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Egy kis kihívás (és nyeremény): hogyan lehet 

hatékonyan tenni a klímaváltozás megfékezéséért? 

Kedves Olvasóink! Legfrissebb számunkat egy kis 

fejtörővel indítjuk. Azok között, akik megoldják, jól oldják 

meg, és el is küldik számunkra a megoldást, 2 db 

2.500 Ft értékű "zöld" utalványt sorsolunk ki! A 

válaszok beküldésének határideje július 15., a 

megoldást és a nyertesek nevét pedig július 20-án tesszük 

közzé a www.kislabnyom.hu oldalon, valamint közösségi 

oldalunkon! 

Tipp: a hírlevél korábbi száma(i) segíthetnek a megoldásban  

1. A következők közül mi segítené jobban az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentését: ha a világ lakosságának fele növényi alapú étrendre váltana, vagy ha 

környezetbarát tűzhelyen főznének a fejlődő világ országaiban? 

A) a növényi alapú étrend     B) a környezetbarát tűzhelyek 

2. Mi segítené jobban az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését: ha mindenki 

feleannyi ételt dobna ki, mint jelenleg, vagy ha a biológiailag lebomló élelmiszer-hulladék 

kb. felét komposztálnák? 

A) ha mindenki feleannyi ételt dobna ki     B) ha a lebomló hulladékot komposztálnánk 

3. Mi segítene jobban: ha nőne az autómegosztás aránya, vagy ha nagyobb arányban 

váltanánk elektromos autókra, és ezáltal csökkene a kibocsátás? 

A) több autómegosztás     B) elektromos autókra váltás 

4. Minek lenne nagyobb hatása: ha napelemeket teszünk az épületek tetejére, vagy ha 

oktatjuk a lányokat és nőket?  

A) napelemek az épületek tetején     B) lányok és nők oktatása 

5. Annak lenne nagyobb hatása, hogy több ember utazik tömegközlekedéssel, vagy annak, ha 

növeljük a hajóval való szállítás üzemanyag-hatékonyságát? 

A) többen tömegközlekednek     B) nő a hajózás üzemanyag-hatékonysága 

6. Melyik segít jobban: ha szélerőmű parkokat építünk, vagy ha napelem farmokat telepítünk? 

A) szélerőmű parkok     B) napelem farmok 

7. Vajon annak van nagyobb hatása, ha zöldtetőket és a napsugárzást visszaverő tetőket 

alakítunk ki, vagy annak, ha szinte minden világítótestet LED égőre cserélünk? 

A) zöld- és fényvisszaverő tetők kialakítása     B) LED égők használata 

8. Az alábbiak közül melyik a leghatékonyabb megoldás a klímaváltozás elleni küzdelemben? 

A) kevesebb vízpazarlás     B) a trópusi erdők védelme 

C) a hűtőközegek megfelelő kezelése     D) a papírhulladék intenzívebb újrahasznosítása 

FONTOS! Ne felejtsük el: minden itt felsorolt A, B, C és D változat is része a klímaváltozás 

problémájának leküzdése, megoldása érdekében! Amire itt kíváncsiak vagyunk, hogy melyik 

megoldás hoz több eredményt globális szinten gondolkodva és számolva. Jó gondolkodást és 

kutatást kívánunk a feladathoz! És ne feledjük: közösségben ez is könnyebb  

A szerkesztő: Vadovics Edina  

Forrás és inspiráció: a szerkesztőségben 

mailto:info@kislabnyom.hu
http://www.kislabnyom.hu/
https://www.facebook.com/Kislabnyom/
https://www.facebook.com/Kislabnyom/
mailto:info@kislabnyom.hu
https://www.facebook.com/Kislabnyom/
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Kislábnyomos életmód 
 

  

Öko nyugdíj-kiegészítés 
Sokan vannak, akik a nyugdíjazásuk előtti időszakban a nyugdíjukat kiegészítő jövedelemforrások után néznek, és egyre többen választják 
a helyi közösségi alternatív energiaprojektet, mint öko befektetési lehetőséget. 

Cilpentan egy kétszáz éves gazdaság és kisbirtok a dél-walesi 
Tairgwaith-ben. A farm tulajdonosai Dr Sonia Reynolds és Clint Budd, 
házuk ablakai egy szemet gyönyörködtető, érintetlen kéthektáros 
kaszálóra néznek, amely a Skót Nemzeti Örökség hivatala által kiadott 
Site of Special Scientific Interest, azaz Tudományos Szempontból 
Különösen Érdekes Terület minősítéssel rendelkező, védett mező. 

Tavasszal a rét gyönyörű virágok tengere: okkerszínű mocsári 
körömvirágok, opálos foltos orchideák és zafírkék nefelejcsek, és 
minden virág körül dongó-zümmögő bogárhad. 

A házaspár védi az otthonukat körülölelő természetet: gondozzák az ősi 
tölgy-, kőris-, és nyírfákból álló erdőt, amely egyúttal a tűzifájukat is adja, 
és óvják a ritka taplófajtáknak, fapáfrányoknak és moháknak otthont adó 
nedvesebb területeket is. 

Mindketten a nyugdíjkorhatárhoz közeledvén elkezdtek gondolkozni 
azon, hogy mivel egészíthetnék ki majdani nyugdíjukat, és nemrég 
fejenként 1000 fontot (kb. 350.000 Ft) fektettek egy olyan helyi 

napenergiás projektbe, amely 29 otthon áramellátását biztosítja majd. 

