! 
BŐVEBB INFORMÁCIÓ: +36 29/350-563 

www.v-varosgondnok.hu/ingyenes-komposztalo-program/

Igényelhet akár már meglévő komposztálója 
mellé is másikat!

FONTOS KÉRÉS A SZELEKTÍV HULLADÉKOK 
ÁTVÉTELÉHEZ 

NEM LEHET A ZSÁKBAN/
KUKÁBAN:

× üveg hulladék
× pelenka
× hungarocell
× italos-karton
× tűz- és robbanásveszélyes hulladék
× veszélyes anyagot tartalmazó 
    hulladék
× élelmiszer-maradványt tartalmazó  
    hulladék
× semmilyen egyéb háztartási hulladék

...elrejve sem, mert nem veszi át  
a hulladékfeldolgozó.


