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Köszönto

Kedves komposztáló Barátaim!
Örömmel tölt el a tudat, hogy ez a kis útmutató segítséget nyújthat a hul-
ladékok kezeléséhez, és egyben megmutathat valamit az ökológiai vagy 
inkább a fenntartható gazdálkodásból. Az ökológia szó háztartást jelent. 
Gazdálkodást a javakkal, vagyis azt, hogy a bevételi és a kiadási oldal - 
anyagi és energetikai szempontból is - egyensúlyhoz közeli állapotban 
legyen.

A talaj humusztartalma ezer, tízezer évek alatt alakult ki. Ez egy elképesztően 
bonyolult képződmény, ami a talajlakó élőlények és az elhullott állatok, el-
pusztult növények kölcsönhatásaként képződött. 
Az ember használja és elhasználja, lassan elfogy. A talaj termékeny-
sége elvész a humusz nélkül. A humuszépítés a természetben lejátszódó 
folyamatok utánzása. Ha szalmás istállótrágyát beforgatunk a talajba,  
akkor az néhány hónap alatt szinte nyomtalanul eltűnik. Eloxidálják a mik-
roszervezetek és a talajműveléssel járó bolygatás.

Gondolják el, hogy 1 hektár szántóföldbe 100 tonna istállótrágyát be-
forgatva kevesebb mint 0,1 mm humusz képződik. Ez a kijuttatott trá-
gyamennyiség 1/100 részénél is kevesebb. Viszont ha komposztáljuk 
a trágyát, vagyis ha váltakozva kitesszük a különböző, nagy tömegben 
elszaporodó mikroszervezetek hatásának, felhevülésnek, lehűlésnek, 
levegős és levegőtlen viszonyoknak, és mindez egy jó nagy halomban 
– mint egy bioreaktorban   – történik, akkor fél-egy év alatt humusz- 
anyagok jönnek létre.

Ez már időtálló, víz és ásványi anyag tárolására képes szerves vegyü- 
letek halmaza, ami a legfontosabb tényezője a talaj termékenységének. Eb-
ben a formában a trágya mennyiségének kb. az 1/20 része tartósan meg-
marad a talajban.
Képzeljék el, hogy segítenek egy olyan anyag világra jöttében, amihez ha-
sonló csak az ember előtti időkben született, illetve jelenleg az erdőkben és 
a füves pusztákon képződik. Tudás ez, ami méltó az emberhez és megéri 
tovább adni.
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A komposztálóba kerülhet bármilyen olyan anyag, ami biológiailag bont- 
ható, ezek között aszerint tehetünk csak különbséget, hogy van, ami köny-
nyen komposztálható, és vannak olyan anyagok, amelyek komposztá-
lásához több tapasztalat szükséges. Tehát a komposztba kerülhetnek kerti 
zöldhulladékok, nyesedékek, gallyak, lehullott gyümölcsök, levágott 
fű és lomb. Továbbá a komposzt közé kerülhet konyhai hulladék, például 
zöldség és gyümölcshéj, csutka, maradékok, megbarnult zöldségek, 
tojáshéj, kávé és teazacc. Kisebb mennyiségben a komposztládába ke-
verhetünk apróra tépett újságpapírt (kivéve színes nyomdai termékeket), 
kartonpapírt, sózásszerűen kevés döglött cementet, fecnikre tépett textilt, 
sőt még porrá őrölt építési törmeléket, de tőzeggel vagy hamuval felitatott 
kozmás étolajat is.

Komposztálható dolgok 3.
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Komposztáló keretek

A komposztálásra szánt anyagok ugyan halomba rakva is komposztálhatóak, 
de hatékonyabbá teszi a komposztálást és rendezettebbé a kertet, ha az  
anyagokat komposztsilóba rendezzük. Ezek kiválasztása a komposztá-
landó anyagok fajtájától és mennyiségétől is függ. A példa kedvéért ez nem 
csak a kert méretétől függ, hanem például lombkomposztáláshoz érdemes 
merev drótkerítést letűzni pár karóval, így olcsón óriási űrtartalommal tudnak 
komposztálni. 

A legkörnyezetbarátabb megoldás, ha négy használt raklapból készítünk 
komposztsilót. Ebben az esetben feleslegesen nem használunk fel faanya-
got. Ez a projektünk során nem volt megoldható, hiszen önök szép esztétikus 
kereteket vártak tőlünk, amit talán teljesítettünk is.

