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Körkérdés: így változnak kollégáink vásárlási szokásai

Munkakapcsolat
szerző: Bíró-Horváth Rita

Elindultak az NHKV helyi ügyfélszolgálatai
Az NHKV Zrt. 2021. április 1-jével megbízási szerződést kötött a Díjbeszedő Holding Zrt., a Magyar Posta Zrt. és
az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. cégekkel. Ennek keretén belül országos szinten összesen 178 helyszínen nyitotta
meg személyes ügyfélpontjait.
Szolgáltatási területünkön Sopronban az MVM
ügyfélszolgálatán, míg Celldömölk, Kapuvár,
Körmend, szöveg
Kőszeg, Sárvár, Szentgotthárd és Vasvár
városokban az 1-es számú postahivatalban várják az
ügyfeleket. Az NHKV Zrt. tájékoztatása szerint elsősorban
számlázással, pénzügyi rendezéssel és díjhátralék behajtásával kapcsolatos ügyek intézésére van lehetőség. Mivel az
NHKV országosan bocsátja ki a számlákat, az új ügyfélszolgálatokon területi korlátozás nélkül fogadnak bejelentéseket
a közszolgáltatói sajátosságok kezelése nélkül. Amennyiben
a számlázáson kívüli ügyekben járna el az ügyfél, a bejelenszöveg

tésről és a panaszról adatlapot vesznek fel, ami az NHKV-n
keresztül jut el hozzánk feldolgozásra. Erre azért van szükség,
mert a számlázás alapját képező adatok felelőse továbbra is a
közszolgáltató, vagyis mi vagyunk. Ezzel azonban alapvetően
az ügyintézési időt nyújthatják meg, ami például egy nem
ürítés vagy matricapótlás esetében problémát jelenthet. Egy
hónap alatt öt bejelentést kaptunk a szombathelyi MVM
ügyfélszolgálatáról. A megkeresések alacsony száma is azt
mutatja, hogy egyelőre nincs a köztudatban az STKH-n kívüli
ügyintézési mód.

Portré
szerző: Láng Tamás

Két évtizede a hulladékgazdálkodásban – kommunális hulladékgazdálkodási igazgatóhelyettesünk: Szenteleki Roland
Egy vezetői kinevezés mindig jelentős plusz felelősséggel, feladattal és számos új kihívással jár. Hát még
akkor, ha mindez egy világjárvány kellős közepén történik. Közel két évtizedes hulladékgazdálkodási
tapasztalattal a háta mögött azonban tudjuk, hogy még a nehezebb akadályokat is könnyedén veszi új
kommunális hulladékgazdálkodási igazgató-helyettesünk, Szenteleki Roland.
Mióta dolgozol a hulladékgazdálkodási szakmában, hogyan kerültél az STKH-hoz?
Már lassan húsz éve, hogy a hulladékgazdálkodásban dolgozom. Ez idő alatt volt szerencsém a szakma szinte minden területén
kipróbálni magamat. A fő feladataim mellett fontosnak tartottam, hogy a folyamatokat testközelből is megismerjem, legyen az
kukarakodás, gépkezelés, ügyfélszolgálati munka, adatszolgáltatás vagy bármi más. Mondhatni, hogy ebben nőttem fel, a
részemmé vált. Az STKH-hoz a Sárvári Zöld Pont Nonprofit Kft. integrációja során kerültem. A kezdeti félelmeim ellenére szerencsére
egy nyitott és családias közeg fogadott. Ez a közeg és az érezhető szakmai elismerés, ami átlendített a kezdeti nehézségeken.
Hogy telt az első év igazgató-helyettesként, hogy érzed magad az új pozícióban?
Sajnos a pandémia és a megbetegedések beárnyékolták ezt az időszakot. Az aggodalom
rátelepedett az életünkre. Hol a kollégákért, hol a családunkért aggódtunk. Szinte minden
területen újra kellett gondolnunk a működésünket. Az új helyzethez való alkalmazkodás
mellett rengeteg időt töltöttünk elemzéssel és szervezetfejlesztéssel is. Küzdelmes,
kihívásokkal teli kilenc hónap van mögöttem. Még sok a tennivaló, de bízom benne, hogy a
kollégáim támogatásával végül eredményes évet zárhatunk.
Mi a legkedvesebb emléked az elmúlt közel egy évből?
Meglepő, de az is a Covid járványhoz köthető. Jó volt azt megélni, látni, hogy a járvány alatt
valahogy picit mindenki jobban figyelt a másikra.
Mik a legnagyobb kihívások, amivel az új pozíció jár?
A korábbi pozíciómban főleg az integrációk jelentették a legnagyobb kihívást, most az
egységes szolgáltatási színvonal elérése, a hatékonyság javítása jelenti a legnagyobb feladatot.

Szenteleki Roland

Mik a legfőbb motivációid a munkád során?
Mindvégig a rendszerben való gondolkodást képviseltem, a motivációmat is ez adja. Ennek
elsajátítása és továbbadása ösztönöz.

Pályafutásod kezdete óta tapasztalataid szerint mik a legjelentősebb változások a hulladékgazdálkodási szakmában?
Pályafutásom kezdete majdnem egybeesett hazánk Európai Unióhoz való csatlakozásával, azóta a szakmában szinte folyamatosak
a változások az Unió által meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében. A legjelentősebb változást egyértelműen a 2012.
évi CLXXXV. hulladéktörvény, illetve a hozzá kapcsolódó kormányrendeletek hozták, melyek meghatározták a közszolgáltatókra, a
szolgáltatási díjakra és a koordináló szervekre vonatkozó speciális szabályokat is. A következő nagy ugrás az NHKV 2016-os
létrehozása volt, amely alapjaiban változtatta meg a közszolgáltatók működését és gazdálkodását. A legújabb törvénymódosítás
értelmében 2023-tól ismét jelentős változásokra készülhetünk, nem dőlhetünk hátra, folyamatosan fejlődnünk kell.
Ha tanácsot adnál a kollégáknak, mit üzennél?
A hatékony működés érdekében nem elég támaszkodnunk egymásra, hanem egymást támogatva kell előre haladnunk.
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Kukán innen
szerző: Éder Andrea

Változások a frontvonalban és a frontvonal mögött
Minden dolgozónk életébe valamilyen módon belopta magát a szervezetfejlesztés. Nem kellett kifejezetten
akarni, mégis megtörtént. Szervezetfejlesztést emlegetünk a feladatok definiálása kapcsán vagy, ha
felelősöket jelölünk ki az eddig megszokott működési renden felül, ha munkaköri változások történnek, sőt,
egyenesen új vezető alá kerülnek feladatok és természetesen a feladatot végző kollégánk is. A tudatos
szervezés egyre nagyobb hangsúlyt kapott az elmúlt másfél év során, és előtérbe került a mérhető működés,
ami nemcsak a gyűjtött mennyiségeinkre vonatkozik, hanem a munkatársaink teljesítményére is.
Mára mindenki, akinek a beosztása „vezető”, komoly felelősséggel tartozik az irányítása
alá tartozó munkával kapcsolatosan. Legyen szó az emberi vagy eszköz, esetleg anyagi
erőforrás tervezéséről, biztosításáról, mert a hatékonyság elvárás a legmagasabb
szintekről.
Szintén a szervezetfejlesztési folyamat adta a felismerést, hogy vannak olyan
munkakörök, amelyek elvárt módon való elvégzéséhez a benne dolgozó kollégánk
fejlődésére van szükség. Ehhez is kaptunk támogatást. Dolgozóink nagy része
bekapcsolódott egy motivációs felmérésbe vagy interjú formájában tudott információkat
átadni a fejlesztő szakembereknek. Mindegyikünk tapasztalja, hogy a vezetőink
folyamatosan, ismertetett keretek között vizsgálják a dolgozóink által végzett munkát,
miközben a cél, hogy az STKH-s munkavállalók a lehető legelőnyösebb helyzetbe
kerüljenek a munkaerő piacon. A szervezetfejlesztéssel eddig elért eredményeink segítik
a cégünket és benne minden egyes kollégánkat, hogy hatékony munkavégzéssel
elégedettebb tagjai lehessenek a közösségünknek.

