
A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos Non-profit 

Információs Központ fejlesztése Hódmezővásárhelyen 

KEOP-6.2.0/B/09-2010-0018 

 

Zöldlevél 
 

A Környezeti Információs Központ hírlevele   2017. október.  

 

Kedves Olvasóink! 

Immár túl vagyunk az őszi napéjegyenlőségen - Akinek ez még nem elég, hajnalban a 

hőmérséklet felülről nyaldossa a nullát. Elkezdhetjük tépkedni októberi kalendáriumunkat. 

A tréfát félretéve, októberben sem kell unatkoznunk. Számos tematikus nap és megannyi 

program közül szemezgethetünk. Bátran állíthatjuk, egy kis szabadban, a friss őszi levegőn 

eltöltött idő jót tesz testnek léleknek egyaránt.  

Reméljük számos érdekes és színes programkínálat inspirációt nyújt minden 

tisztelt olvasónknak. 
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MÁTÓL EGY HÓNAPIG A VEGETÁRIÁNUSOKÉ A VILÁG 

 
 

Október 1-jén tartják a nemzetközi Vegetáriánus Világnapot, amely egyben a 

Vegetáriánus Tudatosság Hónapjának első napja is. Az ünnepségsorozathoz 

számos egyéb kiegészítő világnap is tartozik. 

Október 1. 1977 óta a Vegetarianizmus Világnapja az Észak-Amerikai Vegetáriánus Szövetség 

jóvoltából. Az ünnepnapot egy évvel később hagyta jóvá a Nemzetközi Vegetáriánus Unió, ettől kezdve 

számít hivatalosan is világnapnak. 

A világnap célja, hogy népszerűsítse a vegetáriánus életmódot és felhívja a figyelmet annak etikai, 

humanitárius, környezetvédelmi és egészségügyi előnyeire. 

A világnap egyben a Vegetáriánus Tudatosság Hónapjának kezdőnapja is, amely november 1-ig tart, 

záróakkordja pedig a Vegán Világnap.  

Az ünnepi hónap számos más világnapot is magába foglal, így rögtön október 2-án tartják a 

Haszonállatok Világnapját, amelyet a gazdasági vagy egyéb célból tenyésztett állatoknak okozott 

szükségtelen szenvedés és pusztítás elleni tiltakozás okán hívtak életre. 
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Október 4. – Assisi Szent Ferencről 

  
1182-ben született Assisiben, a ferences rend megalapítója, aki az evangéliumi szegénységet, 

alázatosságot és irgalmasságot hirdette.  

Egyes vidékeken úgy vélték, hogy a vetésre a legalkalmasabb a Ferenc-heti búzahét, vagyis 

az október 4-e körüli napok.  

Máshol Ferenc napja szüretkezdő napnak számított, amikor a gazdák kimentek a szőlőbe és 

kanászostorral durrogtattak a hegyen, hogy elriasszák a gonosz szellemeket.  

Szokás volt az ezen a napon ültetett kotlós alá egy nyírfaágat tenni, hogy azzal megvédjék 

őket az ártó, gonosz hatalmaktól, míg a csirkék ki nem kelnek.  

Assisi Szent Ferenc, az állatok és a természet védőszentje 1226. október 3-án az itáliai 

Porciunkulában halt meg.  

1228. július 16-án IX. Gergely pápa szentté avatta, és ünnepét azonnal felvették a római 

naptárba, október 4-i dátummal, majd jó 700 évvel később az állatok világnapjává vált a 

dátum. 

Ferenc békeszeretetéről az egyik legenda így tanúskodik: Gubbió környékén egy rendkívül 

vad farkas garázdálkodott - a farkas akkoriban a rablólovagok jelképe volt. Kegyetlenül 

pusztított, széttépett állatokat és embereket egyaránt, és az egész vidék rettegett tőle, ám 

semmi módon nem tudtak a fenevadtól megszabadulni.  

Akkor jött Ferenc, és minden figyelmeztetés ellenére odament a vadállathoz és így beszélt 

hozzá: ,,Igen nagy bajokat okoztál, megérdemelnéd, hogy úgy bánjanak el veled mint a 

gonosztevőkkel, azaz kivégezzenek. Ellenségeddé tetted az egész várost. Én azonban 

szeretnék békét kötni közted és köztük.'' Akkor a rettenetes vadállat magába szállt, követte 

Ferencet, és bement vele együtt a városba. Ott a piacon, az egész nép jelenlétében 

ünnepélyesen megkötötték a békét.  
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Október 4.-Az állatok világnapja 
 

Az állatok világnapját 1931 óta ünnepelik minden esztendőben 

Szent Ferenc emléknapján, október 4-én. Ez a nap Assisi Szent 

Ferencnek, az állatok védőszentjének halála napja. 

