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Felelősség... takarékosság... hatékonyság... 

Idei első számunk újra és újra felbukkanó témái ezek... Ki felelős leginkább a klímaváltozásért? 

Tudunk valamit tenni nem is “csupán” a klímaváltozás, de a jelenlegi gazdasági nehézségek okozta 

problémákból való kilábalás érdekében is? 

Az EU környezetvédelmi biztosa, Janez Potocnik arra figyelmeztetett, ha nem változtatunk – a 

lakosság, vállalatok és politikai döntéshozók egyaránt – az erőforrások használatának 

hatékonyságán, nem leszünk versenyképesek (sem – szerk.).  A környezetvédelmi biztos szerint 

hacsak nem kezdjük erőforrásainkat – az energiát, vizet, élelmiszereket, hulladékot és mindenféle 

nyersanyagot - sokkal hatékonyabban használni, az árak tovább fognak emelkedni, az életszínvonal 

pedig csökkeni fog Európában. Azért, mert az egyre kevesebb rendelkezésünkre álló erőforrást és 

nyersanyagot továbbra is pazarlóan használjuk. 

Potocnik szerint “Egyszerűen nincs más választásunk. Amink van, hatékonyabban kell használnunk, 

különben nem leszünk versenyképesek. Az erőforrások hatékony használata ma a versenyképesség 

egyik legfontosabb tényezője Európában. Ha azt szeretnénk, hogy életünk ne változzon, 

hatékonyságunkon muszáj változtatnunk. Így is nagyon nagy a nyomás az erőforrásokon, mivel már 

most túlhasználjuk őket.” 

A bérköltségek jelenleg a gyártók költségeinek sokkal kisebb részét teszik ki, mint a nyersanyagok 

és energia költsége. Ezen kívül Európában a nyersanyagok és erőforrások nagy része (sok 

erőforrás esetében több, mint a szükséges mennyiség fele) már most is a tengeren túlról származik, 

ezért felhasználásuk hatékonyságának növelése az ellátás biztonságát is növelné. 

Mindez azért is különösen fontos, mert 

friss kutatási eredmények szerint a 

“fejlődő” országokban a  fogyasztáshoz 

kapcsolható karbon-lábnyom a korábbi 

számításokhoz képest sokkal hamarabb 

meghaladta a “fejlett” országok (a kiotói 

jegyzőkönyv definíciója szerint) 

lábnyomát. Ennek oka, hogy a fejlődő 

országok üvegházgáz kibocsátásaira a 

globális gazdasági krízis máshogy hatott, 

azaz ott a kibocsátások nem csökkentek 

átmenetileg sem. 

A fejlődő országokban keletkező 

kibocsátások már 2005 környékén 

meghaladták a fejlett országokban 

keletkező mennyiséget. Ám mivel sok, a 

fejlődő országokban gyártott terméket a fejlett országok lakosai vásárolnak meg, a fejlett országok 

fogyasztáshoz kapcsolható  karbon-lábnyoma volt magasabb. A kutatók számításai szerint ez a 

helyzet kb. 2015-ig nem változott volna, ám a Nature Climate Change c. lapban publikált új kutatás 

szerint a globális fogyasztás karbon-lábnyomának nagyobb részét 2009-től a fejlődő országok 

lakosságának fogyasztása jelenti. 

Természetesen mindez nem azt jelenti, hogy a fejlődő országok lakosai nagyobb mértékben 

felelősek a klímaváltozásért, mint a fejlett országokban lakók. Épp ellenkezőleg, az egy főre jutó 

karbon-lábnyom a fejlett országok egyébként alacsonyabb számú lakosai esetében sokkal 

magasabb, mint a népes fejlődő országokban . 

Mindannyian felelősök vagyunk tehát, és mindannyiunknak feladata, hogy növeljük erőforrásaink 

használatának hatékonyságát – és ebben ammenyire tudjuk, segítsük is egymást. 

A Szerkesztők: Vadovics Edina és Antal Orszolya 

Forrás:http://www.guardian.co.uk/ 

  

Kibocsátás és karbon-lábnyom a fejlett és fejlődő 
országokban 

(a Kiotói Jegyzőkönyv definíciója alapján – Annex B) 
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http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/29/eu-environmental-resources-new-recession
http://www.guardian.co.uk/environment/blog/2011/dec/06/poorer-rich-consumption-carbon-footprint?CMP=EMCENVEML1631%25%25__AdditionalEmailAttribute1%25%25
http://www.nature.com/nclimate/journal/v2/n1/full/nclimate1332.html
http://www.guardian.co.uk/
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Kislábnyom program hírek 
 

  

Még 2012. január 31-ig beadható a Kislábnyom verseny első feladata! 
 

A nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbítottuk az első feladat, a háztartási klíma-audit 
beküldési határidejét! 

A 2011. december 31-ig elküldött auditokat extra pontokkal jutalmazzuk, sőt a december 10-e előtt 
beküldők az extra pontokon túl is kapnak plusz pontokat! 

Ezúton szeretnénk bíztatni a háztartásokat, hogy az audit segítségével mérjék fel és értékeljék energiahasználati szokásaikat, készítsenek 
tervet arra vonatkozóan, hogyan tudnak viselkedésük megváltoztatásával energiát megtakarítani, és vállaljanak a család által 
megvalósítható megtakarítási intézkedéseket. 

A feladat részletes leírása itt található: http://kislabnyom.hu/1-feladat 

Miért hasznos az energia-fogyasztásmérő? 
A fogyasztásmérő egy könnyen használható eszköz, amely az energiafogyasztást, a feszültséget és a 
villamosáram-felhasználást méri. Kiszámolja az adott gép üzemelési költségét, illetve a teljes felhasznált 
energiát kWh-ban. Csak be kell táplálni, hogy mennyibe kerül egy kW energia, és a készülék kiírja a 
fogyasztás költségét. 

Az energiamegtakarítás első lépése, hogy megmérjük az otthonunkban található elektromos készülékek 
fogyasztását, így kideríthetjük: mely berendezéseink fogyasztják a legtöbb energiát. Sőt, arra is gyorsan 
fény derül, hogy melyik készülékünk fogyaszt használaton kívül is! 

Néhány lelkes versenyző család a tettek mezejére lépett, s elkészítette háztartásuk energiafogyasztási 
felmérését, mely során az alábbi érdekes megfigyeléseket tették: 

 a hűtő hátán lévő kondenzációs rács letakarítása után 6%-kal kevesebb lett a készülék napi 
fogyasztása, 

 az energiatakarékos mosógép 3 órás programja kb. annyit fogyaszt, mint a hűtő 24 óra alatt,  

 a mosógép említett 3 órás programja majdnem annyit fogyaszt, mint  5 óra számítógépezés, 

 a mosógép, a mikro, a számítógép, a TV és a rádió bedugva de nem használva (standby üzemmód) is fogyaszt valamennyit, 

 10 perc TV használat annyit fogyaszt, mint egy 40 wattos, hagyományos izzóval működő kislámpa 74 perc világítás során. 

S hogy mennyi is 1 kW energia? Annyi, mint: 

 1 óra légkondi, 

 1,8 óra plazma TV, 

 8 óra hagyományos TV,  

 10 óra számítógép (LCD monitor),  

 33 óra laptop használat. 
 

Szívesen látjuk minden háztartás hasonló megfigyeléseit: info@kislabnyom.hu ! 

Energia-fogyasztásmérő kölcsönözhető a helyi klíma-koordinátoroknál a versenyző családok részére! 

