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Tisztelt Olvasóink!
Reméljük már mindenki túljutott a jól megérdemelt nyaraláson. Felénk is csendesebb,
nyugalmasabb időszakot jelentett a nyáridő. Így most mi is, rendhagyó módon, összevont, - ezért
picit terebélyesebb – hírlevéllel jelentkezünk.
Kedves olvasóink immár kifelé haladva a nyár hevéből, halványan feltűnik a horizonton – nem
délibábként- az ősz. Jelezve ezzel az újabb tanév és munkás hétköznapok kezdetét. Lassacskán
mindenki visszatér a remélhetőleg megannyi pozitív élményekben gazdag vakációkból. Véget érnek
lelkes nyári foglalkozásaink. Újult erővel és energiával feltöltekezve vágunk bele az eseménydús
színes levelekkel valamint programokkal teli szeptembernek. Hírlevelünkkel szeretnénk az
elkövetkezendő szeptemberi események bemutatása mellett, egy kis visszatekintővel a nyári
hangulatot ameddig csak lehet kitolni.
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Július – Szent Jakab hava – Nyárhó – Áldás hava

A meteorológusok Nyárhóként tartják számon, a régi Székely-Magyar naptár szerint Áldás havának
nevezik, eleink a Tehéntor (Aratás) hava elnevezést használták júliusra, a hónap régi katolikus neve
pedig: Szent Jakab Hava
A római naptárban a Quintilis, „Ötödik” nevet viselte, I.e. 44-ben nevezték el júliusnak Julius Caesarról.
A nyár legmelegebb hónapja, de lehet szélsőséges az időjárás. A tikkasztó forróságot
megszakíthatják az égiháborúval ránk törő heves záporok, esetleg jégesők.
A gazdaemberek a nyár legnagyobb munkájára a gabona betakarítására figyeltek.
Úgy gondolták, szép idő várható, ha reggel és este a füst egyenesen magasra szállt, ha napnyugtakor tiszta
volt az ég, és a csalogányok szorgalmasan énekeltek.
Ha viszont a kakasok napnyugta után kukorékoltak, vagy ha a varjak, a gyöngytyúkok és a pávák sokat
kiáltoztak, akkor rossz időre számítottak.
A kenyérgabona betakarításának sikerességét különböző vallásos szertartásokkal, szokásokkal igyekeztek
biztosítani.
A legtöbb helyen az aratást kalapemeléssel, imádsággal, fohászkodással kezdték.
A templomkertben összegyűjtötték az aratáshoz használt eszközöket, melyeket a pap megszentelt.
A munkát végzők a búzatábla szélén letérdeltek, keresztet vetettek.
Egy talpalatnyi gabonát mindig aratatlanul hagytak, hogy jövőre is jó termés legyen, és jusson az ég
madarainak is.
Az utolsó kévéből koszorút fontak, mely lehetett korona formájú, csigaszerű vagy koszorú alakú, a
legszebb kalászokból készítették, mezei virágokkal, szalagokkal díszítették.
A munkások énekelve vitték a koszorút a gazda házához, akinek arattak.
A gazda a váltsággal kiváltott koszorút a mestergerendára akasztotta, ezzel is jelezve az aratás végét.
Tavasszal a szemeket kimorzsolták a koszorúból és a vetőmag közé keverték a jó termés reményében.
A nehéz, hosszú munkát bőséges jó vacsora, bor és táncmulatság zárta.
Az aratóbálokat elsősorban az uradalmakban rendezték, ahol aratással, búzával kapcsolatos dalokat
énekeltek:
„Arass rózsám, arass, megadom a garast.
Ha én meg nem adom, megadja galambom.”
Népi megfigyelések:






ha július nem főz, szeptembernek nem lesz mit ennie
Sarlós Boldogasszony napi eső Lőrinc-napig tart
ha Mária-Magdolna napján szép az idő, jót tesz, ha rossz, úgy ártalmas
ha Anna napján a hangyák bolyokat készítenek, úgy csapadékos tél lesz
Ernő napi eső langyos telet hoz