Így működünk
A fejlesztések eredményeként
újrafogalmazott szervezeti struktúra is pontos meghatározásra
került. A QR kód beolvasásával
megtekinthető szervezeti ábránk
megmutatja, hogyan épül fel
cégünk és az egyes szervezeti
egységek milyen rendszerben
dolgoznak együtt.

Az biztos, hogy a változás még jó ideig velünk lesz. A szervezetfejlesztés akkor tud
eredményes lenni, ha sokan, sok helyzetben véljük úgy: igen, ez így jobb, hatékonyabb,
komfortosabb. Ha 350 dolgozónk lesz ezen a véleményen, akkor a ma még kicsit
macerásnak tűnő szervezetfejlesztés még a szívünkbe is be tudja lopni magát.

Kukán innen
szerző: Éder Andrea

Menő zöldszakmák között is helyünk van!
Az elmúlt időszak átalakította az életünket, a változást felgyorsította. A fenntarthatóság szerepe megnőtt és ez
a foglalkoztatás szintjén is megmutatkozik. Az előrejelzések szerint a hulladékgazdálkodás nemcsak
megtartja, de erősíti is zöld szerepét, így fontossága felértékelődik.
Ahhoz, hogy az erőforrások a következő nemzedékek számára biztosítottak legyenek, fenntartható szempontok
szerinti, rendszerszintű változásokra van szükség a legközelebbi jövőben. Az Y generáció – azaz az 1980 és 2000
között születettek
szöveg– 2025-re a foglalkoztatottak 75%-át fogják kitenni. Számukra a jó ügyek megvalósulása jelenti a motivációt
az előző generáció pénz, hatalom, presztízs kihívásával ellentétben.
Uniós szinten a közszférában található jelenleg a legtöbb zöld állás, ezt követi a hulladékgazdálkodás, a közlekedés és az
energiaszektor. 2030-ra hatalmas ugrás várható, melyben a hulladékgazdálkodás jelentősége tovább növekszik. De kik is
lesznek azok a szakemberek, akik a fenntarthatóság területén fognak dolgozni? Néhány példa, amelyek szűkebb vagy tágabb
értelemben kapcsolatban állnak a jelenlegi munkánkkal:
vízlábnyom menedzser: aki tervez, tanácsot ad, összehangol a vízfelhasználással kapcsolatban,
áruházi energia specialista: a vásárlók számára tájékoztatást ad energiahasználásról, a javíthatóság lehetőségeiről,
zöldtető- és zöldfalkertész: karbantartja a városi élettereket, segíti az
épületek zöldítését, növeli a biodiverzitást,
termékútvonal nyomonkövető menedzser: optimalizálja a termék teljes
életciklusát, a gyártástól az újrahasznosításig, esetleg hulladékká válásig,
szemétlerakó újrafeldolgozó: szakértője a régi hulladéklerakókban
található értékes alapanyagok kinyerésének és feldolgozásának.
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Zöldebb élettereket hoznak az új szakmák?

Így dolgozunk mi
szerző: Rózsa-Gulyás Regina Olimpia

Bemutatkoznak a vasi ügyfélgazdák - Marton Bence és Rövid Martin mesél tapasztalatairól
A Vas megyei települések hulladékszállítását a korábbiakban több közszolgáltató látta el. A korábbi eltérő
szokások miatt szükség van a lokális ellenőrzésekre, a szabályos hulladékkezelési szokások megszilárdítására,
a fals szerződések és a nem fizető ügyfelek kiszűrésére. Ebben kapnak kulcsszerepet cégünk új ügyfélgazdái, a
2021-es évben Észak-Vas megyébe Rövid Martin, Dél-Vasba pedig Marton Bence érkezett cégünkhöz.
Közvetlen felettesük Szakályné Kovács Tímea, aki bízik benne, hogy munkájuk eredményeként elmondhatjuk
magunkról, szöveg
hogy komolyabban vesznek minket és a potyautasok száma minimálisra csökken majd, hiszen munkájuk a cég
életének minden területére valamilyen formában pozitív hatással van. A járatellenőrök munkája során kiszűrt és felszólított
ügyfelek visszajelzései az ügyfélszolgálatra érkeznek vissza, amely nagyobb mennyiségű megkeresést, reklamáló ügyfelet
eredményez. Felénk az első egész területet érintő ellenőrzés az idei évben történik, ami az itt élők számára is új,
ügyfélgazdáink feladatköre tehát izgalmasabb és fontosabb, mint azt elsőre gondolnánk.
Milyen feladatokat láttok el munkátok során?
Bence: Az ügyfelek szerződését vetem össze a használatban levő edénnyel. Nagyon
gyakran a földhivataltól vagy a helyi önkormányzattól kell adatot kérnem a tulajdonos
felderítéséhez.
Martin: Dolgozunk az NLSoft programban, felszólító leveleket küldünk ki, táblázatokat
és képes nyilvántartásokat vezetünk. A munkakör sokkal összetettebb, mint korábban
gondoltam.
A munkátoknak több érdekes izgalmas része van. Kérlek, meséljetek róla!
Bence: Magamnak kell beosztanom az időmet. Figyelnem kell a járat haladását, próbálok
előttük járni. Sokszor szükséges a kollégákra hagyatkoznom a lokális sajátosságok miatt.
Martin: Ez a legizgalmasabb része, idegen helyek, ahol a tájékozódást is meg kell oldani. A
legjobb a munkánkban, hogy nem tisztán irodai, annál jóval szabadabb.

Rövid Martin

Marton Bence

Milyen szabálytalanságokkal találkoztok leggyakrabban?
Bence: A 120 literes edényhasználat mellett sok esetben találkozom 60-as és 80-as szerződéssel. Az is előfordul, hogy 120 literes
szerződés mellett 240 literes edény, valamint két 120 literesnek megfelelő zsák kerül kihelyezésre. Több esetben találkoztam
matricahamisítással is. Volt igényesebb kivitelezés, ahol csak a QR-kód volt árulkodó jel, de volt egyszerű, papírra nyomtatott is.
Martin: Ügyfeleink nem is gondolnák, hogy a kód alapján le tudom olvasni a nevüket, címüket és a szerződés szerinti
edényméretet.
A kollégák munkája nyomán nagy mennyiségű szerződéskötés és szerződésmódosítás jött létre, a megnövekedett
ügyfélszolgálati megkeresések jelentős hányada jelenleg is ezzel kapcsolatos. Az út eleje nehézségekkel teli, az ügyfelek
felháborodása kíséri, de remélhetőleg ez hozzájárul az átláthatóbb és szabályszerű működéshez, valamint a cég presztízsének
növeléséhez.

