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Fenntartható falu program
Lakosság környezeti szemléletformálása, a helyi környezet állapotával összefüggő
döntésekben való részvétel élénkítése, a fenntartható termelési és fogyasztási
mintázatok elősegítése, az élelmiszer biztonság javítása, a környezeti minőség, a
biológiai sokféleség és a táj védelme a tartamos, megőrző földhasználat által, a helyi
megélhetés és a lakossági összefogás segítése a helyi termékek és hagyományos
mesterségek propagálása útján.
1. A helyi élelmiszer-termelés közvetlen elősegítése, a faluban élők ösztönözése a helyi
élelmiszer-termelésre és a hagyományos fajták elterjesztésére: hagyományos baromfi
fajták tartásának elterjesztése, az erre rászorulóknál tyúkól felújítása; hagyományos és
helyi gyümölcsfajták gyűjtése, oltványozása és magról szaporítása, majd ezek szétosztása;
zöldség ültetés elősegítése; vetőmagvak osztása, önkéntes munkák szervezése a kertek
megművelésére.
2. Az egészséges, helyi élelmiszerrel kapcsolatos ismeretterjesztés, a közösség
összefogásának elősegítése, konkrét helyi akciók elősegítése: előadássorozat; falunap;
erdőben gyűjtött és feldolgozott termékek, savanyúság, szörp, befőtt, aszalt
gyümölcsök, kemencében sült kenyér, baromfi ételek vetélkedője; Mikóházi
kalendárium (amelyben minden időszakhoz, hónaphoz köthető élelmiszer-termelő,
tartósító tevékenységek lesznek összegyűjtve). Dokumentumfilm a falu program előtti
helyzetéről és a program eredményeinek hatásairól; helyi kereskedelmet segítő
tájékoztatás és eszközök; a helyi kereskedelem élénkítését szolgáló webes felület
fejlesztése.
3. Kulcsember fórumok szervezése, részvétel a helyi döntéshozási folyamatban
4. A Polyán program, mint fenntarthatósági kezdeményezés megvalósításának
elősegítése: a Mikóháza felett elhelyezkedő Nagypolyán és Kispolyán néven ismert
NATURA 2000-es, közel 80 ha-os hegyi legelő területen gyep rekonstrukciója
hagyományos állattartással (legeltetéssel).
1. 1090 db napos csibe, 300 db napos liba, 150 pulyka kiosztása; Helyi gyömölcsfajták
adatbázis kiépítése; elkészült csemetekert kb. 100 egyeddel;
2. 6 db szemléletformáló előadás tartása; elkészült a Mikóházi gazda kalendárium 500
pld-ban; megvalósult az I. Hegyközi Helyi Termék fesztivál (gazdanap)
3. Kulcsember fórum megtartása és további 2 tárgyalás a polgármesterrel a továbblépés
lehetőségeiről
4. Elkészült a Polyán honlap: www.polyan.hu
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