Kislábnyom a Facebook-on is! 
A háztartások energiatakarékossági versenyének népszerűsítése érdekében létrehoztuk a 
Kislábnyom Facebook oldalát, ahol mostantól az értékes ajándékokért megoldandó feladatok 
részletei is követhetőek: www.facebook.com/groups/201298463291871/.  

A közösségi oldalon szívesen látjuk a versennyel és energia-megtakarítással kapcsalatos 
észrevételeket, megjegyzése-ket is, hiszen országos program lévén a közel és távol lakó 
családoknak is szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy üzenjenek, ötleteket adjanak, és 
tapasztalatokat osszanak meg egymással. 

Persze ezzel nem kívánjuk helyettesíteni a személyes találkozások varázsát és a közös ötletelések szépségét, úgyhogy továbbra is 
támogatjuk a versenyző családok találkozásainak megszervezését! 

http://karbonkalkulator.hu/1-feladat
mailto:info@kislabnyom.hu
http://www.facebook.com/groups/201298463291871/
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EnergiaKözösségek hírek 
  

 

Rövidfilm-készítési versenyt hirdetünk! 
Az EnergiaKözösségek projektet az Európa Tanács támogatja az Intelligens Energia Európa 
programjának keretében annak érdekében, hogy elősegítse a háztartások energiamegtakarítását és a 
klímavédelmet Európában.  

Az EnergiaKözösségek projekt keretein belül most rövidfilm-készítési versenyt hirdetünk Európa 16 
országában.Olyan rövidfilmeket várunk, melyek a klímaváltozással és a háztartások 
energiafogyasztásának csökkentésével kapcsolatosak.  

Mit tudunk tenni mi mindannyian a klímavédelem érdekében? Milyen hatást gyakorol életmódunk a 
környezetre? Hogyan tudunk otthon is energiát megtakarítani nagyobb beruházás nélkül? Miért kell 
nekünk is tennünk valamit? Kreatív, komoly, vicces, eredeti – mindenféle elgondolást, ötletet várunk! 

Készíts Te is rövidfilmet és küldd el nekünk! Az EnergiaKözösségek nemzetközi csapata fogja 
kiválasztani az indulók közül a nyertes filmet. Legyen a Tiéd 16 ország legfigyelemfelkeltőbb alkotása! 

Beküldési határidő: 2012. július 30.  

Díj: Az EnergiaKözösségek rövidfilm verseny győztese 2.000 EUR pénzjutalomban részesül! További részletek a honlapon. 

Az energiatudatosság körülvesz - Pályázat 
Az energiatakarékosság szexi is lehet. Neked mi jut eszedbe róla? Pályázz! 

Van esetleg egy jó sztorid hozzá? Mutasd meg és pályázz a Magyar Természetvédők Szövetsége felhívására! A 
fődíj egy szabadon felhasználható, 100 000 Ft értékű elektronikai utalvány. 

Bővebben: http://www.mtvsz.blog.hu  

Versenyeredmények félidőben 
Az idei verseny lassan a feléhez közeledik. Reméljük, mindannyian sikeresen leolvastátok a kezdeti 
adatokat és sok hasznos, fogyasztáscsökkentést segítő információt kaptatok akár egymástól, akár 
koordinátoraitoktól, hírleveleinkből vagy honlapunkról.  

Január végén összesítést készítünk az eddigi eredményekről, és rangsort állítunk a közösségek között az 
eddigi megtakarítási eredmények alapján. Ha eddig nem sikerült az ötleteket megvalósítani, vagy úgy 
látjátok, hogy még van min javítani és lehet tovább csökkenteni az energiafogyasztást, akkor itt az idő! 
Még nincs késő ahhoz, hogy a megtakarítási tippeket otthon is valóra váltsátok! Nyerjen a legügyesebb 
közösség! 

Kép forrása: http://www.europarl.europa.eu/ 

EnergiaKözösségek a Facebook-on is! 
A program népszerűsítése és a tippek, megtakarítási tapasztalatok könnyebb megosztása érdekében 
már az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon is megtalálhattok bennünket! Nem véletlen, hiszen mi 
is szeretnénk kihasználni az oldal adta lehetőségeket.  

Országos program lévén a közel és távol lakó közösségek tagjainak is szeretnénk lehetőséget 
biztosítani arra, hogy üzenjenek, ötleteket adjanak, és tapasztalatokat osszanak meg egymással. A 
Facebook oldal remek tér a kommunikációra, ha érdekes cikkekre, információkra szeretnénk társaink 
figyelmét felhívni. Ha csatlakozni szeretnétek hozzánk, keressetek meg minket! Osszátok meg ti is 
javaslataitokat, ötleteiteket, jó megoldásaitokat a többi közösség tagjaival! 

Persze ezzel nem kívánjuk helyettesíteni a személyes találkozások varázsát és a közös ötletelések szépségét, úgyhogy továbbra  is 
támogatjuk helyi közösségi találkozók megszervezését! 

Önkénteskedtek az EnergiaKözösség tagok 
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 2011. december 17-én Győrben tartotta 
karácsonyi ünnepségét. A sokféle program között egy Kislábnyomos stand is színesítette a 
rendezvényt. Gyerekek, felnőttek közel kétszázan töltötték ki a Grenndependent 
Egyesülete környezetvédelemmel, energiatakarékossággal kapcsolatos kérdőíveit.  

Minden kitöltő Klímabarát-naptárat és a családoknak szóló Klímabarát háztartások című 
útmutatót kapott ajándékba. A 15 legügyesebb gyereket külön jutalomban is részesíthettük 
az EU-Diákok Iskolaszövetkezet és a Marionnaud Hungary jóvoltából. 

Köszönet a Győr és környéke EnergiaKözösség családjainak és a Família Nagycsaládos 
Egyesület önkénteseinek a munkájukért! 

Kép forrása: budapest.olx.hu 

http://www.energiakozossegek.eu/
http://www.mtvsz.blog.hu/
http://kislabnyom.hu/category/letoltheto-anyagok/hirlevel
http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/kl%C3%ADmabar%C3%A1t-tippek-mindennapokra
http://www.europarl.europa.eu/
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Klímabarát tippek 
 

  

Mennyit fogyaszt a karácsonyra kapott kenyérsütő? 

Derítsük ki berendezéseink éves fogyasztását! 

Tudjuk vajon, hogy melyik háztartási gépünk, elektromos berendezésünk fogyasztja a legtöbb áramot? 
És azzal tisztában vagyunk, hogy készenléti üzemmódban mennyi a fogyasztásuk?  

Ahhoz, hogy ki tudjuk számítani, mennyi áramot - és forintot -fogyaszt egy-egy berendezésünk évente, 
három értéket kell ismernünk: 

 A háztartásunkban lévő elektromos fogyasztók Wattban megadott teljesítményét. Az adatot a 
készülék hátoldalán vagy a gépkönyvben (ha van) megtalálhatjuk, illetve a gyártó/forgalmazó 
tud felvilágosítást adni. 

 A gép használati idejét (azaz hány órát üzemel egy évben). 

 Az elektromos áram kilowattonkénti árát (az áramszámlán megtalálhatjuk). 

A berendezés által használt áram mennyisége kWh-ban = teljesítmény Wattban ÷ 1000 (kW) x üzemidő (órában) 

Az elfogyasztott áram ára = kWh x kilowattonkénti egységár (47 forint körül) 

Ajánlott tennivaló 

Szerezzünk be vagy kérjünk kölcsön ismerőstől, szakembertől, civil szervezettől egy fogyasztásmérőt (ld. 
Kislábnyom program hírek rovat)! Használatával könnyen és gyorsan kideríthetjük, melyik berendezésünk 

fogyasztja a legtöbb energiát és mennyi a készenléti üzemmód fogyasztása. (E tudás birtokában új berendezés 
vásárlásakor a legnagyobb energiafalókkal kezdhetjük a gépcserét!) 

