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Sok friss adat:  

ideje kislábnyomra váltani...! 

2016 első hónapjaiban sok olyan adattal kellett szembesülnünk, amelyek változásra, váltásra 

ösztökélhetnek minket - és talán még jobban megerősítenek abban, hogy a kislábnyomos út, a 

kislábnyomos életmód a jövő-, Föld- és emberbarát. 

Emlékeztetőül, összefoglalásként, összegyűjtöttük ide az adatokat: 

A Global Footprint Network legfrisebb öko-

lábnyom jelentése szerint
1
 az emberiség 

lábnyomának 60%-át a karbon-lábnyom 

teszi ki! És csak a karbon-lábnyomunkkal 

túllépjük a bolygó biokapacitását...  

Kapcsolódó adat, hogy Svájcban idén már 

március 22-én volt az "ökológiai túllövés 

napja", azaz március 23-tól az év hátralévő 

részében a fenntarthatóan felhasználható 

biokapacitás felett használnak erőforrásokat. 

2015 több szempontból is "útválasztásra és útváltásra ösztönző" év volt. Mióta az ilyen jellegű 

adatokat figyelik, 2015-ben emelkedett 1 éven belül a legtöbbet a légkör szén-dioxid tartalma: 

2015. és 2016. február között 3,76 ppm-mel, így ez az év megelőzte az eddigi rekorder 1997-98. 

évet.
2
 

2015 májusában pedig az elmúlt 1 millió (!) évben először haladta meg a légkör szén-dioxid 

tartalma egy teljes hónapig a 400 ppm értéket. 

És 2016-ban, úgy tűnik, folytatódik, ami 2015-ben 

elkezdődött: februárban minden eddigi értéket 

meghaladó meleg volt. A NASA adatai szerint
4
 az 

átlagos globális felszíni hőmérséklet februárban 

1,35Cº-kal magasabb volt, mint ugyanennek a 

hónapnak az átlagos, 1951-1980. között mért értéke. 

Ez egy mindenkit megdöbbentő adat, mivel 

jelentősen eltér attól a hőmérséklettől, amihez a 

növények, állatok, és az ember is hozzászokott. 

Bizonyíték arra, hogy az eddig gondoltnál 

gyorsabban közelítünk a 2 Cº-os globális 

átlaghőmérséklet-emelkedés felé - azon  

érték felé, amelynek elkerülését illetve nem-túllépését tűzik ki célul a nemzetközi klíma-

megállapodások. 2015 decemberében Párizsban a tárgyaló felek pont abban egyeztek meg, hogy 

erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy max. 1,5 Cº-kal emelkedjen a globális 

átlaghőmérséklet. Több klímaváltozás-kutató szerint "éghajlati vészhelyzet" van.
5
  

Komolyan felmerül tehát a kérdés: tud-e az emberiség kis(karbon-)lábnyomra váltani? Reméljük, 

hogy a hírlevél segít abban, hogy mindennapjainkban, otthon 

és közösségeinkben ezt megtegyük!  

A szerkesztő: Vadovics Edina 
1
 http://www.footprintnetwork.org/ 

2 http://www.esrl.noaa.gov/ 
3 http://grist.org/climate-energy/ 
4 http://www.commondreams.org/news/ 
5 https://www.theguardian.com/science/ 

Ha tetszik a Kislábnyom 

hírlevél, kérjük, ajánlja fel 

személyi jövedelemadója 

1%-át a GreenDependent 

Egyesület számára! 

Adószámunk: 18709845-1-13 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/blog/national_footprint_accounts_2016_carbon_makes_up_60_of_worlds_footprint
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/gr.html
http://grist.org/climate-energy/a-frightening-record-carbon-dioxide-levels-show-biggest-annual-jump/
http://www.commondreams.org/news/2016/03/14/nasa-drops-major-bomb-march-toward-ever-warmer-planet
5%20https:/www.theguardian.com/science/2016/mar/14/february-breaks-global-temperature-records-by-shocking-amount
https://www.facebook.com/pages/Kisl%C3%A1bnyom-Small-Footprint/228919710581213
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Kislábnyomos életmód 
 

  

Nem pénzért termelni? Lehetséges? 
Manapság a gazdaság és ez által a termelés is az új, profitábilis 
megoldásokat hajhássza. Ebben a világban egy japán farmer mégis olyan 
innovatív és egyben egyszerű utat választott magának és családjának, 
amely a legtöbb ember szemében gazdaságtalannak tűnhet. Okitsu 
gazdálkodó ugyanis úgy véli, hogy országának élelmiszer termelése 
egyenesen káros hatással bír lakosai egészségére, boldogságára és jól-
létére. 

Okitsut elsősorban neveltetése vitte mezőgazdasági pályára. Anyja 
gazdálkodott, apja pedig egy befolyásos, helyi politikus volt. A Tokiói 
Mezőgazdasági Egyetemre ment tanulni, és miután végzett, gyorsan el 
tudott helyezkedni a Japán Mezőgazdaság nevű állami intézményben, 
amely a japán mezőgazdálkodás meghatározó szerve.  

A japán farmer azonban nem csak a munkahelyén fordult meg sokszor, hanem egy nagy könyváruházban is, amelynek mezőgazdasági 
könyveit sorra, rendkívüli ütemben olvasta. Egy közülük nem hagyta nyugodni. Az Álldogálni egy Csodálatos Mezőn (Standing on a 
Miraculous Field) című könyv betekintést nyújt egy egyszerű, ámbár eredeti élelmiszertermelésről és életmódról, amelyről eddig Okitsu 
nem hallott sem tanulmányai, sem munkája során. 