A projekt célja, hogy napelemeket szereljenek hét közösségi épület tetejére, többek között annak a közeli Banwenben található Dove 
Workshop-nak a tetejére is, amelyet az 1984-es bányász-sztrájk idején hoztak létre bányászfeleségek, hogy a hányattatott sorsú vidéken 
oktatást és képzést biztosítsanak a munka nélkül maradt embereknek. 

A napenergiás ötlet nagy támogatottságnak örvend, a meghirdetése után pár héttel már 70.000£ gyűlt össze a projektindításhoz 
szükséges 155.000£ fontból. A legtöbb befektető viszonylag kisebb összegekkel száll be - a minimum 250£, a maximum befektethető 
összeg pedig 20.000£. Ez azért fontos, hogy elkerüljék, hogy nagyobb szervezetek kisajátítsák a közösségi projektet.  

A projektre gyűjtő Egni Szövetkezetet képviselő Dan McCallum szerint Dél-Wales régóta mint energiatermelő vidék él a köztudatban, és a 
szén- és szélenergia hasznosítása mellett kifizetődő a napenergiát is hasznosítani, különösen, mert Anglia dél-nyugati területei után Dél-
Wales a legnaposabb az Egyesült Királyságban. 

„Számunkra van értelme, hogy a közösségünkbe és zöld energiába 
fektetjük a pénzünket” – mondja Sonia, aki független oktatási tanácsadó. 
„A bányászat hanyatlásával fennáll a veszély, hogy egy egész 
generációnyi fiatal nem talál majd munkát, és ezt a problémát nekünk 
kell megoldanunk. A közösségi épületek a projektben ingyen áramhoz 
jutnak, csökkennek a működési költségeik, mi pedig 4%-os jövedelemre 
számíthatunk a befektetésünk után.” 

A nyugdíjbiztonság az Egyesült Királyságban is központi kérdés, és 
sokan keresik a módját, hogy hogyan tudnának többféle forrásból 
jövedelemhez jutni – egyre többen vízenergiába, szélbe, napenergiába 
és fába fektetik a pénzüket. Az ötvenes, hatvanas éveikben járók között 
robbanásszerűen nőtt meg azoknak a száma, akik közösségi megújuló 
energiaprojekteket támogatnak, kezdve a kicsi vízerőművektől a skót 
szélturbinákig. 

Rodney Archard, egy nyugdíjas Hereford-i tanár és fizikus, szintén 
befektetett több kisebb összeget különböző projektekbe, ld. egy olyan 
fafűtéses rendszerbe, amely Herefordshire eddig elhagyott, de most 
gondozásba vett erdőiből szerzi az erőforrást, aztán a Leominster-i 
szabadidőközpont tetején létrehozott napelemrendszerbe, és egy 
használaton kívüli vízimalom újrabeüzemelését célzó projektbe. 

Jon Halle, a hasonló projektek elindulását segítő Share Energy igazgatója szerint: „a befektetők többsége már nyugdíjas, vagy közelít a 
nyugdíjazásához”. „Ahhoz a generációhoz tartoznak, amelyik hisz a közösségek szervező és megvalósító erejében”. 

Dél-Wales-ben Lesley Smith, a Dove Workshop egyik vezetője nagy várakozással tekint 
a napelemek beüzemelése elé, mert a napenergia használatba vételének köszönhetően 
jelentős költségcsökkenésre számítanak. „Minél kevesebb rezsit fizetünk, annál több 
pénzt tudunk munkahelyteremtésre fordítani” – mondja. A műhely mellett már van egy 
nagy szélpark, ami azonban megosztja a közösség tagjait. Lesley-t nem zavarják a 
turbinák. „Ez a környék mindig is ipari táj volt, és szerintem a szélkerekek és napelemek 
jobban néznek ki, mint az óriás szénhegyek.” 

Forrás: http://www.telegraph.co.uk/finance/property/green/10734297/Eco-living-help-the-environment-and-your-pension-too.html 

Példamutató zöld életmód: Sonia Reynolds és Clint Budd 
fenntartható életet élnek dél-walesi otthonukban 

Fotó: Jay Williams 

Az Egni részvényesei Glynneath-ben, egy napelemekkel 
felszerelt épület előtt 

Fotó: Egni Cooperative 

A környezetbarát és felelős nyugdíj-
kiegészítéssel kapcsolatban szívesen fogadjuk 

Olvasóink tapasztalatait és ötleteit is az 
info@kislabnyom.hu címen! 

http://www.snh.gov.uk/protecting-scotlands-nature/protected-areas/national-designations/sssis/
http://www.doveworkshop.org.uk/
http://www.doveworkshop.org.uk/
http://www.sharenergy.coop/
mailto:info@kislabnyom.hu
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Kislábnyom tippek 
 

  

„Régi nyár” 2017-ben  

30 évvel ezelőtt is volt nyár, volt nyári szünet, de nem volt tablet, laptop, jutyub, élményfürdő, ugrálóvár, menőjátszótér, és 
ötszázféle – nem két fillér – napközis tábor sem... Volt viszont napsütés, szabadság, barátok, nagyiék, szabad levegő, könyv, 
társas, kártya, tópart és pecabot, szóval valahogy túlélték a gyerekek a szünidőt, programok és állandó szórakoztatás nélkül. 

