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Piros Pünkösdi Rózsa 
 

Ü N K Ö S D K O R , a Szentlélek 
  eljövetelének ünnepén, szerető     

felvilágosításának-, vigasztalásának 
örvendhettünk. Hálánkat fejezhettük ki 
pünkösdhétfőn is a délelőtti szentmisén. Az 
öröm sugározhatott a hívő emberek arcán, a 
nyíló piros pünkösdi rózsán,.. amelynek 
sugaraiból keletkeztethettük, rendezvényünket 
a Piros Pünkösdi Rózsát.  

 

A Helytörténeti Baráti Társulat immár 
hagyományos rendezvényével kívánta tovább 
adni szeretetének szerény ajándékait 
barátainak, vendégeinek.  

Felkérésére, a bagi templomban, 
délután 15 órakor Benedek József kántor úr, 
orgona koncertet adott. Műsorán szerepelt 
Kodály Zoltán: Organoedia-Ból: Introitus és 
Kyrie, Liszt Ferenc: Szent Erzsébet legendája 
című Oratóriumból az Előjáték és Liszt 
Ferenc: Missa pro Organo című műve.  

A hangversenyt követően a 
hallgatóság átsétált a plébánia Apostolok 
Szállása kiállító termébe, ahol falunk szülötte, 
Katona Zoltán festőművész „Privát történet” 
című kiállítását tekintette meg. A vendégeket 
Tóth Ferenc plébános úr köszöntötte. A 
kiállítást Balázs Sándor tanár úr nyitotta meg. 
A kérdésekre a művek és a művész 
szakavatott magyarázatai válaszoltak.  

Mind a hangverseny, mind a kiállítás 
az előadók mesterségbeli kiválóságáról 
tanúskodtak közönségük örömére, amelyet 
vendégeink, barátaink nagy szeretettel, 
tisztelettel viszonoztak. 

A rendezvény - a művelődési házban - 
20. 00 órakor kezdődött mulatsággal zárult. A 
zenét: a Caravan zenekarunk szolgáltatta. 

 
Id. Balázs Gusztáv 

P 
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Camino - az út 
Nem a távolság a fontos… 

II. rész 

A zarándokútról kétféle történet létezik. 
Az egyik, az ősi kelták mítoszaiban fedezhető 
fel. Őket a Tejút rendszer csillagai vezették az 
óceán felé, a megtisztulás és újjászületés 
ígéretét hozva, az általuk ismert világ végére, 
azaz Finis Terrae-be (Finisterre = a föld 
vége). Ezt szimbolizálja a ma is élő 
hagyomány: a ruhaégetés. A zarándok útja 
végén, elérve a föld végét, leveszi ruháit, 
elégeti és megfürdik az Atlanti-óceán sós 
vizében. 

A másik történet Szent Jakab nevéhez 
fűződik. János apostol bátyja, a robbanékony 
természetű Jakab. Őket, kettőjüket a 
Boanergesznek, a mennydörgés fiainak 
nevezték. 

Ő volt Jeruzsálem első püspöke. A 
legenda szerint Szent Jakab az Ibériai 
félszigeten hirdette Isten igéjét. 
Igehirdetésének nem volt sok foganatja, 
visszatért Jeruzsálembe. Itt a halál várta. 
Heródes lefejeztette 44-ben.  

Jakab hispániai jelenléte ereklyéi 
átvitelének köszönhető. Szent Jakab testét a 
Galícia partján fekvő Padrónba vitték, majd a 
közelben a Campus Stellae domboldalban 
temették el. (Jelentése csillagmező, vagy a 
campus, mint temetkezési hely.) Sírhelye 
feledésbe merült. 

813-ban Pelagius remete meghallott egy 
andalító, kellemes dallamot, amelyhez társult 
egy csillag jelenléte-fényjelenség is. E két 
csoda vezette őt el a Campus Stellae-hez, az 
apostol sírhelyéhez. Először egy kis kápolnát 
építettek föléje, amit a mórok leromboltak, 
magát a sírt azonban megkímélték. A 
muszlimok elleni harcokban Szent Jakab 
többször megjelent a csatákban, 
látomásokban. 1075-1128 között épült a 
bazilika, amely lényegében ma is áll. Szent 
Jakabot „Isten után a legjóságosabb és 

legerősebb pártfogónak” tisztelték. Egész 
Európából zarándokolnak a sírjához. 