A keretek kiválasztásánál is kiemelten fontosnak tartottuk, hogy amit kiosz-
tunk, azok is a környezettudatosságot tükrözzék. Az első ajánlatunk egy 
norvég fenyőfa komposztáló volt, de kaptunk ajánlatokat, Szlovákiában, 
Romániában gyártott tölgy keretekre is. Ezeket elutasítottuk, mert ugyan 
nagyon könnyen beszerezhetőek lettek volna, és az áruk is igen kedvező, de 
számunkra vállalhatatlan, hogy olyan eszközöket kapjanak, amik 500-1500 
kilométert utaztak hozzánk és még fákat is kellett kivágni érte. Általában  
ezeket a termékeket lehet megvásárolni a multinacionális barkácsáruházak- 
ban, ezért ha legközelebb ott vásárolnának maguknak, vagy rokonoknak  
komposztálót mindenképpen jusson az eszükbe az, hogy honnan szár- 
mazik az a fa. Ezért felkerekedtünk és bejártuk a Dunántúlt, mire megta- 
láltuk a megfelelő terméket. Tatabányán van az a cég, amelyik számunk-
ra a legszimpatikusabb ajánlatot tudta adni. Ugyanis ők a mindennapi 
szemetünkből gyártanak különböző termékeket. A szelektív gyűjtőkbe el-
helyezett műanyagból készítették a komposztkeretet is. Az első találkozá-
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sunk során bemutatták, hogy használt takarítószeres dobozból készül a siló. 
Így ez eloszlathat minden kétséget az újrahasznosítással kapcsolatban is, 
hiszen az Önök kertjében áll már a példa rá, hogy a hulladékunkból újra  
termékek készülnek. 

A másikat Szekszárdon találtuk meg, ez ugyan tölgyfából készült, de egy 
parkettagyárban, ahol ebből nem tudtak már minőségi terméket készíteni, 
mert a megadottnál több csomó van a fában, de ettől komposztkeretként 
még 10 évig a kertjükben fog állni. Fontos megjegyeznünk, hogy a gyártónak  
igazolása van róla, hogy a felhasznált fákat csak magyar erdőgazdaságokból 
vágták, ahol igen szigorú kritériumok vonatkoznak arra, hogy mikor válik egy 
fa vághatóvá, illetve azonnal meg kell kezdeni a kivágott fák pótlását. 
Reméljük hasznukra lesznek a keretek és Önök is belátják, hogy fontos a 
környezettudatosság a mindennapi bevásárlásaink során is.

Ha kiválasztottuk a komposztsilót, akkor a következő lépés kiválasztani a 
helyét. Mindenképp szem előtt kell tartani, hogy a komposzt érintkezzen a 
földdel, továbbá érdemes füves részre rakni. A komposztálót árnyékba kell 
tenni, ezzel védve a kiszáradástól. Amennyiben kiválasztottuk a helyet és fel- 
állítottuk a silót, érdemes az aljára aprított szárazabb gallyakból egy 
legalább 10 cm-es réteget teríteni, hogy az alulról való szellőzést megköny-
nyítsük.

Elokészítés 5.
,,



Komposztáljunk!HU
Komposztaprító

A komposztálás talán legfontosabb munkafázisa az aprítás. Azáltal, hogy 
darabokra vágjuk a komposztba kerülő anyagokat, nagyobb felületet ké-
pezünk, ami gyorsabb komposztálódást eredményez, mert a bontó bakté-
riumok és gombák nagyobb felületen tudnak érvényesülni. Az sem utolsó 
szempont, hogy a felaprított hulladék kevesebb helyet foglal a silóban.

A komposztaprítást végezhetjük metszőollóval, késsel, fejszével vagy  
más vágó és zúzó eszközzel. A lényeg, hogy minél apróbbra vágjuk fel 
a hulladékot. A gallyakat és az egyéb fás növényi részeket 5-10 cm-es 
darabokra érdemes vágni. Lényeges, hogy a kertben kihúzott disznóparéjt 
vagy a libatopot is aprítsuk fel apró darabkákra. A tojáshéjat és a csontot 
törjük össze a balta fokával.

