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Elkészítettük a KUKA NAPLÓNKAT 

Két hét folyamán megnéztük, mi található a patikában 

lévő kukákban: 
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A kukaanalízis során az alábbi javaslatokat 

tettük: 

 

1.) Az officinában lévő kiskukába 

sokszor kerül vegyesen 

mindenféle szemét (zömmel 

papír), mivel munka közben 

nincs idő és lehetőség a 

szortírozásra. 

 

Javaslat: nap végén vagy másnap 

reggel a szemét szortírozása a 

megfelelő szelektív kukákba  
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2.) Az udvaron található nagy 

szelektív kukákba betekintve sajnos 

azt tapasztaltuk, hogy sokszor nem 

az kerül a papírba és műanyagba, 

aminek kellene. Ahogy a képen is 

látható, a műanyag gyűjtőbe került 

több újság, rajta a műanyag 

borítással. 

 

Javaslat: újra átvettük, melyik szín 

mit jelent (kék-papír, sárga-

műanyag) és hogy mit hova kellene 

dobni. 
 

 

 

3.) A fürdőszobai szemetesben gyakran találtunk WC papír 

gurigát vagy egyéb papír szemetet (pl. papír csomagolást). 

 

Javaslat: megbeszéltük, hogy a ezeket mindig levisszük 

valamelyik szelektív papír kukába. 
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4.) A konyhai kukában 

mindenféle vegyes szemetet 

találtunk, aminek egy része 

szelektíven hasznosítható 

lenne. Sok a szerves hulladék, 

aminek hasznosításához egy 

kertbe kihelyezett 

komposztáló jelentene 

megoldást (ehhez még 

gyűjtjük a bátorságunkat 

     ). 

 

Javaslat: mivel nincs helyünk 

a konyhában arra, hogy 

szelektív kukákat helyezzünk 

el, ezért megbeszéltük, mely 

hulladékokat kellene levinni a lent található szelektív kukák 

valamelyikébe. A komposztálás lehetőségét is újra meg fogjuk 

vizsgálni. 
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Ahol már most is jól megy a szelektív gyűjtés: 
 

 

Labor szemetesek Áruátvevő szemetesek 

  
 

Maszkok külön gyűjtése 
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Még pár gondolat: 
 

Természetesen mi is tudjuk, hogy nem a szelektív gyűjtés a 

legfontosabb, hanem hogy ne is termeljünk szemetet!!! 

 

Mióta elkezdődött az Ökopatika kihívás sokkal tudatosabbak 

lettünk a vásárlásban és a csomagolások terén. 

 

Nem fordulhat elő, hogy ne vigyünk magunkkal szatyrot a 

bevásárláshoz, beleértve a zöldségekhez, pékárukhoz használatos 

vékony műanyag zacskókat. 

 

Mindannyian a karácsonyra kapott szendvics csomagolóban és 

kenyeres zsákban hozzuk munkába a napi falatokat. Így az utóbbi 

hónapokban minimálisra csökkent az alufólia és szalvéta 
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felhasználás. Ételt szinte egyáltalán nem rendelünk, így nem 

termelődik azonnal eldobandó műanyag szemét. 

 

Egyikőnket pedig az a szerencse érte, hogy nemrégiben 

csomagolásmentes bolt nyílt mellette, így lehetőség nyílik 

visszaváltható üvegben venni a tejet, joghurtot, kefírt stb., 

valamint szinte az összes szárazáru megvásárolható kimérve az 

otthonról hozott tárolókban (termények, müzli, fűszerek stb.). 

https://www.facebook.com/Pancsbolt/ 
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EXTRA SZORGALMI FELADAT         

 

 

Nem szúrja a szemét ez a sok SZEMÉT? 

 

Szelektáld a SZEMETED, megvéded a Földedet! 

 

Hapci és Kuka is tudja, hogy a használt zsepinek nem jó a 

szelektív KUKA! 

 

Ne legyél már Kuka, tisztuljon a KUKA! 

 

Szemtelen szemetelő e szerves szemetet ne vegyesbe tedd! 
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