http://www.rfmlib.hu/gyerek/book/julius-szent-jakab-hava-nyarho-aldas-hava-0
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Július 11-e Népesedési Világnap
A szén hasznosítása megkétszerezte, az olajé a hatszorosára növelte a Föld népességét. A világ ma
évente több mint 80 millió emberrel gyarapodik, és 2030-ra már közel 9 milliárdan élünk a Földön.
Vajon még mennyi embert képes eltartani a Föld – ezekre a kérdésekre kerestük a választ a
népesedési világnapon.
Még soha nem élt egy időben ennyi ember a Földön. Több mint 10 000 nemzedék kellett ahhoz, hogy az
emberi népesség létszáma elérje a 2 milliárdot. Azután egyetlen nemzedék élete során (a II. világháború
után születettek életében) nőtt a földi népesség száma 2 milliárdról 7,4 milliárdra.

http://www.fna.hu/hir/tulnepes16
http://www.origo.hu/gazdasag/20160711-nepesedes-vilagnapja-ensz-ksh-statisztika.html
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/nepesedesi_vilagnap
World Population Day (UNDP decision 89/46 15, A/RES/45/216)
http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/
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Mangrove erdők védelmének világnapja (Július 26)
A korallzátonyok és a mangrove erdők a bolygó legritkább ökoszisztémái közé tartoznak, és a földfelszín
1,2 százalékát borítják. Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) megbízásából készített
elemzésből kiderült, hogy a mangrove erdőknek mára az egyharmada, a korallzátonyoknak pedig a
harminc százaléka elpusztult, 2030-ig pedig ez utóbbiak 60 százaléka tűnhet el.
A Mangrove erdők kulcsszerepet játszanak az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, ugyanis ötször több
szén-dioxidot képesek megkötni, mint bármely más erdőtípus a világon. Ezért is tragédia, hogy a világ
mangroveerdőinek fele mára elpusztul. De nem Sri Lankán!
A mangrove erdők a trópusi vidékeken találhatóak, a tenger és a szárazföld találkozásánál. Éppen ezért
nagyon fontos szerepet játszanak a áradások elleni védekezésben, a cunamik hatásának tompításában, de a
tengeri élővilág megvédésében is.

https://hir.ma/kulfold/india/a-nok-mentik-meg-a-mangrove-erdoket/556292
http://hvg.hu/vilag/20060125mangrove
International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem (
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Tigrisek világnapja július 29

„Délkelet-Ázsia tigriseinek helyzete válságos. A régió országai nem végeznek szervezett felméréseket. A
tigrisek fennmaradását veszélyezteti, ha nem cselekednek azonnal" - mondta Mike Baltzer, a WWF
Tigrisvédelmi programjának vezetője.
Bár a szabadon élő tigrisek száma az elmúlt időszakban nőtt, az illegális kereskedelem megfékezése és az
élőhelyvédelem mellett elengedhetetlen a tigrisek testrészeiből készített tárgyak - főleg a tigriscsontból
készített,gyógyhatásúnak vélt készítmények - iránti kereslet csökkentése is, a nagyragadozó
fennmaradásáért. Ezt a keresletet nagymértékben gerjesztik az elméletben legálisan működő
tenyésztelepek is, amelyek átvilágítására szólít most a WWF. A tenyésztés jelenleg átláthatatlan helyzete
megnehezíti az ellenőrzést, mert az illegális tigriscsont legalizálására ad módot.

Ma van a tigrisek világnapja, vessünk véget a kereskedelmi célú tigristenyésztésnek!
A Tigrisek Világnapján a WWF a tigristenyésztő központok vizsgálatát és a kereskedelmi célú
tigrisfarmok haladéktalan bezáratását sürgeti Ázsia szerte. A szervezet hazai irodája szerint mindannyian
tehetünk a tigrisekért.

http://www.ng.hu/Fold/2015/07/30/Tigrisek-Vilagnapja
http://wwf.hu/fajok_/1/tigrisek-vilagnapja
http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/07/29/ma_van_a_tigrisek_vilagnapja_vessunk_veget_a_kereske
delmi_celu_tigristenyesztesnek/
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Július utolsó szombatja:
A balatoni halak napja.

Az ország legnagyobb élővizére, a Balatonra kívánja felhívni a figyelmet a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium azzal, hogy
2004. óta minden év július vége,
a hónap utolsó szombatján
megtartják a Balatoni Halak
Napját.

