Beszámoló Nulla Hulladék Börze helyi szintű hulladékcsökkentési akcióról
Helyszín: Szeged, Rákóczi utca 1. Alsóvárosi Kultúrház
Időpont: 2013. február 17. 10-15 óra
Az SZTE TITOK Klub (MOSTart) a Szegedi Tudományegyetemen működő öntevékeny zöld kör,
valamint a MOSTart NKKE környezeti csoportjaként működik. Zöldkörünk 3 éve
tevékenykedik többnyire az egyetemen, de vannak törekvéseink Szeged város eseményein is
megjelenni, vagy olyan rendezvényt szervezni, ami a városi lakosságnak szól.
Az általunk szervezett Nulla Hulladék Börze kifejezetten a lakosságnak szóló program volt,
amit megvalósítottunk Nulla Hulladék témakörben.
A hulladékcsökkentési akció szervezésénél az ötlet alapját a Humusz Szövetség által
megalkotott Nulla Hulladékos elvek adták.
Ezek gyakorlatilag a Hulladékcsökkentés 10 pontja, valamint kiegészítettük azzal, ha tehetem
zöld szervezetekhez, közösségekhez csatlakozom!
Az általunk szervezett hulladékcsökkentési akció, két módón hívta fel a figyelmet a hulladékmegelőzésre. A Nulla Hulladék Börze témája és célja a hulladék-megelőzésre való
figyelemfelhívás ezzel pedig hulladék csökkentés elérése. A kiállító szervezetek és a látogatók
hulladékcsökkentési akció részesei. Ezáltal hívtunk és vártunk olyan szervezeteket,
mestereket, szakembereket, akik munkájukkal megvalósítják a mindennapi tevékenységük
során a hulladékcsökkentést. Ezzel, pedig a lakosságnak segítenek abban, hogy
környezetbarát termékhez jussanak, illetve kevesebb hulladék képződjön, amit ki kell dobni,
vagy nem lehet anyagában újrahasznosítani vagy újrahasználni. Továbbá a jó minőségű
környezetbarát magyar terméket, termelő, forgalmazó, gyártó, vagy értékesítő szervezeteket
is vártuk. További előnye az akciónak, hogy helyi magyar szervezeteket hoz előnybe, a helyi
lakosságnak szól. Vidékiek esetén a Magyar Posta rövidíti le a távolságot. 
A magyar és helyi termék és szolgáltatások promóciója valósul meg.
Mindez pedig lehetőség mind a kiállítóknak, mind a lakosságnak és a környezetvédelemnek
is.
A kiállítók számára kedvezményeket biztosítottunk, hogy megkönnyítsük a rendezvényhez
való csatlakozást. Ingyen biztosítottunk helyszínt, asztalt, széket, áramforrást. Ingyen
médiában való megjelenést a programajánlóban, beszámolókban, plakáton. Lehetőség volt
adománygyűjtésre! (egyesület, alapítvány), illetve lehetőség volt szolgáltatás, kereskedelmi
tevékenység végzésére is.
A leendő kiállítóktól azt kértük, hogy ha jelentkeznek a Nulla Börzére akkor, a rendezvény
hírének terjesztésében aktívan vegyenek részt, hiszen ez az ő érdekük is. Saját maguknak kell
gondoskodniuk a saját standjuk programjairól. Továbbá helyszínre jutás és a felszerelés
szállítás is az ő feladatuk. Mindemellett mindenkinek ügyelnie kellett hulladékképződés
megelőzése, vagy a szelektív hulladékgyűjtés igénybevételére.
A hulladékcsökkentési akcióra kiállítónak vártuk a helyi környezetgazdálkodási
közszolgáltatót, környezetbarát helyi egészségmegőrző termékkészítőt, szegedi Suska
Kört, ismerős termelőket, cipészt, ruhajavítót, kerékpár forgalmazót, építőt,
kölcsönzőt, javítót, a szegedi egyetemi zöld kört, kosárfonót, gyékényfonót,
környezetbarát táskaforgalmazót, repohár gyártót, valamint hulladékmentes vagy
alternatív megoldásokkal foglalkozókat a témához kapcsolódóan.