„Az út” írása 2006. 05. 07-én kezdődik. 
Előtte 2006. 04. 27-én érkeztünk 
barátommal Párizsba, 04. 29-én Lourdes-ba, 
04. 31-én Saint Jean-Pied de Portba a francia-
spanyol határ közelében a Pireneusok lábánál 
fekvő településhez, és 05. 01-én kezdődött 
gyalog a Caminó. 

Az út kb. 1000 km, ebből Santiago de 
Compostelláig 807 km. Innen Finisterréig 
(magyarul föld vége, világ vége, mivel régen 
idáig tartott az emberek világismerete) 100 
km, és Muxiáig (itt kötött ki a bárka Szent 
Jakab apostol testével) kb. 40 km, nem 
számolva a napi sétákat. 

A dátumozott rész mind kinn íródott. 
Hála Istennek, jöttek a gondolatok!  Nem a 
távolság fontos, hanem az út, amit az ember 
megtesz! 

 
Mécs László: Fényt hagyni magunk után! 

 
Az élet örök búcsúzás. 

Ó bár csak tudnánk távozáskor 
fényt hagyni, mint a Messiás, 

belészeretni a szívekbe, 
apostolokba, mártírokba, 

hogy átadják a századoknak, 
a századok az ezredeknek! 

Fényt hagyni, mint a Messiás! 
 

Vagy legalább, mint az anyák, 
kik egyre jobban megragyognak, 

minél sötétebb lesz az éj, 
és minél jobban porlanak 
a bánat-barna hant alatt. 

Fényt hagyni, mint a jó anyák. 
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Vagy legalább is, mint a Nyár, 
amely almákba és diókba 

szerette édes álmait, 
és édességével világít 

a hosszú, hosszú tél alatt. 
Fényt hagyni, mint a drága Nyár. 

 
Vagy legalább is, mint a Nap, 

melyet elnyelt az alkonyat, 
de a legbúsabb éjben is 

világít még a gyöngyvirágban, 
a liliomban, mécsvirágban. 
Az életünk olyan tünékeny. 

Ó szent fényt hagyni volna jó! 

Nagy szeretettel Fényi Ottó József 
(1917-2002) gödöllői premontrei kormányzó 
perjelnek, akinek fényét én is átéreztem és 
átérzem mind a mai napig.  

 

 „Akkor a tanultak ragyogni fognak, 
mint az égboltozat fénye, 
 s akik igazságra oktattak sokakat, 
 tündökölnek örökkön örökké…” 

 (Dániel 12, 3) 
 

 
Kaló István 

 

 
 
 

Eseménynaptár 
 
 

A Gödöllői Szent Norbert Premontrei 
Gimnázium Öregdiákjai 2007. június 2-án 
tartották,  megemlékező összejövetelüket, 
éves közgyűlésüket. Osztályunkból jelen 
voltak: Jelinek T. Flettner Gy. Balázs G. 
Krisár M. Stomfai Á. Váradiné Kutasi Ildikó. 

Június 5-én Kartalon, EU-s és hazai 
pályázatok kiírásáról tartottak tájékoztatót, mi 
alatt viharos eső esett (Bagon is). A „Faska 
patak” medre nem tudta levezetni a 
csapadékvizet, amely a Malom utcai járda 
szintje fölé emelkedett. 

Ismét rangos látogatói voltak Nagy 
Jenőné helytörténeti gyűjteményének. 
Amerikából esküvő tartására hazalátogatott 
(július 07-én ), Krisár házaspár és háza népe 
tekintette meg a gyűjteményt, vitte hírét Bag 
néprajzi, helytörténeti értékeinek élményét a 
tengeren túlra. A menyasszony, majd „tűzről 
pattant menyecske” öltöztetése, 
bemutatkozása felejthetetlen emlék marad 
mind a háza népe mind a vendéglátók 
számára, amit természetesen a képfelvételek 
is megörökítettek. 