Ezen a napon minden a
haltalálmányok,
finomságok
kóstolója,
játszóház, egész nap halászati, horgászati eszközök kiállítás.

halakról
szól!
Verses
halfelismerő,
halas
vízparti
kvíz-party,

http://www.balatonimuzeum.hu/kiallitasok/allando-kiallitasok/item/241-balatoni-halakakvariuma?gclid=CLWbvtfamdUCFcioGAodRQkPQQ
http://www.bbhsz.hu/kezdolap/archivum/1612-balatoni-halak-napja.html
http://balatonihal.hu/Hirek/Szombaton-lesz-a-Balatoni-Halak-Napja-Balatonfoldvaron
http://eletmodszer.com/blog/balatoni-hal-omega-zsirsavak.html
7

A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos
Non-profit Információs Központ fejlesztése Hódmezővásárhelyen
KEOP-6.2.0/B/09-2010-0018

Augusztus
Az augusztus
régi neve a
rómaiaknál
„Sextilis” volt,
mert a hatodik
(sextus) hónapja
volt az
esztendőnek. Ez
a neve maradt
meg még a Julius
Caesar-féle
naptárreform
után is. Amikor
azonban
Augustus
császárnak
Krisztus előtt
7-ben az
időközben újra
felszaporodott
szökőnapok
miatt újabb
naptárrendezést
kellett
végrehajtania, akkor ennek a hónapnak a nevét is megváltoztatta: miután életének legtöbb szerencsés
eseménye ebben a hónapban játszódott le, azért a saját felvett nevével jelölte meg ezt a hónapot.
Az „augustus” szó voltaképpen az „augur”-ra megy vissza, vagyis a madárjósra („avi-ger”), akinek jóslata
szerencsét jelent. Célzással a császár példátlanul szerencsés pályafutására, a szenátus „a
legszerencsésebb” (augustus) jelzőt találta a legmegfelelőbbnek. Ettől fogva csakugyan ezt a nevet
használta Gaius Octavianus Julius Caesar. S ugyanúgy, ahogy Caesar nevéből általában rangjelzés lett
„Kaiser”, „császár” és „cár” formában, ugyanúgy lett az Augustus nevéből is rangjelzés: ettől fogva
minden uralkodó a „sérthetetlen császári felség” jelzőjéül használta az „Augustus” nevet, a császárnék
pedig az „Augusta” nevet kezdték viselni. A név maga mégis az „augusztus” hónapnév formájában
maradt meg leginkább elevenen az emberek nyelvhasználatában.
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/augusztus__kisasszony_hava__nyaruto__uj_kenyer_hava

(Augusztusi csillaghullás)
Augusztus a nyár utolsó hónapja. A többi hónaphoz hasonlóan többféle népi elnevezése is van, mint
kisasszony hava, újkenyér hava, kánikula napja, de nyárutónak is hívják - nem véletlenül. Természetesen
ebben a hónapban is vannak meglepő szokások, babonák... Nézzük csak:
Augusztus az év nyolcadik hónapja a Gergely-naptárban, és 31 napos. Nevét a híres római császárról
Augustus Octavianusról kapta.
Az, hogy ez a hónap – különös módon – a július után szintén 31 napos, annak köszönhető, hogy Augustus
császár ugyanannyi napot akart, mint amennyi a Caesarról elnevezett júliusban van.
Augustus ezt a hónapot odahelyezte, amikor Kleopátra meghalt. Mielőtt Augustus átnevezte ezt a hónapot
augusztusra, latinul Sextilis („hatos”) volt a neve, utalva arra hogy eredetileg ez volt a hatodik hónap a
római naptárban, amely kezdetben még a márciussal kezdődött.
A 18. századi nyelvújítók szerint az augusztus: hévenes.
Az Arvisurák szerint Újkenyér hava. A népi kalendárium Kisasszony havának nevezi
http://www.minalunk.hu/mor/index.php?n=5&tartalom_id=12991&area=561
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A nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja

A Békevilágtanács elnöksége 1978. július 13-i moszkvai ülésszakának javaslatára augusztus 6-át, a
hirosimai atombomba-támadás évfordulóját A NUKLEÁRIS FEGYVEREK BETILTÁSÁÉRT
FOLYÓ HARC VILÁGNAPJÁvá nyilvánította. E napon arra emlékszik a világ, hogy 1945. augusztus
6-án dobták le Hirosimára az amerikaiak az első atombombát.
A világ első atomtámadásában becslések szerint 140 ezren vesztették életüket azonnal vagy néhány hónap
leforgása alatt az akkor körülbelül 350 ezer lelket számláló japán városban, a robbanás körzetében 1,2
kilométeres sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. A hirosimai emlékművön több mint 242 ezer
név szerepel, a sugárfertőzések okozta egészségkárosodás ugyanis a mai napig szedi áldozatait.
1947-ben létrehozták a Nemzetközi Atomenergia Bizottságot, amelynek a sugárzó anyagok és azok
feldolgozásának ellenőrzése a feladata. 1970. március 5-én lépett hatályba az atomfegyverek
elterjedésének megakadályozásáról szóló Atomsorompó Szerződés. 1996. szeptember 10-én fogadta el az
ENSZ Közgyűlése az atomfegyver-kísérletek teljes tilalmáról rendelkező Átfogó Atomcsend Szerződést
(CTBT), amelyet Magyarország az elsők között írt alá és ratifikált. 2000-ben az öt nukleáris nagyhatalom
nyilatkozatban erősítette meg eltökéltségét, hogy erőfeszítéseket tesz a nukleáris fegyverektől mentes
világ megteremtésére. Jelenleg világszerte már több mint háromszáz monitoring állomás figyeli az
esetleges robbantásokat.
http://atomenergiainfo.hu/events/event/a-nuklearis-fegyverek-betiltasaert-folyo-harc-vilagnapja
https://www.youtube.com/watch?v=r0dUIq8gHgc
http://semmelweis.hu/prevencio/2015/10/16/a-nuklearis-fegyverek-betiltasaert-folyo-harc-vilagnapja-0806/
A nukleáris fegyverek betiltásáért hozták létre ezt a világnapot, a Hirosima és Nagaszakiban történt
bombázások emlékére, amelynek súlyossága így az idő távlatából nemhogy csökkent volna, hanem még
fokozódott is. A világháborúk az emberiség történelem nagy fekete foltjai, amelynek sötétségét tovább
fokozza az, hogy mindkét fél bizonyos cselekedetei igen csak megkérdőjelezhetők, mind erkölcsileg,
mind emberileg.
A második világháború végén, azért hogy az amerikaiak térdre kényszerítsék a harcoló japán ellenfeleket,
Henry S. Truman elrendeli Hirosima lebombázását, amelyet szorosan követ a Nagaszaki támadása.
Hirosima fölé érve az Enola Gay repülő kioldja a „Little boy” becenevű bombát 9000 méter magasan. A
bomba úgy lett bekalibrálva, hogy ne a felszínhez érve robbanjon fel, ahol az energia jelentős részét
elnyelné a talaj, hanem a kioldást követő 40 másodpercben, 1000 méterrel a földfelszín felett, hogy a
lehető legnagyobb pusztítást végezze. A robbanóerő kb. 12 000 tonna TNT-nek felelt meg. A láncreakció
mindössze az urántöltet 1 %-ra terjedt ki. Néhány nappal később a Bock’s Car repülőgép kioldja a „Fat
Man” becenevű bombáját, amely a világ első plutónium bombája volt. A bomba 503 méter magasban
robbant fel, ereje 22 000 tonna TNT-nek felelt meg.
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Az epicentrum közelében a sugárzás elérte a 100 Gray-t, amely tízszerese annak az értéknek, amely felett
biztos a halál emberre nézve. Ez az érték feleződött minden 200 méterrel. 3 kilométerre a sugárzás
„csupán” 0.002 Gy volt. A sugárzás 80%-a a bombázástól számított első napon szabadult fel. Egy hét
alatt a sugárzás az egymilliomodnyijára csökkent. Ha összehasonlítjuk az összsugárzást a csernobili
baleset során tapasztalttal, akkor a bombázások során mért értéke század akkora.
A bombázások összesen 600 000 ezer embert érintettek, 210 000 halálesetet okoztak. Az akut
halálozás 20%-át sugárbetegség okozta, 20%-át különböző égési sérülések és 60%-át az egyéb sérülések
(pl. rájuk omlott a ház) Az akut sugárbetegség tünetei igen szerteágazóak: erős hányinger, étvágytalanság,
vérzés, fertőzés, hasmenés, hámló bőr, nemzőképtelenség, központi idegrendszeri hatások mind
jelentkezhetnek a dózistól és időtartamtól függően. A krónikus hatási a következőképpen alakultak: A
leukémiás esetek 5-10 év múlva mutattak csúcsokat; az egyéb daganatok 20 éven belül kezdtek el
emelkedni, végül jóval meghaladva a leukémiás esetek számát. A sugárzás igazából bármilyen daganatot
okozhat, de leggyakoribbak a különböző leukémiák és limfómák, viszonylag ritkák az emlődaganatok és
méhnyak karcinómák.

