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MEGHÍVÓ

A Kárpát-medencei Gyümölcsészeti Hálózat 2016. évi Találkozója

Helyszín: Drávafok, Fodor-kúria
Időpont: 2016. november 18-20. (Péntek-vasárnap).
A találkozó főtémája: A gyümölcsliget mibenléte és annak elismerése művelési ágként.
Program:
(A tervezett program a találkozó ideje alatt fölmerülő igények szerint változtatható.)
Péntek
17.00-tól Érkezés
18.30-tól Vacsora
19.30-tól Kötetlen program: filmvetítés, pálinka kóstoló hozott pálinkákból…
Szombat
08.00-09.00 Reggeli
09.00-10.00 Lantos Tamás előadása: Erdő-gyümölcsös-gyep átmenetek – és 

haszonvételük.
10.00-13.00 Műhelymegbeszélés: Mik a gyümölcsliget általános ismérvei? Milyen 

gyümölcsészeti formák sorolhatók a gyümölcsliget kategóriába: 
legelő/kaszáló gyümölcsös, gyümölcsfa-sor, gyümölcsény, természetszerű 
gyümölcsös stb.

13.00-14.00 Ebéd
14.30-16:30 A gyümölcsészeti hálózat aktuális teendői: értékelés, tervezés, megbeszélés
16.30-18.30 Résztvevők gyümölcsészeti tapasztalatcseréje.
18.30-19.30 Vacsora
19.30-tól a) Gyümölcsfajta és gyümölcstermék bemutató hozott gyümölcsökből, 

készítményekből.
b) Hozott növényi szaporító anyagok ajándékozása, cseréje.

Vasárnap
08.00-09.00 Reggeli
09.00-09.20 Kajner Péter és Szabadkai Andrea előadása: A gyümölcsliget, mint művelési 

ág bevezetésének lehetőségei.
09.20-12.30 Műhelymegbeszélés: Mi a jelentősége a művelési ággá nyilvánításnak? Mi a 

folyamat hivatalos útja? Milyen szakértők bevonása erősítheti az ügy előre 
haladását?

12.30-13.30 Ebéd
13.30-16.00 További teendőink.
16.00-tól Elutazás

A találkozó ideje alatt és a találkozó helyszínén látható lesz a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány „Alkalmazkodó 
gyümölcsészet a jövő kertje a Kárpát-medencében” című kiállítása.

További információk:

Kérünk mindenkit, ha cserére vagy ajándékozásra szánt gyümölcsfa oltványa, bármilyen vetőmagja vagy 
más növényi szaporító anyaga van, azt hozza magával. A gyümölcsfajta és gyümölcstermék bemutatóra 
bármilyen gyümölcsöt és terméket szívesen látunk.

Jelentkezés: Akik részt szeretnének venni a találkozón, legkésőbb november 15-éig jelezzék a meghívó 
végén megadott címeken! (Az előzetes bejelentés nélkül érkezőknek nem biztos, hogy tudunk szállást és 
étkezést nyújtani.)
Megérkezés: nov. 18-án (péntek) 17.00 órától
Szállás: a drávafoki Fodor-kúriában: 6 szoba, összesen 26 ágy, három zuhanyozó.
Ellátás: Szombaton és vasárnap meleg ebéd. Kérünk minden résztvevőt, hogy reggelikre és vacsorákra 
mindenki maga hozzon ennivalót.