 

Mit tehetünk még? 

A gép csomagolásán az energiafelhasználásra vonatkozó emblémát is ellenőrizzük. A legjobb, ha A, vagy ahol 
ez létezik A+, A++ besorolásút választunk, amelyek bár drágábbak, de befektetésünk gyorsan megtérül. Ha A-
kategóriájú gépet választunk, évente kb. 210 kg CO2-t is megtakaríthatunk a kevésbé energiahatékony 
gépekhez képest (a G-kategóriaa legkevésbé hatékony). 

Viszlát standby! 

A hazai lakossági fogyasztás 10%-át a készenléti üzemmód adja! A Megoldások Magazinjában 2011 őszén kiszámolták, hogy egy átlagos 
hazai háztartás 34 ezer forintot fizet évente a standby üzemmódért.. Elég elképesztő adat.  

A számítást végzők eredményei szerint a kényelem, hogy az ágyból kikapcsolhatjuk a televíziót esténként, évente 15 900 forintba kerül. Ha 
elfelejtjük kihúzni a telefontöltőket, az évente 400 Ft, és a konyhai kijelzők évente 5 500 forintba kerülnek.  
(Forrás: http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/15/21/Evente_34_ezer_forint__ennyit_fizet_a.aspx) 

Ne pazaroljuk az energiát! 

 Húzzuk ki a konnektorból a mobiltöltőket, mert sok modell akkor is fogyasztja az 
áramot, ha éppen nem töltik a telefont.  

 Ne hagyjuk a TV-t készenléti üzemmódban, teljesen kapcsoljuk ki, ha nem nézzük.  

 Kapcsoljuk ki vagy hibernáljuk azokat a számítógépeket, amiket nem használunk, még 
egy ebéd idejére is. A monitor képernyővédője valójában nem spórol energiát, inkább 
kapcsoljuk ki teljesen a monitort is. Ezzel a napi energiafogyasztás akár 20%-át is 
megspórolhatjuk. 

 A gyermekeinknek is magyarázzuk el a gépek kikapcsolásának fontosságát! 

Ajánlott tennivaló 

Minden használaton kívüli berendezést kapcsoljunk ki, beleértve a mikrót, a kenyérpirítót, TV-t, mosó-
gépet, teafőzőt és számítógépet. 

Jó tudni 

A mobiltelefonok bedugva hagyott, de használaton kívüli töltői nem csak feleslegesen fogyasztják az energiát, de számos esetben lakás-
tüzek okozói is! 

Mit tehetünk még? 

Használjunk kapcsolós hosszabbítót a dolgozószobában/-sarokban, így több gépet egy mozdulattal tudunk áramtalanítani. Kössük azokat 
a gépeket (monitor, számítógép, nyomtató stb.) egy hosszabbítóra, amelyeket hasonló mértékben használunk. 

 

Kép forrása: 
http://www.itrush.com 

http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/15/21/Evente_34_ezer_forint__ennyit_fizet_a.aspx
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Klímahírek itthon 
 

  

Agrárforradalom egy debreceni hátsókertben 

Szokatlan, de tény: sztárja van a hazai önellátó hobbikertész-világnak! Egy debreceni kétgyermekes csa-
ládapa akvapóniát épített a kertjében, amelyből zöldséggel és hallal látja el a családot. Az érdeklődés  
óriási, nem véletlenül: a megoldás döbbenetesen olcsó, egyszerű, egészséges és működik! 

Az akvapónia az intenzív tartályos haltenyésztés (akvakultúra) és a föld nélküli növénytermesztés 
(hidropónia) egyesítéséből jött létre. „A halak ürülékét tartalmazó víz az ammóniát nitráttá alakító 
baktériumoknak köszönhetően a növények számára fontos tápanyaggal telítődik. A haltartály tehát 
odakerül a kavicságy mellé, és a belőle érkező víz öntözi a növények kavicságyát. Utóbbiak szépen 
növekednek tőle, ráadásul megtisztítják a vizet. A növényektől visszaforgatott víz így a halak számára 
kiváló minőségű és oxigéndús lesz.” 

Forrás, izgalmas részletek, interjú és fontos tudnivalók: 

http://civishir.hu/hajdu-bihari-hirek/agrarforradalom-egy-debreceni-hatso-kertben/1231121853  
Az Index videója a debreceni akvapóniáról: http://index.hu/video/2012/01/05/akvaponia/  
Még többet olvashatunk az akvapóniáról itt. 

Összement a fűtésszámla az újrahasznosított házban 
2011. december 16-án jelent meg az alábbi cikk az [origo]-n egy Budakeszin épült, 2010-ben Év Háza-díjat kapott épületről és 
tulajdonosairól. Kiváló inspiráció mindenkinek, aki energiahatékony és élhető házikóról álmodozik!  

“Mit tud egy minimalista független ház? Hetven centiméter vastag a fal, harminc a tetőzet, ötven 
az aljzatszigetelés. Háromrétegű üvegezésű nyílászárók a falba épített tokokkal, hogy 
megelőzzék a hőhidak kialakulását, amelyek miatt elillan a meleg. Ennek is köszönheti a 
házban lakó, nemsokára öttagúvá váló család, hogy még mindig a tavalyra vásárolt pellettel 
fűtenek.[…] 

A ház már a külsejével hirdeti, hogy tervezőit a tudatosság és az ésszerűség vezérelte, nem 
pedig a konvenciók. Az újrahasznosítás révén is kerülhetett az A-A+ kategóriájú, azaz majdnem 
a legmagasabb hőenergetikai minősítésű, 29 négyzetméter alapterületű épület 8,5 millió 
forintba (alternatív fűtéssel, biológiai szennyvízülepítővel, 224 méternyi kerítéssel együtt), ami 
160 ezer forintos négyzetméterár.” 

Forrás és a teljes cikk: http://www.origo.hu/idojaras/20111215-autonom-haz-olcson-havi-

negyezerbe-kerul-kifuteni-a-2010es-ev.html?olvastamar  

Vitaest a gazdasági növekedésről és a fejlődésről 
Boda Zsolt közgazdász-politológus, Hetesi Zsolt fizikus és Vida Gábor biológus beszélgettek a gazdasági növekedés korlátairól és a 

fenntartható gazdaság megteremtésének lehetőségéről az Ökopolitikai Vitaestek sorozat keretében 2011. december 7-én a Gödör 
Klubban. 

Meddig növekedhetünk egy véges világban? Mire készül a természet, és mire kell felkészülnünk nekünk? Mi a köze a fenntarthatóságnak a 
szegénységhez és az emberi jogokhoz? Milyen fejlődést akarhatunk? - Ilyen és hasonló kérdésekre keresték a választ a résztvevők... 

A vitaest összefoglalója: http://www.piacesprofit.hu/klimablog/fenntarthato_fejlodes/az_osszeomlas_az_egyetlen_ut.html  
A beszélgetés megtekinthető itt: http://okopoliszalapitvany.hu/hu/video/vitaest-gazdasagi-novekedesrol-es-fejlodesrol-1-resz  

Erős zöld ombudsmant! 
Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa, Fülöp Sándor zöld ombudsman tizennégy közvetlen munkatársának mondott fel január másodikán. 
A magasan képzett, nagy tapasztalattal rendelkező munkatársaknak – köztük az ország egyik legjobb környezetvédelmi szakjogászának – 
az elbocsátása, a környezetvédelmi ügyek szervezeti hátterének felszámolása súlyos csapás a környezetvédelemre, az emberek 
biztonságára. 

