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Kézenfekvő, mégsem tesszük, pedig régen a javíttatás ma�
gától értetődő volt. Az igénytelen, egyszer használatos tár�
gyak és a divatkövetésre sarkalló reklámok mind azt sugall�
ják, hogy a minőségi problémákra a tárgyak s�r� le�serélé��r� le�serélé�r� le�serélé�� le�serélé� le�serélé�
se az ideális megoldás. Valóban szükséges le�serélni a mo�
biltelefonunkat akkor, amikor az egyetlen érv a reklámban 
az, hogy a maga néhány hónapos létezésével máris szé�
gyellni valóan divatjamúlt a készülék?

Megéri javítani
Minőségi termék választásával kevesebb hulladék keletke�
zik, mert az hosszabb ideig kiszolgál bennünket. 
Már a vásárláskor legyen szempont a tartósság, a szervíz�
hálózat és alkatrész�utánpótlás. Ha nem telik a javíttatás�
ra, akkor látogassunk el olyan honlapokra, ahol szívesség-
bank (www.szivessegbank.hu) m�ködik. Ajánljuk fel tudá��ködik. Ajánljuk fel tudá�ködik. Ajánljuk fel tudá�
sunkat, és biztosan találunk valakit, aki �serébe megjavít�
ja az elromlott holmit. Több olyan mesterember van, aki 
rászorultsági alapon akár ingyen is megjavítja a készüléke�
ket, elérhetőségeiket az interneten megtaláljuk.

A barkácsoló férfiaknak 
és a kézműveskedő höl-
gyeknek aligha kell ma�
gyarázni, hogy egy tárgy 
megjavítása, ki�sinosítá�
sa milyen kreatív időtöl�
tés, az eredmény pedig 
örömöt fog szerezni, hi�
szen ez is az önkifejezés 
egyik útja lehet. 

Számtalan ötlet van arra, hogy miből mit lehet készíteni: 
a konzervdobozból díszes �eruzatartót, a régi varrógép lá�
bából asztallábat, a pol�okból sámlit vagy ülőkét, használt 
papírlapok tiszta oldalából firkapapírt, a régi naptárakból 
ajándék�somagolást vagy füzetborítót stb. 
Mindez kiváló társas elfoglaltság. Gyerekeink bevonásá�
val olyan ismereteket adhatunk át játékosan, ami később is 
hasznukra lehet. Keressük a barká�s magazinokat 
és könyveket még több ötletért!

A felesleges tárgyak sorsa
A hulladék�sökkentés egyik legszo�iálisabb módja a már 
megunt tárgyaink továbbadása valamilyen formában, ami 
nagy öröm annak, aki kapja, és annak is, aki adja. 
A megunt, kinőtt, de ép tárgyakat ajándékozzuk el barátok�
nak, adományozzuk rászoruló szervezeteknek. 
A használati idő meghosszabbítását segíti, ha a felesleges 
tárgyakat rendszeresen köl�sönadjuk, esetleg eladjuk.

Mit és hova lehet adományozni?
Csak a fantáziánk szab határt annak, hogy 
kinek mit adunk oda, ne �sak ruhában vagy 
játékokban gondolkodjunk! Millió és egy 
olyan bútor, kerti szerszám, konyhai eszköz, 
könyv és egyéb felesleges tárgyunk lehet, 
ami másnak jól jön. Legegyszer�bb először 
a közvetlen környezetünkben – a �salád�
tagok, barátok, szomszédok, munkatársak, 
esetleg a gyerekek iskolatársai között – új 
gazdát keresni a holmiknak. Ha nem talá�
lunk olyat, aki hasznát venné, akkor vigyük 
a tárgyakat a legközelebbi �saládsegítő 

szolgálathoz, nevelő szülőkhöz, hajléktalanszállókba stb. 
Még néhány ötlet:
• Rongynak való ruhát a textil újrahasznosításával foglalko�
zó �ivil és m�vész szervezeteknek adhatunk, de bizonyo��vész szervezeteknek adhatunk, de bizonyo�vész szervezeteknek adhatunk, de bizonyo�
san örül az ilyesminek a közeli autószerelő, �ipész vagy más 
mesterember is.
• Az anyagmaradékokat szívesen fogadják az iskolák, m�ve��ve�ve�
lődési házak, amelyek te�hnika órán vagy kézm�ves, folt��ves, folt�ves, folt�
varró foglalkozásokon fel tudják használni.