Kérünk mindenkit, hogy hozzon magával törölközőt, papucsot, illetve – aki teheti – hálózsákot vagy 
ágynemű huzatot. A 26 fő feletti résztvevők csak matracon, saját hálózsákban tudnak aludni.
Utazás: A vonattal érkezőket Sellyéről kérés esetén költségtérítés ellenében autóval szállítjuk Drávafokra. 
Útiköltséget nincs módunkban téríteni.
Részvételi díj: 7.000 Ft/fő, ami a találkozó önköltsége. Magába foglalja a szállást két éjszakára, a két 
ebédet, teát, kávét és a találkozó egyéb költségeit. Ezen belül a szállás 1.500 Ft/fő/éjszaka. Aki a szállást 
nem veszi igénybe, annak éjszakánként ennyivel csökken a részvételi díja.
Elérhetőségeink:
Gedő Ibolya (30-3898345) vagy Lantos Tamás (20-3472686)
Vonalas telefon: 73-352 333
E-mail: ormansagalapitvany@gmail.com

VISNYESZÉPLAKI HÍREK
- Filmklub: Az őszi betakarítási munkák végeztével újra elindítottuk a filmklubunkat. Az 56-os Forradalom 
emlékére vetítettük a „Berni követ” s a „Szerencsés Dániel” c. filmeket. A folytatásban a 60-as, 70-es évek 
kiváló alkotásaiból szemezgetünk. Többek között Kósa Ferenc művei (Tízezer nap, Ítélet, Hószakadás) és 
Fábri Zoltán filmek (20 óra, Két félidő a pokolban, Nappali sötétség) lesznek terítéken.

- Vadkár ügyben (jelenleg elsősorban a vaddisznók vannak fölényben, reméljük hamarosan terítéken…) sok-
sok kört futottunk már. A legígéretesebbnek a mostani közös vadhajtás ígérkezik, a helyi vadásztársasággal 
karöltve (november 19. szombat). Mi hajtunk, ők lövöldöznek.

- 20 éves a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület!! Faültetéssel és gyümölcsnappal 
ünnepeljük a kivételes évfordulót.

- Baji Béla elmaradt előadása/kertlátogatásai a tervek szerint november végén lesz megtartva.

- A helyi igényekhez, lehetőségekhez idomulva készítünk egy „Zöld útmutató” füzetkét, amelynek 
segítségével reményeink szerint tovább csökken Visnyeszéplak ökológiai lábnyoma.

OLTÓGALLYAK NYOMÁBAN XIII.

Kiskertek gyümölcsöseinek kialakítása és biológiai növényvédelme

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az Öko-forrás Alapítvány gyakorlatorientált gyümölcsgazda 
képzési sorozatának tizenharmadik eseményére!

Időpont: 2016. november 20. vasárnap 11 óra

Helyszín: Budakeszi Vadaspark, Foglalkoztató központ (a Vadaspark bejárata felé tartó gyalogút bal 
oldalán egy szép, fából, üvegből épült házacska)
Előadó: Székely Gyöngyvér agrármérnök, a Bio Gazdabolt vezetője
A képzés célja: a gyümölcsös telepítésével és művelésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek 
átadása, amit ezúttal a telepítés és a növényvédelem témakörével folytatunk. Az előadáson részletesen 
végigvesszük a telepítés szempontjait és a biológiai növényvédelmi technológiákat, különös tekintettel a 
moníliára.

Költség hozzájárulás: kérjük, hogy 400 Ft adománnyal támogassa az előadássorozat megrendezését!

A programot a terem biztosításával a Pilisi Parkerdő Zrt. támogatja.

Kérjük, részvételi szándékát jelezze az onkepzokor@t-online.hu címen

mailto:ormansagalapitvany@gmail.com


BOLYAVÁRI ESTÉK
Enyészet / November 12.  17 órakor: Szombat-délutáni beszélgetés / Rockenbauer Antal - Egy hónap 
kínai barátaim között

„Utam célja egy tudományos együttműködés kiteljesítése volt Tiencsinben, a Medical University 
vendégprofesszoraként, de alkalmat adott arra is, hogy kissé közelebb kerüljek a kínai világhoz.
Egy hónap alatt a kínai társadalomnak csak nagyon kis szeletét lehet megismerni, és ezen belül is csak az 
egyetemi világgal kerültem szorosabb kapcsolatba. Arra viszont jó alkalmat biztosított ez a hónap, hogy 
megszabaduljak néhány sztereotípiától, jobban megismerjem az ottani emberek céljait, vágyait, szokásaikat 
és gondolkozásukat. Számomra a legnagyobb élmény a kínaiak rendkívüli vendégszeretete volt.”