Az intézkedés ellentmond az Alaptörvénynek, amely szerint Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges 
környezethez. Ez a jogot ugyanis csak erős és hatékony intézményrendszerrel lehet biztosítani. 

Az Országgyűlés 2007-ben teljes parlamenti konszenzus alapján hozta létre a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának független 
parlamenti intézményét. Az intézmény kivívta a környezetvédelmi szakma, a hazai közvélemény, az Európai Bizottság, az Európai 
Parlament és az ENSZ elismerését is. A mostani intézkedés így tovább rontja Magyarország nemzetközi megítélését. 

A Greenpeace Magyarország, a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata, a Levegő Munkacsoport, a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület és a Magyar Természetvédők Szövetsége sürgeti az intézkedés mielőbbi visszavonását. 

Forrás és további információ: http://www.greenfo.hu/hirek/2012/01/04/eros-zold-ombudsmant   

Hálószoba az emeleten 
Fotó: Tuba Zoltán [origo] 

Gönczi Péter 

az általa épített üvegházban 

http://civishir.hu/hajdu-bihari-hirek/agrarforradalom-egy-debreceni-hatso-kertben/1231121853
http://index.hu/video/2012/01/05/akvaponia/
http://www.pozitivnap.hu/technika-es-tudomany/agrarforradalom-hazteton-es-hatsokertben-is
http://www.origo.hu/idojaras/20101004-hoszigeteles-energiatakarekos-haz-ujsagpapirral-szigeteltek-az-ev-haza-nyertes.html
http://www.origo.hu/idojaras/20101004-hoszigeteles-energiatakarekos-haz-ujsagpapirral-szigeteltek-az-ev-haza-nyertes.html
http://www.origo.hu/idojaras/20111215-autonom-haz-olcson-havi-negyezerbe-kerul-kifuteni-a-2010es-ev.html?olvastamar
http://www.origo.hu/idojaras/20111215-autonom-haz-olcson-havi-negyezerbe-kerul-kifuteni-a-2010es-ev.html?olvastamar
http://www.piacesprofit.hu/klimablog/fenntarthato_fejlodes/az_osszeomlas_az_egyetlen_ut.html
http://okopoliszalapitvany.hu/hu/video/vitaest-gazdasagi-novekedesrol-es-fejlodesrol-1-resz
http://www.greenfo.hu/hirek/2012/01/04/eros-zold-ombudsmant
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Kapcsolódó rendezvények itthon 
 

  

A függőségtől az önellátásig 
Időpont: 2012.január 14. (szombat), 17:00 -19:00 óra 
Helyszín: AUM Jógaközpont (Budapest VII., Károly krt. 3/A.) 

Lehet minden héten saját termésű biozöldséget és gyümölcsöt enni anélkül, hogy a föld 
mellé költöznél?Az elmúlt évben, valamivel több, mint 50 család, Magyarországon talán 
eddig példátlan összetartással egy önellátó közösséget alkotva, létrehozott egy saját 
ökológiai mintagazdaságot.  

A közösség tagjai nagyvárosi családok, akik a vidékkel együtt, közös felelősség-
vállalással most egy olyan társadalmi mintát képviselnek, mely a jövő feladatainak 
megoldásában igen fontos szerepet vállalhat.  

Ennek belső, szellemi lényegéről, a fizikai megvalósításról, és a közösséghez való 
kapcsolódás lehetőségeiről beszélgethetnek a résztvevők Aldea Benedekkel, A Magyar 
Ökotársulás Nonprofit Kft. vezetőjével. 
Részvételi díj: önkéntes felajánlás a szervezéshez.  

További információk és jelentkezés: AMU Jóga, 06-30/ 552-3070, pest@aumjoga.hu 
Forrás: http://pest.aumjoga.hu/events/7085/a-fuggosegtol-az-onellatasig/ 

Babaház 
Időpont: 2012. január 16. (hétfő), 18:00 - 20:00 óra 
Helyszín: Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület (1051 Budapest, Nádor u. 34.) 

Az Ökoszolgálat által rendezett ökoháztartás tanfolyam keretében hasznos gyakorlati ismereteket 
szerezhetünk arról, hogy hogyan óvjuk gyermekeink érzékenységét csecsemőkorban? Babázás 
természetesen és olcsón -a táplálástól az egészségmegőrzésen keresztül a mosható pelenkáig.  

Értékes tanácsokkal Hetyéssy Fruzsina gyakorló édesanyaként látja el az érdeklődőket. 

Részvételi díj: 1700 Ft/fő/alkalom, melyből 500 Ft levásárolható a Zöld Zugban. 

További információk és jelentkezés: Ökoszolgálat Alapítvány, 06-1/ 311 7855, okosz@okoszolgalat.hu 
Forrás: http://humusz.hu/esemenyek/babahaz/9998 

Az életmódjavítás lehetőségei aktuális körülményeink között 
Időpont: 2012.január 23. (hétfő), 18:00 - 20:00 óra 
Helyszín: Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület(1051 Budapest, Nádor u. 34.) 

Az Ökoszolgálat által rendezett ökoháztartás tanfolyamon ezúttal átfogó előadást hallhatunk az alábbi 
területekhez kapcsolódva: táplálkozás, folyadék, a betegségek lelki eredete. A személyes felelősségvállalás 
fontossága életünkben. Az előadáson kapott tanácsok a mindennapi életbe könnyen beépíthetőek.  

Az előadó Juhász Zsolt, életmód tanácsadó, az Egészség – Igazság! című könyv társszerzője lesz. 

Részvételi díj: 1700 Ft/fő/alkalom, melyből 500 Ft levásárolható a Zöld Zugban. 

További információk: Ökoszolgálat Alapítvány, 06-1/311-7855, okosz@okoszolgalat.hu 
Forrás: http://humusz.hu/esemenyek/az-eletmodjavitas-lehetosegei-aktualis-korulmenyeink-kozott/9999 

Klímabarát Fórum 
Időpont: 2012.január 24. (kedd), 18:00 - 20:00 óra 
Helyszín: Klebelsberg Kultúrkúria (1028 Budapest, Templom utca 2-10.) 

A megújuló energiaforrásokkal foglalkozó fórum célja, hogy segítséget nyújtson azok számára, akik az energia megtakarítására 
törekszenek, és házukat előbb-utóbb korszerűsíteni szeretnék, de még nem tudják hogyan, és hol kezdjék. Azok számára, akik nem 
rendelkeznek a korszerűsítés teljes összegével, ezért szeretnének állami támogatásban részesülni, de nem tudják, hogy ennek érdekében 
mit tegyenek. A cél tehát nem csupán az ismeretterjesztés, hanem közös gondolkodás a megoldások felett, akár egy konkrét családi ház 
problémáin, valamint segítségnyújtás műszaki és pályázati ügyekben is.  

A rendezvény előadói: Petridisz Miklós, a Solanova Klaszter alapító tagja és Harmat István gépészmérnök, a Támasz Plusz 
Kft.ügyvezetője. A programon való részvétel ingyenes. 

További információk: Reök Cecília, 06-20/2991-040, reokcecilia@kulturkuria.hu 
Forrás: http://www.kulturkuria.hu/node/11241 

Kép forrása: kreativjatek.hu 

Kép forrása: www.okutarsulas.hu 

mailto:pest@aumjoga.hu
http://pest.aumjoga.hu/events/7085/a-fuggosegtol-az-onellatasig/
mailto:okosz@okoszolgalat.hu
http://humusz.hu/esemenyek/babahaz/9998
mailto:okosz@okoszolgalat.hu
mailto:reokcecilia@kulturkuria.hu
http://www.kulturkuria.hu/node/11241
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Klímahírek külföldről 
 

  

A háztartások felelősek az energiához kapcsolódó 
üvegházgáz kibocsátások 25%-ért 
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség egy új jelentése szerint a háztartások felelősek az energiához 
kapcsolódó üvegházgáz kibocsátások 25%-ért. A jelentés az alapján számol, hogy melyik szektor a 
megtermelt energia végfelhasználója.  