Elment tehát megnézni, hogy a könyv szerzője, Kawaguchi, aki Japánban a "természetközeli, ökológikus gazdálkodás" egyik legismertebb 
alakja, hogyan valósítja meg az Akame Farm Iskolában azt, amiről ír. Ez az intézmény a természettel harmóniában álló mezőgazdasági 
módszereket terjeszt - azaz olyan megközelítésmódot, amely szöges ellentétben áll Okitsu munkahelyének céljaival. Annak ellenére, hogy 
anno a Japán Mezőgazdaság intézetet a kis farmerek érdekérvényesítő szerveként hozták létre, céljai megváltoztak. Manapság inkább a 
farmereknek értékesített vegyszerek, gyomirtók és mezőgazdasági gépeken keresztül szerzett profitmaximalizálás áll a szervezet 
fókuszában, mintsem a mezőgazdaság támogatása. Az eredetileg Masanobu Fukuoka által kidolgozott "természetközeli gazdálkodási" 
rendszert alkalmazva Kawaguchi azonban megmutatta, hogy a japán farmereknek sem vegyszerre, sem gyom- és rovarirtóra, sem 
pedig gépekre nincs szüksége a sikeres gazdálkodáshoz. 

Okitsu a természetközeli gazdálkodás gyakorlatát hiába igyekezett egy olyan hatalmas monstrum működésébe beilleszteni, mint 
munkahelye. Látván, hogy a vastag falakat nem tudja áttörni, meghozta azt a döntést, amellyel akkor szerettei sem értettek egyet. 
Felmondott és elkezdte természetközeli gazdálkodását, amelyhez csupán ásóra, sarlóra, lábakra és kezekre van szükség.  

Okitsu meg van győződve arról, hogy a farmerek hivatása egészséges növényeket termeszteni, és ez által egészséges táplálékot nyú jtani 
azért, hogy az emberek megőrizhessék egészségüket. Hiszi, hogy minden ember célja az, hogy boldog legyen, és az, hogy másokat 
boldoggá tegyen. Szerinte ezért nem érdemes másokra káros hatással bíró tevékenységet folytani, és ide érthetjük a vegyszerekkel 
felpumpált élelmiszerek gyártását is. 

Annak ellenére, hogy Olvasóink között valószínűleg kevés a gazdálkodó, 
azért nekünk is érdemes azon elgondolkodnunk, hogy mindennapos 
cselekedeteink, munkánk, társadalmi érintkezéseink, szokásaink 
mennyire hatnak károsan vagy előnyösen közvetlenül vagy közvetetten 
másokra.  

Forrás: http://sociecity.org/post/2015/its-enough 

Masanobu Fukuoka könyve a természetközeli gazdálkodásról: One 
Straw Revolution (Szalmaszál forradalom) 

Kapcsolódó olvasni- és néznivalók magyarul: 

Gyulai Iván: Mélymulcsos gazdálkodás 

Baji Béla: Permakultúra és önellátó biogazdálkodás 

Néznivaló (sorozat!): Ökotrip Gyulai Ivánnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_farming
http://sociecity.org/post/2015/its-enough
http://www.onestrawrevolution.net/One_Straw_Revolution/One-Straw_Revolution.html
http://www.onestrawrevolution.net/One_Straw_Revolution/One-Straw_Revolution.html
http://viridis.hu/blog/237/518/gyulai-ivan-a-melymulcsos-gazdalkodasrol
http://bionom.hu/biobolt/%5btermalias-raw%5d/permakultura-es-onellato-biogazdalkodas-baji-bela.html
https://www.youtube.com/watch?v=SFLF2QdQCS0&list=PLZjjFheVRVb_fhhQkHpuORmLq3l_CVrgi
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Kislábnyom tippek 
 

  

Hogyan hozzunk létre "csodálatos ehető" települést? 10 tipp 

2011 októberi számunkban ajánlottunk egy néznivalót "Ehető virágágyások Todmordenben" címmel. Akik megnézték, emlékezhetnek a 
hölgyre, aki hat évvel ezelőtt az észak-angliai Todmordenben felásta híres rózsaágyását, zöldségeket ültetett, lebontotta kertje falát, és 
kitett egy táblát: "Tessék: szedj magadnak" felirattal. 

Incredible Edible Todmorden, azaz Csodálatos ehető Todmorden névre keresztelt mozgalma 
megváltoztatta a városkát. A vasútállomásnál hatalmas cserepekben gyógynövények nőnek, a 
rendőrség mellett pedig zöldség ágyások vannak . A csatornát is ehető ültetvények szegélyezik, az 
egészségközpontnál pedig a betegek szedhetnek egészséges gyümölcsöket és gyógynövényeket.  

Ez azonban nem minden! Mára az Egyesült Királyságban 50 Csodálatos ehető csoport működik, 
Franciaországban pedig 300. Sőt, Montreálban és Maliban is megihletett közösségeket Todmorden 
példája: közösségek világszerte nekiláttak annak, hogy megváltoztassák azt, ahogy az 
élelmiszerről gondolkodunk.  

Ezért íme 10 tipp arra, hogy hogyan tehetünk egy települést "csodálatos ehető"-vé: 

1. Kezdjük azzal, amink van - ne azzal, ami nincs 

Az emberek világszerte hasonló problémákkal küzdenek: nincs munkájuk, el kell látniuk a 
gyerekeket, ki kell fizetniük a számlákat. De sok energiájuk, és rengeteg egyéb erőforrásuk van: 
családjuk, barátaik, készségeik, kapcsolataik. A Csodálatos ehető település sarokkövei az ott 
élő emberek, rájuk, velük építsük a kezdeményezést. 

