Szöveges kiegészítés a PK-542 sz. közhasznúsági beszámoló mellékletéhez
A SZÖVETség az Élő Tiszáért Egyesület tagjai a 2019. évi PK-542 közhasznú
beszámolóban bemutatott, Agrárminisztérium által támogatott „VízVálasztó” projekteken
kívül is folytattak közhasznú tevékenységeket. Ezeket összegzése egy oldalban.
„Piactér” – gazdasági érdekképviselet: Élő Tisza piacok
A SZÖVET hatékonyan segíti logisztikai szolgáltatásaival is a csatlakozott termelők piacra
jutását. 6 „Élő Tisza” termelői piac működik Budapesten, ahová 63 termelő juttatja el a
termékeit (gyümölcsöket, zöldségeket, állati eredetű termékeket (méz, hús, tojás, tej, sajt stb)
és feldolgozott termékeket. A piacokon nem a termelők árulnak, hanem az egyesület
megbízásából egy csapat végzi el ezt a munkát. Ez a csapat tud jelen lenni Budapesten a hét
szinte majdnem minden napján a 6 piaci helyszín valamelyikén (Városmajor, Szimpla Kert,
Czakó kert, MDF piac a Komjádi uszoda előtt, A római-parti termelői piac és a csömöri piac;
valamint a „Vedd együtt” internetes REL kezdeményezésnek Budapesten heti 4 kiszállítási
napja van; mindösszesen heti 4-5 tonna válogatott termék piacra jutását segítettük. Ezen kívül
havi rendszerességgel a Szolnoki Agóra, és a Körei Piac rendezvényeket szervezzük és látjuk
el. Ezt a tevékenységet Barát József elnökségi tag vezeti, s összesen tucatnyi ember alkotja a
csapatot, akik több teherautóval oldják meg a termékek összegyűjtését, válogatását, piacra
jutását. A közös szállítás és árusítás nagy logisztikai- és emberi erőforrás hatékonyságot
biztosít a vidéki termelőknek, és a városi fogyasztóknak. A 6 budapesti piac évente több ezer
fogyasztót szolgál ki magas minőségű, környezetbarát terményekkel.
„Tudástár” - tudományos érdekképviselet: előadások, ismeretterjesztés
A SZÖVET tagjai a zöld civil szervezetek számára biztosított mandátummal ismeretterjesztő
és szakmai munkát végeztek a SZÖVET által képviselt tájgazdálkodási elvek népszerűsítése
és gyakorlati alkalmazása érdekében. Kajner Péter és Balogh Péter tagjai a Közép-Tiszavidéki Területi Vízgazdálkodási Tanácsnak, és a Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási
Tanácsnak. Mindkét Tanács két-két ülést tartott 2019-ben. Szakmai hozzászólásaikban a táji
vízvisszatartásra alapozott tájgazdálkodási koncepció érdekképviseletét végezték.
Egyéb aktuálisan futó szakmai projektek munkamegbeszélésein és konferenciákon, társadalmi
kezdeményezéseken is képviseltük a szakmai koncepciónkat, mint pl. előadások az Élőfalu
találkozón, Csökmőn, Kiskunfélegyházán, a Gyüttment Fesztiválon, Szekció a Zöld OT-n,
JoinTisza, FramWat, „A piac konyhája” konf., Hazai Víz-Horizontalitás Program, „Megőrült
az időjárás?” (beszélgetések az éghajlatváltozásról és a cselekvési lehetőségekről), és a
„VízVálasztó” fórumjaink.
Az egyedi, formális rendezvényeken kívül ismeretet terjesztettünk a különböző közösségi
fórumokon (levelezés, facebook, honlap), illetve a „Gasztroangyal” c. népszerű tévéműsor
ártéri gazdálkodásról szóló kiadásában is.
"A fenntarthatóság témaköre a felsőoktatásban” címmel a 2018 végén tartott tudományos
konferencia eredményeit összefoglaló kötetet 2019 tavaszán adta ki a SZÖVET.
A konferenciakötet letölthető a http://humanokologia.hu/kutatomuhely honlapról.
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