Kóstoljunk bele idén egy szabad, stressz mentes "retró" nyárba, amiben nem az elektromos eszközök, hanem a gyerekek fantáziája a 
főszereplő, amiben a szülők is lazíthatnak, mert nem kell esténként azon törniük a fejüket, hogy mi legyen a másnapi élményprogram. 

Hogyan csináljuk? Emlékezzünk vissza a gyerekkori nyarainkra! Nem volt szükségünk különleges vagy izgalmas helyszínekre, se extra 
felszerelésre ahhoz, hogy remekül érezzük magunkat! Íme néhány pénztárca-, ideg-, és környezetkímélő ötlet   

Unatkozni (is) szabad – Emlékszünk még azokra a nyári reggelekre, amikor előttünk 

volt az egész végtelen nap, és rajtunk állt, mivel foglaljuk el magunkat? Nem volt 
eltervezve semmi, és ez óriási szabadságot adott. Hetente egyszer persze eljutottunk 
rokonlátogatóba, vagy lángosozni a piacra, de ennyi volt a kötött program. Az idő többi 
részében szabadon tettünk-vettünk, amihez kedvünk volt, reggeltől-estig játszottunk, 
fürödtünk, barátkoztunk, pecáztunk, hintáztunk – vagy néztük a felhőket az égen. 

A szülő nem játszótárs – Az igazi játszótársak a testvérek, az unokatesók és a 

szomszéd gyerekek! Velünk se ültek a homokban a szüleink, és felfedezőst se velük 
játszottunk, mindenki intézte a maga – nyaralós – dolgát. Azaz nekünk szülőknek is 
kutya kötelességünk kipihenni a tanévet egy jó jegeskávéval a függőágyban, és ha 
mégis közelít valaki egy játékötlettel, kedvesen köszönjük meg a lehetőséget. 
Természetesen sérülések kötözését azért vállaljuk! 

Ne aggódjunk a lakás/ház állapota miatt – Persze, tele lesz az előszoba homokkal, 

levelekkel, kavicsokkal, a mosásba is kerül egy kiló homok, de ha valamit, ezt elég 
nehéz elkerülni. A koszos gyereknél nincs boldogabb, és a nyár nem takarításra lett 
kitalálva. 

Legyünk a szabadban – Kizárni azért nem kell a gyerekeket a házból, de ha kicsit 

korábban szeretnének bejönni, mint gondoltuk, nyugodtan hessegessük őket a 
dolgukra. Előbb-utóbb belefutnak egy hangyabolyba, kedvet kapnak még egy fát 
megmászni, hintázni, földet túrni, homokvárat vagy bunkert építeni. 

Bármivel lehet játszani – Dobozok, fadarabok, kalapács, szögek, fűrészek, vödrök, 

kötelek, botok, de akár cérnaspulnik is megteszik – a megfelelő óvintézkedések 
mellett! Persze az említett „játékok” nem a legkisebbek kezébe valók, de nekik mindig 
ott a sár és kavics, mint megunhatatlan opció  

Rágcsálnivalók minden mennyiségben – A nyár a lazításé, és mindenki nyugalma 

érdekében ilyenkor az étkezési szokásokon is lehet lazítani: játékszünetekre 
készítsünk nassolnivalót, gyümölcsöt/aprósütit/csipszet/pogit/stb., na és persze 
innivalót a konyhaasztalra, hogy a gyerekek ki tudják szolgálni magukat és ne minket 
ugráltassanak  De süthetünk együtt pattogatott kukoricát is a tűzön, nagy élmény! 

Persze belefér bőven a nyárba egy-egy kiruccanás, múzeum- és várnézés, talán még 
egy játszóházazás is, sőt, kempingezésre is valószínű sor kerül, de fentieket észben 
tartva a nyár remélhetőleg arról szól majd, hogy szabad levegőn, a programtervezés 
gyötrelmei nélkül, spontán alakul minden egyes nap, és így is tele lesz kalanddal és 
játékkal a szünidő. 

Forrás: https://www.treehugger.com/family/praise-old-fashioned-summers.html 

Öko önkéntesség a nyári szünetben 

A fejlődő országokban a környezetvédelmi kihívások gyakran háttérbe szorulnak az 
égetőbb társadalmi és gazdasági kérdésekhez képest – ugyanakkor szorosan össze is 
függnek azokkal. A környezet védelme elengedhetetlen a túléléshez, a jobb 
életminőséghez, a gazdasági és társadalmi fejlődéshez. 

Sok más hasonló - és magyarországi - szervezet mellett a United Planet nevű 
önkénteseket közvetítő szervezet is keres képzett és/vagy tapasztalattal nem rendelkező 
önkénteseket a környezeti oktatás, fenntartható mezőgazdaság, állatvédelem, és 
természetvédelem területére a világ legkülönbözőbb pontjain, rövid és hosszú távú 
projektekre is.  

Aktuális környezetvédelmi és fenntarthatósági projektek a United Planet szervezésében itt. 

GD/AO 

GD/AO 

GD/AO 

https://www.treehugger.com/family/praise-old-fashioned-summers.html
http://www.unitedplanet.org/
http://www.unitedplanet.org/volunteer-abroad/environmental-sustainability-projects
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10 csináld magad ötlet a nyári szünetre 
 

A gyerkőcök maguk is nekiláthatnak az itt látható 
újrahasznosítós projekteknek - az elkészült játékokkal 
egész nyárra garantált a szórakozás, és ha otthon 
megvannak a hozzávalók, akkor pénzbe se kerül! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Ismét PET-palack, itt éppen 
buborékfújó készült belőle, 

leírás itt. 