A világnapon ma már nem csak a vadon élő, hanem minden állat védelmére felhívják a 

figyelmet. A haszonelvűségnek sok állat esik áldozatul és a kedvtelési állattartás pedig nem 

mindig alapul a felelősségen. Magyarországon például évente több százezer "kedvenc" állat 

válik kóborrá. 

Ha minden nap október negyedike lenne, sokkal többet foglalkoznának az állatokkal, 

sokkal több figyelmet fordítanának az ember legjobb barátjára, s talán nem kellene annyi 

ártatlan életet kioltani, vagy nyomorúságos körülmények között tartani. Nemcsak az állatok 

világnapján, de a hétköznapokban sem szabadna elfeledkeznünk a bennünket körülvevő 

természetről, élőlényekről. Akkor kedvenceink is azt hihetnék, hogy minden nap 

születésnapjuk van. 

Az állatok világnapja 1931-ben született meg, 

Magyarországon a rendszerváltás után vált népszerűvé.  

Olaszországban hívták életre, a kezdeményezés célja a 

vadon élő állatok pusztulásának megfékezése Később a 

kör tágult,  

minden állat védelmét felvállalta, a világnapok 

szaporodásával párhuzamosan viszont egyre inkább a velünk élő állatok kerültek a 

középpontba. Eredeti időpontja október 4-e, Assisi Szent Ferenc halálának évfordulója.  

A világnapon ma már nem csak a vadon élő, hanem minden állat védelmére felhívják a 

figyelmet. A haszonelvűségnek sok állat esik áldozatul és a kedvtelési állattartás pedig nem 

mindig alapul a felelősségen.  

Az év többi napján is figyeljünk környezetünkre és az ott élő állatokra! 

http://www.ng.hu/Termeszet/2016/10/04/Az-allatok-vilagnapja 

 

http://sulihalo.hu/ajanlo/aktualis/5525-az-allatok-vilagnapja
http://www.ng.hu/Termeszet/2016/10/04/Az-allatok-vilagnapja
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Október első hétvégéje 

Madármegfigyelési világnap 

 
 

A madárvédelemmel foglalkozó BirdLife International 1992-ben kezdeményezte első 

alkalommal, hogy nemzetközileg összehangolt madármegfigyelő napokat rendezzenek. A 

programot hazánkban a Magyar Madártani Egyesület (a BirdLife hazai képviselője) 

koordinálja, de sok más szervezet és intézmény szervez e napon megfigyeléseket az 

országban. Előadásokhoz, kirándulásokhoz, madarásztúrákhoz évek óta egyre többen 

csatlakoznak, és a programok során beküldik a megfigyelt adatokat a megfigyeléseket 

koordináló központba a Magyar Madártani Egyesület részére (www.mme.hu). 

Az alábbi adatokat kell beküldeni: megfigyelés helyszíne, a résztvevők száma, a megfigyelt 

madarak összlétszáma, a három leggyakoribb madár neve és száma, ritka vagy érdekes 

madarak felbukkanása. 

Természetesen nem probléma az sem, ha nem tudják meghatározni a madárfajokat, ebben 

az esetben elég a többi adatot megnevezni. A beküldések összegzése terén a résztvevő 

országok a program sikerével kapcsolatban egymással is versengenek, és Magyarország 

ebben a versenyben eddig kiváló eredményeket ért el. Az európai országokat figyelembe 

véve, évek óta mindig az első három helyezett között vagyunk a látott madarak és a 

helyszínek számát tekintve. 

 

 

http://www.mme.hu/
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Október 16 

Élelmezési Világnap 
Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) Rómában ülésező konferenciája 1979-ben 

magyar határozati javaslat alapján világélelmezési napnak nyilvánította október 16-át, amely egyben 

megemlékezés a FAO 1945. évi megalapításáról.  