2. Ne készítsünk írásos stratégiát 

Nincsen olyan tervezet vagy varázsformula, amely nem köt meg minket. Fontos, hogy mielőtt 
elkezdünk pályázni és források után kutatni, először legyen víziónk, és kezdjünk cselekedni, 
alkotni. Csak ha már megtettük a kezdeti lépéseket kezdjünk külső források után nézni. 

3. Ne várjunk az engedélyre 

Az engedélyekre mindig sokat kell várni, miközben a kezdeményezés mindenképp fejleszti a 
települést. Például, az egyik első ehető kertet Todmordenben egy elhagyatott egészségügyi 
központ körül kezdték kialakítani, egy olyan helyen, amit egyébként az emberek, ha csak 
lehetett elkerültek. Ám miután beültették babokkal és káposztafélékkel, vonzotta a nézelődőket. 

Manapság pedig már ehető buszmegállókat is kialakítanak - tehát bárhol elkezdhetjük az 
ehetővé válást! 

4. Legyen egyszerű csatlakozni 

Ha csak olyanoknak szól a kezdeményezés, akik már eleve kertészkednek, vegák és nagyon 
zöldek, nehéz lesz változást elérni. Todmordenben mindenkit hívtak, aki eszik  - bármely 
szociális, oktatási, politikai és egyéb háttérrel. 

Az, hogy átgondoljuk, mit és hogyan eszünk, és ki termeli az élelmiszert, nagyon fontos 
üzenettel bír. Fontos azonban, hogy a megvalósítás egyszerű lépésekből álljon, élvezetes 
legyen, és minél több embert megszólítson, bevonjon. 

5. A propaganda-ültetés beszélgetéseket motivál és kezdeményez 

Meglepődnénk, milyen sok beszélgetést eredményez egyetlen "Tessék: szedj magadnak" 
felirat! Ha eddig csúf helyekre zöldségeket ültetünk és így megszépítjük, az emberek 
beszélgetni fognak arról, hogy lehetne szebbé tenni környezetüket. És ha a rendőrség mellett 
kukorica és cékla nő, az emberek újra szóba elegyednek majd a rendőrökkel... 

6. Kapcsoljunk össze különböző dolgokat 

Nagyon sok közös van abban, amit az emberek szeretnének. A Csodálatos ehető Todmorden 
kezdeményezés azt tűzte ki célul, hogy a házból kilépve minél többen egyből szedhessék is az 
ennivelót, míg az orvosok azt, hogy több vitamint egyen mindenki, Ezért az egészségügyi 
központ mellől kiszedték a szúrós díszbokrokat, és gyümölcsöt, pl. fekete ribizli bokrokat 
ültettek. A kiskereskedők több forgalmat akartak - a kezdeményezés pedig több helyet, ahol a 
szezonális helyi termékeket könnyen és helyben meg lehet vásárolni. Találjuk meg a 
kapcsolódási pontokat!  

7. Kezdjük el most, de gondolkodjunk 2 generációval előre 

A Csodálatos ehető gondolkodás sokkal többet jelent, mint közösségi kertészkedés: 
átgondolása annak, ahogy eszünk és termelünk, ellenálló és sokrétű terek létrehozása, 
megtermelni magunk, amit csak tudunk annak érdekében, hogy csökkentsük a hulladék 
mennyiségét és ipari mezőgazdaságtól való függőségünket.  
 

http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/27.kislabnyom_hirlevel_2011okt28.pdf
http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/
http://theediblebusstop.org/
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Csodálatos ehető települések: 10 tipp 
 

  

 

8. Fedezzük fel az elfelejtett tudást és készségeket 

A szupermarket-alapú bevásárlás elfelejteti velünk, hogy mit csináljunk az olyan "fura" 
zöldségekkel, mint például a kelkáposzta vagy a fehérrépa, hogy hogyan hasznosítsuk a 
maradékokat, valamint zöldségek és gyümölcsök minél több részét. Kérdezzük meg 
nagyszüleinket, és kutassunk fel régi recepteket, megoldásokat!  

9. Kössük össze újra a vásárlókat az eladókkal és kereskedőkkel 

A Csodálatos ehető mozgalom a helyi ellenállóképesség erősítéséről szól, amelynek az is 
része, hogy helyi munkalehetőségeket teremtünk. Todmordenben egy helyi sajtkészítő pont a 
kezdeményezés miatt lett sikeres. És újabban egyre több az ide érkező "zöldség-turista" is, 
akik így a helyi vendéglátó helyek számára jelentenek extra bevételt. 

10. Tervezzük újra településünket 

Amikor egy közösség elkezd arról gondolkodni és beszélgetni, hogy milyen étel és hogyan jut el asztalára, lassan átalakul és újraépül a 
helyi gazdaság. De ennél sokkal tovább is lehet menni! Meg lehet nézni településünket, és elképzelni, hogyan lehetne úgy  átalakítani, 
hogy támogassa az élelmiszertermelést és ösztönözze, védje a biodiverzitást. Todmordenben ma van egy "Zöld útvonal", amely összeköti 
a városka eddig forgalmas utakkal elválasztott részeit. És az út mentén mindenhol ehető gyümölcsöket, zöldségeket, és méh- valamint 
rovar-barát növényeket találnak az arra járók. 

Ha egyszer elkezdünk településünkről teljességében gondolkodni, új kihívásokra és új megoldásokra találunk. Időigényes a folyamat, és 
mindig tartogat buktatókat, de bármi történjen is a jövőben, a Csodálatos ehető kezdeményes megváltoztatta Todmordent! 