Kukán innen
szerző: Hegedűs-Rauch Bernadett

Megkezdték működésüket az ÜSZI+ irodák
Hosszas előkészületek után megnyíltak a vállalati, intézményi és önkormányzati ügyfelekkel foglalkozó
ügyfélszolgálati irodák is, amelyek jóval összetettebb feladatkört látnak el, mint amire az ember elsőre az
ügyfélszolgálat szó hallatán gondolna.
A megnövekedett ügyfélszám és a maximális kiszolgálás érdekében a lakossági és az intézményi, önkormányzati,
vállalati ügyintézés szétválasztása elkerülhetetlenné vált . Az ÜSZI+ irodák a hagyományos ügyfélszolgálati feladatok mellett komoly
szöveg mennyiségű és igen összetett koordinációs tevékenységet is végeznek a gördülékeny hulladékszállítás
biztosítása érdekében. Az önkormányzatokkal kialakított jó kapcsolat különösen fontos, hiszen nagyban segíti egész cégünk
munkáját azáltal, hogy konkrét településeken segít kialakítani a megfelelő minőségű szolgáltatás alapjait.
A legnagyobb volumenű szervezési munkafolyamatok közé tartozik például az önkormányzatok folyamatos tájékoztatása és a
velük való együttműködés, ami több száz település esetén nem kis odafigyelést igényel, arról nem is beszélve, hogy a polgármesterek természetesen teljesen másként tekintenek az egyes szolgáltatásokra, mint a lakossági ügyfelek. Ezen felül az éves
lomtalanításokkal kapcsolatos önkormányzati egyeztetések is az ÜSZI+ irodákhoz tartoznak, ahogyan a zavartalan hulladékszállítás biztosítása (pl. útlezárások esetén) érdekében folytatott kapcsolattartás a külső partnerekkel.
Sopronban a lakossági ügyfélszolgálat mellett a „Zöld állomás” helyén, Sárváron a lakossági ügyfélszolgálattal egy helyen,
Körmenden pedig az újonnan kialakított telephelyen kapott helyet az ÜSZI+ iroda. Az ügyfélkor sajátossága, hogy nem igényli
a személyes látogatást, ezért nagyobb hangsúlyt fektetünk az elektronikus és a telefonos ügyintézésre. Jövőbeli tervek között
szerepel egy kiemelt ügyfélkör kialakítása, akik egyéni kapcsolattartóik révén számos előnyt élvezhetnek az ügyintézés során.
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Itt dolgozunk mi
szerző: Dr. Kovácsné Földi Anna

Belaktuk új körmendi telephelyünket
Az év elejétől új telephelyre költözött a Dél-Vas megyei Üzemmérnökség. A tizenhárom kukásautó, két
személyautó és egy dobozosautó főhadiszállása Körmenden, a város szélén található a Rákóczi utca 123. cím
alatt. A telephelyen elkülönítve több cég működik, akad itt sírköves, autószerelő, asztalos üzem, faház
készítő, mezőgazdasági vállalkozó és hogy a hulladékos szakma is képviselve legyen, a szomszédban egy
műanyag daráló is található.
Az üzemmérnökségen 40 fő fizikai és 5 fő irodai munkatárs: az
üzemmérnökség vezető, az adminisztrátor, a számlázási
ügyintéző, a vállalati ügyfélszolgálat és koordinációs iroda
ügyfélszolgálati munkatársa és a művezető, valamint egy
takarító munkatárs dolgozik. A korábban bérelt telephelyet
szűkös étkezői-, öltözői kapacitás és nagy tehergépkocsi
forgalom jellemezte, illetve az irodai munkatársak is
elkülönítve, két épületben voltak elhelyezve.

Képeken új körmendi hadiszállásunk
az alsó sorban a logisztikai irodával és az öltözővel

Az új telepünkön irodakonténerkben elkülönítettek az irodák,
a szociális helyiségek és a raktárak. A kialakított telep
nyugalmasabb, nincs nagy átmenő forgalom, a terek pedig
tágasak és könnyedén tisztántarthatók. Helyet kapott a fizikai
állomány fekete-fehér öltözői és a mosdók mellett egy étkező
is, amely a kollégák kedvenc helyiségévé vált. A biztonságról
portaszolgálat és kamerás megfigyelőrendszer gondoskodik.

Az átköltözéssel kapcsolatosan felmerült bizonytalanságokat a lehető legrövidebb idő alatt próbáltuk megoldani, így a
kollégák munkahelyi bejárásának átszervezése, alapvető műszaki feltételek biztosítása rendben folyt. A teherautók
átköltözését egy hétköznap alatt oldottuk meg. Előfordult azért, hogy a telephely váltás az első napon még nehézséget
okozott, így volt olyan kolléga, akinek sikerült a régi megszokott telephelyen kezdenie a napot.
A költözés révén a vállalati ügyfelek már külön bejáratú irodában vehetik igénybe a személyes ügyintézés előnyeit, ez pedig
kezd az érintettek körében egyre ismertebbé válni. Jelenleg folyamatban van az áramhálózatra önálló rácsatlakozásunk kialakítása, illetve a viszonylag magas áramfelhasználásunk miatt környezetkímélő napelemes rendszer kerül kiépítésre. A telephely
méretei lehetőséget biztosítanak további fejlesztésekre a jövőben, például új irodák, tároló területek és parkolók kialakítására.

Slusszkulcs
szerző: Módos Péter

Konténerszállító járműveink
Működésünk elképzelhetetlen lenne a megfelelő minőségű és mennyiségű géppark nélkül, járműveinkről
azonban mégis viszonylag kevés szó esik. Különösen igaz ez a konténerszállító autókra, amelyek működése
sokkal összetettebb és érdekesebb, mint elsőre gondolná az ember.
Cégünk különböző márkájú autókat használ a konténeres hulladékszállításra: 7 db MAN, 3 db Mercedes, 1 db DAF,
1db Iveco és 1 db Scania alkotja a gépparkot. Ez összesen 11 db láncos konténerszállító autó és 2 db VARIOPRESS
kukásautó. Utóbbiak
kukásautó konténerürítő telepítvénnyel vannak felszerelve, amelyek az 5 m³-es zárt konténerek ürítésére
alkalmasak. Az autók két- és háromtengelyesek, az összsúlyuk (teljes rakománnyal együtt) 18 és 26 tonna lehet. Emelőképességük a 2 tengelyesnél 7,5-12 tonna, míg a 3 tengelyesnél 11-14 tonna közé esik.
A konténerek lerakásának folyamata a következőképpen történik: miután a
kollégák meggyőződtek róla, hogy a lerakás helye biztosított, a szivattyú
bekapcsolását követően működésbe hozzák a munkahengerek által működtetett
emelőkarokat és a 4 ponton rögzített láncokkal leteszik a konténert. Rakott
konténernél hasonlóképpen járnak el, de emelés előtt a járművet le kell talpalni,
hogy a megemelt hatalmas súly ne billenthesse ki az autót egyensúlyából. A
felépítmény a gépkocsi oldaláról karok segítségével vagy a fülkéből irányítható, de
az újabbak már távirányítóval is működnek. A láncos emelőhöz általában
elegendő 1 főnyi személyzet, a kukásautóhoz azonban szükséges 1 fő sofőr és 1 fő
rakodó. Egy-egy konténer le- és felrakása nagyjából 5-10 percet vesz igénybe.

