Újrahasználat és javítás
Kézenfekvő, mégsem tesszük, pedig régen a
javíttatás magától értetődő volt. Az
igénytelen, egyszer használatos tárgyak és
a divatkövetésre sarkalló reklámok mind azt
sugallják, hogy a minőségi problémákra a
tárgyak sűrű lecserélése az ideális
megoldás. Valóban szükséges évente
lecserélni
a
"divatjamúlt"
mobiltelefonunkat?!
Megéri javítani!
Minőségi termék választásával kevesebb
hulladék keletkezik, mert az hosszabb ideig
kiszolgál bennünket. Már a vásárláskor
legyen
szempont
a
tartósság,
a
szervízhálózat és alkatrész-utánpótlás.
A barkácsoló férfiaknak és a kézműveskedő
hölgyeknek, aligha kell magyarázni, hogy
egy tárgy megjavítása, kicsinosítása milyen
kreatív időtöltés, az eredmény pedig örömöt
fog szerezni, hiszen ez is az önkifejezés
egyik útja lehet.
Számtalan ötlet van arra, hogy miből mit
lehet készíteni és mindez kiváló társas
elfoglaltság. Gyerekeink bevonásával olyan
ismereteket adhatunk át játékosan, ami
később is hasznukra lehet.
Keressük a barkács magazinokat és
könyveket még több ötletért!

Az újrahasználat nem azonos az
újrahasznosítással.
Az
újrahasznosítás
lényege,
hogy
anyagában hasznosítják a terméket, vagyis a
szelektív gyűjtés révén összeszedik,
megtisztítják, majd felaprítják, granulálják
az anyagokat, és azt ún. másodlagos
nyersanyagként újra eladják, hogy újra
termék készüljön belőle. Ez a folyamat
lényegesen több erőforrást igényel, mint az
újrahasználat, amikor lényegi átalakítás,
feldolgozás nélkül ismét értelmet kap egy
tárgy.
A felesleges tárgyak sorsa
A hulladékcsökkentés egyik legszociálisabb
módja a már megunt tárgyaink továbbadása
valamilyen formában, ami nagy öröm
annak, aki kapja, és annak is, aki adja.
A megunt, kinőtt, de ép tárgyakat
ajándékozzuk
el
barátoknak,
adományozzuk rászoruló szervezeteknek.
A használati idő meghosszabbítását segíti,
ha a felesleges tárgyakat rendszeresen
kölcsönadjuk, esetleg eladjuk.
Másodkézből
A
használtcikkek
vétele
elterjedt
hazánkban.
Egyre többen vannak, akik a kereskedői
láncszemet és árrést kiiktatva inkább maguk

adjákveszik
feleslegessé
vált
holmijaikat
aukciós és hirdetési
portálokon: www.vatera.hu,
www.jofogas.hu,
www.teszvesz.hu,
www.apronet.hu.
Itthon is kezd ismertté válni a garázsvásár,
amikor a háziak a saját garázsukból árulják
a megunt, de még jó állapotban lévő
tárgyaikat.
A javítás, az ajándékozás, adományozás és
a használt cikkek kereskedelmének lényege
az újra használat, vagyis, hogy ne váljon
hulladékká az, amit egyszer a pénztárcánk
mélyére
nyúlva
megvettünk.
Környezettudatosságunk
része,
hogy
lemondunk olyan vadonatúj termékekről,
amelyeknek a gyártása újabb terhelést jelent
a környezetre nézve, helyette a már egyszer
elkészült tárgyakat használjuk újra és újra.
Minden egyes tárgy kidobása előtt,
gondoljuk végig, hogy tényleg a
hulladéklerakóban a helye, vagy talán mégis
ki lehet még hozni belőle valamit.

