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Újrahasznosul a zöld hulladék

Balatonszőlős a 2011. évre pályázatot nyert a Környezet- és Energia Operatív Program kiírásán, melynek 
segítségével házi komposztált indított el. A programra 150 család jelentkezett a községből. Sokan örültek 
az  új  lehetőségnek,  mert  így  nem  a  kukába  kell  tenniük  a  zöld  hulladékot,  hanem  az  a 
kiskerttulajdonosok számára előnyösen hasznosul.

A  program  keretében  az  érdeklődő  lakosok  komposztálási  előadáson  vethettek  részt,  majd  kétféle 
komposztálót, műanyagból és fából készült edényzetet kaptak térítésmentesen. Az önkormányzat célja az 
volt, hogy az arra fogékony háztartásokat segítsük a komposztálásban való elinduláskor, hogy hosszabb 
távon  kevesebb  hulladék  kerüljön  leszállításra.  Kiadvánnyal,  tanácsadási  lehetőség  biztosításával, 
rendezvényekkel segítettük a lakosság tájékozódását a témáról. 

Alább ismertetünk a programmal kapcsolatos néhány tapasztalatot:
Az Árok utcában lakó Szalai Sándor a feleségével még 1989-ben költözött  ki  egy balatonfüredi 
panellakásból a községbe, ahol elkezdtek építkezni. Nyugalomra, csendre vágytak, amit megkaptak 
a faluban.
- „Amikor kézhez vettem az értesítést a tájékoztató előadásról, azonnal eldöntöttem, hogy ott leszek, 
ugyanis  hallattam  már  erről  a  kitűnő  programról,  meg  vonzott  a  kíváncsiság  is.  Először  kicsit 
idegenkedtem a  dologtól,  mondván  sok  lesz  vele  a  munka,  de  tévedtem.  Különben is,  kell  egy  kis 
testmozgás mindenkinek.” – mondta derűsen Szalai Sándor, aki azzal is tisztában van, hogy évente fel 
kell  jegyeznie a  tájékoztató füzetbe,  hogy körülbelül  mennyi  szerves hulladék került  ki  a  tárolókba, 
ugyanis  ezt  is  ellenőrizhetik  az  otthonában.  –  „Míg  tavaly  nyáron  hetente  két  alkalommal  jöttek  a 
szemetesek Füredről, idén már csak egyszer, ami rendkívül nagy gondot okozott volna, ha nem kapjuk 
meg tavasszal a műanyag és fa tárolókat. Mivel a nagy kertünkben elég sok füvet vágok le, de itt vannak 
az  ágak  és  a  persze  a  konyhában  összegyűjtött  zöldhulladékok  a  burgonyahéjtól  a  tojás  héjáig.  A 
műanyag komposztáló így aztán nyárra szépen megtelt. Ha nagy volt a szárazság, ráöntöttem időnként 
egy-egy vödör vizet, vagy éppen faforgácsot kevertem közé, ha éppen túl nedvesnek találtam a benne 
lévő anyagot. A fa keretbe egyelőre a leveleket gyűjtöm, belenyesem a vékony ágakat, s valószínű csak 
tavasszal kérem el az önkormányzattól az ágaprító gépet, ha sor kerül a vastagabb ágak levágására. Ha a 
szerves  hulladék jól  összeérik,  szépen  kiterítem a  kerti  virágok és  a  fák  alá.  Így legalább nem kell 
kiadnom pénzt műtrágyára. Ezek az anyagok legalább újra hasznosulnak a természetben.” 

A Fő utcában lakó Fejesék házához jókora kert tartozik, ahol kilenc nagy fát tartanak számon. A 
család szívesen fogadta az új lehetőséget, ugyanis most nem kell kihordaniuk a közeli pincéjükhöz 
az elszáradt növényeket elégetésre, megoldják ezt a gondjukat komposztálással. 
- „Úgy másfél hetente kell nyírni a füvet a keretünkben – magyarázza Fejesné Szalai Heni -, de ezen 
kívül nyesni kell a bokrokat, levágni a fákról az ágakat, szóval elég sok zöld hulladék keletkezik nálunk. 
Úgy terveztük,  hogy jövő tavasszal  a  beérett  komposztot  szétterítjük  a  kertünkben a  virágok alá,  a 
maradékot  pedig  elvisszük a  pincénkhez,  ahol  a  zöldséges kert  földjét  erősítjük  vele,  de jut  majd a 
gyümölcsfák tövébe is.”  

Sok további háztartásról lehetne hasonló változásokról beszámolni, úgy látjuk, sikeres volt a program, 
mellyel pont a legjobbkor kapcsolódott be a komposztálás a település életébe.
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