Szerte a világban több mint 840 millió ember éhezik, és még több szenved különböző tápanyag 

hiányból eredő betegségekben. Ezen problémák jól mutatják a társadalom és bioszféra szoros 

egymásrautaltságát, hiszen a természeti erőforrások és a biológiai sokféleség védelme jelen esetben az 

emberi táplálék védelme is egyben.  

A világban a kultúrnövények gazdag választéka és a háziasított állatok sokszínűsége ellenére az 

emberiség élelmiszerellátása 90 százalékban csupán 14 emlős és madárfaj lététől függ, és csupán négy 

növényfajta biztosítja a növényektől származó energiánk 50 százalékát. 

Kiemelten fontos lenne a táji adottságokhoz alkalmazkodó mezőgazdaság használata, a bölcs 

tájhasználatot megvalósító agrárium, ahol megszüntetjük az élelmiszer-globalizációt, és a 

mezőgazdaság gyorsan csökkenő génállományát, hiszen az egyedülálló tulajdonságokkal rendelkező 

táji növény- és állatfajok lehetővé teszik a termesztés és tenyésztés változó feltételekhez történő 

alkalmazkodását. 

http://www.origo.hu/tafelspicc/hirek/20121016-oktober-16-az-elelmezes-vilagnapja.html 

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/elelmezesi_vilagnap 

 

 

http://www.origo.hu/tafelspicc/hirek/20121016-oktober-16-az-elelmezes-vilagnapja.html
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/elelmezesi_vilagnap
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Október 16-a 

A kenyér világnapja: 

A kenyér kialakulása 

A gyűjtögető életmódot folytató ősember a magvakat először természetes formájában, majd a tűz 

megismerésével megpörkölve rágcsálta el. Hamarosan rájött arra, hogy a rágás fáradságát 

megtakaríthatja, ha vízzel megfőzve kását készít. Egyszerűbbé vált munkája, amikor felfedezte, hogy a 

sokáig puhuló magvakat meg is lehet őrölni, vízzel pedig lepény készíthető. A régészek gyakran 

találtak olyan nagyméretű lapos edényeket, amelyekben feltehetően lepényeket lehetett sütni. 

Étkezésre legkorábban árpát és zabot használtak. A rozs a népvándorlás korában terjedt el, 

a búza pedig a hagyományok szerint Ázsiából származik. 

A magyarok már az őshazában a téli szállások környékén étkezési célra gabonát termesztettek. A 

lepénykészítés fárasztó munkáját asszonyok végezték. 

A lepényből – azaz a kovásztalan kenyérből – fejlődött ki a kovászos kenyér. 

Az őrlés is nagy változáson ment át. A malomkerekeket először rabszolgák, majd állatok hajtották. 

Hamarosan munkába fogták a víz és a szél erejét is. A szélmalmok először 1100 körül 

Franciaországban kezdtek elterjedni. 

A kenyér eredete mondákban, eposzokban, vallásos szövegekben írásos formában megtalálható a 

mezopotán, asszír, egyiptomi, görög, római írásokban. Megjelenik a fáraók sírjainak díszes falán, a 

görög frízek életképeiben. A keresztény vallás különös tiszteletet adott a kenyérnek. A vallási 

szertartásokon a kovásztalan kenyér – az ostya – Jézus testét szimbolizálta. 

A kenyér az idők folyamán a legfontosabb élelmiszer lett és értelmezésében az életfenntartás összes 

szükségletét jellemezte. Gondoljunk csak a kenyérrel és sóval történő vendégfogadás szokására, a 

kenyere javát megevő idős emberre, vagy a kenyérgondokkal küszködő szegényekre. 

K. latin nevét (panis) Pán istentől vette, vagy azért, mert őt tartották feltalálójának, vagy mert az ő 

formájára sütötték az első kenyereket. 

Őseink kenyere 

A mai kenyér alapjául szolgáló gabonafélék nem mindig voltak ismertek. 5-10 ezer évvel ezelőtt 

gyakorlatilag bármilyen növény terméséből valamifajta kenyeret készítettek ami erre alkalmas volt. Az 

egyiptomiak például a lótuszvirág magtermését gyűjtögették, őrölték, meggyúrták, és hosszú ideig 

a Nílus völgyiek tápláléka a lótuszkenyér volt. 