A bagi iskola végzős tanulói 16-án 
ballagtak. A búcsúzás az iskolában kezdődött, 
ahol batyujukat nyakukba vették és vendégeik 
kíséretében, a Szent Imre utcán át a 
Művelődési Házba vonultak záró ünnepségre. 
Életútjukat vezérelje az Isten! 

Hévízgyörk adott helyet – 27-én – a 
GKRTE júniusi konferenciájának. A község 
lakói, Bobál István polgármesterük, az 
Öregtemplom dicséretre méltó keretet 
biztosítottak a meghívottak számára. 

Július 2-án, fogadalmunknak híven 
megtartottuk a Sarlós-boldogasszony napi 
búcsút. Megtelt a Máriabesnyői (felső) 
Kegytemplom, ahol a híveivel gyalog 
zarándokolt, Tóth Ferenc Atya celebrálta a 
szentmisét. Természetesen voltak, akik 
közlekedési eszközökön érkeztek, indultak 
haza. 

A július 3-án tartott ülést, 27-én 
rendkívüli képviselő-testületi ülés követte, 
amelyről olvasóink bizonyára később is 
hallani fognak. 

BaGi 
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Tuktü 
Tudósítás a képviselő - testületi ülésről 

 
A képviselő-testület elfogadta a 

művelődési bizottság:  
-Tájékoztatás a tanköteles gyermekek iskolai 
beiratkozásáról (az indítható osztályok 
számának meghatározása), 
-Kisebbségi oktatás a településen, 
-Arany J. Ált. Isk. és A. Művészetoktatási 
Intézmény, Alapító okiratának módosítása,  
-Közoktatási intézmények beruházásának 
támogatására pályázat beadása,  
és a szociális bizottság: Gyermekek helyzete a 
településen című előterjesztéseit. 

Sajnálatos, hogy az előterjesztés a 
pályázatkiírásban megadott támogatható 
tevékenységek széles körét felöleli, amelyek 
rendszerbe való feldolgozása – kedvező 
esetben teljesítése – talán erőnket is 
meghaladja. A TÉK B. ismételten felhívta az 
Önkormányzat és Hivatala figyelmét a 
megfelelő pályázati dokumentációk időbeli 
elkészítésének szükségességére, amely 
természetesen az éves költségvetés e célra 
elkülönített alap biztosítását is igényli. 

A számlavezető pénzintézet 
kiválasztása kapcsán az Önkormányzat, a 
Háromkő Takarékszövetkezet helyett a 
Raiffeisen Bank Zrt. mellett döntött.  

Az Óvodai nyílászárók elkészítéséért 
érkezett ajánlatok tárgyalásán, Urbauer Zsolt 
ajánlata nyert támogatást. 

Peres dűlőben lévő ingatlanok 
értékesítése, vevők kijelölése – a művelési 
ágból való kivonás terhe mellett - 
megkezdődött.  

Béke u. padka vízelvezetési 
szabályozása-, Polgármesteri Hivatalnál 
informatikus alkalmazása előterjesztések 
elfogadásra kerültek. 

Szűkös költségvetési keretek miatt, 
csak a Podmaniczky Művészet Iskola bagi 
zongora tagozta működtetésének biztosítását 
támogatta a képviselő-testület, ugyan akkor - 
érdemei elismerése mellett - ifj. Rónai Lajos, 
Vankóné Dudás Juli Díj Alapítvány 
adományozásának anyagi támogatását nem 
vállalta. 

Az Önkormányzat a tulajdonát képező 
Nissan tehergépkocsi üzemeltetése, haszno-
sítása jogát a bagi polgárőrségnek átadta. 

A képviselő-testület, Galgamácsa és 
térsége szennyvízelhelyezés vízjogi létesítési 
engedélyezéséhez - a TÉK B, mind a 
szennyvíz tisztítómű 3.500 m3/nap 
kapacitásúra való növelését, mind a tervezett 
komposztáló létesítését elutasító javaslata 
ellenére - hozzájáruló nyilatkozatát elfogadta. 
A szociális bizottság javaslatára a hatvani 
helyett a kistarcsai kórházhoz való tartozást 
támogatta a testület és fogadta az EU 
élelmiszersegélyről szóló megállapodást.  

