Meghívó

Veszprém városa látnivalók sorával várja a turistákat.
A korabeli házak, templomok, múzeumok, a
Tűztorony, a várnegyed, és a veszprémi vár patinás
épületeiben gyönyörködhetnek az idelátogatók.
Nyaranta sok rendezvénynek ad helyet a város.
Veszprém nevezetességei közé tartozik még a viadukt
és az európai hírű állatkert, a Kittenberg Kálmán
Növény- és Vadaspark, mely az ország egyik legszebb
vadasparkja:

II. WASTE INFORMÁCIÓS
FÓRUM
WASTE Management Systems and
Recycling Industry in Adult Education
Támogató: European Committee

Veszprém a megye oktatási, közigazgatási,
művelődési és kulturális központja. A város két
színházzal is büszkélkedhet: a Petőfi Színházzal és a
Pannon Várszínházzal.

Helyszín:
2010. október 29.
Veszprém

8200 Veszprém
Jeruzsálemhegyi Egészségház,
Kiskőrösi u. 72.

A város oktatási intézményekben is gazdag. Itt
működött az a káptalani főiskola, ahol a XIII.
században a hét szabad művészet (filozófia,
grammatika,
retorika,
dialektika,
aritmetika,
geometria, asztronómia) mellett jogot is tanítottak. A
BME Nehézvegyipari Karának telephelyéül 1949-ben
Veszprémet választották. 1951 őszén Veszprémi
Vegyipari Egyetem (VVE) néven önálló egyetemmé
vált. 2006. március elsejétől a Pannon Egyetem nevet
vette fel, melynek használatával jobban kifejezésre jut
az egyetem regionális szerepvállalása és küldetése.

Radioökológiai Tisztaságért
Társadalmi Szervezet – Veszprém

A tervezett témakörök:
– WASTE Projekt bemutatása
–

WASTE Projekt partnerek és a projekt
tevékenységük bemutatása

Corvinus Egyetem - Budapest

–

Projekt fenntarthatóság Magyarországon

szervezésében

–

Projekt fenntarthatóság Dél-Kelet Európa
országaiban

–

Projekt eredményeinek hasznosíthatósága
Dél–Kelet Európa országaiban

–

Jövőbeli tervek és lehetőségek

és a

II. WASTE INFORMÁCIÓS FÓRUM
Kedves Kollégák!
A szervezők es a WASTE projekt partnereinek
nevében meghívjuk önt Veszprémbe, ahol 2010.
november 29.-én a II. WASTE INFORMÁCIÓS
FÓRUM kerül megrendezésre.
Az első információs fórumot 2009 májusában
Budapesten a Corvinus Egyetemen tartottuk azzal
a célzattal, hogy a média és az érdeklődő
szervezetek
számára
bemutassuk
konzorciumunkat és a projekttel kapcsolatos
tevékenységünket.
Jelen fórum egyik célja, hogy a projektben
résztvevő partnerszervezetek részére lehetőséget
nyújtson a projekt eredményeinek bemutatására
és a fenntarthatóságával kapcsolatos jövőbeli
tervek megtárgyalására. Másik fontos célkitűzés,
hogy
a
felnőttoktatással-,
hulladékok
újrahasznosításával foglalkozó hazai és külföldi
cégek, intézmények, szakemberek, számára
lehetőség
nyíljon
egymás
munkájának
megismerésére,
sikeres
szakmai
együttműködések kialakítására.

Fórum lebonyolítása
Magyar és kelet-közép Európai kollégák szóbeli
előadáson mutatják be a témakörhöz kapcsolódó
tapasztalataikat és eredményeiket. A Fórum két
részből áll. Délelőtt főként magyar szakemberek
tartanak előadást, míg délután a nemzetközi
szekció keretén belül a szomszédos országokból
érkező szakemberek osztják meg tudásukat. Az
előadások magyar és angol nyelven történnek 1530 perc időtartamban. A délelőtti és délutáni
szekcióülések között 1 órás ebédszünetet tartunk.
Konferencia nyelve: angol és magyar.
Helyszín:
8200 Veszprém
Jeruzsálemhegyi Egészségház, Kiskőrösi u. 72
Időpont: 2010.10.29. (péntek)
A konferencián való részvétel ingyenes!

Szervezők
Dr. Kovács Tibor: Radioökológiai Tisztaságért
Társadalmi Szervezet
e-mail: kt@almos.vein.hu
8201 Veszprém, P.O.Box:158
Tel/Fax.: +36-88-624178
Dr. Kajári Karolina: Corvinus Egyetem
e-mail: karolina.kajari@uni-corvinus.hu
Corvinus Egyetem-Budapest
Telefon: 36-1-482-6177
Fax: 36-1-209-0961
További információkért keresse a szervezőket,
illetve látogassa meg az alábbi honlapot
www.wasteproject.eu!
Viszontlátásra Veszprémben!
Tisztelettel,
Szervezők
2010. 10. 12. Veszprém

