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Egy kényelmesen átszundított éjszaka után Süni arra ébredt, hogy… 

…hulladék öntötte el az odúját! 
Még a kandallón át is zúdul befelé! 



Az ajtón át nincs menekvés, 
onnan is hulladék ömlik be! 

„Huh!” Süni épphogy be tudja csapni az 
ajtót, nehogy maga alá temesse a hulladék. 

„Úgy látszik, el kell költöznöm” – 
gondolja Süni. 
„Pedig mennyire szerettem itt lakni…” 

„Ki tudja, talán lesz itt egy másik odú a 
közelben, ahova beköltözhetek. 
Esetleg Sünfalván találok kiadó kuckót.” 
 
Így hát Süni vándorútra indul, hogy új 
otthont keressen. 



 
 
 

 

Képzeld el, hogy egy év alatt annyi fát vágnak 
ki Magyarországon, mintha minden ember 534 
kg-ot vágna ki. Ez majdnem napi másfél 
kilogramm, ami körülbelül két, 10 centiméter 
oldalú fakockának felel meg. Ha minden nap el 
kéne helyezned két ilyen kockát odahaza, 
hamarosan el sem férnél tőlük! 

A kivágott fa majdnem felét papírgyártásra 
használják. Eközben Magyarországon egy 
ember (Te is) egy év alatt átlagosan 67 kg 
papírhulladékot termel! 

Ha mindezt újrahasznosítod, Te is megment-
hetsz egy fát minden évben! 

Feladat: Melyik a kakukktojás az alábbi hulladékok között? Karikázd be! 

     

„Nemcsak az otthonomat tették tönkre!” – gondolja Süni. 
       „Régen mennyit bújócskáztunk itt a fák közt! 
                 Úgy látszik, most mindet kivágják.” 



 
 

 

Gondold végig, hogy mindennapi életünk számtalan 
fontos használati tárgya, rengeteg jármű, szerszám, 
a házak, épületek egyes részei mind-mind fémből 
készülnek. 
A Föld fémkészletei azonban végesek. Néhány 
előrejelzés arról, hogy egyes fémek mikor fogynak 
el: 

• vas: 2070-ben 
• réz: 2030-ban 
• ón: 2028-ban 
• ólom: 2025-ben 

A fémek szelektív gyűjtése lehetővé teszi 
újrahasznosításukat, így kevesebbet kell bányászni 
is. 

A világ legnagyobb rézbányája az Egyesült Államokbeli Utah államban.  

Feladat: Milyen fémeket ismersz még a fentieken kívül? Az alább felsorolt anyagok közül melyik 
fém és melyik nem az? (Jelöld kékkel a nem fémeket!) Melyikből készül a képen látható 
italosdoboz? Ezt jelöld pirossal! 

higany króm bakelit titán 

cink polivinil-klorid nikkel benzol 

polietilén alumínium arany ezüst  

Süni rá sem ismer a vidékre, ahol egykor barátja, a fülemüle lakott. 
A fákat kivágták, és szinte már az egész hegyet elbányászták. 
Egész nap dübörögnek a hatalmas, zajos gépek. 



 
 

 

Magyarországon egy ember (Te is) átlagosan 
napi 1 és egynegyed kg hulladékot termel. Ez 
egy év alatt 460 kg minden emberre! Az 
ország teljes lakossága tehát 4 és fél millió 
tonna hulladékot termel. Ez nehezebb, mint 
46 óriás olajszállító hajó (megtöltve)! 

 
Ez az éves hulladék ma még többségében 
lerakókba kerül, pedig legnagyobb része 
szelektíven is gyűjthető, és újrahasznosítható. 

Kérdés: A hulladék kezelésének többféle módja is van, ezek közül sorolunk fel néhányat, egy-
egy képpel is bemutatva őket. Te melyiket találod ezek közül a kezelés legjobb módjának? 

                 
égetés rendezett lerakás illegális lerakás újrahasznosítás 
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„Segítség!” – kiabál Süni. 
„Itt nem lehet megmaradni! Úgy látszik, sehol 
sem találok új otthont. A városba kell költöznöm!” 

Hulladéklerakó telep 







Nézd, milyen tárgyakkal találkozik Süni a hulladéklerakóban! 

 
Veszélyes hulladéknak nevezzük az olyan hulladékokat, melyek a környezetre, az élőlényekre 
közvetlenül veszélyesek. Ez jelenthet tűz- vagy robbanásveszélyt, vagy azt, hogy a hulladék 
mérgező anyagokat is tartalmaz. Az ilyeneket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt 
eldobni, és ezért hulladéklerakóba sem lenne szabad eljutniuk. Csomagolásukon vagy 
használati utasításukban a jobb oldalt látható jelet is feltüntethetik. A fentiek közül szerinted 
melyik veszélyes hulladék? 