Kb. 5000 évvel ezelőttről már olyan bizonyítékok állnak rendelkezésre, melyek szerint Kínában, vagy 

a magas hegyek között elterülő Tibetben árpakenyeret készítettek. Az árpahamar elterjedt és nyoma 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rpa_(n%C3%B6v%C3%A9nyfaj)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zab
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rozs
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAza
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%90rl%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Keny%C3%A9r_%C3%A9s_s%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3tuszf%C3%A9l%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADlus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tibet
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rpa_(n%C3%B6v%C3%A9nyfaj)
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van az egyiptomiaknál, Kis-Ázsiában, Észak-Afrikában és az ókori rómaiaknál, sőt Amerika őslakosai 

is fogyasztották. 

A búzatermesztés bölcsője Eurázsia. A gabonafélék első tudatos szétválasztását és kezdetleges 

termesztését a sumérok végezték. Az első búzakenyerek kb. 7000 évvel ezelőtt jelentek meg. A British 

Museum Egyiptom kiállításán 2000 éves búzakenyér látható. A lepénykenyerek után valószínűleg 

Egyiptomban született meg a kelesztett kenyér, kb. i. e. 3000 körül. Az ókori görögöknek és 

rómaiaknak már gazdag kenyérkultúrájuk volt, különleges és ízesített kenyereket is 

sütöttek; Hippokratész dietetikájában 2000 évvel ezelőtt már 17-féle kenyeret sorol fel. 

A kenyér szó eredete és jelentése 

A kenyér szó az újkori magyar köznyelvben csak a magas, erjesztett kenyeret jelenti. Számos európai 

nyelvben viszont a megfelelő szó jelentése magában foglalja egyrészt a kenyér régi formáját, az 

erjesztetlen lapos lepényt, másrészt pedig a kalácsféléket is. A magyar kenyér fogalom az utóbbiakra 

sosem terjedt ki igazán, a lepénykenyérre viszont igen. 

A kenyér valószínűleg ősmagyar kori jövevényszó, korai jelentése, rokon nyelvi adatokból 

következtetve, ‘kásaféle, darából készült ételféleség’ lehetett. A honfoglalást megelőző, földművelést is 

magában foglaló életmódban feltételezhető a lepénykenyér készítése, miután az már a földműves 

neolit kultúrákban rendszeresen jelen volt. A kenyér szó a honfoglalás idején feltételezhetően ezt a 

lepénykenyeret jelentette, noha a kapcsolatról magyar nyelvi adat csak 1315 körül, egyházi szövegben, 

maradt fenn. 

Amikor az elit kultúrában az erjesztett kenyér megjelent, a kenyér szó jelentését arra is kiterjesztették. 

A kétféle „kenyér” késő középkori együttélése idejéből származik a pogácsa jövevényszó, amely 

eredetileg hamuban-parázsban sült lepénykenyeret jelent. A lepénykenyér megkülönböztetésére a szó 

jól jöhetett. Hosszú távon majd pogácsa lesz a lepénykenyér és kenyér az erjesztett kenyér neve. A 16. 

század végéig azonban még előfordult az irodalmi nyelvben, hogy körülírással bár, de mindkettőt 

kenyérnek nevezték. Pogácsakenyér, pogácsás kenyér megjelölés is használatos volt a régebbi forma 

megkülönböztetésére. A 17. századtól kezdve többé már nem nevezték kenyérnek a lepénykenyeret. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Keny%C3%A9r 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%A1zsia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gabona
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sum%C3%A9rok
https://hu.wikipedia.org/wiki/British_Museum
https://hu.wikipedia.org/wiki/British_Museum
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hippokrat%C3%A9sz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Keny%C3%A9r
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Október21. 

Földünkért világnap 

1991-ben jelent meg az IUCN (Világ Természetvédelmi Unió), a UNEP (ENSZ környezetvédelmi 

programja) és a WWF (Világ Vadvédelmi Alap), nemzetközi kiadásában a „Földünkért: stratégia a 

fenntartható élethez” címet viselő természetvédelmi az évben, október 21-én az IUCN „Földünkért” 

címmel világkampány indított, így ezen a napon azóta is arra emlékezünk, hogy az emberiség élete és 

környezetének sorsa alapvetően összekapcsolódik, e világnap legfontosabb üzenete. ami  

1991-ben a kampány a dalai láma szavaival kezdődött: 

„Olyan globális kérdések esetén, mint a Föld megőrzése, és igazából minden probléma kezelésekor, az 

emberi tudat kulcstényező... A külső környezet megváltozása érdekében először magunkban kell 

változtatni…  

A természeti erőforrások pusztítása a tudatlanságból, a Föld élőlényei iránt 

tanúsított tisztelet hiányából és a 

mohóságból származik. 

