ÖKOPATIKA KÖZÖSSÉGI VERSENY

6.

HULLADÉKANALÍZIS,

KIHÍVÁS

2021.
MÁRCIUS

AVAGY ISMERJÜK MEG
A KUKÁNK
TARTALMÁT

A KIHÍVÁS LEGFŐBB CÉL JA
Ökopatika versenyzők, elérkeztünk a Gazdálkodj Ökosan! program utolsó kihívásához.
Gyorsan eltelt ez a fél év, reméljük, hogy sokat tanultatok a feladatok során. Már csak ez az egy
kihívás választ el benneteket a játék végétől és a fődíjtól. De ne rohanjunk annyira előre,
hiszen még előttetek áll egy „szemét” feladat.
Talán nem túlzás azt mondani, hogy a szeméttel senki sem szeret foglalkozni. A kuka ki-/levitele
sokszor visszatérő családi kihívást jelent. Úgy teszünk, mintha azzal, hogy lezárjuk a kukák
tetejét, nem kellene a szeméttel tovább foglalkoznunk. Pedig nagyon is kell, mert nagyon sok
szemetet és hulladékot termelünk, és nem mindegy, hogy mit csinálunk vele és hova kerül.
Tudtad, hogy Magyarországon egy fő egy év alatt kb. 360 kg hulladékot termel? Igen, ez nagyjából 1 kg/fő/nap. Magyarországon jelenleg is több ezer elszemetesedett terület van, és biztos
hallottatok róla, hogy Földünk óceánjain pedig szemétszigetek gyülekeznek. Sajnos nem kell
az óceánokig mennünk, ha szemétszigetet szeretnénk látni. Több ezer tonnányi hulladék
érkezik a szomszéd országokból folyóinkon keresztül, és a Tiszán is kialakulnak néha szemétszigetek. Az elmúlt hetekben is sok ezzel kapcsolatos hírt láthattatok.
Márciusi kihívásunk témája tehát a hulladék, pontosabban a hulladék analitika. Célunk az,
hogy megismerjétek és felismerjétek, hogy a gyógyszertárban milyen hulladékok keletkeznek.
Ezen információk ismeretében pedig tudatos döntéseket tudjatok hozni a hatékonyabb hulladékcsökkentés, a szelektív hulladékgyűjtés vagy akár a komposztálás érdekében.
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MIBŐL ÁLL A KIHÍVÁS?
A kihívás két részből áll. A hónap első két hetében napi kétszer be kell kukkantanotok
a szemetesekbe. Mindegyikbe. A konyhában lévő vegyes szemetesbe, a gyógyszertár
vendégei számára elhelyezett kukába és még a szelektív hulladékgyűjtőkbe is. Nem ér ám gyorsan visszazárni a tetejét, hanem alaposan meg kell nézni a tartalmát. Jegyezzétek fel magatoknak
a látottakat. A nagyságrendek és az arányok a fontosak, darabszámra azért nem kell mindent
leszámolni pl. írhatjátok azt, hogy többségében ételmaradék található, de van szelektálható
csomagolóanyag, PET-palack is. Készítsetek magatoknak egy „kukanaplót”! Ez lehet egy
számítógépes táblázat, amelyhez mindenki hozzáfér, de ha inkább papíralapon dolgoznátok,
akkor egy már elhasznált papír másik oldalára írjatok, rajzoljatok. A januári kihívás megoldásai
alapján a papír újrafelhasználásban már profik vagytok úgyis.
Az alábbi táblázat csak illusztráció, de akár ezt is használhatjátok mintának.
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Rátok bízzuk, hogy milyen napszakban vizsgáljátok át a szemetesek tartalmát, de próbáljatok
meg olyan időszakot választani, amikor várhatóan már van tartalma a kukáknak. Mi valószínűleg az „ölelkezési idő” elejét és zárást követő időszakot választanánk.
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MUTASD A SZEMETED, MEGMONDOM KI VAGY!
Hihetetlennek tűnhet, de ezzel a napi pár perces feladattal nagyon sok mindent meg fogtok tudni
a gyógyszertári szokásaitokról. Miből is, hát a feladat második részéből!
Próbáljatok időt szakítani arra, hogy közösen átnézzétek a leírtakat. Mit láttok? Szemetet
vagy hulladékot – azaz haszontalanná vált anyagokat, amelyek hulladéklerakókba kerülhetnek
vagy csak számotokra haszontalanná vált anyagokat, amelyek megfelelően kezelve, szelektíven
gyűjtve újrahasznosíthatóak, vagy éppen még újra is használhatóak? Láttok lehetőséget átcsoportosításra – például a vécépapír-guriga kerüljön a papír hulladékok közé? Melyik kukában
miből van a legtöbb szemét? Melyik kukát lehetne esetleg felszámolni, mert szinte üres és csak
a nejlon-zacskót cserélgetik benne a takarítók?
Gondoljátok át, milyen módszereket tudtok bevezetni, hogy kevesebb hulladék
keletkezzen! Például a palackozott ásványvíz helyett rendelhettek visszaváltható üveges
szikvizet a helyi vállalkozótól. Kerttel rendelkezők előnyben, indulhat a komposztálás! A leghatékonyabb hulladékcsökkentési praktika pár szemetes felszámolása. Ez alapján készítsetek
magatoknak egy „to do” listát, azaz egy elvégzendő feladatok listáját. A feladat
célja az, hogy a gyógyszertári dolgozók számára megkönnyítsétek a hulladékkezelést, nagyobb
arányú legyen a szelektív hulladékgyűjtés és a legfontosabb, kevesebb szemét keletkezzen.
Hiszen a legjobb hulladék az, amely meg sem születik.