18. Perneczky László / A paksi atomerőmű üzemeltetési és lebontási kérdései
Paks2-vel vagy anélkül? A greenpeace hamis válasza.  Miért nem építünk újabb szélkerekeket? Mert nincs 
elég. Vizi erőműveink? Miért nem építünk vizi erőműveket? Csak.

Paks 1 aktuális kérdése: meddig üzemel? Üzemidő hosszabbítás. Mi lesz Paks1-gyel ha már lejár az 
élettartama? Lebontjuk, de miből? Igaz-e, hogy már teljesen megoldott a nukleáris létesítmények teljes 
lebontása?

Igaz-e hogy a legolcsóbb a nukleáris energia árama?

19. Téli-araszoló lepkék rajzása /A késő délutáni erdei sétát Mészáros Zoltán lepkész vezeti.
„Magyarországon körülbelül 4600 lepkefaj él (közülük kb. 2200 molylepke faj). A lepkék egy része 
viráglátogató, vagyis a méhekhez hasonlóan szájszervével, a pödörnyelvvel hozzásegíti a növényeket a 
megtermékenyüléshez. Vannak azonban olyan lepkefajok is, amelyeknek nincs pödörnyelvük, ezek nem 
viráglátogatók. Ilyen többek között az araszolólepkék nagy része is. A kifejlett lepkék petéket raknak, 
hernyóként nőnek fel, bebábozódnak, és a bábból kel ki a lepke, amelynek fajtól függően évente egy vagy 
több nemzedéke van.

Most a késő ősszel rajzó araszolólepke-fajok lepkéit megyünk megnézni. Ezek késő este, sötétedés után 
rajzanak. Aki velünk jön, hozzon magával egy zseblámpát és - ha fényképezni is akar -, egy kis fotógépet 
is.”
Találkozás a Széll Kálmán téren az óra alatt. Indulás öt órakor.

25. Csóka György / A biológiai sokféleség és az erdők egészsége

- A sokféleség/diverzitás a környezettan/ökológia tudományának egyik jelentős részterülete.
-  Az erdei változatosság/biodiverzitás megőrzése, illetve, megújítása/regenerálása a természetvédelem 
egyik fő célkitűzése.
- Ugyanakkor a változatosság/biodiverzitás jelentősen csökkentheti az erdőkárok kockázatát, megerősíti/stabilizálja 
az erdőket, erősíti az erdő védekező-/immun-rendszerét, azaz az erdőgazdálkodás hosszú távú céljait is 
nagyban szolgálja.
- Az erdőgazdálkodás módja kedvezőtlen, ártalmas/negatív és kedvező/pozitív irányban is meghatározó 
módon befolyásolja az erdei fajgazdagságot/biodiverzitást.
- Számottevő költségtöbblet, illetve veszteség nélkül is nagymértékben növelhető az erdők 
sokfélesége/biodiverzitása. Ehhez sok esetben csupán szemléletváltozás szükséges.

Az előadás konkrét példákat mutat be arra vonatkozóan, hogy a sokféleség/diverzitás hogyan erősíti az 
erdők egyensúlyát/stabilitását, önszabályzó képességét.

Elérhetőségek:
BolyaFészek, 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Távbeszélő: 312-68-77, távlevél: bolyanyo@freemail.hu és bolyapo@gmail.com

mailto:bolyapo@gmail.com


VI. HELYI TERMÉK NAP
Helyszín: Kaposvári Egyetem, Tükrös Aula
Ideje: 2016. november 16. szerda

Program:

10. 00 -  10.40 Dr. Cey-Bert Róbert – Mit ettek őseink, illetve mit eszik a mai magyar ember?
10.45  -  11.00 Lantos Tamás – Legyen az élőhelyünk az éléskamránk! A természetszerű gyümölcsészet.