Mercedes konténerszállító gépjármű

A járművek kezeléséhez a személyzetnek a következő speciális vizsgákra van szüksége: OKJ-s emelőgép kezelői vizsga, és C
kategóriás jogosítvány. Minden autó rendelkezik GPS-szel és tachográffal, amelyek többségében már digitálisak. Az újabb autók
már fedélzeti számítógéppel és légkondicionálóval is felszereltek. A gépjárművek a KRESZ-ben előírt sebeséggel közlekedhetnek
konténerrel és konténer nélkül is, ez lakott területen belül 50 km/h, lakott területen kívül pedig 70 km/h sebességet jelent.
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A jogász válaszol
szerző: Dr. Németh Eszter

Jó Tudni - Szép-kártya változások
2021. tavaszán a kormány két új rendelettel is segítette a SZÉP-kártya könnyebb felhasználhatóságát.
A 2021. április 25. napjától hatályos rendelet 2021. december 31-ig szabaddá teszi az átjárást a SZÉP kártya alszámlái
között, ezért úgy lehet fizetni az elfogadóhelyeken, hogy nem kell azzal törődni, melyik alszámlán lévő összeget
használjuk fel. Ez például azt jelenti, hogy a szálláshelyre kapott béren kívüli juttatást fel lehet használni
melegételre vagy egészségügyi, kulturális, sport célokra is.
Egy másik 2021. március 27-én megjelent kormányrendelet lehetővé teszi, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően 60
napig a 2 évnél régebben a kártyára utalt összegeket banki díjak megfizetése nélkül használjuk fel. A veszélyhelyzet a jelenleg
hatályos rendelkezések szerint az őszi parlamenti ülésszak kezdete utáni 15. napig tart. Ettől számítva áll tehát még 60 nap a
kártyabirtokosok rendelkezésére, hogy banki díj megfizetése nélkül használják fel a SZÉP-kártyákon lévő, két évnél régebben fel
nem használt pénzüket. A rendelet azt is kimondja, hogy a bank a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül
tájékoztatja a kártyabirtokost arról, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 61. naptól kezdve milyen mértékű díjat számít fel.

Sokkal rugalmasabb
lett a SZÉP-kártyás fizetés

Ezen intézkedések mellett a kormány még 2020. tavaszán megemelte a SZÉP-kártyára
adható béren kívüli juttatások összegét, mely rendelkezés 2021. év végéig
meghosszabbításra került. A jelenleg hatályos rendelkezések alapján:
a) a szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
b) a vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
c) a szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint
összegig minősül béren kívüli juttatásnak, így a munkáltató a versenyszférában a korábbi
450 ezer forint helyett továbbra is évi 800 ezer forintot adhat SZÉP-kártyán a
munkavállalóknak.

Olvass még
szerző: Módos Péter

Zöld hírek röviden
Autókárpittá és padokká alakítják az eldobott maszkokat
Világszerte komoly kihívást jelent a használt, eldobható arcmaszkok újrahasznosítása.
Megközelítőleg 129 milliárd eldobható maszkot használunk el naponta világszerte. A kutatók
Ausztráliában útépítési alapanyaggá alakítanák őket, míg az Egyesült Államokban padokat, a
franciáknál autókárpitot csinálnának belőlük…
Zöld szemléletű vasi éttermek, ahol a csomagolás is más
Az elviteles ételek népszerűsége az egekben, a sétálómenü menőbb, mint valaha, de egyáltalán nem mindegy,
hogy miben adják, mennyi és milyen szemét marad utána. Jó példáért szerencsére nem kell messze menni, hiszen
Vas megyében akad két étterem, akik papírtálcát, papírdobozt, papírtáskát, papírszívószálat, papírpoharat és fa
evőeszközöket használnak a műanyag helyett. A csomagolóanyagok ötven százaléka már újrahasznosított
anyagból készült, és itt még nem állnak meg.
A világhírű természettudós és
állatvédő kapja idén a Templeton-díjat.
„Egyesek azt hiszik, hogy élhetünk a
természettől elkülönülve, pedig nem” –
hangsúlyozta Jane Goodall, aki szerint
mindenkinek át kell gondolnia, hogy
ma meghozott döntései milyen
hatással lehetnek a jövendő generációkra, a bolygó egészségére. Az
elmúlt évtizedekben átlagosan több
mint 300 napot töltött utazással
évente, hogy világszerte előadásokat
tartson a természetvédelemről és a
kollektív cselekvés lehetőségéről a
változás eléréséhez.
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Júliustól betiltják az egyszer
használatos műanyagokat
Egy sor egyszer használatos, valamint
egyes egyéb műanyag termékek
forgalomba
hozatalának
tiltását
rendelte el a kormány. A tiltás nem
terjed ki a csecsemők és kisgyermekek
számára készült, valamint a speciális
gyógyászati célra szánt árucikkekre.
Július 1-jétől tilos forgalomba hozni
olyan egyszer használatos műanyag
termékeket, továbbá oxidatív úton
lebomló műanyagból készült terméket, mint a…

Kávézaccból lámpaburát – és még
sok minden mást
Kávézaccból és műanyagból hozott
létre új, 3D nyomtatáshoz használható műanyagot a Miskolci Egyetem
két anyagmérnöke. Kávézás közben
gondoltak bele, hogy mennyi kávézaccot dobunk ki, pedig valójában egy
egészen hasznos anyagról van szó. El
is kezdtek gondolkozni az újrahasznosíthatóságán, így egy biológiailag
lebomló polimerrel összekeverték,
amivel egy új anyagot hoztak létre.

Megkérdeztük
szerző: Módos Péter

Mit gondolsz az egyszer használatos műanyag kivezetéséről?
Milyen hatással lesz rád ez a mindennapokban, fog-e változtatni a napi rutinodon?
Szakályné Kovács Tímea - Vas megyei lakossági
ügyfélszolgálat irodavezető
Az egyszer használatos műanyag kivezetése már nagyon
időszerű. Ezek használata számunkra nagyon kényelmes, de
hosszú és rövid távú hatásai hihetetlenül károsak. Ami
elsőként eszembe jut, hogy az egyszer használatos maszkok,
gumikesztyűk tömeges használata milyen károkat okoz a
természetben és mi történik velük a használat után. Látok sok
előremutató kezdeményezést is a világban. Pl. Ausztráliában
útépítési alapanyaggá alakítanák a kutatók, az Egyesült
Államokban padokat, Franciaországban autókárpitot gyártanak belőlük. Lehet, hogy a jövőben a maszkjainkon fogunk
ülni?
A napi rutinomba már most beépítettem valamilyen szinten
a műanyagok mellőzését. Tapasztalataim szerint ezekhez
csak kis odafigyelés szükséges és számomra nem jár
kényelmetlenséggel: pl. mosható táskát viszek vásárláskor,
nem rakom nejlonba azokat a gyümölcsöket, zöldségeket
(banán, csomag retek), amiket nem feltétlenül szükséges.
Az egyszer használatos műanyagok kivezetése biztosan
nagyobb hatással lesz a napi rutinomra. Biztosan többet
fogok mosni, mosogatni és üveget gyűjteni. Lehet, hogy a
hűtő polcain is több helyet szükséges hagyni az üvegeknek.
Talán eltűnnek a ”zacskóval teli zacskók” is a magyar
háztartásokból. Valószínűleg vissza kell, hogy nyúljunk a
kezdetekhez. Gyerekkoromban még lehetett üvegben
vásárolni tejet, sört, üdítőt, melyeket visszaválthattuk. Talán a
jövőben újra megtelnek a boltok polcai üvegekkel ott is, ahol
most elvétve találhatók.

Természeti környezetünk szempontjából jelentős pozitív változásokat
hozhat az egyszer használatos műanyagok tiltása
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Ávár Ildikó Dóra - titkársági asszisztens
Az egyszer használatos műanyag termékek kivezetését
pozitív változásnak tartom. Úgy gondolom, az emberek
rengeteg felesleges műanyag terméket vásárolnak és
használnak, sajnálatos módon azzal már nincsenek
tisztában, milyen nagy károkat okoznak ezzel a
környezetünkben. Egy-egy műanyag több száz vagy ezer
év alatt bomlik le, ami elég elrettentő információ. Én a
mindennapokban próbálok odafigyelni a környezettudatosságra. A bevásárlások alkalmával vászontáskát
használok, igyekszem a műanyag flakon helyett kulacsot
vinni magammal, valamint nejlonzacskó helyett újrahasználható zsákokban venni a gyümölcsöket, zöldségeket. Minden apró lépés számít és egy kicsi odafigyeléssel
jobbá és szebbé tudjuk tenni a minket körülvevő világot.
Spórolni is tudunk a fent említett lehetőségekkel és azt
sem szabad elfelejteni, hogy a saját családunk, utódaink
környezetéről van szó.