A projekt keretében lehetőségünk volt vásárolni négy ágaprító gépet.  
Ezeket akár otthon is könnyen lehet használni, de a teljesítménye 
jóval magasabb a nagyáruházakban kapható akciós aprítóknál. A gép 
hozzávetőlegesen 45 mm átmérőjű gallyakat tud eredményesen aprítani. 
Fontos megemlíteni, hogy a gép ezt a teljesítményt akkor tudja biztosítani, 
ha az ág zöldmetszésből származik és nem keményfa. Fontos arra oda-
figyelni, hogy a gépbe kő, szeg vagy egyéb kemény anyag ne kerüljön, 
mert akár végzetes hibát is okozhat benne.
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Az aprító muködése

A gépre szállítás után fel kell szerelni az ágadagoló kürtőt, ezt a gép alatti 
tároló dobozban találjuk.
Ezt a pengéket takaró műanyag borítás felemelésével lehet elhelyezni a 
gépen, majd a felhelyezés után a piros tekerőt kattanásig kell hajtani. 
Amennyiben a kürtő a helyére került, abban az esetben lehet áram alá he-
lyezni. A gép nem rendelkezik saját kábellel ezért a fűnyírókhoz is használt 
lengőhosszabbítót szükséges rácsatlakoztatni.
A gép működését mindössze három gomb vezérli. A zöld gombbal in-
díthatjuk be a gépet, ekkor lehet az aprítást megkezdeni, a piros gomb-
bal állíthatjuk meg az aprítást, míg a sárga gombbal ág elakadás esetén 
lehet elindítani a pengék ellenirányú mozgását, míg a szorulás el nem hárul. 
Ha indítás előtt, vagy működés közben sípol a gép, az valami hibát jelez. 
Amennyiben indítás előtt adja a hangot, az azt jelenti, hogy a gép alján a 
gyűjtőtartály nincs rendesen a helyére rakva, mert a gép a gyűjtő nélkül 
nem indul.
Amennyiben működés közben hallja a hangot az az ág elakadását jelzi, ez 
esetben a sárga gomb használatával háríthatjuk el a hibát.

7.
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Lomb- és fukomposztálás

Mindenekelőtt fontos leszögezni, hogy a közhiedelemmel ellentétben min-
denféle levél komposztálható, még a dió- és a gesztenyelevél is. Különb-
séget csak abban tehetünk, hogy vannak nehezebben komposztálhatók, 
mint a dió, gesztenye, platán, tölgy, bükk, fenyő, nyárfa. Illetve vannak 
könnyen lebomló falevelek, mint például a juhar, hárs, nyír, fűz, éger, illetve 
a gyümölcsfák levelei. Pontosan ezért fontos, hogy a komposztsilóban ke-
verjük a különböző fák lombjait. Jót tesz a komposztnak, ha lenyírt meg-
szárított füvet keverünk a levelek közé, ezzel ugyanis serkenteni tudjuk a 
bomlást. Ugyancsak hasznos, ha a dió és gesztenye közé kevés karboná-
tos meszet (mészkőport), vakolatport keverünk, ezzel csökkenthetjük a sa-
vasságot. Mészhidrát, oltott mész, égetett mész használata tilos!

8.
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Jó, ha a lombot is aprítjuk. Erre legjobb eszköz az egyszerű házi fűnyíró. 
Az összegyűjtött lombot elég a kertben kiteríteni, majd áttolni rajta a fűnyírót, 
így a kupac térfogata közel a felére csökken. Ha többször megismételjük, 
egészen kis térfogatokat is elérhetünk.

Számtalanszor tapasztalhatjuk, hogy ha a levágott füvet egyből a komposzt-
láda tetejére öntjük, akkor idővel büdös lesz, és ragadós masszát alkot. Ez 
azért van, mert a nedves fű összetapad, levegőtlenné válik, és a korhadás 
helyett rothadni kezd. Ezt a fű jelentős nedvesség- és nitrogéntartalma 
okozza. Ezért érdemes a lenyírt füvet először megszárítani. Ennek érdeké-
ben azt tehetjük, hogy nagyobb felületre kiterítjük, vagyis szénát készítünk, 
és ha kiszáradt, akkor csak össze kell gereblyéznünk. Ennél praktikusabb és 
gyorsabb megoldás, ha a füvet egy nagy nejlonzsákba rakjuk, és közé 20 
cm-es rétegenként földet szórunk.
A zsákot néhány napon keresztül ide-oda „gurítgatva” megkeverjük, 
megszellőztetjük, majd ha már kellemes avarillata van, a silóra szórjuk.