Forrás: http://www.shareable.net/blog/10-steps-toward-an-incredible-edible-town 

Képek: http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/, http://greenhousepr.co.uk, http://www.shareable.net, http://theediblebusstop.org 

Incredible Edible Todmorden: https://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/home 

Incredible Edible Hálózat: http://incredibleediblenetwork.org.uk/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csodálatos ehető Todmorden - 

Incredible Edible Todmorden 

http://www.shareable.net/blog/10-steps-toward-an-incredible-edible-town
https://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/home
http://incredibleediblenetwork.org.uk/
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EnergiaKözösségek hírek 
  

 

Túl a 2. képzésen! 
Március 12-én, szombaton tartottuk az EnergiaKözösségek 2. képzését az Aranytíz Kultúrházban Budapesten. A képzés jó hangulatban és 
gyakorlatiasan telt, sok interaktív programmal. Megbeszéltük az eddigi kihívásokat és problémákat, illetve megosztottuk egymással a 
sikereket és élményeket, így mindenki tanulhatott és ötleteket is gyűjthetett belőlük. Több kiscsoportos feladatra is sor került, melyek során 
a koordinátorok megismerkedtek különböző termékjelekkel, felmérték az energiatakarékossági tudásukat, illetve klímabarát és 
energiatakarékos főzésről és étkezésről is gondolkodtak, recepteket és megtakarítási javaslatokat készítettek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A képzés részét képezte egy energiafogyasztás mérési gyakorlatra is, mivel talán a fogyasztásmérő az az 
eszköz, amely a leginkább segíti elmélyíteni a tudatosságunkat a takarékoskodás kezdetén. A négy 
csapat egy vasalónak, egy hajszárítónak, egy kenyérpirítónak és egy vízforralónak követte nyomon a 
fogyasztását különböző beállítások esetén. A mérés tanulságai sokakat megleptek, így ajánljuk 
mindenkinek, szánjon rá időt, hogy feltérképezze a háztartását, és azonosítsa a nagy fogyasztókat a mérő 
segítségével. 

A képzés alatt jutott idő a közösségekkel való egyéni konzultációra is, mely során megnéztük a 
csapatállást, megbeszéltük a hiányosságokat és a tennivalókat, illetve az eddig elért megtakarítást. A 

szünetekben a környezetbarát és energiatakarékos termékekből álló kiállítását tekinthették meg a résztvevők miközben a Szatyorbolt 
finomságaiból csemegézhettek. 

Az eseményt meglepetésként két EnergiaKözösségek logóval díszített trüffel és szatmári szilva tortával zártuk.  Ezeket a nap során 
"legügyesebb" csapatok vehették át - és mindenki nagy örömére felvágták és megosztották. Köszönjük nekik! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Energiazabálók és -matuzsálemek az energiaközösségeknél 

Informális, a leglelkesebb közösségek által elvégzett felmérésünkből kiderül, hogy számos háztartásban vannak 
működő (!), a 80-as, 90-es években vásárolt háztartási eszközök. Bár energiafogyasztásuk általában magasabb, mint 
modern társaiké, elgondolkodtató, hogy rendszeresen karban tartva még mindig jól működnek, javíthatóak, és 
segítettek egyéb erőforrások megtakarításában, hiszen nem kellett helyükbe újakat gyártani, nem keletkezett 
hulladék stb. 

A legidősebb, még időnként használatban lévő eszköz egy hűtőgép, amelyet 1960-ban gyártottak - azaz 56 éves! Ezt 
követi egy kávédaráló 1965 környékéről, amelyet tulajdonosai máig rendszeresen használnak. Szintén használatban 
van még a 46 éves hajsütővas, amelynek az eredeti doboza is megvan! Sok háztartásban található még ezeken felül 
az 1980-as évek elejéről származó grill- vagy szendvicssütő. 

  

 

Az EnergiaKözösségek honlapján 

megtekinthető a Keleti Manók közösség 

feladata - sok-sok hasznos információval! 

A képekért köszönet az Energiafaragók, 

KamélEON, Keleti Manók és Villanyász 

közösségeknek! 

A több mint 50 éves 
hűtőgép és kávédaráló 

Sokak számára "régi 
ismerős" grillsütő az  
1980-as évek elejéről 

http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/Keleti%20man%C3%B3k_Energiazab%C3%A1l%C3%B3k%20feladat.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/Keleti%20man%C3%B3k_Energiazab%C3%A1l%C3%B3k%20feladat.pdf
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Kislábnyom hírek 
 

  

2020-ra készül el a norvég giga szélerőmű 
Norvégiában fog felépülni Európa legnagyobb szárazföldi szélerőműve 1,1 milliárd euróból. A 
kapacitása nagyjából az egyik tervezett paksi blokkéval lesz egyenlő, azaz ezer megawatt, de a 
beruházása fele annyiba kerül majd, és a szél is ingyen van. A 78 darab, egyenként 3,6 
megawatt teljesítményű turbinából álló erőmű építése tavasszal kezdődik, és várhatóan 2020-ra 
készül el.  

Az új erőmű üzembe helyezésével megduplázódik a szélenergia-termelés Norvégiában, 
amellyel így 170 ezer háztartás elektromos és fűtési energia igényét tudják kielégíteni, felhívva 
a figyelmet a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségeire és jelentőségére. A 
beruházás a kezdeti nehézségek után a norvég állam nyomására indul újra, várhatóan sok új 
munkahelyet teremtve. 

