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KÉRELMEK FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS GLOBÁLISAN ÉS JÁSZBERÉNYBEN
A klímaváltozás és az ebből következő globális felmelegedés a fejlett világ legnagyobb problémája. A
közlekedés, az ipari termelés terjeszkedése, a termőterületek mind nagyobb mértékben való beépítése
miatt erőforrásainkat - a Föld javait – olyan mértékben túlhasználtuk, hogy kb. az év közepére elhasználjuk
az az évre rendelkezésre álló erőforrásokat. Ezért fontos ráirányítani a figyelmet a fenntartható fejlődésre.
Ezt a folyamatot megállítani nem lehet, de lassítani nagyon szükséges.
Egy több napos rendezvény megtartása a téma kapcsán a városközpont egy természetes környezetében
(Margit-sziget). A rendezvény elsősorban a fenntartható fejlődésről, és szorosan kapcsolódva, a
természetvédelemről, és környezettudatosságról szól. Fel kell ismernünk, hogy mi emberek nagyon sokat
tehetünk azért, hogy a Föld eltartó képessége ne romoljon tovább ilyen rohamos ütemben. Figyelnünk kell
az ésszerű hulladékgazdálkodásra, a szelektív hulladékgyűjtésre, a motorizált forgalom háttérbe
szorítására, az újrahasznosításra, a megújuló energiaforrások használatára, az alternatív közlekedési
módokra. Rá kell irányítani a figyelmet a tisztább, zajmentesebb környezetre, hogy minél élhetőbb életteret
alakítsunk ki saját magunk, és az utánunk jövő generációk számára, azzal együtt, hogy más élőlények
életterét nem veszélyeztetjük. Meg kell értetnünk, hogy a fel nem dolgozott, eldobott szemét, mérgezi az
élőlények életterét, majd bekerül a vízbe, a talajba, onnan az élőlényekbe, és onnan pedig a táplálék révén
az emberek szervezetébe. A műanyag előállításához szükséges kőolaj származékok bekerülnek az
élelmiszerekbe; a mezőgazdasági, és az ipari feldolgozás, és az otthoni élet során használatos mérgező
összetevők nagyon károsan hatnak a szerves életformákra.
A CO2 kibocsátás az elmúlt 20 évben százszor nagyobbat emelkedett, mint az elmúlt húszezer évben! Ezek
a káros gázok elpusztítják a bolygónkat védő légkört, és olyan káros sugarak érik a Földet, és a rajta élő
élőlényeket, melyekkel nem fogunk tudni megbirkózni.
A biodiverzitás (az élőlények sokfélesége) rohamosan csökken. Egy növényfaj kihalása 30 másik élőlény
kihalásához vezet! Minél kisebb egy biolológiai rendszer biodiverzitása, annál sérülékenyebb a rendszer,
annál rugalmatlanabbul reagál a változásokra.
Az utolsó órában vagyunk ahhoz, hogy mindnyájan megértsük, ezt a folyamatot lassítanunk kell.
Mindannyian tehetünk érte, azzal, hogy bizonyos mindennapi dolgokon változtatunk. A kétnapos
rendezvény arra hívja fel a figyelmet, mire kell figyelnünk, mit tehetünk mi is nap, mint nap.

PROGRAM:
2022.05.28 10:00-14:00 Előadássorozat környezetvédelmi szakemberekkel
2022.05.29 Margit-sziget 8:00-18:00
családi alkotások hulladékokból
kézműves foglalkozás újrahasznosítható anyagokból
újrahasznosított anyagokból készült vízi alkalmatosságok versenye a sziget körül
nap-, szél-, víz erőmű bemutatása
szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő, bemutató program
a jászberényi hulladékudvar bemutatása
használt termékek cseréje
szemétszedés a város több pontján, elsősorban
természeti értékek területén
családi gyalogos túrák a közeli természetvédelmi
területeken

