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Ingyenföldet osztanak
Oroszországban
http://www.origo.hu/gazdasag/20160503-oroszorszag-foldosztas.html
Ez a cikk 1 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk a megjelenés idején pontosak voltak, de
mára elavultak lehetnek.

Oroszországban öt évre bárki ingyen kaphat egy hektár földet a
keleti végeken. Az öt év lejárta után a földért fizetni kell. 2017.
február 1-től csak helyi lakosok kaphatnak földet.
Oroszországban megkezdődhet a "távol-keleti hektárok" ingyenes kiosztása,
miután megjelent a hivatalos jogi portálon a Vlagyimir Putyin elnök által
aláírt törvény, amelynek értelmében ingyenesen használhatnak egy-egy
hektárnyi földterületet orosz állampolgárok az ország Távol-keleti
Szövetségi Körzetében.

Öt évig ingyenes
A birtokok Szaha Köztársaságban (Jakutföldön), valamint a kamcsatkai, a
tengermelléki, a habarovszki, az amuri, a magadáni és a szahalini térségben,
a Zsidó Autonóm Területen és a Csukcs Autonóm Területen oszthatók ki. A

Az
időszak lejárta után a birtok bérbe
vagy tulajdonba vehető. Az erdőalaphoz tartozó
földterületek öt évig hasznosíthatók ellenszolgáltatás nélkül.

földek csak 15 évi hasznosítás és átminősítés után vehetők tulajdonba.

Folyamatosan parcelláznak
A "távol-keleti" hektárokat fokozatosan kezdik el kiosztani. Június 1-jétől a
Távol-keleti Szövetségi Körzet érintett területeinek csak egy-egy városa
körül kezdik el kiparcellázni, de október 1-jétől már mindenhol. 2017.
február 1-jétől csak az érintett területek lakosai juthatnak majd birtokhoz.
A törvényt az állami duma április 22-én, a szövetségi tanács pedig 27-én
szavazta meg.
---http://greenr.blog.hu/2013/08/14/az_orosz_organikus_kiskertes_tanyak_dac
sak_mozgalmanak_tortenete

Az orosz organikus kiskertes tanyák (dácsák)
mozgalmának története
PPJ

2013.08.14.

Amikor igencsak javasolt, hogy az élelmiszer termelő rendszerünk milliónyi organikus kiskertre és
közepes családi gazdaságra alapuljon, szinte mindig akad valaki, aki azt mondja, hogy ez nem reális.
Aztán gúnyosan beszólnak, hogy „Lehetetlen ellátni a világ növekvő népességét kertekkel, pláne
organikussal.” Ó, igazán?! Tájékoztatta Oroszországot erről valaki?!
Az "Oroszok bizonyítják, hogy a kisméretű organikus gazdaságok elláthatják élelemmel a világot" és
az ÖkoKlikk-en megjelent "Egy hektáros öröklét" című posztjaink folytatása következik. Ebben most
az előzőleg megismert, úgynevezett dácsa kertek mozgalmának történetét mutatjuk be.
(Csókoltatom Csányit és a többi globalista gigabirtokos nagyipari, vegyszeres, monokultúrás
agrobizniszes oligarchát: úgyis meg fogjuk változtatni a világot, vagy veletek, de inkább nélkületek!)
Forrás: http://www.ringingcedarsofrussia.org/vladimir-megre/dacha-movement.html
Még
több
látnivaló: https://www.facebook.com/pages/Ringing-Cedars-Of-Russia/177578508922457
Magyarra fordította: GreenR blog

Amikor az olvasók Vladimir Megre (honlap) könyveiből a Ringing Cedars of Russia (A Zengő cédrusok)
című kötetet kinyitják, szembesülnek a “dácsnik” fogalmával (a tulajdonosa egydácsának – ami egy
nagy vagy kis tanya vidéken, kerti parcellákkal). A könyvekből megtanulhatjuk, hogy Anasztázia
(tulajdonképpen a szibériai Gaiai ősanya – a ford.) kedveli és elismeri a dácsnikat, és példaként
mutatja be, demonstrálva hogy a vidék miképpen tudja az extrém krízis periódusait túlélni. Valóban,
a Szovjetunió összeomlásakor, amikor a nemzeti valuta csereértéke tizedére csökkent, a lakosság
megtakarításai eltűntek, a kormánynak semmije sem volt a bérek fizetéséhez, – és mégis – az
emberek nem maradtak éhesek, nem volt általános felkelés, és a vidék nem onlott össze teljesen,
köszönhetően annak, hogy tényszerűen a lakosság nagy hányada megművelt parcellákkal és földekkel
rendelkezett, olyanokkal, amiket dácsáknak hívnak.
A dácsa mozgalom az 1960-as évek elején kezdődött. Abban az időben egy rendelet született, amit
megengedte a polgároknak, hogy saját földparcellát szerezzenek. A rendelet robbanásszerűen