Ezután a polgármester illetményéről, 
költségtérítésekről, tiszteletdíjakról való 
lemondásokról hoztak határozatokat a 
képviselők. Dr. Péter Mihály alpolgármester 
tiszteletdíját - Antal Istvánné javaslata alapján 
- a képviselői tiszteletdíj értékében törvény-
ellenesen, határozták meg.  

A képviselő-testület jóváhagyta az 
„Állati hulladék kezelése” projekt-
szervezetére- és a Patak u. 7. sz. alatti lakás, 
bérleti szerződésére benyújtott előter-
jesztéseket. 

A következőkben Tóth Gábor 
polgármester úr - a tőle már nem idegen. 
vehemens, de szerény döntés előkészítő- 
előterjesztésében indítványozta a 42/2006. 
(XII. 07 és a 18/2007/. (IV. 27.) sz. 
Képviselő-testületi határozatok módosítását, a 
két határozat összevonását.  

A TÉK B elnöke kérte a képviselő-
testületet a feladatkörébe tartozó indítvány 
visszavonására, átadására, hogy a bizottság a 
szükséges intézkedéseket megtegye, 
javaslataival az alaposabb döntéshozatalt 
előkészítse. A testület, polgármester úr 
indítványát szavazta meg. 

Végül, megerősítésre került a 
szennyvízcsatorna hálózatra való csatlakozás 
érdekeltségi hozzájárulás összege a 
továbbiakban is: 220 000 Ft./ ingatlan. 

Július 27-én, későn összehívott 
rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület. 

 
BaGi 
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Kölcsönkenyér visszajár! 
 

Egyszer valaki azt mondta: 
kölcsönkenyér visszajár! A férfit Flemingnek 
hívták, szegény skót farmer volt. Egy napon, 
miközben valami megélhetést próbált szerezni 
a családjának, segélykiáltást hallott egy közeli 
mocsárból. Eldobta a szerszámait és 
odaszaladt a láphoz.  

Egy rémült fiút talált ott, derékig 
elmerülve a fekete iszapban, aki kiáltozva 
próbálta kiszabadítani magát. Fleming farmer 
megmentette a fiút a hosszú, borzalmas 
haláltól. 

Másnap egy díszes hintó gördült a skót 
szegényes portájára. Egy elegáns,  nemes 
ember szállt ki belőle és a megmentett fiú 
apjaként mutatkozott be. 

– Szeretném megfizetni neked – 
mondta, – hogy megmentetted a fiam életét. 

– Nem fogadhatok el fizetséget azért, 
amit tettem – válaszolta a skót farmer és egy 
legyintéssel elutasította az ajánlatot. Ekkor a 
farmer saját fia jelent meg a család viskójának 
ajtajában.  

– Ez a te fiad? – kérdezte a nemes 
ember. – Igen – válaszolta büszkén a farmer.  

– Akkor egyezzünk meg. Hadd 
biztosítsam neki azt az oktatást, amit az én 
fiam fog kapni. Ha a gyerek olyan, mint az 

apja, akkor bizonyosan olyan ember lesz 
belőle, akire mind a ketten büszkék leszünk. 

Így is lett! Fleming fia a legjobb 
iskolákba járt és mikor eljött az ideje, 
diplomát szerzett a St. Mary’s kórház orvosi 
karán Londonban, majd nemsokára az egész 
világ megismerte a nevét: ő volt a kiváló Sir 
Alexander Fleming, a penicillin feltalálója. 

Évekkel később, ugyanannak a 
nemesembernek a fia, aki megmenekült a 
mocsárból, tüdőgyulladást kapott. 

És ekkor mi mentette meg az életét? A 
penicillin! 

Hogy hívták a nemesembert? Lord 
Randolph Churchill. 