Forrás: http://think.transindex.ro/?p=44279  

Négyszeres energiatöbbletet termel a német “Napfalu” 
Németországban Freiburg városa a legnaposabb és legmelegebb település az országban a meteorológiai 
statisztikák szerint. A város szépen lassan az európai napenergia-kutatás központjává nőtte ki magát. 
Nem csoda tehát, hogy itt épült meg az úgynevezett “Naphajó” komplexum Rolf Disch tervei nyomán, ami 
2004-ben már több napenergiát termelt, mint amennyit elhasznált. A bevásárló- és lakókomplexum köré 
az évek során egyre több és több szintén napenergiát felhasználó épület emelkedett. A mintegy 60 
épületből álló “Napfalu” mára a szükséges energiafogyasztásának négyszeresét termeli meg napelemek 
segítségével, ezzel a teljesítménnyel világelsőnek mondhatják magukat.  

Forrás: http://newstoryhub.com/2016/ és https://en.wikipedia.org/wiki/Freiburg_im_Breisgau  

Miért van szükség Légkör Alapra?  
Egyrészről, sokan üdvözölték a párizsi klíma-megállapodást tavaly decemberben, jelentős 
előrelépésnek tekintették, mivel a világ országainak tárgyalói és vezetői megállapodtak abban, 
hogy a globális átlaghőmérséklet-emelkedést 2 Cº alatt tartják. Másrészről, ahogy azt 
vezércikkünkben is bemutattuk, sürgős cselekvésre van szükség ahhoz, hogy ezt az emberiség, 
közösen, meg tudja valósítani, mert a felmelegedés az eddig vártnál gyorsabb ütemben zajlik.  

Ennek tudatában több közösség és ország lakosai sincsenek megelégedve azzal, ahogy a 
kormányok a klímaváltozást és üvegházhatású gázok kibocsátását kezelik: véleményük szerint 
túl lassan és nem elég hatékonyan cselekszenek. Több helyen a kormányokat beperelték, és az 
illetékes bíróságok is ellenük döntöttek: 

 2015 márciusában az új mexikói bíróság ítélete szerint az Államnak kötelessége, hogy polgárai nevében a természeti erőforrásokat és 
a légkört megvédje; 

 Kevéssel ezután, júniusban, a holland kormányt bíróság kötelezte, hogy a következő 5 év során az ország üvegházhatású 
gázkibocsátásait 25%-kal csökkentse (ld. vezércikkünket a hírlevél 72. számában); 

 Novemberben pedig diákok egy csoportja mellett döntött a bíróság, akik Washington Állam Ökológiai Minisztériumát szólították fel arra, 
hogy léptessen életbe karbon-kibocsátási szabályozást a jövő generációk védelme érdekében. 

Mindhárom győzelem  fontos  előrelépést, és újfajta gondolkodásmód kialakulását jelenti: az emberiség közös javainak védelme érdekében 
a kormányok kötelesek tenni. Ezért többen mozgalmat és aláírásgyűjtést is indítottak azért, hogy nemzetközi Légkör Alap (Atmospheric 
Trust) létrehozását kezdeményezzék. A kezdeményezéshez ITT lehet csatlakozni. 

Forrás: http://www.thesolutionsjournal.org/node/237411 

Nemnövekedés Hét: felhívás köztéri akciókra és önkénteseknek 
Most bárki rendezhet figyelemfelkeltő köztéri akciót, akit megihlet a nemnövekedés gondolatisága, vagyis hogy 
miként kerülhetne ismét az ember, a közösség, a kreativitás és a szabadidő a középpontba, a munkamegosztás 
ésszerűsítése és a felhalmozás csökkentése által. Az akciókra a 2016. augusztus 30. és szeptember 3. között 
Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Nemnövekedés konferencia időtartama alatt, a Nemnövekedés 
Hét keretében lesz lehetőség, ugyanis a szervezők szeretnék a budapesti lakosok, turisták figyelmét is felhívni a 
nemnövekedés színes utópiájára, miközben a Corvinus Egyetemen a tudományos konferencia zajlik majd. 

A szervezők várnak minden egyéni és csoportos egyedi és megvalósítható ötletet, amely a Fesztivál ideje alatt egy 
rövid időre új színt visz egy budapesti köztér életébe, ezzel gazdagítva a résztvevők és a járókelők élményeit.  

Pályázati felhívás ITT, míg a jelentkezési lap ITT érhető el! 

A konferenciáról és hétről bővebb információ még a Kislábnyom Hírlevél 81. számának felhívások, rendezvények rovatában olvasható. 

Aki esetleg szívesen önkénteskedik, a konferencia idejére számos, angolul jól beszélő önkéntest is keresnek. Jelentkezni ITT lehet! 

Forrás: http://budapest.degrowth.org/?page_id=507 

http://think.transindex.ro/?p=44279
http://newstoryhub.com/2016/03/the-solar-village-is-the-first-community-in-the-world-to-produce-4x-more-energy-than-it-uses/
https://en.wikipedia.org/wiki/Freiburg_im_Breisgau
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/72.kislabnyom_hirlevel_vievf_4szam_2015apr.pdf
http://claimthesky.org/
http://www.thesolutionsjournal.org/node/237411
http://budapest.degrowth.org/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/P%C3%A1ly%C3%A1zati-felh%C3%ADv%C3%A1s.pdf?d0605e&d0605e
http://budapest.degrowth.org/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/Jelentkeze%CC%81si-lap.doc?d0605e
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/81.kislabnyom_hirlevel_hirlevel_viievf_1szam_2016jan.pdf
http://budapest.degrowth.org/?page_id=275
http://budapest.degrowth.org/?page_id=507
http://budapest.degrowth.org/
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Munkahelyi energiaközösségek 
 

  

Ha március, akkor Spórolunk@kiloWattal képzések 
Végéhez közeledik a Spórolunk@kiloWattal projekten belüli képzések sorozata. Idén tavasszal egyszeri, igény szerint négy vagy hat órás 
változatban a GreenDependent képzést tart minden, a „Spórolunk@kiloWattal – Munkahelyi EnergiaKözösségek” egyéves versenybe 

benevezett épület számára. A képzésre elsősorban az épületekben szerveződő munkahelyi energiaközösségek tagjait vártuk, de szabadon 
részt vehettek az energiamegtakarítás iránt érdeklődő dolgozók is.  