11.20  -  12.15 Gelencsér Géza – Kiútkeresés a Koppányvölgyben. 11 év helyi vidékfejlesztési munka 
tapasztalatai.
9.00 – 14.00 Helyi termék vásár

Bővebben: Dr. Pósa Roland, állatorvos – gazdálkodó, Tel: +36-30-317-3101

A MAGYAR TERMÉSZETVÉDELEM HELYZETE, 2016
Időpont: 2016. november 17. (csütörtök) 9.40-13.30 óra

Helyszín: Országgyűlés Irodaháza (I. emelet I. sz. tanácsterem)
Cím: 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 19.

A konferenciához kapcsolódóan a Magyar Természetvédők Szövetségével együttműködve „Őrzők” címmel 
egy, a Föld Barátai szervezet nyolc tagjának természetvédelmi munkáit bemutató fotókiállítás is 
megtekinthető az aulában, melynek megnyitója 9.40-kor lesz.

PROGRAM

9:40-10:00   Az „Őrzők” című fotókiállítás megnyitása

10:00-10:05  Köszöntő / Sallai R. Benedek, az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága elnöke

10:05-10:40 A természetvédelem 21. századi kihívásai

Varga Zoltán, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem

10:40-12:10 Természetvédelmi politika és gyakorlat Magyarországon
Jogi szabályozás és intézményrendszer, hatósági munka, finanszírozás, a természetvédelmi szempontok 
érvényesülése más ágazatokban.
A panelbeszélgetés résztvevői:
- Csepregi István környezetvédelmi és szabályozási jogász
- Vajna Tamásné Madarassy Anikó címzetes egy. docens, a Kiskunsági Nemzeti Park nyugalmazott igazgatója

- Gyulai Iván igazgató, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány
- Szemethy László egyetemi docens, Szent István Egyetem

12:10-12:30 Kávészünet

12:30-13:20 A természetvédelem civil szemmel / A panelbeszélgetés résztvevői:
- Halmos Gergő ügyvezető igazgató, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

- Farkas István ügyvezető elnök, Magyar Természetvédők Szövetsége
- Sipos Katalin igazgató, WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány

13:20-13:30 A konferencia összefoglalása és lezárása

Sallai R. Benedek, az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága elnöke

A panelbeszélgetések levezetésében közreműködik: Ilosvay György, az MTVSZ Herman Ottó Mediátor-
díjjal kitüntetett társelnöke.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Mivel a terem befogadóképessége max. 120 fő, 



fenntartjuk a jogot a létszámkorlát feletti jelentkezések visszautasítására.

Részvételi szándékát (a beléptetéshez szükséges igazolványszám megadásával) kérjük, jelezze az 
ffbrendezveny@parlament.hu e-mail címre.

Jelentkezési határidő: 2016. november 15.

Kérjük, hogy a beléptetés időigényessége miatt, a pontos kezdés érdekében az Országgyűlés Irodaházába 
történő belépést időben, a rendezvény kezdete előtt legalább fél órával kezdjék meg. A zökkenőmentes 
áthaladáshoz kulcsot, fémtárgyakat, mobiltelefont a zsebekből a futószalagra kell helyezni, melyre 
szíveskedjenek felkészülni. Parkolót nem tudunk biztosítani.

EMLÉKEZTETŐ - MŰHELYBESZÉLGETÉSEK A 
FENNTARTHATÓSÁGRÓL - 2. alkalom
Helyszín: Kishantos
Ideje: 2016. november 19. szombat 11.00-17.00
Téma: A biológiai sokféleség és az ökoszisztémák jelentősége - felelősségünk unokáink jövőjéért

Előadások és előadók:
Ács Sándorné: Hol és miért tévesztettünk utat?