A nukleáris fegyverkezés megakadályozása igen aktuális politikai probléma, amelynek
indíttatása elég ködös és komplikált. Ami tény az tény, nem szabad megengedni, hogy
ilyen még egyszer előforduljon.
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Augusztus 9 -Az Őslakosok Nemzetközi Világnapja
Az Őslakosok Nemzetközi Világnapját minden év augusztus 9-én ünnepelik, megemlékezve az 1982ben tartott első találkozó
időpontjáról, melyet az ENSZ munkacsoport
őslakos népekkel foglalkozó
albizottsága hívott létre az emberi jogok
előmozdítása és védelme
érdekében. További információk elérhetők az
UNESCO központi
weblapján.
Az UNESCO-nak az általános
megközelítése mindig is emberközpontú volt azaz arra ösztönözni az embereket és közösségeket, hogy döntéseket hozzanak a saját életükkel és új
lehetőségek teremtésével kapcsolatban a társadalmi változás irányába. Ennek keretében az UNESCO
támogatja az olyan kezdeményezéseket, amelyek célja az őshonos közösségekben lévő nők és férfiak
média használatának erősítése,
hogy kapcsolatba lépjenek más közösségekkel,
NGO-val, kormányzati
intézményekkel és döntéshozókkal. Annak
érdekében, hogy a háttérbe
szorított emberek támogatva legyenek, hangot
kell nekik adni az UNESCO
nemzetközi program a kommunikáció
fejlesztéséért keresztül (IPDC),
ami 2000 óta az őslakos emberekért működik,
és legalább 27 médiaprojektet
finanszírozott. Ez a támogatás magában
foglalja többek között az oktatást, és a rádió-berendezések megvásárlását. Széles körű ismeretekre van
szükség, hogy elősegítsék őket a szólásszabadság és az információhoz való hozzáféréshez.
Az új információs és kommunikációs technológiák jelentős szerepet játszanak az oktatás, a tudomány és a
kultúra fokozott hozzáférésében, valamint azok minőségében. Igyekezetük megváltoztathatja, azt az utat
melyben megosztják, megőrzik, és továbbítják tudásukat és nyelvüket. E tekintetben, az UNESCO
nagymértékben hozzájárul a több tudományágat átfogó megbízásán keresztül az oktatáshoz, a kultúrához,
a kommunikációhoz, a társadalom és a természettudományokhoz, amely teljesen egyedülálló a
nemzetközi színtéren. Az UNESCO elkötelezett abban, hogy kiépítse a befogadó, tudásra épülő
társadalmat a fenntartható jövő érdekében.
http: //www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/internationaldays/international-day-of-the-worlds-indigenous-people/
http://www.unesco.hu/2012-augusztus-9
1993. december 21-én New Yorkban az ENSZ -közgyűlés határozatban hirdette meg a világ őslakos
népeinek nemzetközi évtizedét, amely 1994. december 10-én vette kezdetét. A határozat kimondta, hogy
az évtized keretében évente megtartják az őslakos, bennszülött népek nemzetközi napját. E nap
megünneplését augusztus 9-ére tűzték ki, arra emlékezvén, hogy 1982. augusztus 9-én ült össze először az
ENSZ őslakos népekkel
foglalkozó munkacsoportja. Az őslakosok
világnapját első ízben 1995-ben
tartották meg.
Becslések szerint 70 országban
mintegy 300-350 millió ember él természeti
körülmények között.
A világ több okból is hálás lehet a
bennszülötteknek: hagyományos
földművelő módszereik a föld megőrzésének, a
biológiai változatosság
fenntartásának kedveznek, gyógynövényeken
alapuló gyógyászatuk tapasztalatait pedig a gyógyszergyártó cégek használják fel. A fejlődés azonban
sokuk számára eddigi életmódjuk feladását, földjeik elvesztését, és új betegségek megjelenését hozta.
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Augusztus 10. – A biodízel nemzetközi napja

