
 Programok
  
14.30 - 15.00 Megnyitó és sajtótájékoztató 
Farkas Szilárd, Letenye város polgármestere és Kocsis Anikó, 
ökológus – Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődésért
 
15.00 - 16.00 Mit tehetek én? Mit tehetünk mi? 
Előadás az éghajlatváltozásról. Előadó: Kocsis Anikó, ökológus –  
Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődésért

• Klímaváltozás: okok és következmények
• A klímaváltozás mérséklési lehetőségei (kibocsátás-csökkentés, 

mitigáció), alkalmazkodási képesség (rezilíencia) kialakítása 
és alkalmazkodási lehetőségek egyéni és közösségi szinten

• A Dél-Zala Murahíd Letenye Társulás klímastratégiájának 
megismertetése

 
16.00 - 17.00 Újrahasznosítással a klímavédelemért 
Old Blue, ahol a farmer újjászületik! Előadó: Plank János, 
ügyvezető – Old Blue
 
„Miért csináljuk?

Mert amíg egy farmernadrág elkészül, addig kb. 10 m³ vizet 

használnak el. Emiatt (a gyapottermesztés miatt) több nagy 

folyó száradt ki, vagy van a kiszáradás határán. Mert amit 

újrahasznosítunk azt nem kell újra megtermelni és legyártani. 

Mert  nagyon kreatív amit csinálunk, és borzasztóan élvezzük.”
 
„Mi a célunk?

Évente kb. egymilliárd farmernadrágot gyártanak a világon. 

Az a célunk, hogy ebből a mennyiségből minél több 

újrahasznosításra kerüljön.”

16.00 - 17.00 Moderált kerekasztal beszélgetés
• Kocsis Anikó, ökológus – Ökorégió Alapítvány 

a Fenntartható Fejlődésért
• Plank János, ügyvezető – Old Blue Kft. (farmer újrahasznosítás)
• Farkas Szilárd, Letenye város polgármestere 
• Ráczné Lánczok Zsuzsanna, LKE (helyi termelők képviselete)
 
14.00 - 18.00 Bemutatók 
1 Klíma vándorkiállítás az éghajlatváltozásról – Mit tehetek én? 

Mit tehetünk mi?
2 Muramenti Foltboszorkák – Foltvarrás az újrafelhasználás jegyében
3 Helyi termelők:
• Bíró Róbert – méz
• Balassa Anita – lekvár, befőtt, szörp, savanyúság, fügesajt, stb.
• Bali Fanni – zöldség, gyümölcs
• Grácz Péter – chiliszószok, chili savanyúságok
• Orsós Brigitta Katalin – levendulás kézműves termékek 

(Levendulafarm, Borsfa)
• és mások 

Gyerekeknek és fiataloknak 
 
9.00 - 14.00 Vezetett klíma vándorkiállítás, bemutatók 
és interaktív gyerekprogramok Vándorkiállítás interaktív 
megtekintése, gyermekfoglalkoztató és játékos feladatok.

Helyszín 
 
Letenyei Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár 
8868 Letenye, Szabadság tér 15.

Klíma Akciónap Letenye

/delzalaiklimacsosz

www.klima.zzsz.eu

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Kohéziós Alap

2022. 03.18. (PÉNTEK)A DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE TÁRSULÁS SZERVEZÉSÉBEN

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Készült a „Mit tehetek én? Mit tehetünk mi? - Klímastratégia kidolgozása
és klímakampány a Dél-Zala Murahíd Letenye Társulásban” című
és KEHOP-1.2.1-18-2018-00228 kódszámú projektjének keretében
megvalósuló pályázatban.