Lendvai Gábor: Félelmetes ütemben pusztítjuk a természet rendszereit
Mangel Gyöngyi: Unokáink jövőjének eladása a fenntartható fejlődéssel össze nem egyeztethető paksi 
bővítéssel

F-FAKTOR: FENNTARTHATÓSÁGI MŰHELY - vitafórum sorozat
Boldogság-felelősség-fenntarthatóság / szakmai fórum

Helye.  Budapesti Műszaki Egyetem, Q épület A240-es terem.
Ideje: 2016. november 23., 17 óra

Mi fán terem a fenntartható fejlődés? Vezet-e út egy fenntartható(bb) világba? Mi köze a boldogságnak a 
fenntarthatósághoz?  Összeegyeztethető-e a felelős életvitel a fogyasztói szokásokkal?

Moderátor: Dr. Pálvölgyi Tamás egyetemi docens
Vitaindító előadók: Dr. Baritz Sarolta OP nővér, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
Dr. Nemes Csaba főosztályvezető, NFM
Harazin Piroska egyetemi tanársegéd, BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszék
Dr. Valkó László c. egyetemi tanár, BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszék

http://fk.bme.hu/hu/ffaktor_index.html

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékot november 4-ig az info@fk.bme.hu 
címen jelezzék!

KÖNYVAJÁNLÓ. BORSOS BÉLA: AZ ÚJ GYŰRŰFŰ
„A korombéli ember sok mindent átélt már ebben az országban. Éppen elkerülte a szörnyű ötvenes éveket,
az amnesztia után eszmélt, és mire felnőtt lett, recsegni-ropogni kezdett a szocializmus remek épülete. Aztán
beköszöntött  a  vad  kapitalizmus,  eredetinek  egyáltalán  nem  nevezhető  tőkefelhalmozás,  a  köztulajdon
kiárusításának kora. A következő fordulóban az intézményesített tolvajlás, mostanában pedig az új állami

mailto:ffbrendezveny@parlament.hu


monopolkapitalizmus,  nepotizmus  és  autoriter  rezsim  kiépítése  a  cél.  A  természettel  való  kapcsolat
rendezése ezen időszak alatt soha, sehol nem szerepelt a sürgős teendők listáján. Mégis voltak és vannak,
akik megpróbálják. Eme úttörők egy maroknyi csoportjáról szól ez a könyv.”

A szerzőről
Némi malíciával túlképzett sarlatánnak mondható. Lódoktori – ahogyan annak idején mondták – diplomáját
szögre  akasztva  a  környezetvédelem  lett  a  vesszőparipája.  Szabadúszó,  volt  parlamenti  szakértő,
tudományos kutató, szaktanácsadó és az ENSZ szerződéses munkatársa. Bár földrajzból doktorált, mégis
ökológusnak  –  humánökológusnak  –  képzeli  magát.  A  rendszerelméletet  tartja  ember  és  természet
kapcsolata  legkívánatosabb  rendező  elvének.  Részt  vett  a  magyar  Tisza-völgy  tájgazdálkodási
koncepciójának kidolgozásában. A gyűrűfűi ökofalu egyik alapítója, meghívott egyetemi oktató, a „publikálj
vagy pusztulj” törvényének értelmében öt könyv és számos hazai, külföldi szakcikk, könyvfejezet szerzője.
Mellesleg szakfordító és szinkrontolmács, mert valamiből mégis csak meg kell élni.

CSERE-BERE
Régi fajta gyümölcsfa oltványaimat felajánlom cserére!
Értük pultonálló, télire való, - inkább férges, varas, de - vegyszerezés nélküli gyümölcsöt kérek. Olyan 
kevés volt mifelénk a gyümölcs idén, hogy éhezem...
A gyümölcsész találkozón, Drávafokon is van lehetőség ilyen jellegű hasznos cserékre!