Öntözőrendszer PET-
palackokból – egy vödör víz, 
pár lukas palack, és indulhat 
a vízvisszaforgatós vízesés. 

Még egy macska zokniból, 
leírás itt. 

Söröskupakokból és kartonpapírból 
készült a kasztanyetta 

 

Ezek a növények alá való 
„macskakaspók” PET-

palackok aljából készültek. 

Cukorkás dobozokból 
csinálhatunk cuki ágyakat – 
zsebben elférnek a lakóikkal 
együtt, így kiváló útitársak! 

Szuper labirintus játék 
újrahasznált holmikból, 

leírás itt. 
 

Vagány totemoszlop használt 
mosószeres flakonokból, sok 

színnel. 

Hét darab csipszes doboz és 
kész a dob  Instrukciók itt. 

 

Egy műanyag dobozfedél és néhány 
kupak kell csak a festőpalettához 

https://www.greenmoxie.com/10-great-upcycled-projects-for-summer-holidays/
http://www.greenmoxie.com/wp/wp-content/uploads/Upcycled-labarynth-toy.jpg
http://www.greenmoxie.com/wp/wp-content/uploads/Upcycled-summer-activities.jpg
http://www.greenmoxie.com/wp/wp-content/uploads/Upcycled-soda-bottles.jpg
http://www.greenmoxie.com/wp/wp-content/uploads/Upcycled-altoids-can.jpg
http://www.greenmoxie.com/wp/wp-content/uploads/Upcycled-totem-pole.jpg
http://www.greenmoxie.com/wp/wp-content/uploads/Upcycled-Pingle-Box.jpg
http://www.greenmoxie.com/wp/wp-content/uploads/Upcycled-sock-pusheen.jpg
http://www.greenmoxie.com/wp/wp-content/uploads/Upcycoled-water-toy.jpg
http://www.greenmoxie.com/wp/wp-content/uploads/Bubble-Blower.jpg
http://www.upcyclethat.com/bubble-blower/2990/
http://mypastelcafe.com/diy-pusheen-sock-plush/
http://www.greenmoxie.com/wp/wp-content/uploads/Upcycled-artist-pallet.jpg
http://frugalfun4boys.com/2015/10/14/how-to-make-a-cardboard-box-marble-labyrinth-game/
http://www.thetaylor-house.com/upcycled-pringles-can-diy-drum/
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Megtakarítás - Életmódváltás - Közösség 

EnergiaKözösségek hírek 

  

 

Évadzáró rendezvény 6. alkalommal! 

2017. június 10-én tartottuk az E.ON EnergiaKözösségek program évadzáró ünnepségét Budapesten. 

A záró rendezvényre a résztvevők családjukkal együtt érkeztek. A gyerekek számára külön 
programmal készültünk az Ökojáték csapatának segítségével. 

Az esemény Pál Norbert, a megtakarítási programot támogató E.ON Hungária Zrt. gazdasági 
igazgatójának, valamint Dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólójának köszöntőjével indult. A 
köszöntők után Vadovics Kristóf röviden bemutatta a programot a jelenlegi évad és az eddigi 6 év 

tükrében, és ismertette a verseny végeredményét és a nyertes közösségek sorát.  

Ezután Vadovics Edina számolt be a program rendezvényeinek karbon-lábnyom számítási módjáról 

és a korábbi tapasztalatokról. A program következtében kibocsátott CO2 semlegesítésére 101 db 
magyar őshonos gyümölcsfát osztottunk ki a résztvevők között, melyeket a zala megyei Tündérkertből, 
Kovács Gyulától szerzett be a GreenDependent. Előadásából az is kiderült, hogy az 

EnergiaKözösségek program fennállása során eddig összesen 624 ilyen fát ültettünk el. 

A szünetet követően megnéztük az EnergiaKözösségekről készült kisfilmet, majd a korábbi 

évekhez hasonlóan a három nyertes közösség számolt be arról, miként sikerült megtakarítaniuk, 
milyen tapasztalatokat szereztek, milyen nehézségek, meglepetések, jó élmények érték őket a verseny 
közben. Bemutatták az általuk alkalmazott praktikákat, illetve hogy mi motiválta őket az 
energiamegtakarításban és milyen jövőbeli elhatározásokat tettek a program hatására. Az első helyen, 
a program történetében első alkalommal induló roma közösség, a bagi Kerasz Khetane (Csináljuk 
Együtt!) közösség végzett 27%-os megtakarítással. Második az Egyházasfalui Efalu közösség tagjai 
lettek 20,4%-kal, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Dél-Békési Energiamentők állhattak, 
akiknek 14,7%-kal sikerült csökkenteniük energiafogyasztásukat. 

A közösségek beszámolói után előadásokkal folytattuk a programot, melynek célja az volt, hogy 
további alternatívákat kínáljunk számukra a környezettudatos gondolkodásuk elmélyítéséhez és a 
kislábnyomos élet még hatékonyabb kialakításához. Az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért 
Alapítvány elnöke, Gyulai Iván, ökológus a globális klímaváltozás és a háztartások, családok 

kapcsolatáról beszélt, alternatív lehetőségeket felvázolva, míg a Védegylet, Átalakuló Közösségektől 
Feldmár Nóra, ipari ökológus az energiaszegénység és energiahatékonyság témában nyújtott értékes 

információkat a résztvevőknek. 