Ha kizárólag a fogyasztáshoz kapcsolódó energiafelhasználást vesszük figyelembe, akkor a háztartások a 
kibocsátott üvegházgáz mennyiségének 12%-ért felelősek, ám ha ehhez az értékhez hozzáadjuk a 
felhasznált energia előállítása során az erőművek és távfűtőművek során keletkezett kibocsátásokat is, 
akkor kétszeresére emelkedik ez az érték. 

Forrás és a jelentés letölthető: http://www.eea.europa.eu/highlights/homes-responsible-for-one-quarter 

A Facebook és a szén...  
A Greenpeace közel 2 éves, “Unfriend Coal” kampányának eredményeként a Facebook nemrég 
bejelentette, hogy a jövőben igyekszik adatközpontjainak működtetéséhez tiszta, megújuló, és nem 
szénenergiát használni. A Greenpeace kampányához 700 ezren csatlakoztak, és több országban tartottak 
figyelemfelkeltő demonstrációkat. Minderre többek közt azért volt szükség, mert a zöld szervezet Piszkos 
Adat (Dirty Data) jelentése szerint a Facebook működéséhez szükséges energia 53,2%-a szén alapú. 

A Facebook a jövőben előnyben részesíti a tiszta és megújuló energiaforrások közelségét új adatköz-
pontjainak létesítésekor. Továbbá céljainak megvalósítása érdekében együttműködést kezd többek közt a 
Greenpeace-szel (akik egyébként különösen innovatív módon használták a Facebook adta lehetőségeket a 
kampány során...)  

A bejelentéshez kapcsolódóan a Facebook legújabb adatközpontját Észak-Svédországban fogja építeni, nagyrészt azért, hogy a 11 
futballpálya nagyságú területen elhelyezkedő szervereket környezeti szempontból hatékonyabb módon lehessen hűteni, illetve azért is, 
mert a környéken a vízenergia rendelkezésre áll. A vállalat USA-ban található adatközpontjainak mindegyike 30 ezer amerikai háztartás 
energiafogyasztásával megegyező mennyiségű energiát használ fel. Ideje tehát változtatni! 

Források és további információk:http://www.guardian.co.uk/environment/2011/dec/15/facebook-coal-clean-power-energy-

greenpeace?intcmp=122 és http://www.guardian.co.uk/environment/2011/oct/27/facebook-green-datacentre-sweden-renewables 

A nők is felemelték szavukat a klímaváltozás ellen 
A 2011 végén Durbanban (Dél-Afrika) megtartott Globális Klímatalálkozóra készülve a nők is felemelték a szavukat. 2011. október 11-én 
vidéken élő és benszülött nők vettek részt az Argentína északi részén található Chaco tartomány központjában megrendezett “Nemi 
Egyenlőséget és Klímaigazságot 2011 – Argentína” elnevezésű meghallgatáson, ahol az életüket és életterüket tönkre tevő, globális 
felmelegedést súlyosbító, állandó növekedést hajszoló agrármodell átalakítását követelték.  A rendezvényt a Közös Fellépés a Szegénység 
Ellen (Global Call to Action againts Poverty – GCAP),  a Feminista Munkacsoport, valamint non-profit szervezetek koalíciója szervezte, 
amelyek igyekeznek felhívni a figyelmet a szegénység elnőiesedésére, és szorgalmazzák a nemi egyenlőség megvalósítását a 
szegénység megszüntetése érdekében. 2011. október és november folyamán további 14 meghallgatás zajlott latin-amerikai, afrikai, és 
ázsia országokban a “Hangunk felerősítése: Megoldások keresése -  2011 Nők Tanácskozása” elnevezésű folyamat részeként. 

Argentínában a vidéken élőket és a benszülötteket, különösen a  nőket súlyosan érinti a 
nagyüzemi mezőgazdaság terjeszkedése, amely együtt jár az erdők kiírtásával, erózió-
val, a biodiverzitás elvesztésével, szárazságokkal és árvizekkel, mérgező rovarírtó 
szerek természetbe jutttatásával. A klímaváltozás különösen vidéken élő nők számára 
jelent terhet, hiszen ők azok, akiknek messzebb kell menniük, hogy vízhez, tüzifához, 
alapanyagokhoz jussanak, és ők azok, akiknek gondoskodni kell a  környezetbe került 
vegyianyagok miatt légzőszervi betegségektől szenvedő gyermekekről is. 

Argentínában egy Ázsiába exportált, genetikailag módosított szója termesztése jelenti a 
legnagyobb gondott: hatalmas erdőterületeket írtanak ki a növény számára, eltüntetve 
az eredeti növény- és állatvilágot, valamint a termelés során olyan vegyszereket 
használnak fel, amely veszélyes az emberekre és beszennyezi a vegyszermentesen 
előállított terményeket is. 

A tíz tartományból érkező küldöttek elmondták problémáikat, és javaslatokat tettek a durbani Globális Klímatalálkozón megtárgyalandó 
kérdésekre. A munka folytatódik, és igyekeznek a vélenyüket, és az általuk kidolgozott javaslatokat eljuttatni a RIO+20 Találkozóra is. 

Forrás és továbi információ:  

http://ipsnews.net/news.asp?idnews=105450 
http://feministtaskforce.org/, http://www.whiteband.org/issues/climate 

Kép: http://www.whiteband.org/issues/climate 

http://www.eea.europa.eu/highlights/homes-responsible-for-one-quarter
http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/climate-change/cool-it/ITs-carbon-footprint/Facebook/
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/climate/2011/Cool%20IT/dirty-data-report-greenpeace.pdf
http://www.guardian.co.uk/environment/2011/dec/15/facebook-coal-clean-power-energy-greenpeace?intcmp=122
http://www.guardian.co.uk/environment/2011/dec/15/facebook-coal-clean-power-energy-greenpeace?intcmp=122
http://www.guardian.co.uk/environment/2011/oct/27/facebook-green-datacentre-sweden-renewables
http://www.mtapti.hu/mszt/20014/fodor.htm
http://www.uncsd2012.org/rio20/
http://ipsnews.net/news.asp?idnews=105450
http://feministtaskforce.org/
http://www.whiteband.org/issues/climate
http://www.whiteband.org/issues/climate
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Közösségi szélenergia projektek lépésről lépésre 
http://www.energysteps.coop/ 

Egy angliai szervezet, az Energy4All célja, hogy segítse közösségi 
tulajdonú alternatív energia projektek elindítását. Ennek érdekében 
hozták létre a www.energysteps.coop honlapot is, ahol mindenki sza-
badon regisztrálhat, és tanulmányozhatja a közösségi szélenergia 
projektek indításának általános módszertanát, megismerheti a 
legkritikusabb szempontokat, mielőtt saját projektet indít.  

