
Ha zavar az avar...
Füstölés helyett komposztáljunk!

Kérjük, juttassa el ezt a kitöltött naplót 2010 május 10-ig a polgármesteri hivatalba! 
Köszönjük! 

A községházán, valamint a községi hulladékudvarban készséggel szolgálunk további 
tanácsokkal, segítséggel.

Elérhetôségeink:
Nemesvámos Község Önkormányzata
8248 Nemesvámos, Fészek u. 7. Tel: 88/505-580 
Fax: 88/505-591, e-mail: polgarmester@nemesvamos.hu , www.nemesvamos.hu
Komposztálási információk: www.humusz.hu, www.kothalo.hu, www.kukakbuvar.hu 

Nemesvámos önkormányzata a környezettudatos hulladékgazdálkodás érdekében,és 
a komposztálás elterjesztésére pályázati programot valósít meg 2009 ôszétôl. Ennek 
célja a kommunális hulladék csökkentése, a környezet, a levegô, a hulladéklerakók 
terhelésének mérséklése. Megvalósítására 300 darab komposztáló láda ingyenes 
lakossági használatára, nyílik mód.

             Eredményes komposztálást, jó termést kívánunk!
     Sári Lajos polgármester                           

Versenyfelhívás
Legyen Ön is vámosi KompoSZTÁR!

A Községi Híradó versenyt hirdet a komposztálási program résztvevôi között. Várjuk a 
komposztáláshoz kötôdô fényképeket, írásokat. A lapunkhoz eljuttatott legjobb fotók 

és írások beküldôi között hasznos tárgyjutalmakat sorsolunk ki a program tavaszi 
értékelésekor. A legjobb képeket, cikkeket a nyilvánosság elé tárjuk.

Kiadó: Nemesvámos Község Önkormányzata Feleôs kiadó: Sári Lajos polgármester • Nyomda: Pannonprint 
Kft Vezetô: Godzsa Zoltán • Szerkesztô: Bráz János • Nyomdai elôkészítés: ifj. Godzsa Zoltán • Felhasznált 
forrás: www.komposztalj.hu

A komposztláda tartalma, 
Hunyadvári Laura rajza

KOMPOSZTÁLJUNK!
Környezettudatos hulladékgazdálkodás – 
a komposztálás népszerusítése Nemesvámoson.

,,



A szakirodalmakban nagyobbrészt parkok, erdei fák levélzetét emlegetik 
 komposztálásra alkalmasnak. A tölgyet, bükköt, platánt, nyárfát, vadgesztenyét. 
 Számunkra közelibbek a különféle gyümölcsfák, a kerti cserjék, orgonabokrok 

levelei. Ezek összegyujtése után, a komposzt dombra vagy komposztálóba rakáskor 
ne halmozzuk vastagra a leveleket! Feltétlenül rétegezzünk, tömörítsük! Keverjünk 
bele felaprított, fás szárú növényeket, vagy szerves konyhai, háztartási hulladékot! 
Használhatunk szalmát, szénát, vagy ásványi anyagot is erre a célra. Ha ezek nem 
elérhetôk a számunkra, akkor nézzünk körül az otthonunkban! A levél komposztálás 
idejére elôkészíthetünk, tartalékolhatunk feldarabolt textíliát, papírdarabokat, ásványi 
anyagokat. Szárazabb nyarakon öntözzük a komposzt halmot!
Vannak olyan növények, amelyek levelét nem ajánlatos a vegyes komposzt alapanyagba 
keverni, mert hosszabb a lebomlási idejük. Vegyi összetevôik, például a csersav, lassítják 
a komposztálási folyamatokat. Emiatt, és a hosszabb 2–4 éves lebomlási idôtartam miatt 
célszeru külön komposztálni a diófa, a nyár, a vadgesztenye, a tölgy, a bükk lombozatát.

Eszköztár
A komposztálást kedvelôk minden bizonnyal ismerik, birtokolják a szükséges kellékeket, 
de a kezdôk kedvéért engedtessék meg egy rövid felsorolás!

Gyujtéshez: 
kesztyu, kosár, vödör, talicska, gereblye, létra.

Komposztáló alkalmatosság:
prizma, vesszôfonat, léckeret, háló, muanyagláda
Fontos, hogy a munkavégzés során vigyázzunk magunk és mások testi épségére. 
Különösen vonatkozik ez elektromos szerszámok használatára. Funyírás, sövényvágás, 
ágfurészelés, aprítógép muködtetése.

Lehetôség a levéltengerben
A természet örök megújulása évrôl évre elgyönyörködtet bennünket kikeleti 
színpompájával, az újjászületés, a megújulás ígéretével. A megállíthatatlan körforgás 
velejárója az elmúlás is. Egyik jele ennek, amikor ôszbe hajlik a táj, s a koronájukat, 
lombjukat vesztô bokrok, fák alatt gyülekeznek a sárgult, megbarnuló, száradó falevelek. 
Azok is magukban hordozzák az újjászületés reményét.
Tennünk kell mindnyájunknak ma már azért, hogy utódaink még sok-sok nemzedéken 
át megélhessenek a természetben. Égetés helyett inkább éltessünk! Az elégetett lomb és 
falevél füstje immár árnyékot vet ránk és Földünkre.

 

A levél komposztálás szezonja az ôsz és a tavasz. Kertes házaknál ez a legnagyobb 
tömegu, egy idôben keletkezô komposztálható hulladék. Levélszezonban gyakoriak a 
falevéllel is csordultig töltött kukák. Pedig ezek komposztálása is hozzásegíthet bennünket 
ahhoz, hogy akár felére is csökkenthessük – a szelektív gyujtés révén – a kommunális 
hulladékunk tömegét. Ezzel pedig pénzt spórolhatunk.

Több szempontból is fontos a fa és cserje lehulló leveleinek összegyujtése. Egyrészt, 
 mert ha rétegesen a talajon marad, kiöli az alatta levô füvet. Másrészt mert jól 
 komposztálható. Egyszeru beásással is megszabadulhatunk ugyan tôle, de 

ennél hatékonyabban hasznosítható humuszként. Természetesen hagyománya, sajátos 
hangulata van az ôszi, tavaszi avarégetésnek. Ez azonban legtöbbször sokakat zavaró, 
kellemetlen füstöléssel jár. Ráadásul, ezáltal szükségtelenül terheljük széndioxiddal a 
légkört. (A száraz ágak nyilvánvalóan könnyebben, kisebb füst égethetôk el, de azokat is 
inkább aprítsuk a komposztunkba!) 
A legtöbb növény levele általában jól komposztálható. Mivel ez a komposzt alapanyag 
egy idôben, nagy tömegben keletkezik, és jobbára azonos méretu, alakú (lapos), ezért 
nedvesen hajlamos az összetapadásra. Ennek pedig kellemetlen penészedés, rothadás 
lehet a következménye.