Az előadások után a program a várva várt díjkiosztóval folytatódott, melyet az E.ON részéről Pál 
Norbert és Kotschy-Korpás Zsuzsa, a GreenDependent részéről Vadovics Edina adott át. Az első 

hat helyezett közösség kapott nyereményeket, illetve a versenyt sikeresen befejező közösségek klíma-
koordinátorainak és energiavadászainak köszöntük meg a kitartó munkáját egy-egy oklevéllel, mely 
mellé a koordinátorok kaptak egy energiahatékony, vagy energiatakarékosságot elősegítő eszközök 
vásárlására fordítható utalványt is. 

Az ebédszünetben szezonális, termelői, fair trade és helyi alapanyagokból készített finomságok vártak 
a résztvevőkre, melyeket a KOFFAIR és a Szatyor biztosított. Az ebédszünet után az ünneplést 
finomabbnál finomabb tortaszeletek osztásával fokoztuk. Falatozás közben kis csoportokat alkotva 
folytattuk a beszélgetést a verseny során tapasztalt kihívásokról, élményekről és a jövőbeni tervekről. 

A résztvevők a nap folyamán megtekinthették a GreenDependent környezetbarát termékkiállítását 
és egy fényképkiállítást a korábbi évekről, valamint a kreatív feladat keretében készített legjobb 
posztereket is. 

A teljes beszámoló képekkel ITT, a rendezvényről készült kisfilm pedig ITT tekinthető meg! 

 

 

  

 

 

 Idén a bagi Kerasz Khetane közösség nyerte meg a versenyt, 

közösen 27%-kal csökkentették energiafogyasztásukat 

http://www.okojatek.hu/
http://www.energiakozossegek.hu/files/beszamolohoz/EON_eredmenyek_VK_2017.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/files/E.ON_EnergiaKozossegek_verseny_vegeredmeny_2017.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/files/beszamolohoz/Karbon-labnyom_szamitas_es_fak_2017.pdf
http://www.tündérkertek.hu/
http://www.energiakozossegek.hu/files/Megvagott_kek_bolygo.mp4
http://www.ecolinst.hu/
http://www.ecolinst.hu/
http://www.kozossegek.atalakulo.hu/
http://koffair-hu.webnode.hu/
http://szatyoregyesulet.hu/hu/
http://www.energiakozossegek.hu/hu/versenyezz-takar%C3%ADts-meg-energi%C3%A1t-te
http://www.energiakozossegek.hu/hu/versenyezz-takar%C3%ADts-meg-energi%C3%A1t-te
http://www.energiakozossegek.hu/hu/eon-energiak%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek-z%C3%A1r%C3%B3-d%C3%ADjkioszt%C3%B3-rendezv%C3%A9ny-2017-f%C3%A9nyk%C3%A9pes-besz%C3%A1mol%C3%B3
http://www.energiakozossegek.hu/files/EnergiaKozossegek_video4.mp4
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Kislábnyom hírek 
 

  

A viszkóz előállítása is igen szennyező lehet  
Vezető ruhamárkák, mint például a H&M, a Zara vagy a Marks & Spencer kínai, indonéziai és indiai gyárakból szerzik be viszkóz 

ruháikhoz az alapanyagot. Jóllehet, a viszkóz fenntartható alternatívát jelenthet a poliészterrel és a pamuttal szemben − és ezt 
előszeretettel így is reklámozzák az említett cégek −, a Changing Markets Foundation vizsgálatai alapján a fenntarthatóság szempontjai 
korántsem biztos, hogy a gyakorlatban ténylegesen meg is valósulnak. 

A viszkózt általában gyorsan növő fafajok, pl. nyár, fenyő vagy eukaliptusz, cellulóz pépjéből 
nyerik, ami elsőre igen környezetbarátnak hangozhat. Azonban egyrészt gyakran a fák nem 
fenntartható forrásból származnak, másrészt pedig maga a viszkóz előállítása 
meglehetősen vegyszerigényes folyamat. A fent említett gyárak közül tíznél mintavételes 
vizsgálatot kezdeményezett a Changing Markets Foundation, és a jelentős víz- és 
levegőszennyezés rendre kimutatható volt a gyárak környékén. 

A vizsgálatot megrendelő szervezet kiemelte a ruházati cégek felelősségét a környezeti és 
egészségügyi problémák előidézésében, ugyanis gyakran a megrendelők kényszerítik a 

gyárakat olyan olcsó előállításra és rövid határidők teljesítésére, ami nem teszi lehetővé 
számukra a szennyező anyagok megfelelő kezelését. 

Forrás: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jun/13/hm-zara-marks-spencer-linked-polluting-viscose 

Szélerőmű parkot bővít Németország, Dánia és Belgium 
Part menti szélerőmű parkjainak erőteljes bővítését irányozta elő három nyugat-európai 
ország: Németország, Dánia és Belgium, ráadásul erről megállapodást is aláírtak. A 
dokumentumban az áll, hogy az elkövetkező évtized alatt ötszörösére növelik a part menti 
szélerőművek kapacitását, ráadásul nem is saját országaikra vonatkozólag, hanem 
világviszonylatban határoztak meg ekkora mértékű növekedést! Így 13,6 gigawattról 60 

gigawattra emelkedhetne az összkapacitás. A remények szerint a megállapodáshoz további 
hét ország fog még csatlakozni, amelyek korábban már elkötelezték magukat a part menti 
szélenergia terjedésének támogatása mellett. Külön örvendetes, hogy Németország partjainál 
olyan szélerőmű park fog épülni, ami nem kap egyáltalán állami támogatást. Ettől függetlenül 
várhatóan még egy jó ideig meghatározó marad a hasonló beruházások közvetlen vagy 
közvetett állami támogatása. 