És a fiát? Sir Winston Churchill. 
Dolgozz hát úgy, mintha nem lenne 

szükséged pénzre. 
Szeress úgy, mintha sohasem 

bántottak volna meg. 
Táncolj úgy, mintha senki sem nézné. 
Énekelj úgy, mintha senki sem 

hallgatná. 
Élj úgy, mintha a földi paradicsomban 

volnál. 
                                                                                 

 
Charlott N. Farkas Sári 

 
 

 

A jövőbeli hulladékártalmatlanítás problémái 
XV. rész 

 

SZENNYEZETT  TALAJOK  
 

A múltban történtek, és némely 
esetben, a még ma is tartó folyamatok 
következtében, a régió talaja, és talajvize 
nagymértékben szennyeződhetett, és még ma 
is tarthat ez a folyamat. A talaj és ezáltal a 
talajvizek szennyeződését a különféle 
szennyező anyagok és termékek lerakása, 
kiömlése, kiszivárgása, és a hulladéklerakók 
kilúgozódása okozza legfőképpen. 

Az aszódi települési hulladéklerakó 
semmiféle műszaki védelemmel nem 
rendelkezik, és ez azért lehet fontos, mivel itt 
a múltban elhelyezésre kerülhetett jelentősebb 
mennyiségű ipari veszélyes hulladék is. 
Továbbá még napjainkban is kerülhet 
veszélyes hulladék a háztartási hulladék közé, 
pl.: szárazelem, háztartási olajok, zsiradékok, 
festékek stb. 

Az aszódi települési hulladéklerakó túl 
közel helyezkedik el az aszódi vízbázishoz, 
főleg annak tudatában fontos ez, hogy nincs 
megfelelő műszaki védelemmel ellátva. 
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Az aszódi települési hulladéklerakó túl 
közel esik Baghoz, és ez főleg akkor okoz 
problémát, amikor öngyulladás keletkezik a 
hulladéklerakóban, és a mérges gázokat is 
tartalmazó füstöt Bag felé hordja a légáramlat. 

Az aszódi-galgamácsai veszélyes 
hulladéklerakó szintén közel helyezkedik el 
az aszódi ivóvíz bázishoz, amely egy 
esetleges szivárgás esetén beláthatatlan 
következményekhez vezethet. 

Környezetünkben több, volt katonai 
bázis található, amelyek potenciális 
szennyezőknek minősülnek. Váckisújfalu-
Kisnémedi tároló is  kedvezőtlen esetben 
veszélyt jelenthet. Bagon, és a régióban is, 
jelentős környezetvédelmi veszélyt 
okozhatnak az illegális hulladéklerakók, és 
hulladékkupacok, ahol jelentős mennyiségű 
veszélyes hulladék is előfordulhat. Ezek a 
lerakók mind a talajra, mind a talajvízre nézve 
komoly veszélyt jelentenek. Jelentős 
nagyságú területek szennyezettsége ismert 
(illegális hulladéklerakók), azonban azon 
szennyezett területek nagysága, amelyekről 
nem tudunk valószínűleg még nagyobb. 

 
ESZKÖZRENDSZER ÉS INTÉZKEDÉSEK 

 
A hulladékok keletkezésének 

megelőzése érdekében, az alábbi területeken 
indíthatók kezdeményezések. 

Házi komposztálás. 
 Egyes, különleges hulladékfajták 

kezelése (csomagolóanyagok, nem 
visszaváltható üdítős palackok, nem kívánatos 
reklámküldemények, papírpelenkák, 
nagyméretű hulladékok, stb.). 

Felvilágosítás: oktatás, környezet-
védelmi szemléletre való nevelés (óvoda, 
iskola) 

Kerti és házi komposztálás: A 
keletkező települési szilárd hulladékok 
legalább negyedrésze kerti hulladékokból és 
élelmiszermaradékokból áll, amelynek 
legnagyobb része a háztartásokban keletkezik. 
Ezek a szerves anyagok olcsón és megfelelő 
hatékonysággal hasznosíthatók a keletkezés 
helyén. A szerves hulladékokból így a 
lakosság jó minőségű talaj kiegészítő anyagot 
nyer, amelyet mind a kerti ültetvényesnél, 
mind a szobanövényeknél kiválóan 
hasznosíthat. Ehhez azonban a lakosság 
részére biztosítani kell a komposztálási 
technológiák, valamint a komposzt 
felhasználási lehetőségeinek a megismerését. 

