MEGHÍVÓ - ÉLETIGENLŐ KALÁKA
Online előadás- és beszélgetéssorozat
Életigenlő műhelybeszélgetéseket indítunk, ezzel gyakorlati útmutatót adunk, hogyan lehet az életünket
életigenlő módon a hétköznapokban egyszerűen, mindenki számára elérhető eszközökkel megváltoztatni úgy,
hogy a változást ne teherként, veszteségként éljük meg, hanem élményként és rövid időn belül érezzük annak
jótékony hatásait.
Kollár-Klemencz László, zenész, író, Életigenlő nagykövet

Tudod, mit rejt a telefonod? - interaktív előadás és beszélgetés
Időpont: 2021. június 3., 18:00 – 20:00 - A NYÁRI IDŐSZAK MIATT 1 ÓRÁVAL KÉSŐBB KEZDÜNK!
Helyszín: Zoom internetes felület
Napjaink egyik legtöbbet használt eszköze, a sokunk zsebében lévő okostelefonunk. Ezek a készülékek a
felhasználókig hihetetlen hosszú utat tesznek meg, szó szerint az egész világot bejárva.
Az afrikai tantalit (koltán) bányáktól a kínai gyárakon keresztül a hulladéklerakóig rekonstruáljuk kütyüink
életciklusát és az ennek során felmerülő környezeti és társadalmi problémákat.

Előadók:
• Szilágyi Artúr, környezetmérnök - Városi bányászat: milyen titkokat őriz a telefonod?
A városi bányászat foglalkozáson egy telefont szétszerelve felfedezzük a benne rejlő
alkatrészeket és anyagokat.
Ha szeretnéd szétszerelni kütyüidet, hozz magaddal: egy régi vagy rossz telefont (amit
nem sajnálsz tönkretenni), elektronikai csavarhúzókészletet (amivel szét tudod szedni a
telefont), A/4-es vagy A/3-as fehér lapot, webkamerát (ha szeretnéd a szétszedés során
bemutatni a kütyüdet).
•

Gáspár Zita Zsófia, környezetkutató, Jane Goodall Intézet - Mobiltelefonok visszagyűjtésével
a főemlősökért
Nem is gondolnánk, hogy milyen szövevényes kapcsolat fűzi a gorillákat és a csimpánzokat a
mobiltelefonokhoz. A kapcsolat sajnos nem jó, de a Jane Goodall Intézet Passzold vissza, Tesó!
kampányai során egy kis erőfeszítéssel csökkenthetjük a saját felelősségünket a témában.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezés ezen a felületen június 2-ig:
https://forms.gle/auoNrAzsY45ac9zx5

A beszélgetés internetes felületének elérhetőségét a regisztráltaknak június 3-án küldjük el.
További információ: Horváth Kinga, horvath.kinga@mtvsz.hu
Az Életigenlő események korábbi alkalmai megtalálhatóak az MTVSZ youtube csatornáján.
Várunk minden érdeklődőt az Életigenlők-Bólints rá! facebook csoportban!

A rendezvény megszervezését az Európai Bizottság támogatta.

A sorozat következő eseménye:
2021. június 17.: Kiskerti növénytermesztés
Előadó:
• Lechner Judit, kertészmérnök, biotermelő – A veteményeskert fűszernövényei
•

Toldi Zoltán, biológia-kémia szakos tanár, természetért rajongó civil - A kertészkedési
trendek és én
Előadásom során szeretném bemutatni ismerőseim, gyermekeim jóvoltából, hogy saját
szükségletünket megtermelhetjük otthon részben vagy egészben, akár egy nagyvárosi
balkonon, akár egy pár m2 –es minikertben, esetleg őstermelőként eladásra is tervezve egy
közel egyhektáros falusi kertben.

A rendezvény megszervezését az Európai Bizottság támogatta.