2006-tól minden évben augusztus 10-én ünneplik a Nemzetközi biodízel napot.
Az 1850-es években kéttudós, E. Duffy és J. Patrick tervezte az első dízelmotort. Ezután egy másik neves
tudós, Rudolf Diesel építette meg dízelmotor modelljét. Ez a modell először 1893. augusztus 10-én tette
meg első útját, a németországi Augsburgban.
Forrás: gportal.hu
Gazdasági és környezetvédelmi érdekek is fűződnek ahhoz, hogy minél szélesebb körben elterjedjen
a biodízel használata.
A biodízel-használat előnyei és hátrányai – a környezeti hatások Az utóbbi években megnövekedett az
érdeklődés a biodízel iránt, hiszen a dízelautók elterjedtek, a gázolaj ára viszont megnőtt. Ráadásul
megfelelő keverékarányok mellett a legtöbb dízelmotor még egyenletesebben is működik.

http://zoldtech.hu/cikkek/20160810-biodizel
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Augusztus 13- A TÚLFOGYASZTÁS VILÁGNAPJA
Az elmúlt 15 évben a túlfogyasztás világnapja 2 hónappal került előrébb, de a bolygó kizsigerelése
folytatódik. Magyarország is pazarol: ha rajtunk múlna, már május 8-án átlépnénk a
fenntarthatóság küszöbét!
Az ezredforduló óta, mintegy két hónapot rövidült az idő, ami alatt az emberiség feléli a Föld egy évre
szánt, megújulni képes erőforrásait. Ha a Föld egy gyümölcsös lenne, akkor a mai napig a gyümölcsöket
ettük, holnaptól viszont elkezdjük kivágni a fákat és
azokat esszük majd meg. A rendszer fenntarthatatlansága
abból fakad, hogy így a következő évben már az ideinél
is kevesebb gyümölcsünk lesz. Az emberiség jelenlegi
életmódjának fenntartásához 1,6 bolygóra lenne
szükségünk, de a legrosszabbul akkor járnánk, ha a
luxemburgi fogyasztási ütem lenne általános, hiszen
akkor 9 Föld sem lenne elég számunkra évente.A Global
Footprint Network 2003 óta, évről évre összehasonlítja a
természeti erőforrások megújuló képességét az emberiség
erőforrásigényével, vagyis ökológiai lábnyomával. A
Nemzetközi Túlfogyasztás Napja minden évben az nap,
amikor a két érték találkozik, vagyis amikortól már a
bolygó megújító képességen felül fogyasztunk. Ha a Föld
egy gyümölcsös lenne, akkor eddig a napig a termést ettük, ezután viszont már a fákat vágjuk ki és esszük
meg. A rendszer fenntarthatatlansága abból fakad, hogy a következő évben így már kevesebb
gyümölcsünk lesz. Nem is csoda, hogy 2000 óta kora októbertől, augusztus elejére került a túlfogyasztás
napja.Ennek persze már most ára van. Bolygónk tartalékainak felélése és a természeti rendszerek
kizsigerelése miatt egyre súlyosbodó problémákkal kell megküzdenünk, amilyen a talajerózió, a fokozódó
szárazság és ivóvízhiány, vagy a fajok sokszínűségének csökkenése. Az éghajlatváltozás - amit a légkör
egyensúlyának felborításával idézünk elő - pedig csak súlyosbítja és gyorsítja a káros folyamatokat.
"Az emberiség szén-dioxidlábnyoma megduplázódott 1961
és 1973 között, amikor átléptük a
fenntarthatóság határát. Azóta is a
szén-dioxid az ökológiai lábnyom
leggyorsabban növekvő és
legjelentősebb komponense. Nem
véletlen, hogy az éghajlati
rendszer problémái jelentkeznek a
legsúlyosabban" – fogalmazott
Mathis Wackernagel, a Global
Footprint Network elnöke és az
ökológiai lábnyom fogalmának
egyik ötletadója. "A kibocsátások
csökkentését szorgalmazó nemzetközi megállapodás jelentősen előre tudná mozdítani az emberiség
ökológiai lábnyomának csökkentését célzó folyamatot."
http://wwf.hu/klima_/1/ismet-hamarabb-jott-el-a-tulfogyasztas-napja
http://wwf.hu/klima_/1/minden-eddiginel-hamarabb-jott-el-a-tulfogyasztas-napja