Nagyon fontos ezen a téren a megfelelő 
tájékoztatás, és a megfelelő nevelés (fiatal 
kortól kezdve). 

Az önkormányzat, ezen célok elérése 
érdekében szervezhet olyan a komposztálási 
technológiákat bemutató előadásokat, ahol a 
lakosság elsajátíthatja a tudást, valamint 
tájékoztató füzetekkel segítheti az 
érdeklődőket.  

Az eszközöket illetően, az 
önkormányzat hatásköre lehet 1-2 
szecskavágó beszerzése a lakosság részére, 
amellyel a zöldhulladékot fel tudják aprítani, 
ugyanis ez 1-1 háztartás részére komoly és 
fölösleges beruházás lenne. 

Amennyiben a lakosság jelentős része 
nem lenne hajlandó az otthonában végezni a 
komposztálást, úgy /megfelelő helyen/ 
komposztáló telepet is létre lehetne hozni, 
ahol gyűjteni lehetne, illetve a lakosság maga 
is behozhatná a szerves hulladékot. A telepet 
maga a lakosság működtetné. 

A szerves anyagok otthoni 
hasznosítása csökkentené Bag 
hulladékgyűjtési és esetleges komposztálási 
költségeit, mivel kisebb gyűjtési és lerakó 
kapacitásra lenne szükség. 

A házi komposztálási módszerek 
három csoportba sorolhatók: kerti 
komposztálási módszer, vermi komposztálás, 
(gilisztákkal ládában való komposztálás), 
fűhasznosító programok. 

Kerti komposztálás: A kerti 
komposztálás igen egyszerű módszernek 
mondható, hiszen nincs szükség másra, csak a 
kertekben elhelyezhető ládákra és némi 
komposztálási ismeretre. Bag önkormányzata 
is nagyban segítheti ezt a kezdeményezést, 
ingyen vagy támogatott árú komposztálási 
ládákkal. A tapasztalatok szerint, az ilyen 
ládákkal rendelkezők a szerves hulladékuk 
nagy részét komposztálják is a ládákban. 
Valamint az önkormányzat feladata lenne a 
lakosság szakmai, háttér információkkal való 
ellátása is. 

Vermi komposztálás: A szerves 
anyagok (főleg ételmaradékok) szabadban 
való komposztálása mellett a másik lehetséges 
módszer, a ládákban, gilisztákkal való vermi 
komposztálás. A komposztálást különleges 
giliszták végzik, amelyek 4 hónap alatt az 
élelmiszerekből kiváló minőségű 
„vermikomposztot” állítanak elő. A giliszták 
mindössze egy sötét, hideg, jól szellőztetett 
ládát, és nedves almot (újságból, 
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kartonpapírból, tőzegmohából) igényelnek az 
ételmaradék mellett. Ha mindezt biztosítani 
tudjuk nekik, akkor abban az esetben a szagok 
nem jelenthetnek problémát.  

Bag önkormányzata ezt a programot is 
támogathatja, ingyen, vagy támogatott árú 
ládákkal, illetve gilisztákkal, továbbá 
tájékoztató anyagok készítésével, és 
tájékoztató előadások szervezésével.     

Fűhasznosító programok: Ez a 
módszer is igen egyszerűnek mondható, de 
mégis nagyon hasznos lehet 1-1 háztartás és a 
hulladékgazdálkodás számára is. A lényege, 
hogy a lenyírt füvet a gyepen, vagyis a helyén 
hagyjuk. Ezáltal javul a talaj 
nedvességmegtartó képessége, valamint 
természetes trágyaként is működik az 
otthagyott fűréteg. A műtrágya felhasználása 
is csökken. 

