
 

Pályázat címe „A hulladék érték – Szelektáld! - Hasznosítsd! 

Szemléletformáló rendezvénysorozat a hulladékgyűjtés 

jegyében”  

Pályázat kódszáma OKTF-KP/2839-5/2016 

Támogatási intenzitás 100% 

 

Elnyert támogatás 3 612 600 Ft 

Megvalósítás 

helyszínei 

Százszorszép Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.,  

Margaréta Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Jókai út 4.,  

Csemetekert Óvoda 5502 Gyomaendrőd, Blaha u. 8.  

Napraforgó Óvoda Csárdaszállás 

Megvalósítás 

időpontja 

2016. 02. 03 - 2016. 04. 15. 

A projekt 

megvalósításának 

szakmai 

összefoglalása 

Projektünk keretében olyan hulladékgazdálkodási rendezvénysorozat 

megvalósítása volt a célunk, mely az óvodás korosztálytól a felnőtt 

lakosságig széles szegmens bevonásával nyújt lehetőséget a szelektív 

hulladékkal kapcsolatos ismeretek nyújtására.  

Az elektronikai hulladékgyűjtési versenyt a város óvodái és iskolái 

számára szerveztünk meg. A célunk megvalósult, hisz az összegyűjtött 

hulladékmennyiség ellenében kapható értékes nyereményekért folyó 

versenyben a gyermekekkel, szüleikkel és a városlakókkal megismertettük, 

népszerűsítettük az elektronikai hulladékok szelektív gyűjtésének módját, 

lehetőségét városunkban. Együttműködő partnerként a Gyomaközszolg Kft. 

Hulladékudvara biztosította a helyszínt április 22-24-ig. Elmondhatjuk, 

hogy a három napos akciónk igen nagy népszerűségnek örvendett, összesen 

13 óvodai csoport 27 általános iskolás osztály és 2 középiskola diák 

önkormányzata regisztrálta magát a versenyre. Összesen 6128 db 

elektronikai készülék gyűlt össze, melyek között legnagyobb mennyiségben 

a szórakoztató elektronikai berendezések szerepeltek. Az eredmények 

mellett egy másik nagyon fontos momentuma a versenynek, a közösségek 

példaértékű összefogása, együttműködése, amit a három nap során 

megtapasztalhattunk. 12 csapat számára kerültek kiosztására az értékes 

programcsomagok, ezen felül minden csapat emléklapot kapott. A 

programcsomagokkal célunk volt, hogy a helyezést elért csoportok, 

osztályok gyermekei olyan kirándulásokon vehessenek részt, melyek a 

természetes környezetben a természeti értékek megismerését szolgálják. 

További célunk volt az esélyegyenlőség biztosítása és a hátrányok enyhítése 

azon gyermekek számára, akik ritkán, vagy egyáltalán nem jutnak ilyen 

élményekhez. A díjazás által 12 csapat 285 gyermekének osztottunk ki 

kirándulásra szóló belépőjegyeket.  

A díjazásra ünnepélyes keretek között 04. 01-én került sor a Körös 

Látogatóközpontban a ’Szelektív péntek” című rendezvényen. Az 

interaktív családi rendezvény keretében szülők, nagyszülők és gyermekek 



együtt ismerkedhettek az újrahasznosítás lehetőségeivel. Nagy élményt 

nyújtott a gyermekek számára a „Mimó és Csipek az erdőben” című 

bábelőadás (3. számla), mely szintén a környezeti problémákról és azok 

megoldásáról szólt. 

A „Hulladékból termék” kiállítás látogatottságát a vendégkönyv is 

igazolja, a város óvodás és iskolás csoportjai szinte kivétel nélkül 

ellátogattak a Körös Látogatóközpontba. 

Intézményünk összes csoportjában (200 gyermek) tematikus bábos 

keretében a gyermekek közvetlenül is megtapasztalhatták a 

környezetszennyezés negatív hatásait, játékos formában gyakorolhatták a 

környezettudatos magatartást. Az Europalánta Egyesület a korosztálynak 

szóló komplex környezeti nevelési programmal szórakoztatta óvodásainkat 

egy egész délelőttön át.  

A „Szelektív szombat” című záró rendezvényünk látogatottsága kb. 500-

600 fő részvételével zajlott a Varga Lajos Sportcsarnokban Az Öko-Pack 

Játszóház animátorai segítségével színes, szemléletes, és kreatív játékokkal 

foglalatoskodhattak kicsik és nagyok. Bemutatásra kerültek azok a 

módszerek, amelyekkel csökkenteni lehet a környezet károsítását, 

károsodását; fejleszti a képességeket az átadott ismeretek révén és 

mindemellett pozitív viszonyulást és szemléletváltozást generál a 

környezetünkkel kapcsolatos kérdések terén. Gryllus Vilmos „Tavaszi 

daloskönyv” című koncertjén sokat énekelt a gyermekeknek az állatokról, 

növényekről, de a néphagyományok ápolására is bíztatta a szülőket, 

gyermekeket.  

Jelentős játékeszköz beszerzés valósult meg a projekt keretében. Olyan 

játékok kerültek beszerzésre, melyek a gyermekek sokoldalú 

tapasztalatszerzését segítik a szelektív hulladékgyűjtés és környezetvédelem 

terén a 3-7 éves korosztály képességeinek megfelelően.  

 

 