EXTRA SZORGALMI FELADAT
Szeretnénk összegyűjteni egy szemétre való szóviccet. Találjatok ki minél több szójátékot a feladat
kapcsán, amely tartalmazza a kuka vagy a szemét szavakat. Kitalálhattok nevet az éppen
a szemetet analizáló kollégának és adhattok nevet a kukának is. Minél többet nevetünk, annál
jobb kedvűen pontozunk. :)
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SZORGALMI FELADAT, AMIT MI VÉGZÜNK EL
Eddig mindig ti dolgoztatok. A kihívás végén azt gondoljuk, hogy szeretnénk nektek a sok-sok
tipp mellé még egy kis segítséget nyújtani. Írjátok meg, hogy mely hulladék fajtával van
a legtöbb nehézségeket, amit nem tudjátok hogyan lehetne csökkenteni vagy másképpen kezelni.
A legtöbb patika által megnevezett hulladékfajta kezelésére küldünk nektek tanácsokat.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2021. MÁRCIUS 29.
MIT KELL BEKÜLDENI HATÁRIDŐRE?





Bizonyítékot arról, hogy két héten keresztül vezettetek kukanaplót.
Leírást arról, hogy a kuka analízis során milyen megállapításokra jutottatok.
Örömmel veszünk képes vagy videós beszámolót is a folyamatokról.
Szorgalmi feladatot, ha szeretnétek megnevettetni a pontozó bizottság tagjait.

MI ALAPJÁN PONTOZUNK?






Feladat teljesítése, határidőre
A beküldött anyag tartalmazza a kiírásban szereplő elemeket.
Rossz válasz nincs, negatív pont sincs.
Értékeljük a kreatív megoldásokat.
A szorgalmi feladat hiánya negatív pontot nem von maga után, de végrehajtása plusz ponttal jár.

MILYEN NYEREMÉNYRE SZÁMÍTHATTOK?
A márciusi verseny nyertes gyógyszertári közösségét egy 15.000 forint értékű csomaggal ajándékozzuk meg.

HOVA FORDULHATTOK A KÉRDÉSEITEKKEL?
Kérdéseiteket az okopatika@hungaropharma.hu címre várjuk. Vagy, ha úgy gondoljátok,
sokakat érdekelhet a válasz, nyugodtan kérdezzetek az Ökopatika Facebook-csoportban,
a kihívás poszthoz kapcsolódó kommentben, megjegyzésben.