Ízelítő a választékból: batul, nyári csíkos fűszeres, mádai kormos, piros pogácsa, tökalma, bőralma, tüskés körte, 
alexander, serres olivér, bohusné vajkörtéje
Kapcsolat: Drimmer Marci  Drótposta: drimmermarton@gmail.com T: 30/3249044



EURÓPAI HULLADÉKCSÖKKENTÉSI HÉT
Környezeti tanácsadással a hulladékok csökkentéséért

Kereken hatvan akciót szervezünk november 23-és 29 között a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának 
tagszervezeteivel az Európai Hulladékcsökkentési Héten.  A kampány célja idén is a figyelemfelhívás, a 
hulladékokkal kapcsolatos szemléletformálás, minél több önkéntes bevonásával. Hogy mennyire egyszerű 
módon csökkenthető a hulladék mennyisége a háztartásokban, azt a környezeti tanácsadókkal számos 
formában igyekszünk megismertetni. Hasznos ajándékokkal ösztönözni is fogjuk az alábbi akciókhoz 
csatlakozókat:

1. Csökkentsük együtt az ételhulladék mennyiségét!

Például a vasárnap esti lelkiismeret furdalás helyett, a hétvégi menüből megmaradt, jó állapotú, de a 
családban már megunt finomságokat bedobozoljuk és másnap barátainkat is bevonva jót falatozunk egymás 
főztjéből. „Hozz egy dobozt!” szól a meghívás, és a ki nem dobott ételhulladék mennyisége alapján, azt is 
megtudhatjuk, hogy pazarlás helyett mennyi ételmaradék kidobását előztük meg a hétfői akciónkkal. 
Betérhetsz ételmaradékos dobozoddal tanácsadó irodáinkba, s nem csak jól lakva, de hasznos ajándékkal 
távozhatsz tőlünk.

2. Tegyünk együtt a kevesebb csomagolási hulladékért!

Segítünk megtalálni a háztartásban keletkező csomagolási hulladék mennyiségének csökkentési módjait, ha 
rendezvényeink büféit meglátogatod a héten. Megismerheted, hogy milyen egy igazi, „Nulla csomagolás” 
büfé. A „vízbárba” egy palackban el is hozhatod a csapvizedet otthonról, ugyanis vízteszterrel közösen 
összehasonlítjuk, hogy valóban megalapozott-e, hogy a saját csapvized helyett a hatalmas szemetet okozó 
PET csomagolású vizet választod nap, mint nap. Megsaccoljuk, hogy mekkora lehet az egyszer használatos 
hulladékok mennyisége (pl. ásványvizek, gyümölcslevek, zöldségek, gyümölcsök csomagolása esetében), 
melyek keletkezését megelőzhetjük, ha megfelelő odafigyeléssel vásárolunk.

3. Reklámok, szórólap? Köszönöm, nem kérek!

Tele van a hócipője a postaládába dobott nem kívánt reklámanyagokkal? Keressétek fel ezen a héten 
tanácsadó irodáinkat, ahol „Nem kérek szórólapot!” matricát vehettek át a címzés nélküli hirdetések ellen. 
Ezzel az egyszerű kis címkével bizony jelentősen csökkenthetjük a papírhulladék mennyiségét. Azt is 
megbecsüljük majd, hogy vajon milyen mennyiségű a papír hulladék mennyisége, mellyel ez által 
megkíméltük magunkat és környezetünket.

4. Takaríts környezetbarát tisztítószerekkel!

Környezeti tanácsadóinkkal segítünk megismerni, mikre cserélheted le a háztartásodban fellelhető mérgező 
anyagokat, tisztítószereket. Csatlakozhatsz a házi készítésű környezet- és emberkímélő tisztítószereket 
gyakorlatban is ismertető műhelymunkánkhoz (pl. mosószóda, gesztenye, eset, hamulúg). Megbecsüljük azon 
mérgező anyagok mennyiségét, amelyeket nem használunk fel a jövőben, ha az alternatív szereket választjuk.

