
ÚJRATERVEZÉS  

„Egyéni jólétünk elválaszthatat-
lanul kötődik valamennyi em-
bertársunkéhoz, illetve a kör-
nyezethez, amelyben élünk. 
Ebből pedig az következik, 

hogy minden cselekedetünk, 
szavunk és gondolatunk, bármi-
lyen jelentéktelennek tűnjék is, 
nemcsak ránk magunkra, ha-
nem mindenki másra nézve is 

következményekkel jár.” 

A program eseményei-

ről a projekt honlapján 

is tájékozódhat: 

www.ujratervezes.hu 

Vagy keressen minket 

facebook oldalunkon: 

www.facebook.com/

ujratervezes01 

Miért vásároljuk a helyit? 

Ha a legegyszerűbben szeretnénk megfogalmazni, azt mondhatnánk, 

hogy azért, mert arról legalább tudjuk, honnan származik, és mi van ben-

ne. A kérdés persze nem ennyire egyszerű, mert attól, hogy valami helyi, 

nem jelenti azt, hogy az előállítása, termelési módja is kifogástalan. Épp 

ezért vásárlóként a mi feladatunk az, hogy meggyőződjünk róla, hogy 

tényleg egészséges élelmiszert vásárolunk. Például úgy, hogy közvetlenül 

a termelőtől vásárolunk, kapcsolatot alakítunk ki vele, megkérdezzük az 

előállítás helyéről, módjáról. Vannak olyan bevásárló közösségek, ame-

lyek termelői látogatásokat szerveznek, hogy ezzel is erősítsék a helyi 

termelők felé kialakított bizalmat.   

Tehát a lényeg, hogy egy helyi élelmiszer esetében szinte mindig van le-

hetőségünk a termék mögé látni. Ha nem ragaszkodunk a feldolgozott 

élelmiszerek vásárlásához, hanem mi magunk készítjük el az ételeinket a 

megbízható forrásból származó alapanyagokból, akkor szinte teljesen 

kizárhatjuk annak a veszélyét, hogy az egészségünkre káros összetevő-

ket juttassunk a szervezetünkbe. Keressük a szezonális, itthon termett 

zöldségeket, gyümölcsöket,, egyéb alapanyagokat.  

De nem csak a zöldségből és gyümölcsből szerezhető be helyi, hanem 

ugyanez vonatkozik a húsokra, tejre, pékárura. Ezzel nem csak az egész-

ségünk megőrzését támogatjuk, hanem a helyi termelők megélhetését is. 
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Hajdúszováti 

rendezvény 

A rendezvény 2014. 

április 16-án zajlott.  

A résztvevők megis-

merkedhettek a pro-

jekttel, a fiatalok által 

készített helyi fogyasz-

tási tervvel. 

A csoport egyik hirdet-

ményében ez állt: 

„Ha Ön úgy érzi, hogy 

reménytelen a helyzet, 

és egyedül nem tud 

tenni semmit, akkor 

igaza van. De ha szét-

néz maga körül, akkor 

láthatja, hogy sokan 

vannak hasonló hely-

zetben. Meg kell tanul-

nunk újra bízni egy-

másban. Olyan bizalmi 

rendszereket kell létre-

hozni, ami nem a vak 

bizalmon, hanem egy-

más kölcsönös megis-

merésén, és a közös-

ségünk erején alapszik.  

Ezt pedig meg lehet 

tanulni: 

www.ujratervezes.hu.  

25 diákcsoport lelkesen 

tanul, és vannak olyan 

kezdeményezések is, 

amelyek nem csak be-

szélnek a változásról, 

hanem napi szinten 

tesznek érte.  

A választás a miénk!” 

 



MARTFŰ I RENDEZVE NY 
 

 

Hírlevelünk követke-

ző számában folytat-

juk a csoportok mun-

kájának, a helyi ter-

veknek, valamint a 

rendezvényeknek a 

bemutatását. 

 

Kérdéseikkel, észre-

vételeikkel fordulja-

nak hozzánk, öröm-

mel fogadjuk a meg-

kereséseket, javasla-

tokat!  

 

A program további 

részletei:  

www.ujratervezes.hu 

 

Bizonyos esetekben a szemléletváltás, máshol a hazai termékek iránti elkötelezettség megerősítése a célunk. A 

kutatás eredményének az ismertetésével, valamint szórólapok, plakátok kihelyezésével, flashmobok szervezésé-

vel próbáljuk felhívni a diákság, a lakosság figyelmét a helyi, hazai termékek fogyasztásának, vásárlásának fontos-

ságára. Összegyűjtöttük, hogy milyen előnyökkel jár ez az egyén és a közösség számára. Olyan formában szeret-

nénk mindezt eljuttatni a fiatalokhoz, ami hatékony és befogadásra talál… Miután szembesültünk azzal, hogy a 

helyi piac gyakorlatilag nem tölti be funkcióját, elterveztük, hogy lehetőséget nyújtunk helyi termelők, gyártók szá-

mára termékeik bemutatására—olvasható a fiatalok által elkészített helyi tervben.  

A terv egésze letölthető a projekt honlapjáról. 