9.
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Nagyon fontos, hogy a komposztálni szánt anyagokat ne csak behányjuk a 
silóba, mert ha nem képezünk rétegeket, akkor a komposztunk nem fog elég 
levegőt és nedvességet kapni, és a bontó folyamatok lassan indulnak el. 
Éppen ezért szükséges, hogy a komposztálásra szánt anyagokból a silóba 
pakolás közben rétegeket képezzünk. Ezeket egy átlagos keret esetében 
kb. 20 cm-esre érdemes venni. A rétegek nedvességtartalmát optimálisra 
kell beállítanunk. A siló mellett szétterítjük az anyagunkat, és ha az száraz, 
öntözőkannából meglocsoljuk. Fontos, hogy csak annyira legyen nedves, 
mint a kinyomott szivacs. Ha a markunkban összeszorítjuk a keveréket, 
nem szabad, hogy a nedvességtől összeálljon. Ilyenkor már nem tud be-
hatolni a levegő a vízzel telített részecskék közé és berothad. Ha túlned-
vesítettük, száraz anyagot (szalma-, szénatörek, száraz lomb, fűrészpor, 
forgács, stb.) kell keverni hozzá.

Amikor megvan a felaprított komposztálni kívánt anyagunk, akkor ezt a keret-
be szórjuk, mintha szitálnánk, jó levegősen. A komposztot tömöríteni ti-
los! Majd egy korábban készült komposztból (vagy istállótrágyából), egy-két 
maroknyit szórunk rá, amivel beoltjuk. A jó minőségű kerti talajjal történő 
megszórás hasonlóan jó. A kerti, konyhai hulladékrétegek közé felaprított 
gallyakból is képezzünk réteget, hogy a levegő bejutását megkönnyítsük. 

Rétegek10.



A folyamatot rétegről rétegre meg kell ismételnünk. Amennyiben kony-
hai hulladékot rakunk a komposzt tetejére, azt érdemes földdel beborítani, 
hogy ne lepjék be a legyek. Ezután figyeljük a komposzt viselkedését. Ha 
nincs hideg, és legalább egy silónyi anyagunk van, akkor a keverék néhány 
nap múlva melegedésnek indul. Egy-két hét múlva a komposzt megroskad, 
az aljából nedvesség szivároghat ki. Ekkor eljött az ideje az első átrakás-
nak. 

Megjegyzem, én a közvetlen keverékkészítés híve vagyok. Ilyenkor a 
felaprított anyagokat gondosan összekeverjük. Ökölszabály, hogy a fás 
részek és a zöld részek aránya ¼ : ¾ legyen. A sötét, barna színű anyagok 
(faág, venyige, fűrészpor, tőzeg, kartonpapír, száraz lomb) szénben gazda-
gok, a zöld színű hulladékban relatíve több a nitrogén. Ezeket gondosan 
elkeverjük, nedvesítjük, és a siló aljára rétegzett faaprítékra vagy szalmára 
szórjuk. Ilyenkor is fontos, hogy a silóban legyenek jól levegőző rétegek 
aprított gallyakból kialakítva.

11.
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A komposztálás igazi művészetté válhat. Különféle titkos receptek van-
nak, amelyeket féltett kincsként őriznek. Az alapok viszont minden esetben 
egyformák. A legfontosabb szerepe két kémiai elemnek van, a nitrogén-
nek (N) és a szénnek (C). Nitrogén hiányában nincs növekedés, mert nem 
tudnak fehérjék képződni, a szén az energiaforrás. A szénből sok van a kerti 
hulladékokban, a nitrogénből mindig kevesebb.

A szén-nitrogén arány (C/N) a legfontosabb mutató, amivel egy hulladék 
bomlási készségét jellemezhetjük. A bontó mikroszervezetek legjobban a 
35-25:1 C/N arányt kedvelik, vagyis 35-25 g C-re 1 g N jut. Nagyjából ezt az 
összetételt kell megközelítenünk a gyors, eredményes komposztáláshoz. 
Vagyis a szénben gazdag hulladékhoz nitrogénben gazdag hulladékot kell 
kevernünk. Az alábbiakban nézzük néhány vízmentesre szárított hulladék 
C/N arányát. 