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Augusztus 12-e az Elefántok Nemzetközi Napja
Az ormányos óriások ünnepe. Ünneplésre azonban már évek
óta nincs lehetőség, ugyanis csak Afrikában évente közel 30
000 elefántot mészárolnak le az orvvadászok. Ennek oka az
egyre intenzívebb illegális elefántcsont-kereskedelem,
melynek becsült értéke évi 7 és 10 milliárd dollár között
mozog.
A világ elefánt-populációja először a 19. században
fogyatkozott meg óriási mértékben. Az afrikai elefánt
populáció az ezredfordulóig megfeleződött, és az elefántok
száma azóta is folyamatosan csökken. Az ázsiai elefántok
számát már csak alig 33 000 példányra becsülik. Mindez a
faj élőhelyeinek megszűnése mellett az egyre intenzívebb orvvadászat következménye: a fegyveres
banditákból álló csapatok egész elefántcsordákat ölnek le, hogy levágják az állatok agyarait, amikből
elefántcsont-ékszerek és dísztárgyak készülnek.
Az elmúlt évtizedekben az illegális elefántcsont-kereskedelem óriási méreteket öltött: becsült értéke évi 7
és 10 milliárd dollár között mozog (5,37 és 7,67 milliárd euró). Elefántcsontra a kereslet legnagyobb
Ázsiában (Kelet- és Délkelet Ázsiában): legnagyobb felvevő piacai Thaiföld és Kína, ahol
hagyományosan közkedveltek az elefántagyarból készült dísztárgyak és ékszerek. Az orrvadászatokat és
az agyarak csempészetét irányító bűnözők nagy része ázsiai illetőségű állampolgár, akik afrikai
országokban található bázisokon tevékenykednek. Sikereiknek köszönhetően gyorsan terjeszkednek, és
céljuk eléréséhez nem riadnak vissza a korrupció vagy a megfélemlítés eszközeitől sem.
Az illegális kereskedelem és az orvvadászat legjelentősebb szereplői Thaiföld, Kína, Kenya, Malajzia, a
Fülöp-szigetek, Uganda, Tanzánia és Vietnám. Mozambik legnagyobb, Tanzániával közös populációjából
az elmúlt 3 évben 2500 elefántot pusztítottak el. A világ legnagyobb, szabályozatlan elefántcsontkereskedelmi piaca pedig Thaiföld. Bár a jelenlegi thai szabályozás tiltja mind az afrikai, mind az
Ázsiában vadon élő elefántok agyarának kereskedelmét, a háziasított thai elefántok agyarának országon
belüli kereskedelme engedélyezett. Ezt kihasználva nagy mennyiségű, Afrikából becsempészett
elefántcsont kerül a thai belső piacra, immár „tisztára mosva”, mint thai háziasított elefánt agyar. A cél,
hogy jogszabály tiltsa be a háziasított thaiföldi elefántokból származó elefántcsonttal folytatott
kereskedelmet is, ezzel bezárva a jogi kiskaput.
Thaiföld, Kína, Kenya, Malajzia, a Fülöp-szigetek, Uganda, Tanzánia és Vietnám komoly
elkötelezettségről tett tanúbizonyságot, amikor a CITES Állandó Bizottsága által kitűzött határidőre 2013.
május 15-én benyújtották Nemzeti Elefántcsont Akciótervüket. Ennek a 8 országnak sürgős
intézkedéseket kell hoznia, hogy az akciótervben szereplő lépéseket a gyakorlatba is átültessék, ugyanis
2014 júliusában a Bizottság felülvizsgálja annak végrehajtását.
http://wwf.hu/fajok_/1/gyaszos-unnep-az-elefantok-napja
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http://index.hu/mindekozben/poszt/2017/05/31/napi_ubercukisag_egy_teljes_elefanthorda_rohant_legifja
bb_tagjuk_koszontesere/

AUGUSZTUS 20. SZENT ISTVÁN NAPJA

Különösebb paraszti hagyományok
Topolyán augusztus 20-án, ha már
tartottak. István-napkor a
gyümölcstermést jelez.

nem fűződtek Szent István-naphoz.
befejeződött a cséplés, ünnepséget
Drávaszögben a szép idő jó

Tréfásan azt mondják, hogy ezen a napon vágják le a szúnyogkirályt, ettől kezdve kevesebb van
ebből a rovarból.