A bagi önkormányzat, és a bagi 
tanintézmények részéről az alábbi 
intézkedések meghozatalát várhatjuk el a 
jövőben a komposztálási technológiák 
szélesebb körben való megismerése és 
elterjedése érdekében: 

Komposztáló tanfolyamok, illetve 
klubok létrehozása az önkormányzat és az 
iskola szervezésében, ahol a technológiák, a 
szükséges eszközök és a megfelelő háttér 
információk is megismerhetők, illetve 
megszerezhetők az érdeklődők számára. 

Kisebb komposztáló telep létrehozása, 
megfelelő számú érdeklődő esetén. 
Esetelegesen szomszédos települések 
lakosaival, illetve önkormányzataival 
együttműködve. 

Házi komposztálási eszközök 
(komposztáló ládák, vermi-komposztáló 
ládák, illetve giliszták) biztosítása és anyagi 
támogatása az önkormányzat részéről a 
lakosság felé. 

Szecskavágó biztosítása a lakosság 
részére, a zöldhulladékok megfelelő 
felaprítása érdekében. Régi szecskavágók a 
falun belül is fellelhetőek még, ezeket is 
igénybe lehet venni, illetve az esetleges 
komposztáló telep részére fel is vásárolható 
egy-két darab. 

A környezetvédelmi tudatformálás 
minden kezdeményezésnek az alapját képezi, 
e nélkül egyik intézkedés sem lehet kellően 
sikeres. Ezért ezt a folyamatot már 
gyermekkorban, az óvodában el kell indítani 
és folyamatosan tovább vinni. 

Az előző ponthoz szorosan 
kapcsolódik a lakosság folyamatos és pontos 
tájékoztatása a környezetvédelem politikai, és 
ezáltal a lakosságot is érintő változásairól (pl.: 
Mi minősül a háztartáson belül veszélyes 
hulladéknak. Az EU-ba való belépés után a 
hulladékgazdálkodáson belül milyen 
változások várhatóak, és ennek milyen 
következményei lesznek a lakosság felé, stb.). 

 
SPECIÁLIS HULLADÉKOK 
 
Csomagolóanyagok: A csomagolóanyagokkal 
kapcsolatos kezdeményezések fő célja, a 
hulladékok keletkezésének megelőzése, a 
hulladékforrás-csökkentés. A cél elérésének 
érdekében, a kereskedelemben résztvevő 
valamennyi szereplőt (termelő, kereskedő, 
vásárló) a hulladék keletkezésének 
megelőzésére kell ösztönözni, illetve 
„nevelni”. A kezdeményezés alapjául 
szolgálhat a fiatalok tanintézményekben való 
felvilágosítása, illetve a vásárlók üzletekben 
való tájékoztatása a hulladékkeletkezés 
megelőzésének fontosságáról. Ezt követően, 
illetve ezzel párhuzamosan, a vásárlók a 
kereskedők szerves együttműködésével 
konkrét lépéseket tehetnek a megelőzés 
érdekében. Újratölthető csomagolások 
előtérbe helyezése az eldobható 
csomagolásokkal szemben, mind a 
kereskedők, mind a vásárlók részéről, és ezzel 
esetleges nyomást gyakorolni a termelőkre. 
Koncentrátumok alkalmazása, amely vagy a 
csomagolóanyag mennyiségét csökkenti, vagy 
az utántöltős formában egyes termékeknél 
(háztartás, kozmetika, üdítők, stb.) meg is 
szünteti azt. A megfelelő nagyságú és 
mennyiségű csomagolóanyag használatával a 
keletkező hulladék mennyisége szintén 
csökkenthető. 
Az eldobható palackos, és flakonos üdítők, és 
sörök vásárlásának „bojkottja”, azaz sem a 
kiskereskedők, sem a vásárlók nem 
vásárolnak ilyen termékeket. Jelentős 
mértékben hozzájárulnak ugyanis a hulladék 
fellazulásához. 
Hosszabb szavatosságú idejű termékek 
vásárlása, amivel szintén csökkenthető a 
keletkező hulladék mennyisége, hiszen a lejárt 
szavatosságú termékeket ki kell dobni, 
hulladék lesz belőle. 
Újrahasználható papír (újrahasznált papírból 
előállított bevásárló zacskók) alkalmazása, 
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nylon zacskók helyett a kiskereskedők 
részéről. Esetleg a vásárlók igényének 
megfelelően, az üzletben mindig kapható 
legyen. 
Az eldobható (italos) flakonokkal az a gond, 
hogy keletkezése megfelelő intézkedések 
mellett teljesen visszaszorítható lenne. 
Valamint súlyos hulladékgazdálkodási 
problémát okoz a hulladék jelentős 
fellazításával, azaz jelentősen növeli a 
háztartási hulladék térfogatát. Ez pl. Bag 
számár azt jelenti, hogy az évről évre növekvő 