Burgonyaszár 25
Búzaszalma 100
Falomb 50
Fűnyesedék 12 
Friss, szalmás istállótrágya 30
Fűrészpor 510
Humuszos föld (csernozjom) 10
Hüvelyesek szára (bab, borsó) 15
Lucerna 15
Haszonállatok ürüléke (pl: sertés) 15                
Rozsszalma 65
Trágyalé 2
Vizelet 0,8
Zabszalma 50
Zöldhulladék 7

A fenti számok a hulladékokban lévő 1 rész nitrogénre jutó széntartalmat 
jelentik. A táblázat csak tájékoztató jellegű és inkább iránytűnek szolgál. 
Ha, nekem pl. lenne 100 kg szalmám, akkor eszembe sem jutna azt kb. 
300 kg borsószalma nitrogénjével komposztálni, hanem egy vödör vízben 
feloldanék 3-4 kg pétisót (kb. 0,7 kg N), szétteríteném a szalmát egy fólián 
és felitatnám vele a műtrágyát. Aztán adnék hozzá (felitatással!), kb. 300 l 
vizet, szép nagy halomba raknám, a tetejét leföldelném és fél év múlva 
kész a szalmatrágya. 

Arányok - mibol mennyit?12.
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A fenti esetet példának szántam, és bocsánat a műtrágyáért! Ter-
mészetesen a szalmát igen jól lehet komposztálni pl. állati trágyákkal, 
vizelettel, zöld hulladékkal.

Ne felejtsük, hogy a kerti komposztálás egy háztartás része. Ez egy  
olyan tudás, amivel termékennyé teszem a talajomat, egyúttal eltüntetem a 
lombot és a zöldhulladékot. Új anyagot, humuszt hozok létre, és ezzel részt 
veszek egy kicsit a teremtésben.
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A komposztálás során elengedhetetlen, hogy több alkalommal elvégezzük a 
keverés és átrakás műveletét. Az előző fejezetekben ismertettük a rétegek 
képzését, ami fontos egészen addig, míg a siló meg nem telik, és el nem 
indulnak a bontási folyamatok. Ekkor szükséges a komposzt keverése il-
letve az átrakás, és a nedvességtartalom újbóli beállítása. Az átrakás egyben 
levegőztetést is jelent, ami a bontó szervezetek számára nélkülözhetetlen.

Tevékenységünkhöz a legpraktikusabb, ha két 
komposztkeretet használunk. Amíg gyűlik az 
anyag, addig az egyiket használjuk, majd ha 
az megtelt, lebontjuk a keretet és átemeljük az  
anyagot az eddig üresen álló komposztálóba. 
Ezt a legegyszerűbben egy vasvillával tud-
juk megtenni, fontos azonban arra odafigyelni, 
hogy az átrakásnál is levegősen hagyjuk az 
anyagot, tehát a vasvillával szitázó mozdulattal 
szórjuk bele a silóba az anyagunkat. Az átrakás-
nál, amennyiben száraznak érezzük a komposz- 
tot, ne felejtsük el a nedvesítést. A komposztá-
lás során hő képződik, amely akár teljesen ki is 
száríthatja a keverékünket. Ilyenkor leáll a mik-
roszervezetek szaporodása. A komposztunk 
„megdöglik”. Ilyenkor hiába öntözzük, a bontási 
folyamatok csak igen lassan indulnak be újra.

Átrakás és nedvesítés14.



A leghelyesebb, ha új keveréket készítünk, és a kiszáradt komposztot 
a nedvesség beállításához használjuk fel. Amennyiben nedvesnek 
találjuk, akkor lehetőségünk van a rétegek közé száraz falevelet, fanye- 
sedéket, szalmát, vagy kartont rakni. Nagyon fontos, hogy ne a halom 
tetejét locsoljuk, mert akkor nem lesz egyenletes a víz eloszlása! Minden 
átrakáskor kis adagokat nedvesítsünk be, a siló mellé téve, kis vízmennyi-
ségekkel gondosan keverve. Ne felejtsük el, csak annyira, mint a kinyomott 
szivacs! Ha levegő- vagy vízhiányos volt a komposztunk, akkor az átrakás 
után rendszerint rövid időn belül újra melegedni kezd.
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Komposztáljunk!HU
Kész komposzt

A komposztérés folyamata nagyon eltérő lehet, hiszen ez függ a 
körülményektől, illetve, hogy milyen anyagok kerültek a komposztálóba. 
Egy jól kezelt komposzt akár 3-4 (!) hónap alatt is elkészülhet. Ez  
természetesen csak gyakori forgatással (levegőztetéssel), és gondos 
nedvességszabályozással érhető el.