Először arra kell törekednünk, hogy ezeket a tudatállapotokat legyőzzük, ráébredjünk lényeket nem 

bántani, és felismerni az együttérzés szükségességét... A probléma holisztikus megközelítésére van 

szükség, vegyítve a szereteten és együttérzésen alapuló egyetemes felelősségérzettel.” 

 

http://www.nimfea.hu/aktualis/061002.htm 

http://www.nimfea.hu/aktualis/061002.htm
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http://www.vasarhely24.com/vasarhely/omnibuszra-csereltek-benzinfalokat 

http://www.vasarhely24.com/vasarhely/omnibuszra-csereltek-benzinfalokat
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http://promenad.hu/cikk/vasarhelyen-is-megkezdodott-a-mobilitas-hete-181519 

http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=11582 

http://promenad.hu/cikk/indul-az-europai-mobilitasi-het-181485 

 

 

http://promenad.hu/cikk/vasarhelyen-is-megkezdodott-a-mobilitas-hete-181519
http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=11582
http://promenad.hu/cikk/indul-az-europai-mobilitasi-het-181485
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http://www.vasarhelyitv.hu/videotar.php?video=3748      

http://promenad.hu/cikk/kozlekedesi-oviolimpia-az-europa-parkban-181576 

 

 

 

 

 

 

http://www.vasarhelyitv.hu/videotar.php?video=3748
http://promenad.hu/cikk/kozlekedesi-oviolimpia-az-europa-parkban-181576
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http://promenad.hu/cikk/a-szabalyosan-felszerelt-kerekparrol-181621 

 

http://promenad.hu/cikk/a-szabalyosan-felszerelt-kerekparrol-181621
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http://promenad.hu/cikk/a-kornyezet-problemai-a-mi-felelossegunk-181663   

http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=11594 

 

 

 

http://promenad.hu/cikk/a-kornyezet-problemai-a-mi-felelossegunk-181663
http://promenad.hu/cikk/a-kornyezet-problemai-a-mi-felelossegunk-181663
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http://promenad.hu/cikk/latvanyos-oxigentermeles-181704 

 

 

 

http://promenad.hu/cikk/latvanyos-oxigentermeles-181704
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http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=11612 

http://promenad.hu/galeria/nem-szegyen-a-futas-mobilitasi-het-utolso-nap-4714 

http://www.vasarhelyitv.hu/hirek.php?hir=11612
http://promenad.hu/galeria/nem-szegyen-a-futas-mobilitasi-het-utolso-nap-4714
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http://www.vasarhelyihirek.hu/akiknek_nem_szegyen_a_futas_-_eredmenyekkel 

http://promenad.hu/cikk/olimpikon-buzditott-a-futoversenyen-181745 

http://www.vasarhelyihirek.hu/akiknek_nem_szegyen_a_futas_-_eredmenyekkel
http://promenad.hu/cikk/olimpikon-buzditott-a-futoversenyen-181745
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A győztes pályamunkák fotópályázatunkra- I.-Kádár Enikő 

 

II.Maczelka Lorina; III.  Fulai Bátor 
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Ovis rajzpályázatunk nyertese: Varró László- Mária Valéria ovi-nagycsoport 
 

 
 

 

 

II.Szarvas Roland- Tornyai ovi, 5 éves;  III. Nagygyörgy Rebeka Szeremlei ovi, 6 éves 
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Különdíjasok: Csoportos-Mária Valéria Ovi-Sárga csoportja; 

 

 

Egyéni- Cuczi Eszter-Pál utcai Ovi 

 

 
 

 

Köszönjük a csodás fotókat és gyönyörű képeket!  
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Hűvös arany szél lobog, 
leülnek a vándorok. 

Kamra mélyén egér rág, 
aranylik fenn a faág. 

Minden aranysárga itt, 
csapzott sárga zászlait 
eldobni még nem meri, 
hát lengeti a tengeri. 

/Radnóti Miklós: Október/ 

 

 

 

Kellemes, tartalmas, derűs októbert kíván:  

a KIK csapata. 

 