A résztvevő középületek igen sokfélék, vannak több mint 100 éves, műemlékvédelem alatt 

álló épületek és vannak egészen újak is. Vannak gázfűtésűek, de vannak távhőt használók is, 
egyes versenyzőknél van légkondicionáló, máshol nincs. Egyik helyen nagyméretű központi 
fénymásoló-nyomtatókat használnak, máshol inkább a szobánként előforduló, kisebb nyomtatók 
a jellemzőek. Bizonyos épületekben már eddig is nagyon odafigyeltek, hogy mennyi energiát 
használnak, máshol ez a téma igen kevés hangsúlyt kapott idáig. A legkevesebb létszámú 
épületben nyolcan, a legtöbb dolgozóval rendelkező épületben 317-en vannak. A sort még 
lehetne folytatni, a lényeg, hogy nagyon eltérő jellegű épületek neveztek be, ami igen jól mutatja 
a hazai középületek sokszínűségét. Továbbá akármilyen viszonyok is vannak egy épületben, 
elkeseredni senkinek sincs oka, ugyanis mindenki magával versenyez, azaz a lényeg az, 
hogy saját korábbi fogyasztásához mérten mennyit tud megtakarítani 2016 márciusa és 

2017 februárja között. 

Valamint ugyanennél az oknál fogva volt fontos, hogy a képzés része legyen egy 
helyszínbejárás is, amely során az energiamegtakarítás szempontjából fontos jelenségekre és 

szokásokra hívjuk fel a résztvevők figyelmét, személyre szabottan a saját épületükben. A 
bejárás során a dolgozókkal közösen elgondolkodtunk, hogy mi az, amit már most is jól 
csinálnak, illetve min lehetne még változtatni a hatékonyabb energiamegtakarítás érdekében.  

A felmérő célú bejárások tapasztalatai alapján elmondható, hogy az épületekben jellemzően túl 
meleg van, az ajánlott 21-22°C helyett nem ritka a 25-26°C a szobákban, de akár a folyosókon 
is. A páratartalom is gyakran alacsony, azaz 40 % alatti, ezen például több szobanövénnyel 
lehet segíteni, ami a munkahelyi hangulatra is kedvezően hathat.  Erre találtunk jó példákat is 
(ld. kép)!  

A bejárást követően előadás formájában a dolgozók megismerkedhetnek a verseny részleteivel, 
azaz például, hogy milyen versenykategóriák vannak és milyen jutalmak várnak rájuk, emellett 
bepillantást nyerhetnek a hosszú távú motiválás és 
csoportdinamika rejtelmeibe. Ez utóbbi azért is 

különösen fontos, mert a háztartási EnergiaKözösségek 
versenyhez hasonlóan itt is vannak EnergiaKözösségek, 
azaz a leglelkesebb dolgozókból álló egy-egy csapat 
épületenként, akik egész évben lelkesítik a többieket és 
közvetítik számukra az információkat. A 
helyszínbejáráson elhangzottakon kívül további tippeket 
is kapnak a képzésen megjelentek arra vonatkozólag, 
hogy hogyan spórolhatnak energiát irodáikban, témákra 
lebontva, mint pl. világítás, számítógépek vagy fűtés.  

Az előadások között a résztvevők csoportmunkában megfogalmazzák a majdani feladatokat, amely 
az első lépés a verseny alatt megvalósítani kívánt törekvések keretéül szolgáló akcióterv 

elkészítéséhez. Az akcióterv egyben az egyik versenykategória is, érdemes tehát energiát 
belefektetni, hogy minél fenntarthatóbb, ötletesebb és egyben megvalósítható is legyen. 

Végül pedig arról is szó van, hogy a GreenDependent Intézet milyen anyagokkal és eszközökkel 
segíti az EnergiaKözösségek munkáját. A Kislábnyom Hírlevél 82. számában már említett 
kezdőcsomagon kívül a résztvevők rendelkezésére bocsátunk kérdőíveket, kvízeket és egyéb 
feladatokat is, amelyek segítségével akár háziversenyeket is rendezhetnek. Ezen kívül van 
két online eszköz is: az egyik segít nyomon követni az épület aktuális megtakarítását, a 

másik személyre szabott energiamegtakarítási tippeket ad a dolgozóknak. Emellett 
kéthetente további tippeket küldünk a résztvevőknek, minden alkalommal más-más témát 
körüljárva. A tippeket INNEN lehet elérni (ld. 3. pont). 

A képzésre egy kis mozgókiállítást is viszünk, egy szeletét bemutatva annak, hogy milyen 
környezetbarát irodaszerek valamint energia- és elemtakarékossági eszközök lelhetőek fel 
a hazai piacon. Több alkalom után elmondható, hogy az abszolút favorit a vízzel működő 
számológép.  