Forrás: https://www.treehugger.com/renewable-energy/three-nations-plan-500-increase-global-offshore-wind.html 

Jön az ehető csomagolás? 
Ehető vizes palack és pohár, gyümölcsízű héjjal rendelkező joghurt került néhány üzletbe az 
Egyesült Államokban. A sort még lehetne folytatni, egyre több formatervező álmodja ugyanis 
újra az ételek és italok csomagolását, fogyaszthatóvá téve azt. A tervezéshez ihletet pedig 
gyakran a természet ad. Egyelőre sokakat visszatart még a megszokás, idegen a vásárlók 

számára, hogy például az algából készült membrán csomagolással együtt igya meg a vizet. 
További aggály az élelmiszerbiztonság, a fogyasztók többsége kockázatosnak tartja, hogy a 

szállítás/ tárolás során esetlegesen beszennyeződött csomagolást is megegye. Ezért egyelőre az 
ehető csomagolás környezetbarát csomagolásban van... Jóllehet, a tervezők azt a tanácsolják, a 
vásárló járjon el úgy, mintha gyümölcsöt vett volna, tehát pl. fogyasztás előtt mossa meg.  

Egy biztos, hosszú még az út addig, amíg ez az új, a körforgásos gazdaság szemléletével átitatott csomagolási mód széles körben 
elfogadottá és fogyasztóbaráttá válik. Addig is gondolhatunk arra, hogy ha a vásárló nem is feltétlen akarja megenni a csomagolást, akkor 
is tudja komposztálni, tehát megfelelő kezelés esetén már így is kevesebb szemét keletkezik. 

Forrás: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/oct/21/waste-free-willy-wonka-packaging-consumers 

Svédország 2045-re karbonsemleges lesz 
2017. júniusában 86 %-os többséggel jóváhagyta a svéd parlament azt a törvényt, ami 
szavatolja, hogy az ország 2045-re karbonsemleges legyen, azaz összességében ne 

bocsásson ki több üvegházhatású gázt, mint amennyit képes megkötni. A törvény 2018. 
január 1-jén lép hatályba, segítségével egy független Klímapolitikai Tanács áll fel, és 
garantált lesz a nemzeti klíma akcióterv négyévenkénti felülvizsgálata. A 
törekvéseknek elsősorban a közlekedésre kell koncentrálniuk, ezen a téren küzd ugyanis 

Svédország a legnagyobb lemaradással, így tehát 2030-ra a 2010-es értékhez képest 70 %-
os kibocsátás-csökkentést irányoztak elő a szektorban. 

Forrás: http://www.climatechangenews.com/2017/06/15/sweden-passes-climate-law-become-carbon-neutral-2045/ 

https://changingmarkets.org/about/
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/jun/13/hm-zara-marks-spencer-linked-polluting-viscose-factories-asia-fashion
https://www.treehugger.com/renewable-energy/three-nations-plan-500-increase-global-offshore-wind.html
http://www.circularfoundation.org/hu/korforgasos-gazdasagrol
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/oct/21/waste-free-willy-wonka-packaging-consumers
http://www.climatechangenews.com/2017/06/15/sweden-passes-climate-law-become-carbon-neutral-2045/
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Kislábnyomos otthon, kislábnyomos család: 

Szezonális szemezgető 

 

  

Természetes szúnyogriasztó 

Kellemes illatú, környezetbarát és igen hatékony szúnyogriasztót készíthetünk pár perc alatt 
néhány egyszerű hozzávaló segítségével. Eredményesen tartja távol a kis állatokat teraszon 
ücsörgés, grillezés vagy épp tábortűz idején.  

Hozzávalók:  

 két csinosabb befőttesüveg tető nélkül 

 10 csepp citromos eukaliptusz illóolaj + 10 csepp citromfű illóolaj (üvegenként) 

 1 citrom és 1 lime (zöldcitrom) 

 4 ágacska rozmaring (elhagyható) 

 két kisebb úszógyertya 

Elkészítés: 

1. Karikázzuk fel a citromot és a lime-ot (héjastul) és tegyük a befőttesüvegekbe; 
2. Tegyünk két-két rozmaring ágacskát mindkét üvegbe (elhagyható); 
3. Töltsük meg a befőttesüvegeket nagyjából 3/4-ig vízzel; 
4. Adjuk hozzá az illóolajokat, 10-10 cseppet egy-egy üvegbe (utána ne keverjük el), majd töltsük vízzel majdnem tele az üvegeket. 

