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A CETHAL DALA 

Először csak Jónást kellett lenyelnem: 
a szörnyű hullámoktól megmentettem, 
pedig mit nekem egy ember a feneketlen 
óceán mélyén, mely nekem az életem. 

Három napig hordozta őt a gyomrom, 
ő sírt, rítt és imádkozott csak folyton, 
végül épségben kiköptem őt a parton, 

és újra élvezhettem tágas óceánom. 

De most a széles tengert elárasztja 
a Jónás-fiak összes megunt kacatja, 
az otthonom elborítja a szemét, 

köpködhetem a zacskót, a fogkefét, 

nyelhetem a szart, a petpalackot, 
olajat, cipőt és gumimalacot... 
Ezektől sohasem szabadulhatok, 

az emberi hulladéktól már a gyomrom forog. 

És én most kit kérjek, kihez forduljak, 
hogy az embertől megszabadulhassak? 
 
/Szilágyi Laura Menta/ 

 

 

     

Hírek a szemétdombról 

Időszakosan megjelenő ingyenes tájékoztató 
Kóspallag hulladékhelyzetéről 
Kiadja a Pandal Egyesület 

2016/3. szám 
Gumiabroncs-gyűjtés! 

Időpont: 2016. október 8-a, szombat, gyülekező 9:30-kor a Kőkereszt-téren 

 

Az akció keretében összegyűjtjük a lakosság saját háza elé kihelyezett, valamint 

a falu közelében lévő természetvédelmi területeiről a gumiabroncsokat. 

 

Kérjük a lakosságot, hogy feleslegessé vált hulladékgumiabroncsaikat 

helyezzék ki a házuk elé legkésőbb 2016. október 8-a, szombat reggelig! 

 

A gumiabroncsokat a régi gázcsere telepen fogjuk tárolni ideiglenesen. Ezt 

követően az Euro-Novex Kft. szállítja majd el díjmentesen 2016. október 20-a 

után.Továbbá egyeztettünk a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. vezetőségével is, és 

a lomtalanítást sikerült összehangolnunk az abroncs-gyűjtéssel, tehát a 

lakosság teljes őszi nagytakarítást végezhet! Mindenkire számítunk, aki 

szeretné tisztábbá varázsolni a településünket! 

TUDNIVALÓK: 

• Hulladékgyűjtő zsákot és kesztyűt a helyszínen korlátozott 

mennyiségben tudunk biztosítani! 

• Gumicsizma, bakancs és kényelmes ruha viselete javasolt. 

• Kedvezőtlen idő esetén az akció egy héttel később, 2016. október 15-

én, szombaton lesz! 

 

FIGYELEM! A gumiabroncsok elszállítására az akció keretén kívül is 

lehetőséget biztosítunk, azonban ezt már mindenkinek egyénileg kell 

megoldania. Az abroncsokat a régi gázcsere telepen adhatják le 2016. 

október 1. és 2016. október 20. között, előre egyeztetett időpontban! 

 

Ha nem tud részt venni, de egyetért tevékenységünkkel és céljainkkal, úgy 

anyagilag is támogathatja a kezdeményezést! 

Számlaszámunk adatai: Név: Pandal Egyesület, Számlaszám: 16200223-

10044692, Számlavezető: MagNet Bank 

Kérjük a megjegyzés mezőbe írja be, hogy PANDAL, illetve igennel vagy 

nemmel jelezze, hogy támogatóként szeretne-e szerepelni a honlapunkon! 



GUMI-CUMI 
1888 táján egy szép napon, John B. Dunlop éppen azt figyelte, ahogy a tízéves 
Johnny fia belfasti házuk kertjében triciklizik. A járgány kerekei mély nyomot 
szántottak a gyepbe, ezért elkezdett azon tűnődni, miképpen lehetne 
megakadályozni, hogy a keskeny és éles vaskerekek kifordítsák a fűcsomókat. 
Amikor tekintete a kerti locsolócsőre tévedt, azonnal megszületett fejében az 
ötlet: a gumislagot a tricikli kerekeire erősítette, mely beigazolta a hozzá fűzött 
reményt, és kényelmesebbé tette az utazást.  
De vajon egy defekt után hová tette Dunlop az elhasználódott gumislagot? 
Netán fiát a boxutcába irányította, vagy kukába dobta a hulladékot? Tényleg, 
mit kellene tennünk a gumiabroncs-hulladékkal?  
A gépjárművek döntő részének négy kereke van, amelyeken időnként cserélni kell 
a „köpenyt”. Sajnos egy ilyen csere után a gumi tulajdonosának fejében még ma is 
gyakorta felmerül a gumiabroncs árokba vagy patakba dobásának ötlete. 
Csakhogy a gumiabroncs veszélyes hulladék, és a természetbe kikerülve 
rendkívüli mértékben terheli azt. Nem beszélve arról, hogy az abroncs egy része a 
használat során sajnos amúgy is elkerülhetetlenül a környezetbe kerül, hiszen az 
autógumik a kopás következtében tömegük körülbelül 10%-át veszítik el 
élettartamuk alatt. Nagyvárosokban a kipufogógázok általi kibocsátások és 
úttestről felvert por mellett ez is hozzájárul a szállópor-terheléshez. Mivel az 
abroncsok gyártása során elsősorban szerves vegyületeket használnak (például: 
xilol, benzol, klórozott adalékanyagok, PAH és PCB-vegyületek), de nem 
hiányoznak belőlük a nehézfémek sem (például: cink, kadmium, króm, ólom), így 
a gumik kopásából származó por a bizonyítottan rákkeltő, idegrendszert károsító 
és más mérgező hatásokkal bíró vegyületek, nehézfémek egyedülálló keveréke.  
Az abroncsok káros környezeti hatásai a gyártás során is megjelennek. A legtöbb 
gumiabroncs – habár már egyre kevesebbet – de tartalmaz természetes 
kaucsukot. Általában 1 tonna kaucsuk előállításakor 2,5-3 m3 szennyvíz 
keletkezik, mely a legtöbb helyen kezeletlenül jut a természetes vizekbe.  
A gumigyártás környezeti kockázatai  