Azt, hogy a komposzt megérett, leginkább ránézésre lehet megállapítani. Ha 
a komposztunk teljesen barna, humuszszerű anyaggá vált, mint az erdők 
talaja, és a benne lévő anyagok már nem ismerhetőek fel, akkor kész a 
komposztunk. Használat előtt érdemes átforgatni, hogy megbizonyosod-
junk róla, hogy mindenhol egyformán érett-e már. Amennyiben úgy találjuk, 
hogy a komposztunk elkészült, akkor használat előtt érdemes átrostálni, 
hogy az esetlegesen egészben maradt anyagokat kiszűrjük belőle. 

Az elkészült komposztot tavasszal vagy ősszel a termőtalajba forgathatjuk, 
vagy pedig használhatjuk cserepes növényeink talajjavítására évszaktól 
függetlenül.
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Ajánlott irodalom

A komposztálás irodalma hatalmas. Visszanyúlhatunk az írásos történeti-
ség kezdetéig. A lényeg azonban nem változott. Minél többféle anyagot kell 
összerakni, megkomponálni valamit.

A jelenleg kapható, jónak tartott irodalmakat itt tüntetjük fel. 
Ezek alkalmasak az ismeretek bővítésére, a tapasztaltak magyarázatára.

Kraft von Heynitz• : Kerti komposztálás. Cser Kiadó (2006)
Robert Sulzberger• : Komposzt, föld, trágya. Mérték Kiadó (2007)
Martin Jauch• : Komposztálás helyesen. Holló és Társa (2000)
Marie-Luise Kreuter• : Biokert. Holló és Társa (1996)
Kocsis István• : Komposztálás. Szaktudás Kiadó Ház (2005)
Dömsödi János• : Komposztálás. Környezetügyi műszaki gazdasági 
tájékoztató (2002)
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Komposztáljunk!HU
A projektrol

A Gaja Környezetvédő Egyesület Komposztálás mintaprojektjének a  
célja, hogy Székesfehérvár Feketehegy és Szárazrét városrészekben,  
illetve Iszkaszentgyörgyön 210 családdal szerettesse meg a komposztá-
lást. De a projekt több egy eszközberuházásnál. Célunk, hogy a résztvevőket 
helyes komposztálásra oktassuk, ehhez számos segítséget kívánunk 
adni több fajta médiumon keresztül. A projekt egy gyorstalpaló előadással  
indult, melyen kötelező jelleggel estek át Önök, de természetesen 20 perc-
ben nem lehet átadni a tudást, hogy miként lessük el a természet egyik töké-
letes folyamatát, a bomlást. Ezért ajánljuk Önöknek ezt a kiadványt is, mely 
lépésről lépésre tavasztól-tavaszig járja végig a komposztálás lépéseit,  
illetve a projekt keretében bérelhető ágaprító gép működését.  Továbbá 
készülünk egy videó anyaggal, melyben szakértő kollégánk próbálja 
érthetően és látványosan bemutatni a kiadványban is tárgyalt lépéseket. 
A komposztálók közötti tapasztalatcserét kívánja segíteni weblapunk a 

ahol a komposztmesterünk tanácsai mellett gyakran ismételt kérdéseket 
fogunk megválaszolni, illetve reményeink szerint a fórumon egymás között 
is adják-veszik majd a tapasztalatokat. Tavaszra tervezünk továbbá még 
egy személyes előadást, ahol főként a tavaszi, nyár eleji komposztálási 
feladatokat mutatja be komposztmesterünk. De legfontosabbnak a szemé-
lyes, élő szóban személyre szabott segítségnyújtást tartjuk, ezért nyugod-
tan keressenek minket telefonon, személyesen a Gaja Környezetvédő 
Egyesület elérhetőségein, és ha kell, komposztmester kollégánk, akár ház- 
hoz megy, hogy a probléma megoldódjon, mert számunkra az a legfonto- 
sabb, hogy Önök szeressenek komposztálni és fontosnak is tartsák azt.
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