Forrás: https://www.theindigenousamericans.com/2017/05/07/put-bug-repelling-mason-jars-outside-might-not-see-mosquito 

Tippek ökogrillezéshez 
Talán nem gondolnánk, de egy grillparti is meglehetősen környezetromboló szórakozás. A faszén füstje, 
a gyújtó folyadék, a vacsora után még órákig hangulatosan izzó széndarabok, műanyag poharak és 
tányérok mind-mind károsan hatnak környezetünkre, hozzájárulnak többek között a globális 
klímaváltozáshoz. Az alábbi tippek betartásával azonban lehet zölden is grillezni: 

 Akármilyen furcsán is hangzik, az elektromos árammal, illetve gázzal működő sütők sokkal 

környezetkímélőbbek, ezeknél ugyanis jóval kevesebb az elpazarolt hő mennyisége, és a 

légszennyezést is elkerülhetjük.  Ha mégis maradunk a szenes sütögetésnél, a faszén minősége, 

fajtája sokat számít, a gyújtófolyadékkal impregnált szenek például rengeteg káros anyagot bocsátanak a 
levegőbe.  A legjobb, ha minél természetesebb faszenet választunk; ezek olcsóbbak is, és a 

hátramaradt hamut belekeverhetjük a komposztba.  Oltsuk el a parazsat! A legtöbb esetben a sütés 

után még hosszú ideig parázslik a szén a grillsütőben. Ez nemcsak pazarlás, de a környezetet is 

szennyezi.  A legjobb, ha nem eldobható terítéket és eszközöket használunk, hanem tartós, jó 

minőségű nyársakat, rácsokat és tálcákat.  Az alapanyag beszerzésénél is legyünk tudatosak: 

szupermarketek helyett inkább a helyi piacról, a helyi termelőktől szerezzük be a húst és a 

zöldségeket. 

Forrás: http://borsa.hu/20080613/5_tipp_okogrillezeshez 

Filléres ötletek nyárra 
Kezdetét vette a várva várt nyári szünet. Ilyenkor lehet pihenni, sokáig aludni, önfeledten játszani, az eget 
bámulni, filmeket nézni, és ami a legjobb, nem kell sietni sehová. A legfontosabb, hogy szabadon, 
vidáman teljenek ezek a napok,  és ha lehet, minél többet legyen együtt a család. Az alábbi ötletek 
néhány tippet adnak, mit csinálhatunk nyáron a gyerekekkel: 

 Kavicsot gyűjteni minden gyerek szeret,  aztán lehet festeni, vagy társasozni vele. 

 Készítsetek pufifestéket, kőgyurmát vagy hangszereket, aztán megalakulhat a családi zenekar. 

 Tartsatok zöldségnapokat, jöhetnek a zöldséges játékok is. 

 Készítsetek színes fát gombból, papírfecniből, fonalból. 

Forrás és további ötletek: http://anapfenyillata.cafeblog.hu/2016/06/11/50-filleres-unalomuzo-otlet és ld. még Tippek rovatunkat  

Natúrbefőtt, avagy cukormentes befőtt készítése 
Ezzel a módszerrel cukor és tartósítószer nélkül tehetünk el télire szinte bármilyen gyümölcsöt, 

melynek állaga bontás után majdnem olyan lesz, mint az eredetié.  Az egészséges, érett, alaposan 

megmosott gyümölcsöt tetszés szerint hámozzuk és daraboljuk, a meggyet magozzuk.  

Csíramentesen tiszta befőttesüvegekbe tegyük; igyekezzünk az üveget minél jobban megrakni, mert a 

dunsztolás során összeesnek a gyümölcsök.  Ezután jól záródó és tiszta kupakkal zárjuk le, majd 

nedves dunsztban dunsztoljuk ki (ennek módjáról ITT olvashatunk bővebben).  Fontos tudni, hogy 

nem a cukortól vagy a tartósítószertől lesz tartós a befőtt vagy a lekvár, hanem a sterilitástól! Tehát ha 
az alapanyag tiszta és egészséges, alaposan hőkezeltük, tiszta üvegbe forrón töltődik, továbbá jól záró, 
tiszta kupakkal van lezárva, és lassan hűl ki, nem romlik meg. 

Forrás és részletes leírás: https://dejavuvilag.hu/blog/tartositas-termeszetesen-naturbefott-avagy-a-jo-oreg-nedves-dunsztolas/ 

https://www.theindigenousamericans.com/2017/05/07/put-bug-repelling-mason-jars-outside-might-not-see-mosquito-summer-long/2/
http://borsa.hu/20080613/5_tipp_okogrillezeshez/a_kerti_grillezessel_karositjuk_kornyezetunket_de_van_ot_tippunk_hogy_ne_igy_legyen/
http://anapfenyillata.cafeblog.hu/2016/04/12/vidam-kavicsfestes-kicsiknek-es-nagyoknak/
http://anapfenyillata.cafeblog.hu/2016/06/02/kozepkori-tarsasjatek-mai-gyerekeknek/
http://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/03/17/pufifestek-hazilag/
http://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/08/24/csinalj-kovet-gyurmabol/
http://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/10/23/csinald-magad-hangszerek-gyerekeknek/
http://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/06/24/zoldseg7-gyerekeknek-a-borso/
http://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/10/13/tanulj-a-zoldsegekrol-kreativan/
http://retikul.cafeblog.hu/2014/10/09/oszi-fakilencszer/
http://anapfenyillata.cafeblog.hu/2016/06/11/50-filleres-unalomuzo-otlet-a-nyari-szunetre/
https://dejavuvilag.hu/blog/tartositas-termeszetesen-naturbefott-avagy-a-jo-oreg-nedves-dunsztolas/
https://dejavuvilag.hu/blog/tartositas-termeszetesen-naturbefott-avagy-a-jo-oreg-nedves-dunsztolas/
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Igazságosság ökológiai korlátok közt 

- hogy mindenkinek jusson, de maradjon is 

 

  

Bangladesi éltető napsugár 
Grameen Shakti vidéki megújuló energiaforrással foglalkozó vállalata hozzájárult ahhoz, 
hogy a szegénységről elhíresült Bangladesben működjön a világon egyik legsikeresebb 
megújulóenergia-program. A Grameen Shakti (GS) kiefjlesztette azt a piac alapú programot, 
amely vidéki régióban népszerűsíti a megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó 
technológiákat, társadalmi célja a főként a napenergiát felhasználó rendszerek 
gyakoriságának növelése a háztartásokban - a nők bevonására, oktatására, és vállalkozóvá 
válására építve. 