Amikor a kispesti önkormányzatnál jártunk, a helyi TV is eljött, és készített a képzésről egy 

műsort, amelyben a GreenDependent Intézet képviselője és több résztvevő is megszólal. A 
mintegy 12 perces műsort ITT tekinthetik meg a 42:20. perctől kezdődően. 

További médiamegjelenések: https://sporolunk.org/s-w-media/  

További információk a programmal kapcsolatban:  https://www.sporolunk.org/   

http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/82.Kislabnyom_hirlevel_VIIevf_2szam_2016feb.pdf
https://sporolunk.org/letoltheto-anyagok/
https://www.youtube.com/watch?v=RpcASU2Cqn4&feature=share&list=PLEnWlL3SkRfs2_wwK6OpUPqydqc4LYAvW
https://sporolunk.org/s-w-media/
http://www.sporolunk.org/
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Érdemes rápillantani 
 

  

Kácsor-Gévai: Greenbird – magyar-angol környezetvédelmi szótát 
Első ránézésre a vicces rajzok, játékos illusztrációk miatt mosolyodik el az olvasó a 
Greenbird nevű kiadványt lapozva. A szerkesztők általános iskolás társszerzőket 
kérnek fel a szótár további szerkesztésére. Igy a Greenbird egyszerre működik 
klasszikus értelemben vett tankönyvként, munkafüzetként és szótárként. 

A kezdeti 13 fejezet különféle témák szerint csoportosítva ismerteti a 
környezetvédelmi fogalmak angol és magyar megfelelőjét. Íme néhány példa: A 
boltban (mosható pelenke, visszaváltható üveg stb.), A kertben (élősövény, 
zöldhulladék, darázsgarázs stb) vagy A természetben (aljnövényzet, nagyító stb.). 

A könyv második része már jóval több fogalom betűrendi szótára, angol-magyar és 
magyar-angol változatban. 

Tavaszi esős napokra biztosít a kiadvány egy ceruza segítségével hasznos és 
egyben érdekfeszítő elfoglaltságot általános iskolások számára.  

Forrás: http://akkrt.hu/1498/nyelvkonyv/nyelvkonyv_angol/greenbird vagy  

http://greenfo.hu/kiadvanyfigyelo/2013/05/12/greenbird-magyarangol-kornyezetvedelmi-szotar-altalanos-iskolas-tarsszerzoknek 

Mednyászky Miklós: Vályogtégla, patakkő, boronafal, 
nádtető (népi építészetről gyerekeknek) 
Valószínű, hogy ennek a könyvnek a tanulmányozását minden gyerek a 4 kivágómintalappal kezdené, 
amelyek segítségével egy teljes miniatür és valósághű parasztudvart lehet felépíteni: nyárikonyhával, 
gémeskúttal, lóistállóval és egyéb szükségszerű építménnyel. A makett készítési útmutatója jelzi, hogy 
melyik építményről hányadik oldalon mesél bővebben a szerző. 

Megtudhatjuk, hogy mi a különbség a zsilipeltfal és a csömpölyegfal között, vagy egy erdélyi és egy 
alföldi parasztház között. 

A könyv külön fejezetekben tárgyalja a Falu-tanya, A falusi utca, A porta témaköröket. Majd a 
leghosszabb fejezet ismerteti A házak szerkezetét az alaptól a tűzhelyekig. Érdekes és elgondolkodtató 
időutazás azok számára, akik már többkamrás termopán ablakkeretek, színes csempelapok, cement és 
betonelemek alkotta házakban szocializálódtak. 

Készüljünk fel a gyereknek arra a kérdésére, hogy vajon, miért hagytuk, hogy így elbonyolodjon a 
házépítés technológiája? 

Forrás: http://epiteszforum.hu/nepi-epiteszetrol-gyerekeknek 

Ahol a biciklis és a gyalogos az úr: Amszterdam 
 
 
 
 
 
 
 
...A fizika törvényei szerint az autóvezető sofőr gyorsabban halad(hat)..., persze a helyszín, az idő és egyéb tényezők függvényében...  
Mára már a Amsterdam város nevéhez kapcsoltuk a gyalogosközpontú, bicikliszerető város fogalmát. Irigykedve szemléljük, hogy nálunk 
miért is nem így működik, miért nem válik megszokássá a biciklivel való közlekedés az autó helyett? 

Természetesen, bele lehet kapaszkodni a bicikliközpontú infrastruktúra hiányába, mikor kibúvót keresünk... 

A Sustainable Amsterdam blog elindítója, Cornelia Dinca, egy fotós segítségével dokumetálja az elmúlt évek változásait Amsterdam 
közterein, utcáin. Egymás mellé helyezi ugyanazon a képen a régi és a mostani utcaképet. Tőkéletesen szemlélteti ez a módszer , hogyan 
veszik át az uralmat a biciklisek és az élhető zöldövezetek az aszfaltrétegektől és az autósforgalomtól. És hogy kezdődött ez a folyamat? A 
hetvenes években beütött az olajválság, és a holland kormány 1973-ban kitalálta, hogy úgy is segítenek benzint spórolni, hogy 
vasárnaponként megtiltják az autók használatát. 