László Tibor - szelektív részleg rakodó
Nagyon örültem a kezdeményezésnek, jó ötletnek
tartom. Hét éve dolgozom az STKH-nál a szelektív
részlegen, a munkámból adódóan az életem része lett,
hogy ha tehetem a mindennapokban is kerülöm az
egyszer használatos dolgokat. Feltételezem, hogy a még
készleten lévő egyszer használatos csomagolóanyagok
több hónap alatt fognak elfogyni, kikopni a boltokból.
Eddig is figyeltem, hogy ahol csak lehet, az újrahasznosítható csomagolást válasszam, ezért nem hiszem,
hogy az új működés sok változást hozna a saját
életemben. Amikor eljön az idő és kivezetik a PET
palackokat, tervezem, hogy áttérek az üveges sörre, akár
a csatos üvegesre, hogy támogassuk a hazait.

Nagy Péter - hulladékedény-ellenőr
Véleményem szerint pozitív hatással lesz környezetünkre
az egyszer használatos műanyag kivezetése. A családi,
baráti összejöveteleken sokan használnak eldobható
evőeszközöket,
tányérokat,
poharakat.
Meg
kell
tanulnunk ezek nélkül élni. Az egyszer használatos
műanyag termékek sokszor a kommunális hulladék közé
kerülnek, lebomlási idejük hosszú. Szerencsésebb lenne
papír- vagy fatányérok és evőeszközök, valamint az
újrahasznosítható eszközök használata. A mindennapokban jobban át kell gondolnom, mennyi egyszer
használatos műanyagot használtam, pl. fültisztító pálca,
műanyag evőeszközök, műanyag zacskók és ezeket
mivel tudnám helyettesíteni. A bevásárlásnál például
saját vászontáskát lesz érdemes használnom, de
fültisztító pálcából is megéri áttérni a komposztálható
változatra. Eleinte több időt vesz majd igénybe az ilyen
termékek felkutatása és megismerése.

Szemléletformálás
szerző: Láng Tamás

Az egyszer használatos műanyagok ideje lejárt, de mit hoz a jövő?
A július 1-jén életbe lépett kormányrendelet értelmében ma már több olyan oxidatív úton lebomló vagy
egyszer használatos műanyagból készült termékeket is tilos forgalomba hozni, amelyeket eddig napi
rendszerességgel használtunk.
A szabályozást követően új alapanyagok után kell nézniük a műanyag fültisztító pálcikák, evőeszközök, tányérok,
szívószálak, italkeverő pálcikák és vastagabb műanyag tasakok, zacskók gyártóinak, de búcsút inthetünk az
expandált polisztirolból
(hőre lágyuló keményhabból) készült ételtároló edényeknek és dobozoknak, poharaknak és
ételtároló
italtárolóknak, amelyeket többnyire az elviteles és házhoz szállított ételek, italok csomagolásához használtak. Az alternatívák
között is belefuthatunk persze újra nem hasznosítható termékekbe (mint például a szilikonból készült szívószál), de a jövőben
sokkal több szelektíven gyűjthető és újra felhasználható alapanyagból készült helyettesítő termék közül válogathatunk majd.
Milyen anyagból készült helyettesítő termékek közül válogathatunk az egyszer használatos műanyagok helyett?
eldobható evőeszköz
fa
bambusz
kenderrost

eldobható pohár
cukornád
kukoricarost
papír

ételdoboz
fém
acél
papír

szívószál
fém
papír
tészta

tasakok, zacskók
méhviaszos kendő, szalvéta
egyéb ruhanemű, vászon
kukoricakeményítő

Szemléletformálás
szerző: Lévai Dániel

A Covid-19 természeti hatásai
Az utóbbi évek legnagyobb társadalmi hatású „történése” kétségkívül a Covid-19 járvány, amit - nyilván
túlzóan, de – a mai fiatal- és középgeneráció világháborújaként emlegetnek. Az ember terraformáló ereje
olyan mértékű, hogy társadalmi változásai szinte azonnal természeti hatásokkal járnak. A járvány pedig
globálisan megváltoztatta a termelői és fogyasztói mintákat. Ma még sem a társadalomra, sem a természetre
kifejtett teljes hatása nem ismert, a folyamatok annyira komplexek, annyira szerteágazóak.
Vannak viszont olyan összefüggések,
amiket már most látni lehet. A
világjárvány társadalmi hatása sokkszerű volt. Rövid idő alatt negatív
hatások tömege: mobilitás csökkenése,
gazdasági visszafogás, stb. Milyen
hatással
volt
a
természetre?
A
természet köszöni, jobban van. Már az
első hullámban ellepték az internetet a
falvakba, városokba behatoló állatok
fotói. Az emberi „bezártság” csökkentette a zajszennyezést és a zavarást, az
így létrejött territoriális vákuumot az
állatok szépen ki is töltötték.
Jött a hír a velencei lagúnákban úszkáló
delfinekről, (ami sajnos nem igaz, más,
amúgy forgalmas kikötőkben viszont
tényleg megjelentek) a kérges teknősről, aminek öt éve nem találták fészkét a
thai tengerpartokon, de a turisták elmaradásával húsz éves rekordot döntött a
fészekszám. A vizek mellett a levegő is
jelentős tisztuláson esett át, ezt a legjobban az a számtalan hegy szemlélteti
világszerte, amelyek a beszámolók
alapján a korábbinál jóval nagyobb
távolságokból is láthatóvá váltak.
A légi közlekedés és tengeri személyszállítás 90 %-kal csökkent, az áruszállítás 10-15 %-kal, ennek hatására a
nitrogén-dioxid szennyezés területtől
szöveg
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függően 30-40%-kal. A részeredmények
és statisztikák sorolásánál jobban
szemlélteti a helyzetet a Nemzetközi
Túlfogyasztás Napja. A Global Footprint
Network 2003 óta, évről évre összehasonlítja a természeti erőforrások
megújuló képességét az emberiség
erőforrásigényével, vagyis ökológiai lábnyomával. A Nemzetközi Túlfogyasztás
Napja minden évben az a nap, amikor a
két érték találkozik, vagyis amikortól
már a bolygó megújító képességen felül
fogyasztunk. A dátum egyre előrébb és
előrébb került. A Covid-19 okozta
fogyasztás csökkenés eredményeképpen a 2019. évi július 29. helyett
augusztus 22-én „ünnepelhettünk”.
Három hetet javítottunk, amire ezelőtt
sosem volt példa! Elgondolkodtató
viszont, hogy az idei esztendőben a
WWF beszámolója szerint Magyarországon már néhány hete átléptük a
Túlfogyasztás Napját, míg világszinten
július 29-én fogynak majd el bolygónk
idei évre elegendő erőforrás készletei a
becslések alapján. A járvány előtt sok
mindenről tudtuk, hogy meg kéne
tenni, sok mindenről beszéltünk, de azt
hittük, nem lehet változtatni. A járvány
azonban bebizonyította: lehetséges. Sok
új és jó dolgot vezettünk be az életünkben, amik valószínűleg ott is maradnak.