 Az újrahasználat nem azonos 
 az újrahasznosítással. 
Az újrahasznosítás lényege, hogy 
anyagában hasznosítják a terméket, 
vagyis a szelektív gy�jtés révén össze��jtés révén össze�jtés révén össze�
szedik, megtisztítják, majd felaprítják, 
granulálják  az anyagokat, és azt ún. 
másodlagos nyersanyagként újra elad�
ják, hogy újratermék készüljön belőle. 

Ez a folyamat lényegesen több erőforrást igényel, mint 
az újrahasználat, amikor lényegi átalakítás,
 feldolgozás nélkül ismét értelmet kap egy tárgy.

A mesteremberek szolgáltatásainak igénybevéte-
lével segítjük a munkahelyek megtartását is, 
a m�helyek száma ugyanis drámaian �sökken. 
Hasznos link a http://javitomuhelyek.humusz.hu. 
Az általunk és bárki által szabadon feltöltött m�hely 
�ímekkel a �élunk az, hogy a javíttatás esetében 
az informá�ióhiány ne jelentsen akadályt.
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• A piacon árusító méhész, de lehet, hogy a szomszéd is örül 
a tisztára mosott befőttesüvegeknek. 

• Maradék építőanyagot, faanyagot, használt rongyot, 
takarót, takarítóeszközöket az állatmenhelyekre vigyünk.
Ha szívesen adományoznánk, de nem tudjuk kinek 
és mit, nézzünk utána itt: www.adhat.hu.

Másodkézből
A használt�ikkek vétele elterjedt hazánkban, régi készülé�
keinket viszont még mindig kevés üzletben lehet leadni. Az 
alábbi weboldal folyamatosan bővülő listát nyújt 
a használt�ikk üzletekkel kap�solatban: 
www.humusz.hu/hasznalt�ikkek. 

Egyre többen vannak, akik a kereskedői lán�szemet és ár�
rést kiiktatva inkább maguk adják�veszik feleslegessé vált 
holmijaikat auk�iós és hirdetési portálokon: 
www.vatera.hu, www.teszvesz.hu, www.apronet.hu.

Divatos külföldi gyakorlat, de itthon is nagyon hasznos len�
ne az ún. garage sale, amikor a háziak a saját garázsukból 
árulják megunt, de még jó állapotban lévő 
tárgyaikat.

A javítás, az ajándékozás, adományozás és a használt �ikkek 
kereskedelmének lényege az újrahasználat, vagyis, hogy ne 
váljon hulladékká az, amit egyszer a pénztár�ánk mélyére 
nyúlva megvettünk. Környezettudatosságunk része, hogy 
lemondunk olyan vadonatúj termékekről, amelyeknek a 
gyártása újabb terhelést jelent a környezetre nézve, helyet�
te a már egyszer elkészült tárgyakat használjuk újra és újra.

Minden egyes tárgy kidobása előtt, gondoljuk végig, hogy 
tényleg a hulladéklerakóban a helye, vagy talán mégis ki le�
het még hozni belőle valamit?

Ha hulladékos ügyekben 
segítségre van szüksége,

keressen minket!

Hulladék Munkaszövetség
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A kiadvány újrapapírra készült.
Ha elolvasta, ne dobja ki, adja tovább!

Készült az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával. 
A kiadvány megjelenését a Marisla Foundation támogatta.

Kukaügyi ismeretek

Újrahasználat és javítás
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