Cikk a témáról magyarul:http://www.mszet.hu/index.php?p=news&cid=92&act=lst 
Magyar jó gyakorlat:http://energy-bestpractice.eu/hun/magy/main_hu_vep.html 

Ki felelős leginkább a klímaváltozásért? Interaktív térkép 
http://www.guardian.co.uk/environment/interactive/2011/dec/08/carbon-emissions-global-climate-talks?intcmp=122 

A Nemzetközi Energia Ügynökség 2009-ben publikált adataira építve a Guardian c. 
angol napilap online interaktív térképet alakított ki, amelyben különböző szempontok 
alapján meg lehet nézni, hogy mely ország felelős leginkább a klímaváltozásért, 
azaz a legmagasabb az üvegházgáz kibocsátása. Lehet nézni az adatokat országra 
valamint 1 főre vonatkozóan is: 

 a jelenlegi kibocsátás szerint (országra számított érték szerint Kína és az USA a 
listavezetők); 

 a történelmi felelősség tekintetében (országra számított érték szerint Kína és az 
USA mellett az élmezőnyben van Oroszország és Németország is); 

 a fogyasztás alapján, amelyet sokan a legjobb mutatónak tartanak; és 

 a gazdaság karbon-intenzitásának fényében is (ezt a listát jelenleg Irak vezeti). 

Az autómegosztás fényes jövője 
http://futureofcarsharing.com/ 

Az autó a szabadság és függetlenség szimbóluma volt mindig, de egyre több 
autótulajdonos számára jelent komoly költségeket és terhet a jármű 
birtoklása. Az autómegosztás – amit gyakran a közösségi fogyasztás első 
lépésének is tartanak - egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Nem csak az 
egyén személyes kényelmet biztosítja, de a társadalmi együttműködés 
fejlődését is elősegíti. 

Az amerikai oldalon érdekes adatokat olvashatunk a közösen használt autók 
előnyeiről, megismerhetjük a különböző típusú megosztási módokat és az 
egyes országokbanműködő szolgáltatókat.  

 

 

 

A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) blogja 
http://mtvsz.blog.hu/ 

A Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) több, mint 100 hazai környezet- és természetvédő 
szervezet közössége, fő célja a természet egészének a védelme és a fenntartható fejlődés elősegítése. 

Blogjukon elsősorban az energiatakarékossággal, globális klímavédelemmel, nukleáris energiával, 
génmódosítással, bioüzemanyagokkal - és még számtalan érdekes témával - kapcsolatos 
hírekrőleseményekről, szövetségi akciókról olvashatunk. 

 

 

 

Hasznos, érdekes honlapok 
 

  

Az autómegosztó rendszerek népszerűsége  
egyre nő (ld. diagram) 

Autómegosztó rendszerek 
autóinak száma 

Észak-Amerikában 

Autómegosztó rendszerek 
tagjainak száma 

Észak-Amerikában 

2000-ben 153 autó 2000-ben 2 502 fő 

2010-ben 10 405 autó 2010-ben 516 100 fő (!) 

2009-ben az USA-ban az autómegosztás 482 170 tonna CO2-től kímélte 
meg a légkört (ami a Golden Gate híd súlyának a fele). 

Az autómegosztó rendszer tagjai átlag 31%-kal kevesebbet vezetnek, 
mintha saját autóval járnának. 

Minden bérelt autó 15 sajáttal jelent kevesebbet az utakon. 

http://www.energy4all.co.uk/home.asp
http://www.energysteps.coop/
http://www.mszet.hu/index.php?p=news&cid=92&act=lst
http://energy-bestpractice.eu/hun/magy/main_hu_vep.html
http://www.iea.org/
http://www.guardian.co.uk/
http://futureofcarsharing.com/
http://mtvsz.blog.hu/
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Olvasnivaló 
 

  

Tim Kasser: Az anyagiasság súlyos ára 
Vajon boldoggá teheti-e korunk emberét az anyagias, fogyasztói életszemlélet? Tim Kasser tudományos alapú 
pszichológiai vizsgálatok alapján ad nemleges választ erre a kérdésre, és kimutatja, hogy éppen ellenkezőleg: csak a 
humánus, emberiességen alapuló értékek jelölhetik ki a tartós megelégedettség útját. 

Az empirikus kutatások egyértelműen azt bizonyítják és dokumentálják, hogy nagy árat fizetünk, ha elfogadjuk a 
fogyasztói társadalom üzeneteit és az anyagias célok követése határozza meg az életünket. Különböző kutatók 
vizsgálatai következetesen azt bizonyítják, hogy minél nagyobb becsben tartják az emberek az anyagi törekvéseket 
és célokat, annál kevésbé boldogok az életben és annál veszélyesebben viselkednek a társadalomra és az 
ökoszisztémára nézve. 

„Amikor a gazdagság felhalmozása már nem olyan fontos társadalmi szinten, [...] a pénz mint tulajdon imádatát [...] 
annak fogják tartani, ami: egy kissé undorító tévelygésnek, félig bűnözési, félig kórlélektani hajlamnak, amelyet az 
ember egy legyintéssel az elmeszakértők gondjaira bíz.” 

Bár az anyagiasságra és a fogyasztásra biztató erők gyakran ellenállhatatlannak tűnnek, sikeresen gyengíthetjük az anyagias szemlélet 
befolyását, ha elősegítjük, hogy kevesebb ilyen értéket tegyenek magukévá az emberek, ha ellenállást építünk ki az ilyen külsődleges 
értékekkel szemben, és ha segítünk az embereknek abban, hogy az egészségesebb értékeikkel nagyobb összhangban tudjanak 
tevékenykedni. Az ilyen erőfeszítések szebb jövőt ígérnek magunknak, a gyermekeinknek és más fajoknak. 

Forrás: http://ursuslibris.hu/content.php?content=51 
A Kiadvány egy része elovasható itt: http:/ursuslibris.hu/content.php?content=142 

Jane Goodall: Nálatok vannak még állatok? 
A világhírű csimpánzkutató új könyvéből megtudhatjuk, hogyan próbál a természet 
alkalmazkodni napjaink megváltozott körülményeihez, és megismerhetünk néhány olyan férfit 
és nőt, akik elszántan és a nehézségekkel nem törődve, akár hosszú évtizedeken keresztül 
dolgoznak azért, hogy egyes állatfajokat megmentsenek a kihalástól. 

Jane Goodall magával ragadó stílusú könyve mindannyiunkat ráébreszt arra, milyen sokat 
számít akár egyetlen ember szenvedélye és kitartása, és mennyi mindent tehetünk akár mi 
magunk is a természet sokszínűségének megőrzéséért. 

Az elképesztő, sokszor mélyen megrendítő írások hat ciklusba rendezve kaptak helyet a műben: az első négyben (A vadonban már 
kihaltak; Az utolsó pillanatban; Soha ne add fel!; Küzdelem a szigeteken élő madarakért) e sikeres expedíciók krónikái szerepelnek, az 
utolsó két részben pedig az újonnan (és újra) felfedezett, a már megmentett fajokról ír, felhívva figyelmünket saját felelősségünkre és 
teendőinkre. A színes és fekete-fehér fotókkal illusztrált könyv a tudományos-ismeretterjesztő műfaj egyik gyöngyszeme - széles körben 
ajánlható, már iskolás kortól. 

Forrás: http:/www.libri-kiado.hu/konyveink/konyv/129/Nalatok_vannak_meg_allatok 

John F. Kavanaugh: Krisztus követése a fogyasztói társadalomban 
John F. Kavanaugh jezsuita szerzetes, egyetemi tanár, az USA szülötte. Ez a műve 1981-ben látott napvilágot, 
azóta több kiadást is megélt, ám mondanivalója mit sem vesztett aktualitásából.  