Forrás további képekkel: http://sustainableamsterdam.com/2015/12/livable-cities-campaign/ 

Magyar nyelven, szinté sok képpel: http://444.hu/2016/03/08/amszterdammal-csodat-tett-a-bicikli 

http://akkrt.hu/1498/nyelvkonyv/nyelvkonyv_angol/greenbird
http://greenfo.hu/kiadvanyfigyelo/2013/05/12/greenbird-magyarangol-kornyezetvedelmi-szotar-altalanos-iskolas-tarsszerzoknek
http://epiteszforum.hu/nepi-epiteszetrol-gyerekeknek
http://sustainableamsterdam.com/aboutus/
http://schlijper.nl/search/%20Amsterdam/.thumb
https://bicycledutch.wordpress.com/2013/12/01/car-free-sundays-a-40-year-anniversary/
http://sustainableamsterdam.com/2015/12/livable-cities-campaign/
http://444.hu/2016/03/08/amszterdammal-csodat-tett-a-bicikli
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Igazságosság ökológiai korlátok közt 

- hogy mindenkinek jusson, de maradjon is 

 

  

Mostantól energiát is lehet kérni a szomszédtól New Yorkban 

A New York-i Brooklyn két körzetében a köztes energiaszolgáltató kihagyásával tudnak mostantól a lakók egymás között energiával 
kereskedni. A kezdeményezés Brooklyn Mikrohálózat névre hallgat, és első a maga nemében. Eredményeként egy helyi, hatékonyabb, 
külső hatásoknak kevésbé kitett és végeredményben olcsóbb energiahálózat jön létre. 

Felesleges energia eladása olyan házak esetében jöhet szóba, amelyek napelemmel vannak felszerelve, tehát ahol a ház energiatermelő, 
így előfordulhat, hogy több energiát állít elő, mint amennyit annak lakói fel szeretnének használni. A többletet eladhatja olyan környékbeli 
lakóknak, akiknek saját napelemük nincs, de megújuló energiával szeretnék energiaigényük legalább egy részét fedezni. Vagy akár két 
napelemes ház is csere-berélhet energiát, attól függően, hogy éppen melyiknek van saját termeléséhez képest többletre szüksége. Mivel 
mind az energiakínálat, mind pedig az energiakereslet pillanatról-pillanatra változik, nehéz volt idáig köztes energiaszolgáltató nélkül 
megoldani az ilyen jellegű “árucserét”. Mostanra azonban sikerült egy olyan szoftveres rendszert létrehozni, ami képes nyomon  követni az 
energia áramlását, és ennek fényében pontosan meghatározni, hogy ki kitől mennyi energiát vesz adott időintervallumon belül, mindezt 
ráadásul teljesen biztonságos módon, az úgynevezett blokklánc technológia segítségével. 

Joseph Lubin, az egyik alapító így fogalmazta meg a kezdeményezés 
lényegét: “Ez az egész saját lakhelyünknek kedvez. Azzal, hogy nem 
nemzeti szolgáltatótól, hanem helyben vásárolunk energiát, pénzt 
juttatunk vissza a saját közösségünk tagjainak zsebébe. Egy olyan 
közvetítő platform áll ehhez rendelkezésre, amely lényegében magától 
műkdödik, az áram ára pedig automatikusan az alapján kerül 
meghatározásra, hogy a fogyasztó miket részesít előnyben. Úgy látjuk, a 
fogyasztóknak is az kedvez a legjobban, ha nem avatkozunk közbe, 
ugyanakkor a jövőben lehetőség lesz preferenciákat megjelölni, mint 
például minél nagyobb megtakarítás elérése, jót cselekedni a 
közösségen belül, akár olcsóbban adni az áramot a kis jövedelmű 
lakosoknak.” 

Forrás és további részletek: http://www.treehugger.com/renewable-energy/ 

Megrepedt az iPhone-od kijelzője, de méregdrága a márkaszervíz? 
Javítsd meg otthon! 
Ha megvásároltál valamit, például egy telefont vagy egy porszívót, akkor szabadon kell tudnod rendelkezni fellette. Azaz jogodban áll(na) 
használni, megváltoztatni, megjavíttatni, akkor, ott és úgy ahogy Te akarod. Ennek ellenére manapság sok cég nem tesz hozzáférhetővé 
alkatrészeket és szerelési útmutatókat független szakemberek számára.  

Az iFixit.com egy nemzetközi közösség, amely a 
dolgaink megjavítását próbálja segíteni. Mára 19.277 
szerelési útmutatót tettek közzé a tagok 5.427 
különböző eszközhöz, az okostelefonoktól a 
vasalókon át a TV-kig. A képekkel illusztrált részletes 

útmutatók segítségével bárki megpróbálhatja 
megjavítani otthon az elromlott elektromos készülékét, 
az oldalon keresztül rengeteg alkatrész és a szükséges 
eszközök is beszerezhetőek.  

A javítással nem csak pénzt spórolunk, de erőforrást és 
hulladékot is. Ráadásul az eszközeink is sokkal 
becsesebbek lesznek általa.   

Az utolsó előtti lépés, hogy valaki eltávolítsa az iPhone 5 
törött kijelzőjét a csere során. 

Forrás és kép: http://ifixit.com 

Ezt a rovatot a következő szervezetek és programok közreműködésével és támogatásával írjuk:  

 

 

  

http://brooklynmicrogrid.com/
https://sg.hu/cikkek/116908/az-egesz-vilagot-megvaltoztathatja-a-blockchain
http://www.treehugger.com/renewable-energy/brooklyns-new-community-micro-grid-will-allow-peer-peer-renewable-energy-sharing.html
http://ifixit.com/
http://www.ceeweb.org/hu/rcc/
http://www.ceeweb.org/hu/rcc/
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Hasznos információk, kapcsolat 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GreenDependent Egyesület a következő szakmai szerveződés tagja: 

Resource Cap Coalition  

(Európai Koalíció az Erőforrás Használat Csökkentéséért) 
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A Kislábnyom Hírlevél korábbi számai a www.kislabnyom.hu oldalon 
megtalálhatók és onnan letölthetők. 

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