Ýmece Evi

16 Mayýsta Ballýca Köyünde Potlaç

Ballýca Köyünde POTLAÇ* a davetlisiniz.16 Mayýs 2010 PazarMart ayýnda Beykoz&rsquo;un Öðümce
köyünde baþlayan üretim ve bilgi paylaþým sürecine Mayýs ayýnda Ömerli&rsquo;nin Ballýca
Köyü&rsquo;de katýlýyor. Bu köylerde tarým yapan dostlarýmýz imecenin dayanýþma aðýna katýlarak
ürünlerini sosyal iliþki kurduklarý benzerleri ile paylaþarak serbest piyasa ekonomisinden
çýkmaya çalýþýyor. Ballýca Köyü, Ömerli Gölünün hemen kýyýsýnda bir orman köyü.Karadeniz iklimi
olduðu ve gölü koruma gerekçesi ile neyse ki nispeten temiz kalmýþ bu þirin Ýstanbul köyünde B
Karababa ekolojik sertifikalý &ldquo;solucan gübresi&rdquo; üretim çiftliði kurmuþ;
www.ekosol.net Ekolojik tarým yapan üreticiler için çok deðerli ve endüstriyel gübrelere göre
ekonomik olan solucan gübresinin yaný sýra 27 dönümlük bahçesinde doðal tarým yaparak yakýn çev
ile paylaþýyor. Bu paylaþýma kendi içinde daðýtým aðýný kuran 10 imecan alisede katýlarak hem
doðal,temiz,yerel üretime destek olup hemde saðlýklý ve ekonomik beslenecekler. Bu sene
deneme ve alýþtýrma ile gerçekleþecek ürün dayanýþma aðý ile edinilecek tecrübe ile seneye daha
fazla üreticiye ve destekçiye uygulanan yöntem güncellenerek paylaþýlýp çoðalmanýn kapýlarý
açýlacak.Her yaþtan insanýn,çolukçocuk,genç,yaþlý katýlabileceði hem sosyal ihtiyacý hem de
bilgilenmeyi saðlayan potlaç ayný zamanda nefis bir yemek ve müzikþöleni ::-)16 Mayýs-Pazar gü
lütfen gelirken çöp olacak poþet,köpük,pet,peçete,kola,katkýlý ve hazýr gýda yerine günlük kend
yaptýðýnýz yemeði, tencereni,tabaðýný,kaþýðýný,içeceðini, çocuðunu, heyecanýnýzý, sevginizi, bi
hoþgörünüzü ve müzik aletinizi kapýp gelin ::-)Ulaþým;
Arabasý olanlar ile olmayanlarý
buluþturuyoruz.BAKIRKÖY10.30 Bakýrköy-Ýncirli-Boyner Memocan 0532-5057241 TAKSÝM11.00 Taksim AK
Erdoðan 0552-6164306ETÝLERAykut 0533-2143812KADIKÖY11.30 Küçük Çamlýca Meydaný -Ümit 05425839626KARTAL11.00 Nermin Uyar 0532 655 08 00LÜLEBURGAZyücel gündüz cep 0555 563 48 00 Ýlgili
arkadaþlarla iletiþime geçip durumunuzu ilettikçe yeni baðlantý noktalarý oluþturabiliriz.
Bunlarýn dýþýnda Ballýca Köyüne Pendik&rsquo;den sadece sabah erken ve akþam 17.00 dönüþ otobüs
ulaþabilirsiniz.Detaylý tarif en aþaðýda!Harita için baðlantý;
http://maps.google.com/maps?t=h&hl=tr&ie=UTF8&ll=41.079239,29.214747&spn=0.232917,0.44014
&z=11Program;12-14.00Tanýþma,Çiftlik tanýtým14-15.00 Yemekkkk15-17.00Tohum-Fide ekimi17.00
&hellip;Serbest zaman,dönüþþþ****************Ballýca Köyü için Detaylý tarif;*****************T
otoyolundan Ýzmit istikametine giderken saðdan Sabiha Gökçen havalimaný çýkýþýndan çýkýyoruz. S
Sapaktan sapýyoruz Ýstanbul Park Formula 1 pisti yazýyor. Daha sonra uzun bir süre Ýstanbul
Park Formula 1 ve Okan Üniversitesi tabelalarýný takip Ediyoruz. 1. ballýca sapaðýndan
sapýlmasýn solda 2. ballýca sapaðýndan girilip 7 km ilerleyeceðiz. Köye girdikten sonra solda
bir ilkokul görünce sola sapacaðýz.Ballýca Atlý Spor Klübü tabelasýný göreceksiniz Sagda otobü
kalacak. Saga sola sapmadan dümdüz devam Edilecek yolun ortasýnda bir aðaç göreceksiniz bu aðac
GEçtikten sonra asðdan 2. çöp konteynýrýný Geçtikten sonra solda sizi karþýlýyor
olacaðýz. ***************************************************************
istanbuldaki dostlarýnýzla paylaþýrsanýz dayanýþmayý çoðaltmýþ olursunuz.
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