A természet megkönnyebbült

A thai portásfiú kérges teknős populáció növekedése feletti öröme viszont
aligha felhőtlen. Ha az emberek a
változásokat fájdalmasan élik meg, nem
fogják támogatni azokat. Széles társadalmi összefogás nélkül a sokkhatás
pozitív változásai hosszú távon elvesznek. Rengeteg kutatócsapat dolgozik a
járvány okozta változások adatainak
összegyűjtésén (csak Európában és csak
a levegőminőség változásait több mint
száz), azok kiértékelésén. Ezek az
eredmények sokat segítenek majd a
fokozatos és visszafordíthatatlan, sokkhatástól mentes, hosszútávú kibocsátáscsökkentést eredményező cselekvéstervek kidolgozásában.
Mert egy komoly
választ kell adni.

krízisre,

komoly

Szemléletformálás
szerző: Láng Tamás

A világjárvány váratlan hozadéka – tudatosabb fogyasztók leszünk?
Az elmúlt időszakban számtalan kutatás igazolta, hogy ha csupán (a korlátozások, anyagi bizonytalanság, a
vírus miatt elővigyázatosság szülte) kényszerűségből is, de jelentősen megváltoztak a vásárlási és fogyasztási
szokásaink, amelyeket hosszú távon megtartva nagyot léphetnénk előre egy sokkal környezettudatosabb,
fenntarthatóbb jövő felé.
A legnagyobb fejlődés az élelmiszer fogyasztásunkban
tapasztalható, hiszen az emberek 40%-a érzi úgy, hogy sokkal
felkészültebben és céltudatosabban indul vásárolni, mint
korábban, 60% pedig sokkal nagyobb figyelmet fordít a saját
hűtőjében található termékek szavatossági idejére, hogy a
lehető legkisebb mértékűre csökkentse a pazarlást.
Mindeközben jelentősen csökkent az impulzus vásárlások
száma, és érezhetően kevesebbet, viszont okosabban költünk.
Ezen felül kevesebbszer, de egy alkalomra vetítve nagyobb
mennyiséget vásárolunk, amely a közlekedés okozta
környezetszennyezés csökkenése miatt ismét csak előnyös.

Sokkal aggasztóbb, hogy csupán a lakosság kevesebb, mint
egy ötöde gondolja úgy, hogy a környezettudatosság a
legfontosabb szempontok közé tartozik a vásárlásai során,
60% pedig a világjárvány elmúltával szeretne teljes
mértékben visszatérni régi fogyasztási rutinjához és
egyáltalán nem tervezi hosszú távon megőrizni az új
szokásokat. Akadnak olyan – nem feltétlenül vásárlási,
inkább hozzáállásbeli - szokások is, amelyeket egyáltalán
nem bánunk majd, ha eltűnnek. Erről ügyfélszolgálatos
kollégáink is bőven tudnak mesélni, az ő tapasztalataik a 10.
oldalon olvashatók.

A környezettudatosság szempontjából akadnak persze
negatív tendenciák is, így például számos élelmiszerüzletben
dolgozó eladó beszámolója szerint továbbra is rengetegen
fogják végig az összes zsömlét, gyümölcsöt válogatás közben,
ezzel párhuzamosan egyre többször használunk extra
csomagolást olyan termékek esetében is (például a
gyümölcsök), amelynél korábban nem éreztük szükségét. Ez
az „érintésmentes” vásárlásra való törekvés miatt természetesen érthető.

A fenti számok igazolják, hogy egyáltalán nem mindegy, mi
motivált
(vagy
kényszerített)
minket
arra,
hogy
változtassunk szokásainkon, az viszont bizakodásra adhat
okot, hogy ha külső tényezők hatására is, de egyfelől
kipróbáltuk, hogy milyen tudatosabban vásárolni (és talán
beláttuk, hogy annyira nem is nehéz), másfelől pedig ennek
a pozitív eredményei is látszanak, amelyek hatással lehetnek
szemléletünkre.

Jeles napok
szerző: Láng Tamás

Legyen minden nap a Föld Napja
Április 22., vagyis a Föld Napja minden évben remek lehetőséget kínál, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy
mindennapos életvitelünk és fogyasztási szokásaink mekkora károkat okoznak természeti környezetünkben.
Egyetlen nap azonban sokszor még a lakosság szemléletének komolyabb
formálására is kevés, jelentős változásokat pedig hosszú távon érhetünk csak
el. Éppen ezért idén nem 24 órát szántunk a Föld napjára, hanem 30 napon
keresztül osztottunk
keresztülmeg rövid, elgondolkodtató és sokszor megdöbbentő tényeket és
érdekességeket arról, hogy az emberiség által termelt hulladék hogyan teszi tönkre
környezetünket. A Föld (hó)napja című letölthető, 30 oldalas kiadványunk bemutatja,
hogy egy kis odafigyeléssel és apróbb változtatásokkal is jelentős fejlődést érhetünk el és
hatalmas lépést tehetünk a fenntarthatóbb jövő irányába.

A teljes füzet
megtekinthető
és le is tölthető
weboldalunkról
az alábbi QRkód beolvasása
után.

Munkaidőn túl
szerző: Láng Tamás

Az ország legsportosabb gazdijával dolgozhatunk
Soproni ügyfélszolgálati kollégánk, Horváth Adrienn egy országos versenyen első helyezést
ért el tíz éves border collie-jával, Gordonnal az oldalán.
A budapesti kutyakiképző csapat által szervezett verseny célja a kutyák és a gazdik mozgásra
ösztönzése volt, a kilométereket pedig nagy büszkeségünkre munkatársunk és kedvence
gyűjtötte a legszorgalmasabban, ugyanis nyolc nap alatt 154 kilométert tettek meg, ezt pedig
senki nem tudta felülmúlni az országban. Horváth Adrienn és Gordon nem először vett részt
hasonló kezdeményezésben, a tavalyi év végén harmadik helyet értek el a „Sétálj át 2021-be”
kihíváson, ekkor 6 nap alatt 110 kilométerig jutottak. És hogy mi motiválta? A kedvencével töltött
minőségi idő mellett a sport és a természet szeretete, hiszen többnyire az erdei utakat rótták. A
természet kincseinek felfedezését természetesen másoknak is ajánlja, hiszen remek kikapcsolódást és feltöltődést jelenthet pár nyugalomban eltöltött óra a fák között barangolva.
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Horváth Adrienn és Gordon

Kukán túl
szerző: Nagyné Erdősi Szabina

Ügyfélszolgálati tapasztalatok: tényleg toleránsabbak lettek az emberek?
A koronavírus megjelenésével életvitelünkben, így a munkahelyünkön is több változást kellett eszközölnünk.
Az ügyfelszolgálatoknak például ideiglenesen át kellett szervezni az eddig megszokott munkafolyamatokat.
A személyes ügyfélszolgálatok bezárását sokan
elfogadták az ügyfeleink közül, és megtalálták a
lehetőségeket ügyeik intézésére, de sajnos nem
mindenki. Így
például, – ha tudták is – hogy egy ingatlanra
szöveg
vonatkozóan lejár a lakatlanság, nem jelentkeztek, csak
akkor, amikor már az első számla is megérkezett, amit
természetesen nem tartottak jogosnak. Így sokszor az indulat
sem maradt el.
A telefonos és írásos kommunikáció elég személytelen,
ilyenkor sokan hajlamosak erős hangnemben, szitokszavakat
használva megnyilvánulni. A legtöbb indulatot kiváltó ügy az
edények töréséből, sérüléséből ered. Másik gyakori panasz az
edények nem ürítése. Természetesen az „ügyfél sohasem
hibázik”: az edény mindig időben kint van, nem sérült, csak
megfelelő hulladék található benne. Ennek ellenkezőjét nehéz
érvekkel igazolni. A pandémia idején ez annyiban változott,
hogy az ügyfelek a vírusra hivatkozva akartak azonnali
pótürítéseket és egyéb megoldásokat kérni, hiszen érvelésük
szerint ennek a hulladék az egyik legveszélyesebb forrása.
Volt már rá példa, hogy valaki a hulladékkal teli edényét
elhozta az ügyfélszolgálati irodához, ezzel nyomatékosítva
igényét, de elektronikai hulladékot is próbált már ügyfél az
iroda előtt hagyni, arra hivatkozva, hogy nincsen autója és a
zöldudvarok számára nehezen megközelíthetők.