A rendezvény előkészítése során először a megfelelő helyszínt és időpontot egyeztettük le.
Majd megindult a leendő kiállítók meghívása és a jelentkezés. Az akció reklámozása a
kiállítók meghívásával indult, illetve Facebookon csoportjainkban, oldalainkon jelent meg
valamint eseményként is terjesztettük a hírt, de levelezőlistáink és ismerőseink felé emailban jutott el a rendezvény felhívása, szakmai blogra is felkerült egy cikk, valamint
honlapunkon folyamatosan lehetett követni a rendezvény állását, illetve helyszíni plakát is
készült minimális számban. A jelentkezés után összeállítottuk a programot és helyszínrajzot
készítettünk a tér berendezésére. Még a szervezés elején megállapodtunk a helyszínnel az
általuk biztosított eszközökről, és elektromos áram használatáról, és a szabályokról. A
helyszínen az egyetemi zöld kör tagjai és önkéntesei biztosították a humán erőforrást a
rendezvény megvalósításához.
A Nulla Hulladék Börze végleges programjáról:
Az általunk szervezett hulladékcsökkentési akció során a látogatók megismerkedhettek a
növekvő népszerűségű házi készítésű egészségőrző termékekkel, bemutatkozott a Helgária.
Olyan kérdésekre kaphattunk válaszokat. Pl: Milyen lenne, ha fürdőszobánkban és
konyhánkban csak házi, egyszerű és környezetbarát készítmények lennének? Mi lenne, ha
számomra is lenne ilyen fontos a vizeink, környezetünk megóvása? Mi lenne, ha számomra is
lenne ilyen fontos a saját és szeretteim egészségének megőrzése? Mi lenne, ha nem a
multikba, külföldi tőkéseknek menne el a bevételeim jó része, hanem mi magyarok egymást
támogatnánk?
A nemrég indult szegedi Suska Kör egyik képviselője által lehetett csereberélni, vagy
támogatni a rászorulókat, illetve információkat lehetett szerezni a Suska miben létéről is.
Vendégünk volt Cserép Sándorné ruhajavító, aki hasznos tudnivalókkal látta el az
érdeklődőket, de rendelést is vehetett fel, elérhetőséget adott az érdeklődőknek.
Nemezelés bemutatása által a látogatók megismerkedhettek a nemezelés termékeivel és
avval, hogy itt nem keletkezik hulladék sem tárgyilag, de még hulladék idő sem, hiszen a
rendezvényen is készült új, természetes anyagból használati tárgy.
A hulladékmentesen a pici gyermekes családok, és a női higiénia programelem által mind a
nők és a pici gyermekekkel kapcsolatban alternatív megoldásokat szemléltetett két több
gyermekes anyuka, mosható tisztasági betét vagy pelenka formájában, de több érdekes
tárgyat is hoztak, amivel csökkenthető a hulladék mennyisége, ami ezen a területen nem kis
problémát jelent.
A szegedi egyetemi zöld kör, Tevékeny Ifjak a Természet Oltalmáért és a Közösségért SZTE
TITOK Klub (MOSTart), a NuHu Hálózat tagja, mi is készültünk programokkal. Lehetett nálunk
szelektíven hulladékot válogatni, erre kifejlesztett kicsi mobil válogatónk által a mintadarab
hulladékok által. A legjobb tudásunk alapján környezeti tanácsadást lehetett ingyenesen
igénybe venni. Továbbá rendelkezésre álltak különböző tesztjeink, amikkel ökológiai
lábnyomszámítást lehetett végezni, komposzttotóval a komposztálás alapjait lehetett
elsajátítani, a hulladék totóval ezen irányú hétköznapi ismereteiket ellenőrizhették az
érdeklődők. Az általunk kifejlesztett Mennyire csökkented a hulladékod felmérés is elhoztuk
ide is. Mindezek mellett az újrahasznosítás, újra használat jegyében bevásárlónoteszt
lehetett készíteni méretre vágott használt irodai papírból, illetve Tetra Pack pénztárcát is
lehetett készíteni tejes és gyümölcsleves dobozokból. A kisebb gyerekek környezettudatos
színezőt vehettek igénybe. A tesztekért jó eredmény esetén ajándék járt, de az érdeklődők

hulladékcsökkentéssel és környezetvédelemmel kapcsolatos ismertetőket, kiadványokat is
válogathattak, amiket magukkal is vihettek.
Minden látogató a vendégünk volt egy forró teára, kiflire vagy péksüteményre és a belépés
díjtalan volt.

A rendezvény véleményem szerint sikeresen megvalósult. Minden résztvevőt tájékoztattunk
a rendezvény támogatóiról, illetve a logók is kitételre kerültek. A résztvevők száma nem volt
túl sok, mondhatni családias volt a légkör általában, ami esetünkben pozitívnak mondható. A
megvalósítás során új kapcsolatok születtek és régebbi kapcsolataink újultak meg. A
kezdeményezés véleményem szerint eredményes volt, az érdeklődésre, való tekintetre
komoly eredmény, hogy meghívást kapott a Nulla Hulladék Börze a 2013. március 23-i
szegedi Suska Piacra. A rendezvényen rendelkezésre állt szelektív hulladékgyűjtés. Az
eseményen nagyon minimum kommunális hulladék keletkezett, ami környezetbe kerülve
sem jelent gondot, ez által valóban nullahulladékos volt a rendezvényünk.
Összességében elmondható, hogy a rendezvény flottul zajlott és össze nem hasonlítható a
megelőző szervezés nehézségeivel. Örömünkre szolgált a kiállító résztvevők megjelenése, és
az hogy mindez puszta bizalom alapján működött.
Nulla Hulladék Börze hulladékcsökkentési akció az Emberi Erőforrások Minisztériuma a
Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával, valamint a Humusz Szövetség, a MOSTart
NKKE, az SZTE TITOK Klub, a Szegedi Alsóvárosi Kultúrház közreműködésével valósult meg.
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