háztartási hulladékot növekvő szállítási 
kapacitással tudja a lerakóba szállítani, ahol 
megnövelt lerakó kapacitásra lesz szükség 
Bag hulladékának elhelyezésére. Tehát, Bag 
lakosságának a fellazuló háztartási hulladék 
kezelése plusz kiadásokat eredményez. És a 
probléma globálisan szemlélve még nagyobb 
problémát eredményez a hulladékgazdálkodás 
számára.  
 

Kiss Dániel 

 
 

A vihar 
 

Megszólalt a rigó az ereszen. Hogy 
egyre hangosabban dalolt-e, vagy az álom 
halkult volna lejjebb, megmondani már nem 
tudnám. Olyan nyári reggel volt ez, mint 
bármely másik.  

Úgy szikrázott a korai nap a szemközti 
tűzfalon, hogy még a kopott vakolat is 
elfelejtett szégyenkezni.  

Azok a budai bérház zajok is 
pajkosabbak lettek, hogy felvehessék a játékot 
a nappal. 

Nyitott udvari ablakon beszökött  a 
reggeli levegő, mintha ajánlaná magát. Kicsit 
incselkedett a függönnyel, hogy beljebb 
kerülhessen. Még a takaró alá is besuhant, 
hogy kifújja szememből az utolsó álom foltot 
is. 

Nyíltak, csapódtak a szomszédok ajtajai, 
népesült a nyitott körfolyosó. Becsületes 
gyermek létemre ebből már én se 
maradhattam ki. Megint jutott eszembe, hogy 
milyen jó is a nyár, mert öltözetemet csak egy 
trikó és rövidnadrág képviselte.  

Fogtam a hokedlit, meg a sámlit, s 
kihurcoltam őket a gyermek életemmel együtt 
a folyosóra. Letettem azzal a másikkal 
szemben, amely már a napon 
magányoskodott. A sugarak, ahogy keresztül 
bújtak a korláton, megengedték a cirádáknak, 
hogy meglássák magukat az árnyékuk 
tükrében. Kihoztam magammal a reggelimet, 

ami egy tálcán már a konyhában volt 
kikészítve. Letettem a hokedlira, a kincses 
dobozt meg a földre. Ebben ébredezett a napi 
teendő: papirosok, színes ceruzák, még álmok 
is meg- megbújtak benne. Boldog volt a nap 
is, én is, és Zsóci is, aki most pattant ki a 
szomszéd ajtón az ő dobozával együtt. 

- "Szia" - köszönt röviden. "Mindjárt 
kész lesz az én reggelim is" - mondta, és a 
cserepes virágok közé guggolt.  

-"Láttad már őket ma reggel?" 
Még nem, jutott eszembe, és én is a két kis 
zöld békánk rejtekének kutatásába merültem, 
míg a nap, sugaraival kóstolgatta ráncos fölű 
kávémat.  

Manyácska néni is kiballagott 
szokásos feketéjével és a friss, vajas, lekváros 
kiflikkel. 

Így telt az idő, mígnem egyszer csak 
beborult az ég, megdördültek az Isten sziklái, 
kiborultak a dézsák. A rigó riadtan rebbent fel 
az ereszről. A vihar elmosta a napi teendőket, 
a kis békákat, Zsócit is és Manyácska nénit is 
a folyosóról.  

Elmosott engem is messze földre, ahol 
hokedlik sincsenek, sőt sámlik sem, oda, ahol 
ritka a magyar szó.  

 
                                                     N Tomi 

 Torontó 
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