Biró-Horváth Rita a soproni ügyfélszolgálat irodavezetőjét
kérdeztem személyes tapasztalatairól.
„A pandémia kapcsán a személyes ügyintézést felfüggesztettük, így a kapcsolattartásra maradt a telefon és az e-mail,
postai levél. A változáshoz igazodva a telefonon intézhető
ügyek körét bővítettük. Ezt az ügyfelek hamar megszokták
és az első hullámban türelmesebbek voltak. Talán a
bezártsággal összefüggésben az idő előrehaladtával ez
megváltozott. Általánosságban elmondható, hogy az
emberek többsége csak a saját szemszögéből nézi a problémát, amire természetesen azonnali megoldást vár. Az
igazán kötekedők egy részét a törvényi előírások sem győzik
meg és elmennek a végsőkig (Fogyasztóvédelem, Békéltető
Testület, Bíróság), hogy igazukat bizonyítsák. A fizikai
állomány munkavégzésére tett megjegyzéseket tudjuk a
legnehezebben védeni, hiszen az sok esetben az egyén
hozzáállásán múlik. Természetesen érkeznek pozitív visszajelzések is, akik azért telefonálnak, hogy megköszönjék a
rakodók munkáját, amit a legcudarabb időjárási körülmények között is végeznek. Akad olyan, aki minden hátsó
szándék nélkül juttat nekik ajándékot ünnep közeledtével,
megvendégeli egy hideg italra a nyári melegben. Az
ügyfélszolgálaton is landolt már 1-1 doboz bonbon, a pozitív
hozzáállást megköszönve. Ezek jól eső dolgok.”

Példakép
szerző: Tóth-Nagy Ágnes

95 éves lett Sir David Attenborough – egy példaértékű életút, amiből megéri tanulni
Idén május 8-án ünnepelte 95. születésnapját Sir David Attenborough brit természettudós, természetfilmes,
műsorvezető, az ismeretterjesztő televíziózás megújítója.
Attenborough 1926-ban született a mai Nyugat-London területén, majd egész gyermekkorát fosszíliák és más
természeti érdekességek gyűjtésével, megfigyelésével töltötte, de nagy hatással voltak rá Szürke Bagoly, kanadaiindián író, természetvédő és vadász könyvei és filozófiája is. 1945-ben végzett Cambridge-ben, ahol általános
természettudományokat,
geológiát és zoológiát tanult.
természettudományokat
1952-ben csatlakozott a BBC televíziós stábjához. Hamarosan
producerként kezdett el dolgozni, ahol első projektjei között
volt egy közös műsor a Londoni Állatkerttel. Ez idő tájt
határozta el, hogy maga is természetfilmeket szeretne
forgatni. Így indult neki szakértő csapatával a Nyugat-, majd
később a Kelet-afrikai esőerdőknek. Az azóta eltelt több mint
60 évben Attenborough sikert sikerre halmozott. Elkészítette
a legendássá vált Élet a Földön (Life on Earth, 1979), Az élő
bolygó (The Living Planet, 1984), Élet a fagyban (Life in the
Freezer, 1993), A növények magánélete (The Private Life of
Plants, 1995) vagy Az emlősök élete (The Life of Mammals,
2002) című világsikerű, közkedvelt természetfilm-sorozatokat.
Sir David fontos nemzetközi találkozókon szólal fel a mai
napig is egy élhetőbb bolygóért, és rendíthetetlenül küzd
még 95 évesen is a mi gyermekeink egészségesebb jövőjéért.
„Varázserejének”, népszerűségének titka talán éppen ebben
rejlik, hogy kivétel nélkül minden generációt meg tud
szólítani közérthető üzeneteivel, természetszeretetével. A
hétköznapi ember nyelvén szólítja meg a fiataloktól kezdve a
legidősebbeket. Legfontosabb üzenete számunkra az, hogy
szöveg
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„van egy csodálatosan bonyolult rendszer, amelynek egyetlen
eleme sem felesleges, minden mindennel összefügg, és
minden, ami él, értékes. Akár a Teremtő, akár a természet
alkotta meg, nem lehet belőle büntetlenül elvenni semmit”.
A kifogyóban lévő természeti erőforrások, a környezetszennyezés és pazarlás korszakában ezeket az intelmeket
hatványozottan megéri minden ember számára átgondolni.

Sir David Attenborough mindig a jövőbe tekint

Mentett értékek
szerző: Nagyné Erdősi Szabina

Kincsünk, A Föld
Egy kiállítás az újrahasznosítás jegyében, hogy felhívjuk a figyelmet Földünk védelme érdekében a
környezetszennyezés súlyosságára.
Kincsünk, A Föld néven került megszervezésre egy kiállítás még 2020 novemberében az egyetemi Ligneum
Látogatóközpontban. Sajnos a koronavírus újabb hulláma miatt a kiállítás elmaradt, de mivel a képek és szobrok
elkészültek, a kiállítást virtuális térbe helyeztük át. Az alkotók Magyarország több pontjáról képviseltették magukat,
de érkeztek kiállítók Ausztriából, Szlovákiából is. Elsősorban textilszobrász művészek, oktatók művei kerültek kiállításra, de
részt vett néhány tanítvány is.
A téma mellett a megvalósítás is környezetbarát volt, hiszen az elkészült alkotások az
újrahasznosítás jegyében készültek például
textil, műanyag és egyéb anyagok újra
felhasználásával. A cél természetesen az volt,
hogy felhívjuk a figyelmet a környezetszennyezés
globális
problémájára.
A
társadalom egyre több erőforrást használ el
miközben
a
jövő
generációinak
az
erőforrásait éli fel. A kiállítás szemlélet- és
gondolkodásmód váltásra ösztönözte a látogatókat, valamint felhívta a figyelmet arra,
hogy tevékeny közreműködésre van szükség
a fenntarthatóbb jövő érdekében.
Az alkotások paverpol technikával készültek,
amelyet Jossefine de Roode holland művésznő dolgozott ki még 1995-ben. Kelet-Európa
és Ausztria képviseleti vezetőjének, Katonáné
Tóth Juditnak az alkotása szintén helyett
kapott a tárlatban. A paverpol egy levegőre
szöveg

száradó speciális keményítő és ragasztó
anyag, melyet textil, papír, száraz virágok,
selyem, puha bőr, gipsz, fa, kerámia, kő, fém,
papír és egyéb természetes anyagra lehet
felhordani. Ez a technika körülbelül 10 évvel
ezelőtt érkezett Magyarországra, de népszerűsége az elmúlt pár évben ugrott meg
igazán, felnőttek és gyermekek körében
egyaránt.
A paverpol oktatók országszerte állnak
rendelkezésre tanfolyamok, szakkörök és
egyéni foglalkozások megtartására. A kiállítást
fizikai valójában is szeretnénk megtartani,
ezért későbbi időpontban újra megszervezzük. Különlegessége lesz, hogy vakok és
gyengénlátok részére is élvezhetővé tesszük,
hiszen az alkotások 3D technikával készültek,
azaz tapintásra, érintésre alkalmasak. Igény
esetén egyéni és csoportos foglalkozásra is
van lehetőség a szerzőnél.

