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MB.: Biológia-földrajz szakos tanár (1992), doktori fokozatát földtudományok, megújuló energia témában szerezte, jelenleg az ELTE-n tanít.

NA.:A Humusz kezdeményezte az újrapapír napját, mint jeles napot. Ez hogyan zajlott le?
MB.: Ebben nem tudok részleteket. Ki lehetett aki ebben részt vett? Meg kellene kérdezni Zuiékat.

NA.:  Általában a jeles napokról mi a véleményed?
MB.: Nem az a fajta tanár voltam, amikor általános iskolában, felsősöket tanítottam, hogy a jeles napokhoz igazítottam volna a munkámat. Inkább kapcsolataimat kihasználva madarászokhoz, patakvizsgálatokra vittem a gyerekeket. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincs szükség jeles napokra, hisz vannak pedagógusok, akik szívesen rászerveznek az ilyen alkalmakra. Végül is jó tervezési támpont lehet a pedagógiai munkában.

NA.: Mennyire lehet elterjedt idehaza a komposztálás?
MB.: Környezetvédő civil szervezetek körében népszerűbb, mint a hétköznapi emberek körében. Úgy gondolom, hogy vannak a valódi falvak, ahol az emberek gazdálkodnak, földet művelnek, állatokat is tartanak, ott még a helyén kezelik a szerves anyagok hasznosítását. Vannak azonban olyan falunak mondott, de valós falusi élettel nem rendelkező települések, ahol ez a kultúra elveszőben van. Máriahalom képviselőtestülete épp rendeletet kíván alkotni arról, hogy betiltsa az állattartást. Hivatkozásuk szerint a település kertvárosi jellege indokolja ezt a lépést. Ugyanakkor itt található a Gyermely Rt. Tojóüzeme, többmilliós tyúkállománya, nagyüzemi körülmények között tartott állatokkal, hatalmas mennyiségű baromfitrágya keletkezéssel. Szakmai tanáccsal kerestem meg őket, hogy biogáz felszabadítással energiához juthatnának, de erre az volt a válaszuk, ők nem energiatermelő erőművet, hanem mezőgazdasági üzemet vezetnek. Jelenlegi gyakorlatuk szerint 3-4 hónapon át tárolják a trágyát, mely ez idő alatt kiszárad. Ezt a porzó anyagot szórják ki a földekre, ennek nyomott, kellemetlen szaga üli meg a települést. Jobb megoldás lenne a friss trágyából a metán kinyerése, majd a trágya komposztálása és ezután a földekre juttatása. 

NA.: Az oktatási intézményekben mennyire lehet elterjedt a komposztálás gyakorlata?
MB.: A Hálózat egyesület hírleveleket már nem küld ki, ezt a feladatot átvette az Ökoiskola Hálózat. Velük kellene felvenni a kapcsolatot és felmérni az intézményekben zajló komposztálást. Varga Attila a Humánökológus MA képzésben tanár az ELTE-n, így kollégaként is találkozom vele. Az intézményekre visszatérve, véleményem szerint a középiskolák 1 százalékában, az általános iskolák talán 10 százalékában (ott is főleg az ökoiskolákban) lehet komposztálás. S ebben nem a pedagógusok a hibásak. A képzésük során egyféléves tantárgyként találkoznak a környezetvédelemmel, csak az érdeklődőbbek vesznek fel speckollokat. S a képzés még csak nem is gyakorlati jellegű! Előadásaimon mindig beszélek a komposztálásról, a komposzt toalettről, ebben a témát tudok újat mondani a hallgatóknak és a Humusz akkreditált  tanártovábbképzéseire érkező tanárkollégáknak is. Ez a humuszos tanártovábbképzés 3 éve folyik, részt vettem az akkreditációjában is. 
Főiskolákon, egyetemeken csak olyan helyen van, ahol környezetvédő civil önkéntesek meghonosították. Az ELTE Kollégiumokban egy hallgató Mudra Viktória szervezi ezt kb. 5 helyszínen, a szelektív hulladékgyűjtés részeként egész jól megy.

NA.: A kérdőíves felmérésből kiderült, hogy óvodák, általános iskolák, középiskolák is komposztálnak, döntően azonban inkább civil szervezetek. Az is kiderült, főleg az iskolák látják úgy, hogy a szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódik, az óvodák és a civilek ezt több oldalúan kezelik (kertészkedéshez is kapcsolják, sőt önállóan is megállja a helyét.)
MB.: A szelektív hulladékgyűjtés iskolai elterjedése kapcsán előfordulnak olyan vadhajtások, hogy annyira túlerőltetnek egyfajta hulladék (PET palack) gyűjtést és a gyerekeket erre állítják be, hogy szinte félő, ezzel a több palack vásárlását generálják ahelyett, hogy a szeméttermelést csökkentenék.