Az első rész az uralkodó társadalmi forma, a fogyasztói kultúra éles kritikáját adja. A bírálat az Egyesült Államokról 
szól, de a mindenfajta termékre és szolgáltatásra kiterjedő növekedési és eladási kényszer, és az ebből fakadó 
túlfűtött marketingtevékenység, a manipulált média tudatformáló hatása alól ma már Magyarországon is nehezen 
vonhatjuk ki magunkat. A szerző elemzi a fogyasztás- és teljesítményorientált értékrend személyiségtorzító hatásait, 
és kimutatja, hogy a társadalom és az egész „globalizált” világ sok válságjelensége is összefügg ezekkel. 
Bizonyítást nyer, amit úgyis érzünk: a maximumon pörgő fogyasztó és a boldog, harmonikus életet élő ember csak a 
reklámokban azonos egymással. 

A szerző azonban nem áll meg a kritikánál, könyve második felében a keresztény hitet mint a fogyasztói társada-
lom gyökeresen más értékrendű alternatíváját mutatja be.  

Rávilágít arra, hogy a Szentírás, az evangéliumok mai szemmel sokszor avíttnak tűnő tanításai éppen ellenkezőleg, radikálisan élőek. 
Olyan bölcsességet, világszemléletet hordoznak magukban, amely egy teljesebb, boldogabb emberi élet lehetőségét mutatja fel a 
jellegénél fogva álszent fogyasztói modellel szemben. A jézusi tanítás legfontosabb üzenete a mai kor számára az, hogy minden ember 
személyisége pótolhatatlan értékeket hordoz, amelyek szeretettel és megértéssel kibontakoztathatók. Az ebből az alapértékrendből fakadó 
erkölcsi szabályok fogalmazódnak meg a Szentírásban, így a kötet a hit lényegének és a szentségeknek új, radikális, de korunkban talán  
egyedül következetes mintáját vázolja fel. 

Az Ursus Libris és az Altern csoport közös kiadása. 

Forrás: http://www.ursuslibris.hu/teszt/content.php?content=38 

http://ursuslibris.hu/content.php?content=51
http://ursuslibris.hu/content.php?content=142
http://www.libri-kiado.hu/konyveink/konyv/129/Nalatok_vannak_meg_allatok
http://korny10.bke.hu/altern/
http://www.ursuslibris.hu/teszt/content.php?content=38


GreenDependent Egyesület, 2100 Gödöllő, Éva u. 4.  •  Copyright © 2011 •  Greendependent.•  Minden jog fenntartva. 

 

 

 

 

Klímabarát termékek, szolgáltatások 
 

  

Napelemes töltő 
Előfordult már veled, hogy lemerült a telefonod egy fontos hívás közepén és nem volt konnektor a 
közeledben, hogy újra feltöltsd? Vagy szerettél volna zenét hallgatni, információhoz jutni napozás közben, 
de az iPod-od jelezte, hogy le fog merülni? Nem lesz többé ilyen problémád, ha beszerzel egy napelemes 
“solar monkey”-t! 

A “solar monkey” egy hordozható napelemes töltő, amely két napeleme segítségével olyan eszközök 
feltöltésére alkalmas, mint a mobiltelefon, az iPod,az okostelefon (PDA) vagy a hordozható játékkonzol 
(PSP). Csak ki kell tenni a napra és rácsatlakoztatni a feltöltendő eszközre. 

Beépített “solar nut” eszköze segítségével szabályozza az áramellátást akkor is, ha a napos idő hirtelen 
változékonyra fordul.  

Ára: 35 fonttól (kb. 14.000 Ft) 
Megrendelhető: https://powertraveller.com/iwantsome/primatepower/solarmonkey/ 

Forrás: Holland Herald újság 

 

Jártunkban, keltünkben… 
Biopamut felső klímabarát mosási instrukciókkal 
Magyarországon is lehet elérhető áron, akár nagyobb áruházban is, biopamutból készült 
női és férfi felsőt és pólót találni. A ruhadarabon elhelyezett információk, a címkén 
található termékjelek bizonyítják, hogy nem csak a gyártótól származó információról van 
szó, hanem független minősítő szervezetek is ellenőrizték – és az elvárásoknak 
megfelelőnek találták – a ruhadarabot. 

Külön említésre méltó, hogy a biopamut felső címkéjén a forgalmazó a vásárlóknak 
klímabarát mosási és szárítási tanácsokat is adott: “A klíma védelme érdekében 
tanácsoljuk, hogy alacsony hőfokon mossa a ruhát és természetesen, gépek nélkül 
szárítsa.” A gyártási és egyéb információkat tartalmazó címkét pedig fenntartható 
erdőgazdaságból származó fából készült papírra nyomták... 

Forrás:a vonatkozó információk a Kislábnyom hírlevél szerkesztőségétől beszerezhetők 

Társasjáték az ünnepek alatt összegyűlt hulladékból 
A képen látható társasjátékot egy lelkes és kreatív édesanya készítette kislánya szórakoztatására. Az ötlet kiváló módja az 
ajándékozásból és családi ünnepi összejövetelekből visszamaradt hulladék (ld. kupakok) hasznosításának, számtalan módon variálható 
és lényegében nem kerül semmibe! Az alább bemutatott klasszikus rajt-cél játék leginkább az óvodás korú gyermekeknek lehet érdekes. 

A sünök téli álma 

Játékszabály: a játékban tetszőleges számú játékos vehet részt, mindenki egy-egy sünnel vág neki a téli vacokhoz vezető útnak. 

Menet közben a sünik élelmet gyűjtögetnek: minden mezőn látható valamilyen finom falat (gomba, bogyó, mag stb.), amelyet a sünök – 
kupakok formájában - a kosarukba tehetnek és magukkal vihetnek.  

A sünökre azonban veszély is leselkedik: a rókák rendszeresen útjukat állják. Ilyenkor a megtámadott süni kösszegömbölyödnek, a 
tüskéikkel távol tartják a rókakomákat (ha bármelyikjátékos a rókatámadást jelző fekete, süntüskés mezőre lép, minden süni 
összegömbölyödik!). 

Cél: minél előbb és minél több élelemmel eljutni a sünlakig! 

Újrahasznosított hozzávalók:  

 kartondoboz belső fele – hosszában kiterítve erre rajzoljuk vastag filccel a pályát 

 PET-palackok kupakjai – ezekre ragasztjuk a sünik által gyűjtögetett élelem képeit 

 zsebkendős, bonbonos vagy egyéb papírdoboz – a sünök téli hajléka 

Otthon fellelhető egyéb hozzávalók: apró kosarak vagy dobozok az élelemgyűjtéshez, 

sünök (esetünkben fából, házilag különböző színűre festve), matricák vagy saját rajzok az 
élelemhez, dobókocka (már meglévő társasjátékból) 

A játékot és a fotót készítette: Maria McCormick, Bratislava 

 

https://powertraveller.com/iwantsome/primatepower/solarmonkey/
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Néznivaló 
 

  

Íme, az új megoldás: saját vacok már egymillió forintból kihozható 
Bár első ránézésre úgy tűnik, ez nem Új-Zéland, és nem a Gyűrűk ura trilógia forgatásának 
egykori helyszíne, hanem Wales, és egy valós, a környezetébe simuló  lakóház. A tetőt fű 
nőtte be, derékszög az épületben nem létezik. A házat teljesen természetes alapanya-
gokból - erős gallyakból, földből és szalmából - építette Simon Dale a családjának. 

A lak 3500 euróba (kicsit több, mint 1 millió forintba) került. Ráadásul mint kiderült, a 
családfő nem kézműves és nem is építész. A kényelmes vacok a tervek papírra vetése 
után négy hónappal már el is készült. „Mindenki megépítheti a saját házát. Nem kell más, 
csak önbizalom, fizikai állóképesség és néhány barát, akik segítenek” – mondta Dale. 
Az öko-ház válasz a pazarlásra és a forráshiányra. Vizet a közeli forrásból, meleget a 
fakályhából, áramot pedig a napfénytetőből nyernek, a hűtő léghűtéses.  