5. Az újrahasználat ösztönzése

Térj be hozzánk egy kávéra, teára! De hozd el az otthon feleslegessé vált kacatjaidat is (bizsuk, ruha 
kiegészítők, játékok, váza, stb?), mert lehet, hogy el tudod cserélni valamilyen, számodra hasznos dologra, 
vagy éppen tudunk belőlük készíteni meglepetés holmikat, amire még te sem számítottál. Nem gondolunk 
rá, de az újra használattal, javítással és csere-berével is megelőzhetjük a túlzott fogyasztást és tudatos 
vásárlókká válhatunk. A rendezvény végén számba vesszük az elcserélt, megjavított, vagy újjá varázsolt 
termékeket, hogy mennyi tárgy az, mely börzénknek köszönhetően nem a szemetesben végezte, mert 
meghosszabbítottuk életútjukat.

6. A konyhától a kertig: Mindent a komposztba, amit lehet!

Társasházaknál gyakran nem tudják megoldani, hogy a konyhai és kerti szerves anyagokat 
komposztálhassák, azaz újrahasznosíthassák. Az ország tíz pontján szervezünk a helybeliekkel olyan 
műhelymunkát, ahol a szokásostól nagyobb méretű komposztáló ládákat állítunk fel. Kiszámoljuk, hogy egy
hét alatt, vajon mekkora azon szerves anyagok mennyiség, amelyek az Európai Hulladékcsökkentési Hét 



során komposztálásra és nem a vegyes hulladékot tartalmazó kukába kerültek. Összeadjuk azon emberek 
számát is, akik az akció hatására szelektíven kezdték gyűjteni a szerves anyagokat is és a jövőben közösen 
komposztálnak.

7. Szelektáljunk ökosan!

Komoly fejtörést okoz a helyes szelektálás, hiszen rendkívül sokféle hulladék keletkezik háztartásainkban. 
A szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, elterjesztése érdekében segítjük és végig követjük egyes 
családok/közösségek tagjainak heti hulladékválogatási szokását. A hét végén pedig megvizsgáljuk a 
helyesen szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségét, megbecsüljük, hogy így mennyivel kevesebb hulladék 
került a vegyes hulladékgyűjtő edényekbe, s onnan a szemétlerakókra.

Háttér: Az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében tavaly 476 akcióötletet valósítottak meg önkéntesek
Magyarországon. Idén ettől is több hulladékcsökkentő, szemléletformáló akció valósulhat meg a kampány 
keretében 2016. november 21-29. között.

További információk: www.kothalo.hu, www.hulladekcsokkentesihet.hu,
https://www.facebook.com/zoldhaztartas/?fref=ts, kothalo@kothalo.hu, 06-70/600-2852
https://www.facebook.com/szelektivinfo/?fref=ts

A Standing Rock

…nyolcezer dakota, sziú és lakota indiánnak otthont adó rezervátum, ám jelenleg gyakorlatilag ostrom alatt 
áll. Egy kőolajvezeték kiépítése miatt a rezervátumot felszámolnák. 

Az indiánok békés tüntetésekkel próbálják megtartani maradék földjüket, ivóvizüket, amire a hatalom 
tankokkal, rendőrökkel, harci kutyákkal válaszolnak. 

Ami ott jelenleg történik, a legékesebb példája a bolygónkon zajló hatalmi játszmáknak, a környezet és a 
hagyományok eltiprásának, annak, hogy bármilyen érték elpusztítható, ha pénzről van szó. Ez már nem 
pusztán az indiánok harca, ez a világ harca, Standing Rock jelenleg a pusztítás és az ÉLET szimbóluma.

Bővebben az alábbi cikkben olvashattok erről: 
http://kettosmerce.blog.hu/2016/11/02/standing_rock_az_amerikai_oslakosok_harca_mindannyiunk_jovojeert

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
Szerkesztette: Zaja Péter: namzi@tvn.hu  
Lektor: Kilián Imre: kili@gyurufu.hu
A naptár a Szigetköz kalendáriumból való. Készítette: Fűzfa Zoltán
Munkánkat támogatja: A Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési 
Egyesület
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