NA.. Hogy látod, van-e értelme egy ilyen jeles nap indításának: Komposztálás napja?
MB.: Nem mindenképp erőltetném a komposztálást. Megítélésem szerint inkább a szerves hulladék hasznosítás napja lenne jó kifejezés, mert a metán, a biogáz előállítás propagálása is beleférne. Ugyanakkor ez egy nagyon fontos kulcsterület, s tény, hogy a komposztálás könnyen, egyszerűen, házilag is megvalósítható. Tudni kell, hogy például az ún. fejlődő térségekben van arra példa (India, szubtrópusi területek), hogy a fekáliából, növényi anyagok keverékéből kinyerik a biogázt, a konyhában egy nagy ballonban tárolják, s főzéshez ezt használják. 

NA.: Mérsékelt égövön ez valós alternatíva?
MB.: A metántermelő baktériumok spontán is megélnek és keletkeztetnek metánt a szeméttelepeinken. De épületeink belseje fűtött, így a körülmények akár adottak is lehetnek. Érdekes szakdolgozat lehetne ennek a témának a körüljárása.

NA.: Ezek szerint ezt a szervesanyag-hasznosítási problémát főleg energiahasznosítási oldalról közelíted, semmint talajerő utánpótlásként?
MB.:  Igen, mert egy adott földrajzi téren belül kell beszélnünk anyag- és energiaáramlásról. Nem lehet a problémát úgy kezelni, ami a mai gyakorlatra jellemző, nevezetesen van mezőgazdálkodás, erdőgazdálkodás, energiagazdálkodás, hulladékgazdálkodás, a szakemberek képzése ezeken a területeken elszeparált és át nem járható. Így fordulhat elő az, ha egy város hulladékgazdálkodását kell megtervezni, akkor a kiindulási anyag az, hogy van szemét, s a megoldás a szelektív hulladékgyűjtés. A hulladékos szakmérnök ezt tanulta. De az, hogy a szemét keletkezést el kellene kerülni, az nem műszaki probléma, azt nem tudják értelmezni ilyen feladatokon belül.
Itt belép az emberi tényező, s társadalomtudományi kérdések, erről viszont a műszaki szakember nem tanult. Ugyanakkor a hulladékos szakmérnök a térségi mezőgazdaságra, energiagazdálkodásra stb. sem lát rá (főleg képzésének specializáltsága okán), így ezeket nem tudja beleilleszteni az általa kínált megoldásba – ami így nem is lesz valódi megoldás

NA.: Mi szól amellett, hogy a komposztálás napját jeles napként ünnepeljük? Főleg az egyszerű megvalósíthatósága, erről már volt szó. De mi szólhat ellene?
MB.: Az erőforrásgazdálkodás háttérbe szorul ha komposztálás napjának nevezzük. Véleményem szerint ahol nagymennyiségben keletkezik szerves anyag (szennyvíziszap, mezőgazdasági vagy erdőgazdasági területeken), ott nem a komposztálást kell hangsúlyozni, hanem energiahasznosítást, hő vagy áramtermelést. Ha ez megvalósult, utána még mindig lehet komposztálni.

NA.: Ezek inkább nagyüzemi és ipari léptékek. Oktatási intézményekben, szemléletformáló lakossági rendezvényekben gondolkodva tovább, szerinted civil kezdeményezésként megállja-e a helyét egy ilyen új zöld jeles nap? Kormányzati támogatás szükséges-e hozzá?
MB.: Civil szervezéssel indítani, majd kormányzatival továbblépni. Így többoldalú ráhatás érhető el. Az OKI-ban jó kapcsolódás lehet az Ökoiskola Hálózat (már korábban is említettem), elképzelhető, hogy akár Illés Zoltán is az ügy mögé állna. Oktatási irányból is kéne támogatás, szakfolyóíratokban is érdemes lenne erről írni (Hulladéksors utód újsága Zöld Ipar Magazin). A 2011. évi OTDK 2. helyezést ért el Sáfián Fanni és egy BME-s fiú, Molnár András NullaHulladék koncepciója Tordas 1000 lelkes településre.

NA.: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetés!