Az alacsony energiafogyasztású házikó teljesen önálló, Simon és családja nem függ se áram- se gázszolgáltatótól. „A lakhatás eme 
formája megadja a lehetőséget egy egyszerűbb, természetközelibb életre – jelentette ki a családfő. Dale háza minta lehet, ugyanis Wales 
egyik területén egy teljes ökofalut terveznek, ahol sok kicsi hobbit-ház sorakozna egymás mellett. 

Forrás és fotók: http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/29/11/Itt_az_uj_megoldas_sajat_vacok_mar_egymillio.aspx?source=hirkereso 

Permakultúra az Alpokban 
A négy részből álló, magyar szinkronnal megtekinthető filmsorozat első része különleges utazásra visz minket egy 71 hektáros 
gazdaságba, és azt mutatja be, milyen az élet az év négy évszakában Sepp Holzer birtokán. Hogy ez miért olyan érdekes? Az úriember 
1500 méterrel a tengerszint felett hozta létre a permakultúra elveire épülő gazdaságát. 

Tapasztalatai évtizedekre nyúlnak vissza, hiszen 30 éve „műveli” ilyen módon földjét, tartja állatait Saltzburgtól 100 km-re délre. Hogy jól 
végzi munkáját, nem kétséges, hiszen még a nem éppen hegyvidéki növényeknek mondható kivit és citromot is megtalálhatjuk nála. 
Permetezés, műtrágya, génmanipuláció kizárva, az odalátogató ezek nélkül is hihetetlen változatosságot fedezhet fel növények és állatok 
tekintetében egyaránt.  

A biodiverzitásnak e magas foka csak úgy érhető el, hogy minden növénynek és állatnak 
megvan a szerepe – ahogy természetes környezetükben is – és egymást támogatva 
léteznek. A gazdának „csak” annyi a dolga, hogy megteremtse a legkedvezőbb adottságokat 
életükhöz. A növények egymást trágyázzák és öntözik, sok munkától kímélve meg a gazdát. 
Csak tudni kell, hogy mit, hova ültessünk.  Nyáron a betakarításra szinte mindenhol 
alkalom kínálkozik, hiszen szinte mindenhova elveti magkeverékét, amiből aztán a hasznos 
növények páratlan parádéja fejlődik ki. 

Holzer úr az élő példa arra, hogy a természettel tökéletes összhangban lehet élni és 
termeszteni. A film bemutatja a hagyományos mezőgazdaság árnyoldalait is, hogy a 
termesztésben kevésbé jártasak is megtudják, mire kell figyelni az egészséges élelem 
előállításakor. Aki szereti a természetet és nem riad vissza a gazdálkodástól, annak 
érdemes megnézni, nagyon inspiráló! 

A film megtekinthető itt:  

http://blip.tv/helyi-kzssgek-vilgfa-szvetsge/permakult%C3%BAra-az-alpokban-1-n%C3%A9gy-%C3%A9vszak-5137548 

Vegyünk mindannyian magyar termékeket! 
Korábbi hírlevelünkben (21.szám) már hírt adtunk arról, hogy Kanada mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó kiszolgáltatottsága milyen mértékben növekedett az elmúlt 15 évben annak ellenére, 
hogy az importált zöldségek/gyümölcsök nagy részét az országon belül is meg lehetne termelni. 
Magyarországon sajnos hasonló cipőben járunk, ezért is született ez az interneten megtekinthető 
kisfilm. 

Élelmiszeriparunk nem önellátó, bár minden adottságunk megvan hozzá. Az elmúlt 10 évben 
kétszeresére nőtt a zöldség- és gyümölcsbehozatalunk, miközben a népesség 2%-kal csökkent. 
Nemcsak egzotikus gyümölcsökkel árasztanak el minket, hanem olyan hazánkban is termő 
finomságokkal, mint az alma, körte vagy a szilva. “Természetesen” nem csak gyümölcsimportunk 
magas. Vöröshagyma termelésünk 65%-kal, sertéshús előállításunk 200.000 tonnával, 
tejtermelésünk 300 millió literrel, almatermesztésünk 40%-kal csökkent.  

Tudatos vásárlással ez a folyamat megfordítható! Ha figyelünk arra, hogy helyi, de legalábbis magyar terméket választunk, amikor 
megtehetjük, nemcsak gazdasági helyzetünkön javítunk és a hazai termelőket segítjük, hanem kiváló minőségű, egészséges termékekhez 
is jutunk. A nagy távolságokról hozzánk érkező “friss” áru sokszor heteken keresztül utazik, hogy a hazai vásárlók leemelhessék a 
polcokról. Ha itthon megtermelt, előállított terméket, zöldséget, gyümölcsöt vásárolunk, környezetünk állapota is meghálálja törekvésünket. 

A film megtekinthető itt: http://www.youtube.com/watch?v=dO5em1rn5Ik&feature=player_embedded 

NÉZNIVALÓ 

 

http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/29/11/Itt_az_uj_megoldas_sajat_vacok_mar_egymillio.aspx?source=hirkereso
http://blip.tv/helyi-kzssgek-vilgfa-szvetsge/permakult%C3%BAra-az-alpokban-1-n%C3%A9gy-%C3%A9vszak-5137548
http://kislabnyom.hu/hir/kislabnyom-hirlevel-21-szam
http://www.youtube.com/watch?v=dO5em1rn5Ik&feature=player_embedded
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Támogatók 

 

 

 

 

Fővédnökünk 
A Kislábnyom és EnergiaKözösségek programjaink fővédnöke dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek 
országgyűlési biztosa. 

Médiatámogatóink 
A GreenDependent Egyesület Kislábnyom és EnergiaKözösségek kampányainak népszerűsítéséhez az alábbi médiatámogatók 
közreműködésével igyekszik minél több - a versenyben való részvétel iránt is érdeklődő - családot elérni: 

Országos média: 

 

 

 

 

www.greenfo.hu www.harmonet.hu www.maesholnap.hu www.nlcafe.hu 

Helyi média: 

 

 

 

www.godolloi-hirek.hu www.szolgalat.com www.hedvig.hu 

Szponzoraink 
A Kislábnyom Energiatakarékossági Verseny főtámogatója a SHARP Electronics (Europe) GmBH Magyarországi Fióktelepe. 

 

 

 

 

A Kislábnyom és EnergiaKözösségek energiatakarékossági versenyek külön versenykategóriáinak nyereményeit az alábbi cégek ajánlották 
fel: 
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www.kenderkoc.hu                              2100 Gödöllő, Remsey krt. 10. 

 

Ezúton is köszönjük támogatásukat! 
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Kapcsolat: Kislábnyom helyi klíma-koordinátorok 
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Hasznos információk, kapcsolat 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Szerkeszti: Antal Orsolya és Vadovics Edina 

Közreműködött: Boza-Kiss Benigna, Gáll Veronika, Magosányi Zsuzsanna, 

Tóth Kornélia és Vadovics Kristóf 

Design: Iconica Bt. 

 

Szerkesztőség: GreenDependent Egyesület 

2100 Gödöllő, Éva u. 4. 
Tel.: 06-28-412-855 

E-mail: info@greendependent.org 

Honlap: www.greendependent.org 

 

Kislábnyom program: www.kislabnyom.hu 
 

A Kislábnyom Hírlevél korábbi számai a www.kislabnyom.huoldalon 
megtalálhatók és onnan letölthetők. 

 
A hírlevelet az info@kislabnyom.hu címen lehet lemondani. 
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