Online kiállítás:

Egy alkotás a kiállításról:
"Az Élet fája"

Mentett értékek
szerző: Rózsa-Gulyás Regina Olimpia

Lakásfelújítás környezettudatosan – Ha meguntuk, ne dobjuk ki, alakítsuk át!
A rendelkezésre álló támogatások mellett az utóbbi években a lakásvásárlások – és felújítások száma megnőtt.
Ahelyett, hogy kidobnánk bútorainkat, levernénk a néhány éves csempét, érdemes környezettudatosabb és
olcsóbb lehetőségek után nézni.
Az internetnek hála ma már
könnyedén találunk olyan
szakmai blogot
vagy videót, amelynek
szöveg
segítségével megújulhatnak otthonunk
legváltozatosabb elemei, felületei, így
akár komplett helyiségek születhetnek
újjá. Az utóbbi időben nagy népszerűségnek örvend a fóliázás, mellyel falat,
csempét, bútort is burkolhatunk, de
közkedvelt a krétafesték használata is. A
megfelelő rétegzéssel és előkészítéssel
évekig jól szolgálhat egy régi vagy használtan vett bútor is miniális anyagi
ráfordítással. Míg a konyhabútor cseréje
átlagosan 400 000 és 1 000 000 forint
között mozoghat, addig a korábbi felújítása akár 20 000 és 50 000 forint között
is megoldható.
Látványos megújuláson eshet át a nyári
esték központi helyszíne is, az erkély
szöveg
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vagy a terasz. Otthonossá tehetjük pár
turkálóban vásárolt vagy régi ruhából
patchwork-ölt függönnyel, kiszuperált
égősorral. Érdemes körülnézni a helyi
használtcikk kereskedésben vagy közeli
bolhapiacon is, ahol régi bútort szinte
mindig találunk. Ülőalkalmatosságként
szolgálhat egy raklapszék vagy egy
kendermadzaggal bevont gumiabroncs
fotel is. Egyszerűbb megoldás, ha faszéket némi csiszolás után krétafestékkel lekenünk, majd megkoptatjuk a
széleket. Ezt követően bútorwax-szal kell
lefedni a vízhatlanság érdekében. A
kényelmet tönkrement pulóverekből
összevarrt párnákkal fokozhatjuk.
Szintén festéssel varázsolhatunk új járólapot nemcsak olcsón, hanem gyorsan
is, hiszen száradással együtt egy nap
alatt túleshetünk a munka oroszlánszöveg

részén.
Látványos
dohányzóasztalt
készíthetünk nagyobb fatálcát stencilezéssel mintázva, majd egy faládára
csavarozva. Dekorációs elemként sérült,
de még szép és különleges teáscsészéinkbe, lábosainkba fűszernövényeket,
virágot ültethetünk, egy régi, szép
fedlapú fiókból pedig virágtartó ládát
alkothatunk. Az erkély és a terasz így kis
költségvetéssel „maradékokból” újulhat
meg és válhat otthonosabbá.

Kerti bútorszett raklapokból

Munkaidőn túl

Segítsünk, hogy kollégánk még többet segíthessen
Úgy tűnik, sportos kollégákból nincsen hiány cégünknél, Horváth Adrienn (9. oldal) mellett Petró-Donáth Anikó, bérügyi
és társadalombiztosítási munkatársunk is komoly teljesítményre készül: július végén részt vesz a 39. Balaton-átúszáson.
A „Balatonozás” és a mozgás élménye mellett Anikó azért is úszik majd –
immáron a harmadik alkalommal - a Bátor Tábor Élménykülönítmény
csapatának tagjaként, hogy egy nemes ügyet támogasson. Az alapítvány
célja, hogy sorsfordító élményeket nyújtsanak súlyosan vagy krónikusan
beteg gyermekeknek és családjaiknak. Mivel a szervezet minden programja
ingyenes és önkéntesek segítségével valósul meg, kulcsfontosságú szerepet
kapnak működésükben a támogatások.
Ezért úszik majd Anikó is, - akire szintén büszkék
lehetünk - és persze azért, hogy daganatos és krónikus
beteg gyerekek élményterápiás táboroztatását segítse,
valamint ráirányítsa a figyelmet a kezdeményezés
Táborozás festői környezetben
fontosságára. A Bátor Tábor (és Anikó) céljait sportoszöveg és anyagi hozzájárulás révén is támogathatjuk. További részletek a támogatással
lóként
kapcsolatban a QR kód beolvasása után láthatók a szervezet weboldalán.

Portré
szerző: Tóth-Nagy Ágnes

Horváth Balázs - üzemeltetési vezető
Horváth Balázs a logisztikai terület üzemeltetési vezetőjeként 2020.
júliusától dolgozik cégünknél. Eddigi tapasztalatairól faggatom.
Hogyan kerültél a hulladékos szakmába?
Az STKH-val gépjárműjavító oldalról 2013 óta vagyok kapcsolatban. A
személygépjárművek szervizelését végző partnerünknél voltam műszaki
vezető. A több
éves jó kapcsolatnak és a hasonló feladatkörökben szerzett tapaszvezető
talatoknak köszönhetően kerültem az STKH-hoz, ahol nagyságrendekkel nagyobb
léptékű, viszont számos ponton hasonló feladatokat is elláthatok.
Milyen érzéseid, esetleges kétségeid voltak az STKH-s átállással kapcsolatban? Mi
jelenti a motivációt a munkád során?
Hatalmas kihívást jelent a mindennapokban ez a rendkívül összetett feladatkör, amit
tovább nehezít a szolgáltatási terület nagysága. Nagyon sok új emberrel ismerkedtem
meg az elmúlt hónapban és ezúton is köszönöm a kedves fogadtatást, a segítő
hozzáállást a közös munkához. Többetekkel néhány hét után már úgy éreztük, mintha
évek óta dolgoznánk együtt. Ezek a jó hangulatú csapatban közösen elért sikerek adják
a legnagyobb motivációt, ami segít a napi problémák megoldásában.

Kikapcs
szerző: Rózsa-Gulyás Regina Olimpia

könyv
Szerb Antal: Utas és holdvilág
A társadalmi nyomás vezette Mihály,
a főhős nászútján szembesül
önmagával és a konvenciók terhével. Ifjúkori szabadságát idézi, ezt
követően Olaszországban vándorol.
A regény nagy tanulsága szerint „ha
az ember él, még mindig történhet
valami"
film
Egy élet a bolygónkon
A filmet akár a David Attenborough
életmű összefoglalójaként is értelmezhetjük. 100 év döbbenetes
pusztulásról ad tanúbizonyságot,
felhívva a figyelmet a biodiverzitás
drasztikus csökkenésére.

A logisztikai osztályért felelsz, amely eléggé összetett terület. Bemutatnád nekünk?

film
Néhány szóban nehéz bemutatni, hiszen a Szervezeti és MűköA fenntartható halászat valódi arca
dési utasításunk is több bekezdésben tárgyalja a kapcsolódó
A szélsőségessége miatt nagy port
feladatokat. Ha megpróbáljuk az STKH-t egy emberként elképkavart dokumentumfilm azt vizsgálzelni, akkor a hozzám tartozó területek a „test keringési
ja, mi jelent igazi veszélyt az óceánok
rendszerének” feleltethetőek meg. A műszaki koordináció
élővilágára.
feladata a „gördülő állomány” irányítása, valamint az ide tartozó
szöveg engedélyek, adatrögzítések naprakészen tartása. Mindez folyamatosan komoly feladatot
hatósági
jelent ekkora területen, ennyi géppel. A hatósági engedélyek megszerzéséhez elengedhetetlen a
műhely és a karbantartó partnerek közös munkája, hiszen az engedélyeket csak a jogszabályokban
meghatározott műszaki előírásoknak megfelelve kaphatjuk meg.

Hogy sikerül összefogni ezt a szerteágazó osztályt?
Talán ez jelenti a legnagyobb kihívást, de bízom benne, hogy a kollégák aktív közreműködésével,
kitartó munkájával, kellő toleranciával
viseltetve egymás munkájára sikeresen fogjuk megoldani az elénk táruló feladatokat. Ennek
szöveg
jegyében kívánok eredményes, jó hangulatú munkát mindannyiunknak!
Horváth Balázs
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