 

A háztartásokban keletkező hulladék legnagyobb része szerves hulladék: az egy főre jutó évi 460 kg-ból 
mintegy 172 kg. Ezen hulladék tulajdonsága, hogy a természetben (elsősorban különféle talajlakó 
szervezetek, gombák, baktériumok, ászkák, százlábúak, földigiliszták segítségével) lebomlik, és a 
növények számára hasznos tápanyaggá alakul. A szerves hulladék kezelésének ezt a módját 
komposztálásnak nevezzük. A fent látottak közül melyek szerves hulladékok? Te mit tennél ezekkel? 

Az egy főre jutó évi 460 kg hulladékból nagyjából 55 és fél kg műanyag. A műanyagoknak 
számos fajtája létezik, a mindennapokban leggyakrabban talán a polietilén-tereftaláttal, a 
PET-vel találkozunk: ebből készülnek az ásványvizes és üdítőitalos palackok. A PET jelet (lásd 
jobb oldalt) meg is találhatod ezeken a palackokon. A PET is az újrahasznosítható anyagok 
közé tartozik, ezért érdemes szelektíven gyűjteni. Te hogyan dobnál ki egy PET-palackot egy 
szelektív hulladékgyűjtő edénybe? 

 

„Milyen furcsa szerkezet! Vajon mire 
használhatták? Kinek lehetett rá 
szüksége?” 

„Nicsak, egy roller! Itt a hiányzó 
kereke is!” 
 
„Ha van egy kis szerencsém, 
csavart is találok hozzá, és 
megjavíthatom…” 

„Almacsutkák, dinnyehéj… 
Fadarabok, üvegek, régi 
dobozok, poharak, fóliák… 
Itt minden összekeveredett.” 

„Régi telefonok! Szinte még 
nagyobbak, mint én… Ma már 
senki sem használ ilyeneket” – 
méregeti őket Süni. 



 
 
Vác városában néhány éve már szelektív hulladékgyűjtő edények is vannak. Jelenleg papírt, 
műanyag palackot, illetve fehér és színes üveget lehet bennük gyűjteni, de nemsokára a 
fémgyűjtő edények is megjelennek. Az edényeket színük, vagy a rajtuk lévő matrica alapján 
lehet megkülönböztetni: 
 
 
 

 
 
 
 

Feladat: Süni még nem jött rá, miért fontos a hulladék szelektív gyűjtése. Magyarázd el neki!

 

 

Papír 

 

  

Műanyag palack 

  

 

Fehér és színes üveg 

 

  

Fém 

„Nahát, itt külön edényekben gyűjtik a különböző hulladékokat… Vajon miért?” – kérdezi magában. 

A városba érve Süni újdonságokkal találkozik. 



 
 
Kérdés: Milyen újrahasznosított hulladékból készülhettek a bolt kirakatában látható tárgyak: a 
sárkány, a hangszer, a mesekönyvek? Ezeken kívül a képen az utcán is láthatók olyan tárgyak, 
amelyek készülnek, készülhetnek újrahasznosított hulladékból. Miből lehet a forgalomlassító 
tárgy (Süni lába előtt), a közlekedési tábla és a közlekedési tábla talpa? 

Feladat: Te melyik edénybe dobnád a képen látható hulladékokat, ha szeretnéd, hogy új 
tárgyak készülhessenek belőlük? Keresd meg azt a tárgyat, amely a képen látható formájában 
még nem dobható be! Keresd meg azt is, amelyik egyik edénybe sem dobható! 
 

     
 

 
 

     

Süni a városban egy olyan bolt előtt sétál el, melyben újrahasznosított hulladékból készült tárgyakat 
árusítanak. 
„Értem már!” – kiált fel örömmel Süni. 
 

„Ha külön-külön gyűjtjük a 
     hulladékokat, könnyebb őket 
          újrahasznosítani.” 



 

„Ha ez a városban működik, működik 
Sünfalván is…” – gondolkodik Süni. 
„Ha otthon is külön edényekben 
gyűjtjük, amire már nincs 
szükségünk…” 

„…akkor nem önti el a házainkat a 
hulladék. Persze csak ha az emberek 
sem oda hordják a magukét…” 

„Ez az ötlet biztosan tetszeni fog…” 

„… Tüskés Tominak…” 

„… Szúrós Szerénának…” 

„… és Albert nagyfőnöknek is.” 



 

Így hát Süni hazaballag Sünfalvára, 
hogy társainak is elmondja, amit a 
városban látott. 
 
„Megvédhetjük a fákat, a környezetünket, 
így egész Sünfalvát, ha külön-külön 
gyűjtjük a hulladékot. Legjobb, ha már 
otthon is szétválogatjuk!” 



 

Ugye, milyen szép 
hulladékgyűjtő 
edényeket készített 
Süni? 
 
 
Levél érkezett a 
postaládába… vajon 
ki írhatta? 

Süni nagybátyja 
volt a feladó! 
„Elönti a hulladék 
a környéket” – írja. 
 
„Hát jó” – sóhajt 
Süni. „Itthon már 
minden rendben, 
segíthetek a bácsi- 
kámnak…” 

Hiszen mindenhol megmentésre várnak a fák, a virágok… 



 

 