Népi megfigyelések:
- ha forró az augusztus első héten, sokáig lesz hó a télen
- ha sok az eső augusztusban, nem lesz jó bor a hordóban
- az idő Bertalan napján (augusztus 24-én), olyan lesz az ősz

Népi mondóka:
Ha Domonkos forró,
kemény tél várható.
Lőrinc-napja, ha szép,
sok a gyümölcs, és szép.
Bertalan szép idővel,
az ősz is nekünk kedvel.
Sűrű eső augusztusban,
Jó mustot ád a hordóban.

15

A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos
Non-profit Információs Központ fejlesztése Hódmezővásárhelyen
KEOP-6.2.0/B/09-2010-0018

Babonák, érdekességek augusztusban:
"A Csízió - feltehetően azért, mert az augusztus az év egyik legmelegebb hónapja - azt ajánlja, hogy
mértékletesen kell élni, nem javallott káposztát, sem olyan ételt enni, amitől melankolikussá válik az
ember, viszont lehet fogyasztani borsos étket.
Italként nem javasolt méhsört, vagyis márcot inni, de a csíráztatott gabonából készített szaladsör
fogyasztása sem tanácsos, és a borozgatás is csak akkor megengedett, ha előtte útifüvet áztattunk a
hordóban.
Augusztus szülöttei tiszta életűek, jó erkölcsűek, bátor szívűek, okosak, vállalkozásukban sikeresek.
A termékenységben viszont nem szerencsések, s ha fiuk születik, felnőve kivándorolhat
külföldre." (forrás:vaskarika.hu)
"Augusztus 1-ét nem tartják szerencsés napnak. Sok helyen e napon nem dolgoztak, nem intéztek
hivatalos ügyeket, nem házasodtak.
Az ezen a napon leszedett gyógynövények különösen erősen hatnak, ezért már hajnalban ellepték az
asszonyok a határt.
A leszedett növényeket meggyújtották, és ezzel alaposan megfüstölték a betegeket.
Augusztus 20-tól nem szabad nyílt vízben fürödni, mert ezzel magunkra haragíthatjuk a megzavart vízi
szellemeket.

http://www.minalunk.hu/mor/index.php?n=5&tartalom_id=12991&area=561
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Szeptemberi előzetes

Hódmezővásárhely idén is számos színes programmal kíván csatlakozni immár több száz városhoz
világszerte, Az élhetőbb város, fenntartható közlekedés, az autómentes, mégis a közösségi közlekedést
kielégítő, a környezet és természetet is kímélő megoldások, technológiák népszerűsítésével.
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Utószó
Kívánunk minden kedves olvasónknak, tartalmas, élményekben és derűs napokban gazdag nyárutót.
Bátorítunk mindenkit, töltsünk a szabad levegőn minél több időt. Használjuk ki a kellemes időjárás
nyújtotta előnyöket.

Augusztus, nyárutó
Augusztus, nyárutó...
A Göncöl tengelye,
Mint roppant égi óramutató,
Némán, merőn mutat már ősz fele
Kigyúlt hajók
Suhannak át az égbolt tengerén,
Némán, szorongó szívvel nézem én
Ott fenn egy fagyos, zuzmarás ajak
A forró csillagokra rálehel, S hullnak, mint itt lenn a falevelek.
A csillagok hamarabb kezdik el...
Mi jön? Mi megy?
Mi hull le még?
Nem volt a csillaghullásból elég?
Kigyúlt hajók
Suhannak át az égbolt tengerén,
Jelek, csodák...
Némán, szorongó szívvel nézem én.
Egy új teremtés reggele előtt
Ez tán az Isten vajúdó, szent láza
És itt lenn nincs, aki megmagyarázza
Reményik Sándor
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