A szervezet először a vidéki emberek jószándékát és bizalmát nyerte el, majd 
kifejlesztett egy olyan fizetési csomagot, amely előnyös számukra és szem 
előtt tartja a méretgazdaságosságot. A GS mérnököket szociális 
mérnököknek is nevezik. A GS-mérnökök női technikusokat képeztek ki és 
foglalkoztatnak, valamint ösztöndíjprogramot is hirdettek iskolások számára. 

A napenergia segítségével az eddig áram nélkül élő, petróleum lámpával 
világító és kerozinnal főző háztartások tiszta energiához jutnak, amiből 
gyakran el is tudnak adni a szomszédok vagy a közösség számára. 

A napenergiát felhasználó rendszerek népszerűsítése után, most már azzal 
párhuzamosan, a biogáz alapú programok népszerűsítésére törekednek. 

Forrás: http://www.gshakti.org/ és kisfilm a programról: https://www.youtube.com/watch?v=-2uMSqLQPuc 

Megvarrt sportruházatból álmokat szőni 
Már nemcsak csoki, kávé vagy banánból választhatunk Fair Trade, azaz méltányos kereskedelemből származó változatot: farmerunk vagy 
túraruházatunk is megkaphatja ezt a minősítést. A Patagónia ruhamárka a témában kezdeményezett is egy érdekes programot. 

A program egyszerű: minden megvarrt Fair Trade Certified™ (azaz fair trade 

minősítésű) termékért, a Patagonia prémiumot fizet. A pénz egy olyan számlára 
kerül, amelyet a munkások irányítanak. Ez nem egy felülről lefelé irányuló program, 
hanem minden esetben egy demokratikusan megválasztott méltányos 
kereskedelemmel foglalkozó munkaügyi bizottság, amely dönt a pénzeszközök 
felhasználásáról. Együtt döntik el, hogy társadalmi, gazdasági és/vagy környezeti 
közösségi projekteket támogassanak belőle. Valahol például magán egészségügyi 
ellátásra, máshol gyermekgondozási központ kialakítására és támogatására, még 
máshol készpénzes bónusz kifizetésére fordítják pénzt, így közvetlenül a 
munkavállalókat támogatva az extra bevétellel. 

Forrás: http://www.patagonia.com/blog/2016/10/fair-trade-the-first-step/ 

Berlini épületek ujjászületése: kreatívan és elérhető áron 
A lakhatáshoz való jog képletesen alapvető emberi jognak minősül a berlini 
Spreefeld lakótelepen. Ez az autómentes közösség a Spree-folyón található, 
de ahelyett, hogy csak a lakók számára engedélyezte a vízparti hozzáférést, 
az alkotók gondoskodtak arról, hogy átengedjék a nyilvánosságnak is 
földszinti tereiket. . 

A Spreefeld modell abból származik, amit Michael LaFond várostervezõ és a 
Kreatív Fenntarthatóság Intézet (Institute for Creative Sustainability) 
alapítója, „co-housing” (együtt lakás) fogalomnak nevez. LaFond, aki ma 
szintén a Spreefeld lakója, elmondása szerint mind Kelet-, mind pedig 
Nyugat-Berlinben a fiatalok üres épületeket foglaltak el a 70-es években, 
hogy kevés erőforrásból élhessenek, megőrizzék Berlin régi, gyönyörű 
épületeit a városi megújulás nevében, megóvva őket a lebontástól. A  

mozgalom elég erős lett ahhoz, hogy a városi önkormányzat nem tudta könnyedén kilakoltatni a kezdeményezőket, sőt elkezdte támogatni 
a beköltözés ötletét. 

Az épületek alsó emeletei közösségi tereknek adnak helyet (konyha, ebédlő, asztalosműhely, iroda, gyerekfoglalkoztató stb.), a felső 
szintek alakíthatóak egyéni igényeknek megfelelően személyesebb terekké. Van olyan tér is, amit szándékosan "többcélúra" terveztek, 
hogy alakítható legyen az épp aktuális szükségletek szerint: például nemrég menekülteknek adtak itt szállást.  

Természetesen, nélkülözhetetlen az empatikus szomszédi viszony, de térségünk néhány üresen álló épületébe is életet lehetne képzelni 
hasonló bátor és kreatív kezdeményezésekkel! 

Forrás: http://www.yesmagazine.org/people-power/in-berlin-a-model-for-creative-and-affordable-housing-20170412 

http://www.gshakti.org/
https://www.youtube.com/watch?v=-2uMSqLQPuc
http://www.patagonia.com/blog/2016/10/fair-trade-the-first-step/
http://www.yesmagazine.org/people-power/in-berlin-a-model-for-creative-and-affordable-housing-20170412
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