Hulladékcsökkentési Hét
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS INFORMÁCIÓS
KÖZPONTJÁNAK szervezésében
Időpont: 2018. november 27., kedd
Helyszín: József Attila Tanulmányi és Információs Központ Kiállítási tere, 6722 Szeged, Ady tér 10.

Korunk egyik legnagyobb problémája a túlzott hulladéktermelés, ezért is kíván csatlakozni az
SZTE Tanulmányi és Információs Központ a Hulladékcsökkentési Héthez.

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét egy minden év november utolsó hetében megrendezésre
kerülő kezdeményezés. Ennek keretében lelkes önkéntesek saját akcióötleteiket megvalósítva
hívják fel a figyelmet a hulladék keletkezés megelőzésére, a keletkezett mennyiség
csökkentésének, a termékek újrahasználatának, valamint az anyagok újrahasznosításának
fontosságára. A különböző akcióötletek megvalósítását a programban résztvevő országok
mindegyikében egy, a hulladékok keletkezésének megelőzését segítő szervezet koordinálja,
mint szervező. Magyarországon az ITM Környezettudatos Nevelésért és Szemléletformálásért
felelős Főosztály látja el a nemzeti koordinátori feladatot.

Az előadásokra nem csupán egyetemi hallgatókat, hanem középiskolás osztályokat is várunk,
valamint a városi polgárokat is. A jól bevált gyakorlat alapján, előzetes regisztrációval jelzik
az egyes intézmények a pontos érkezést és létszámot.
A Hulladékcsökkentési Hét rendezvényének keretein belül szakemberek, meghívott
tudományos előadók és önkéntesek beszélnek a tiszta környezet fontosságáról és annak
hiányából eredő problémákról. A rendezvényre érkező érdeklődőket szakmai előadások
mellett a témához kapcsolódó érdekes kvízekkel, játékokkal, infógrafikákkal is várjuk.

Programjaink
14:00 órakor Kiállítási térben megnyitjuk A hulladékok új ruhája című kiállítást.
A Kiállítást megnyitja Puczkó Éva a Csemete Természet – és Környezetvédelmi Egyesület
társelnöke és Gyarmati László SZTE TIK igazgatója.
Tárlatvezetést és a tapasztalatikról a konzultációt Bojtos Ferenc az Csemete egyesület

-

vezetője tart.
15:00 órától kezdődnek előadásaink, melyeket alább olvashatják:


Dr. Sápi András előadása - Szelektív hulladékkezelésről – SZTE TTIK Alkalmazott
és Környezeti Kémiai Tanszék



Turóczi Tamás - A kommunális hulladék szelektív gyűjtése, újrahasznosítása
Csemete Természet – és Környezetvédelmi Egyesület

-



Egyed Péter - A biomassza alapú energiák, mezőgazdasági eredetű hulladékok
hasznosítása - Csemete Természet – és Környezetvédelmi Egyesület
 Gyarmati László előadása - A mi felelősségünk –– SZTE Tanulmányi és
Információs Központ


Miskolczi Ágnes előadása - Fenntartható háztartás: Tippek a megfontolt vásárláshoz.
Hulladékmentes háztartás - SZTE Tanulmányi és Információs Központ

 Kreatív sarok: Újra alkotott hulladékokkal
 Szemét gyűjtési akció: Ady tér és Egyetem utca területére hirdetett szemétgyűjtési
verseny középiskolások számára.
 Látványos infografikák, melyek a túlzott hulladéktermelésre hívják fel a figyelmet – A
szemét útja címmel.
 Olvasó sarok – „Vedd kézbe! Ne csak a könyvet, hanem a környezeted sorsát is!”
 Interaktív játéksarok – tudáskerék módszerén alapuló játékos oktató- és tudást felmérő
feladatok a vízzel és az általános környezetvédelemmel kapcsolatban:


Mennyi víz kell egy csésze kávéhoz? című párosítós játék



Hulladék dobáló játék

 Kerékpár állapotfelmérés és gyors szerviz.
 Ígéretfa: Az ígéretfán a “Te mit teszel, hogy csökkentsd a szemét mennyiségét?”
kérdéshez hasonló felvetésre adhatnak választ a látogatók.
 Minden résztvevő saját maga által készített bio meglepetéssel távozhat, valamint a nap
végén kisorsolunk egyetemi ajándékokat és SZTE Füvészkert belépőket.