sokasította a dácsákat, a kis- és nagyvárosok körül dácsa telepek bújtak elő.
Először a parcellákat cégek adták a munkásaiknak és irodai alkalmazottaiknak határozatlan idejű
használatra, miután már öt évet dolgoztak. De aztuán kötelezővé tették a földek művelését,
máskülönben a parcellát elvették. Ráadásul a nagyobb volumenű építkezések tiltva voltak, csupán
egy viskót, fészert, vagy ideiglenes lakóházat lehetett felállítani.
A lefoglalt földek terméketlenek voltak, teljsen elgyomosodva. Ezek azok a földek, amiket a
dácsnikok virágzó kertekké alakítottak az évek sokasága alatt. A dácsa mozgalom csúcsa az 1980-as
években volt, amikor vidéken nyilvánvalóvá vált az élelmezési probléma. A totális élelmezési
elégtelenség
körülményei
közepette
a
dácsa
kertek
jelentették
a
túlélést.
A Szovjetunió összeomlása (tervezett bedöntése – a szerk.) után a földeket teljesen a privatizáció
útjára tették, a körülmények és megszorítások lazultak. De az új, kapitalista gazdaságban, ezentúl
semit
sem
adtak
ingyen.
A dácsnikok először gyümölcsfákat és eperfákat ültettek a parcelláik közepére és határszéleire;
valamint bokrokat a telekkerület mentén kerítésgyanánt. A fennmaradó részek szolgáltak a
gyökérzöldségek, zöldségek és bogyós gyümölcsök helyéül. No és persze virágokkal is díszítették a
parcellákat.
Milyen terméshozam nyerhető egy 600m2-es parcelláról?
Vegyünk egy tipikus területet Közép-Oroszországból, amit 25 évig műveltek már (egy érett dácsa
kora). Található rajta egy almafa, két eperfa, két homoktövis bozót, hét fekete ribiszke bokor,
tizenöt málna bokor, és két egres (köszméte) bokor. Van két 180x240 cm-es üvegház paradicsommal,
egy 80x150 cm-es ágyás uborkával, egy 150x200 cm-es ágyás répával és céklával, egy 200x250 cm-es
ágyás káposztával, egy 200x200 cm-es ágyás cukkinivel, egy 150x150 cm-es ágyás fűszerekkel, és
három 60x300 cm-es ágyás eperrel. A virágágyások pedig szétszórva az egész területen.
Természetesen vannak nem művelt területek a parcellán és található rajta egy házikó, egy csűr és
egy komposzt gödör.
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A paradicsom és uborka sózott és pácolt, krémek készülnek a cukkiniből és padlizsánból, a káposzta
sózott, marinált és céklával vagy anélkül pácolt, a hagyma és fokhagyma céklával vagy anélkül
marinált. Dzsemek, kompótok és szörpök készülnek gyümölcsökből és bogyókból. Ízek készülnek az
édespaprikából és változatos zöldségekből, valamint gyümölcsszószok. Minden dácsniknak saját
speciális receptjei vannak, és minden emer tartósítmányainak sajátos ízvilága.

Minden családnak mindig adódik többlete is a 600 nm2-es területről. Az élelmiszerválság alatt az
emberek egymásnak adták a többleteiket, végeredményben minden család felhalmozott egy
változatos zöldség- és gyümölcsállományt.
Említésre méltó, hogy a dácsnikok szintén szerették a szomszédos erdők vad gombáit és
bogyósgyümölcseit gyűjteni. Ezen ínyencségekből változatos készítmények lettek télére.
Nemkülönben a poszt-szovjet idők válsága alatt, további földek lettek foglalva a burgonya számára.
A dácsa mozgalom volt és jelenleg is a legelterjedtebb és legnépszerűbb mozgalom a Szovjetunióban
és a poszt-szovjet Ororszországban. Mind a mai napig 40 millió (!) család rendelkezik dácsával, és
nagyjából 120 millió ember, vagyis a népesség 85%-a táplálkozik a saját dácsájáról. Manapság 20
különböző magazint jelentetnek meg dácsnikoknak, 5 televízió műsort, hatalmas számú weboldal
foglalkozik a témával és van elektronikus program is a dácsák témájában. Még egy társadalmi
szervezet
is
létezik:
az
“All-Russian
Gardeners
Union”.
Néhányan úgy hiszik, hogy a dácsa mozgalom eltűnik és a modern ifjúságot nem érdekli a föld. De a
dácsa mozgalom helyébe egy új került – a Kin’s Settlements – és ez viszont szignifikánsan növekszik és
nyereséges.
U.i.: 2013-ban egy új törvény lépett életbe, megengedve a dácsnikoknak, hogy áttehessék a címüket
a dácsájukra és a dácsájukat tehessék a hivatalos tartózkodási helyükké.
Tudjuk-e, hogy Oroszországban alanyi jogon jár 1 hektár annak, aki vállalja,
hogy ökológiai módon megműveli?! Lehetséges-e mindössze 1 hektárból
teljesen megélni az élelmezés tekintetében? Természetesen! Ennek
gyakorlata Petró Tibor előadásából világosan kiderül. - Egy hektáros öröklét:
ÖKOklikk.hu
Magyar
Anasztázia
könyvek
és
dácsa
mozgalom
http://boldogfalva.blogspot.hu/2011/10/anasztazia-konyvek.html
http://www.anasztazia.hu/a-konyvek/

linkek:

Hozzászólás:
antirandom 2017.07.17. 19:17:06
Magyarországon meg elrabolják a magyarok földtulajdonait. Csőbe
juttatják őket az aszálykár megsokszorozó, növény mérgező és a
növényeket életrövidítő és ivartalanító hatásúvá, mérgezővé tevő károkozó
káliumos

műtrágyákkal.

Ezután

pedig

az

eladósított,

kipusztított

magyarok földjeit ingyen vagy olcsón megszerzik az az állami és egyéb
ingatlanspekulánsok és "letelepülőknek" értékesítik. Ezek biológiai hatás
mérési bizonyítékait lásd a www.tejfalussy.com honlapon!

