Ma&Holnap kiállítás

Az újrahasznosítás színes világa...
Az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. társadalmi felelősségvállalásának köszönhetően, a
hulladékkeletkezés megelőzését, a szelektív hulladékgyűjtést és az újrahasznosítást
népszerűsítő Hulladékból Termék vándorkiállítást 2006 óta 36 hazai nagyvárosban
majdnem kétszázezren látták.
Ez az egyedülálló környezetvédelmi szemléletformáló kiállítás több mint száz hazai hulladékhasznosító cég szelektíven
gyűjtött hulladékokból készített termékeit mutatja be, mindenki számára kézzelfogható és közérthető módon.
A Hulladékból Termék kiállítás elsősorban a lakosság – ezen
belül is kiemelten az általános és középiskolások – tájékoztatását szolgálja, oly módon, hogy segítséget, ötletet nyújthat a pályaválasztáshoz, vállalkozáshoz, a hazai környezetipar továbbfejlesztéséhez.
Ezt a tájékoztató, szemléletformáló munkát segíti a kiállítást
bemutató, pedagógusoknak készült oktató DVD, mely folyamatosan vetítésre kerül a kiállításon. Ez az oktatási anyag 2007-ben, Berlinben elnyerte a Comenius-EduMedia kitüntetést, a multimédiás oktatási termékek egyik legfontosabb nemzetközi elismerését.
A kiállítás nem titkolt célja, hogy szeretné eloszlatni azt a tévhitet is, miszerint a szelektíven gyűjtött hulladékok összeöntésre kerülnek! Erre tökéletes bizonyíték a kiállításon megtekinthető termékek széles skálája, amely nem jött volna létre a lakosság környezettudatossága és szorgalmas szelektálása nélkül!
Az Európai Unió támogatásának köszönhetően a Hulladékból
Termék kiállítást 2009-ben az alábbi helyszíneken láthatták az érdeklődők: Eger, Szeged, Mosonmagyaróvár, Debrecen, Hódmezővásárhely, Szombathely.
További helyszínek:
2009. december 13.–január 2.
BUDAPEST – VAM DESIGN (ÖKO-Design Fesztivál)
1061 Budapest, Király u. 26.
2010. január 7-25.
SZOMBATHELY – VAS MEGYEI MŰVELŐDÉSI ÉS
IFJÚSÁGI KÖZPONT
9700 Szombathely, Ady tér 5.
Kiállítók, érdekességek és tudnivalók a portálon:
www.hulladekboltermek.hu
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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kiállítás

„TÜKÖRBEN A VILÁG”
Kiállítás az emberi természetről
és a fenntartható fejlődésről
A „Tükörben a Világ” kiállítás az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. szervezésében, a Zöld Fiatalok
és a Cellux Csoport kreatív ötletei alapján valósult meg.
Célja, hogy rámutasson a Földünket is felélő fogyasztási szokásokra, és felhívja a
figyelmet az ebben rejlő veszélyforrásokra.

A „Tükörben a Világ” egy színes, kacskaringós vízió számtalan installációval és játékkal, melynek célja a fenntartható fejlődés ösvényének felkutatása, vagyis az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, ugyanakkor a környezet és a természeti erőforrások megőrzése a jövő generációk számára.
A látogatók számos környezettudatosviselkedési formával –
mint például a komposztálás, a tudatos vásárlás vagy a szelektív
hulladékgyűjtés – találkoznak a tárlaton, amelyekből kiválaszthatják, melyek követését tudják vállalni a jövőben környezetük védelme érdekében.
A kiállítás magas színvonalú, oktatási célokat szolgáló
komplexismereti anyag, melynek fő üzenete, hogy a mára általánossá vált fogyasztói életforma nem tartható fenn tartósan a
modern társadalmakban. Egy olyan új szemléletmódot célszerű kialakítani, amely lehetővé teszi az emberi szükségletek mértéktelen fogyasztás nélküli kielégítését. Olyan jólét és életmód
kialakítására van szükség, ami tiszteletben tartja a Föld ökológiai tartalékait.
„A kiállítás egy felfedezőút, mely során a látogatók – amellett, hogy kitekintenek a világra – saját magukat pillanthatják
meg a tükörben.”
A felfedezőút során az érdeklődők megnézhetik a Föld több
országának ökológiai lábnyomát, kiszámolhatják, hogy reggelijük hány kilométert utazik a gyártástól a reggelizőasztalig, illetve kideríthetik, hány órát töltenek átlagosan tévézéssel naponta. Célunk, hogy ezekkel szembesülve az emberek felelősségteljesebb döntéseket hozzanak, változtassanak egyes életmódbeli szokásaikon, melyekkel hosszú távon hozzájárulhatnak környezetünk fenntarthatóságához” – mondta Hartay Mihály, az ÖKOPack
Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Az ÖKO-Pack Nonprofit Kft., a Zöld Fiatalok és a Cellux Csoport
célja, hogy a „Tükörben a Világ” kiállítást is minél szélesebb körben
ismerjék meg az országban. Ezért Budapest után számos hazai városban látható lesz.
A székesfehérvári kiállítás lebonyolításában nagy segítséget
nyújtanak a helyi civil szervezetek, így a BOCS Alapítvány végzi a
szakmai tárlatvezetést, a Gaja KörnyezetvédőEgyesület segít az iskolai csoportok mozgósításában, a város társadalmifelelősségi

programja pedig a kiállítás népszerűsítésében vállalt komoly szerepet. Ennek a széles összefogásnak köszönhetően, egyre több
emberhez jut el a kiállítás üzenete és a környezettudatosság fontosságának híre, ami egy újabb lépés lehet a fenntarthatóság
ösvényén.
Hankó Gergely
Ö KO - Pa c k N o np ro f i t K f t .
0 6 7 0 / 2 4 9 - 6 11 3
gergely@okopack.hu
2009. november 16–december 18.
Székesfehérvár, Alba Regia Centrum
Nyitva tartás: mindennap 08.00-20.00 óráig.
Médiapartnerünk a Ma&Holnap folyóirat.
További információ:
www.tukorbenavilag.hu
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