 keverék készítésénél porszerű anyagok, gőzök jutnak a levegőbe  
 hűtővíznél nagyfokú szennyvíz-kibocsátás  
 a gumirétegek egymáshoz tapadásakor az oldószerek a levegőbe jutnak  
 nagyfokú zajártalom  
 a gumi nem bomlik le a természetben  

Tavaly Magyarországon összesen 3,9 millió közúti gépjárművet tartottak nyilván 
és ez a szám évről-évre nő, továbbá egyre többet is autózunk, így a keletkező 
gumihulladék mennyisége is folyamatosan nő. Magyarországon évente közel 50 

ezer tonna gumihulladék keletkezik. Sajnálatos, hogy noha az abroncsok 
vásárlásánál már 20 éve fizetünk környezetvédelmi termékdíjat (jelenleg 57 
Ft/kg), sőt 2016-tól már átalányfizetést (a díjtétel kb. 4000-7000 Ft/db gépkocsi) 
is választhatunk, ezzel szemben a hulladék begyűjtésének és feldolgozásának 
fejlődése nem tart lépést az általa okozott környezetterhelés növekedésével. A 
hulladékká váló gumiabroncsok kezelése tehát fontos feladat, mind 
környezetvédelmi, mind gazdasági szempontból.  
Mit lesz vele, ha nem a patakba dobod?  
Néha még újrafutózással megmenthetjük kopott gumiabroncsunkat, de ezt 
manapság szinte már nem alkalmazzák a személyautók gumiabroncsainál.  
A gumiabroncs-hulladék mintegy felét újrahasznosítják, azaz nyersanyagként 
használják fel újra. Például a gumi-granulátumból készült gumitéglák és járólapok 
focipályák, játszóterek, teniszpályák burkolatainak esztétikus és balesetmentes 
szegélyezésére alkalmasak. Továbbá aszfaltot is készítenek belőle, ugyanis a 
gumiaszfalt csendesebb, 2-3-szor hosszabb az élettartama, és gyorsabban levezeti 
a vizet, mint a hagyományos aszfalt. 
Azonban feltörekvőben vannak a kreatív ötletek – ahogyan ezt számos honlapon 
is láthatjuk (például felvarrom.hu) – és az ügyes gumi-művészek, amelyek 
reméljük, utat törnek világunkba. 
Égessük el??  
Aztán a fentieken kívül a hulladékpiramis egy harmadik lépcsőjét is érintjük, mert 
a gumihulladék másik felét csak energetikai hasznosítással lehet ártalmatlanítani. 
A feketeszenekhez hasonló fűtőértékkel (9 kWh/kg) rendelkező abroncsok 
égetésével a cementgyárak primer olajszármazékokat váltanak ki, és ezzel 
jelentősen csökkenthetik energiaköltségeiket. Ennek az eljárásnak az 
engedélyeztetéséhez megfelelő szűrőberendezések szükségesek.  
Hol tudod leadni?  
A használt vagy tönkrement gumiabroncsokat a csere során közvetlenül a 
gumiszerelő műhelyekben, gépjármű szervizekben, autóbontóknál lehet leadni. 
Továbbá lomtalanítás alkalmával, NuHu használtgumiabroncs-gyűjtési akció 
keretében, valamint hasznosítást koordináló szervezetek - ilyenek például az 
Euro-Novex Kft., az Öko-Gum Kht. és a Hurec Kht. - közreműködésével lehet 
megoldani elhelyezésüket.  
Mire számíthatsz a NuHu (Nulla Hulladék)-tól?  
A NuHu csapata szeretne a jövőben arra is koncentrálni, hogy minél többfajta 
speciális hulladék gyűjtését megszervezze, illetve a már meglévő lehetőségeket 
minél szélesebb körben ismertesse a lakosság körében. Reméljük ezen írás 
tudatában könnyebben eligazodnak a feneketlen hulladék-tengerben.


