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Kedves Olvasóink!
Hírlevelünk legújabb számát a fontos októberi Kislábnyom dátumokkal és zöld napokkal indítjuk.

 Nagycsalád - kis lábnyom
program hírei
- Kislábnyom stand a pécsi
Országos Őszi Találkozón
 Klímabarát tippek
- Ha zavar az avar
- Komposztálás előtt
kozmetika
 Klímahírek itthon
- Újra lehet pályázni a
Klímabarát Otthon
programra
 Kapcsolódó
rendezvények itthon
- 10:10 kampány akciónap

Mindjárt a legelején szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy közeledik a Nagycsalád – kis lábnyom
program energiatakarékossági versenyének kezdete (okt. 31.)! Már lehet regisztrálni a
www.karbonkalkulator.hu oldalon!
Az érdeklődők el is kezdhetnek bemelegíteni: október 1-3.-án olvassák le és jegyezzék fel
mérőóra-állásaikat, hogy novemberben már rutinosan menjen a dolog ! Ha november elején már a verseny keretében – az októberi és novemberi leolvasásokat is felviszik a honlapra,
megkapják a család októberi fogyasztását és szén-dioxid-kibocsátását, azaz karbon-lábnyomát!
A Kislábnyom hírlevél a versenyben is segítséget nyújthat: igyekszünk minél több kibocsátáscsökkentési, klímabarát háztartási ötletet összegyűjteni, amelyekkel a család energiafogyasztása is
csökkenthető!
A szerkesztők, Antal Orsolya és Vadovics Edina

További családi képzések
A „Klímabarát háztartások” képzés további három alkalommal kerül megrendezésre október és
november folyamán.
1. Nagykanizsa – 2010. október 9. (szombat), 10:00-16:00
2. Hatvan – 2010. október 22. (péntek) , 10:00-16:00
A harmadik helyszínt és időpontot a www.kislabnyom.hu oldalon tesszük majd közzé!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 Klímahírek külföldről
- Az IKEA Svédországban
használt bútorokat is
forgalmaz

Zöld napok októberben

 Olvasnivaló
- Tudatos Vásárló magazin
- Klímabarát települések –
elmélet és gyakorlat

október 2-3. – Nemzetközi madármegfigyelő napok
A madárvédők világszervezete, a BirdLife International kezdeményezésére, 1992-ben szerveztek
először madármegfigyelő napokat Európában. Az akció legfontosabb célja, hogy minél több
emberrel megismertessék a madárvédelem jelentőségét, a madár- és természetvédő szervezetek
tevékenységének fontosságát.

 Hasznos, érdekes
honlapok
- Nulla Hulladék

október 4. – Az állatok világnapja
Az állatok világnapját október 4-én ünnepeljük. Ezen a napon halt meg Assisi Szent Ferenc, az
állatok védőszentje.

október 2-3. – Gyalogló világnap
A kezdeményezést 1992-ben indították útjára a szervezők a Rio de Janeiró-i Föld-konferenciához
kapcsolódva. A világnap célja a gyaloglás és általa a testmozgás meg- és elismertetése,
megszerettetése az emberekkel.

 Klímabarát termékek,
szolgáltatások

október 21. – Földünkért világnap
1991-ben a Föld védelméért világméretű kampányt kezdeményeztek (Caring for the Earth), azóta
október 21-én tartják a Földünkért világnapot.

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

október 24. – Éghajlatvédelmi világnap
2009-ben több ezer rendezvény szervezésével, első alkalommal tartották meg október 24-én az
Éghajlatvédelmi Világnapot. A szervezők bolygónk sebezhetőségére, a klímaváltozás lassításának
fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet.
október 29. – Takarékossági világnap
Hogyan takarékoskodunk otthon? Mérjük fel a háztartást a klíma-audit segítségével!
(Letölthető: www.kislabnyom.hu )
Forrás: http://jelesnapok.oszk.hu/
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„Nagycsalád - kis lábnyom” program hírek
Kislábnyom stand a NOE pécsi Országos Őszi Találkozóján
avagy
hogyan osszunk és töltsünk
környezettudatossági kérdőívet
özönvízszerű esőben


Az időjárás-előrejelzés általában akkor jön be hibátlanul, amikor minden porcikád azt kívánja: bárcsak tévedtek volna a meteorológusok!!
Pedig az Őszi Találkozót megelőző este, amikor Pécs belvárosában sétálgattunk, mintha tisztult volna az idő… Tisztult is – de csak azért,
hogy másnap még több felhő férjen a Tettye fölé 
Szombaton korán reggel bakancsban és monszun-felszerelésben pakoltuk a számtalan kiosztásra váró kiadványt, kérdőívet és ajándékot a
„Nagycsalád – kis lábnyom” program sátrába és reménykedtünk, hogy marad belőlük valami a be-becsapó esőben. Találgattuk, vajon
hányan fognak kimerészkedni ebben az időben.. Mi jönnénk a helyükben? Háááttt….. Egy forró tea otthon a karosszékben vonzóbb
programnak tűnt!
Kilenc óra körül megjelentek az első elszánt résztvevők, mellettünk elkezdett illatozni a zsíroskenyeres sátor és… mégjobban rákezdett az
eső.. Később buszok tűntek fel a szélrózsa minden irányából és döbbenetünkre, az eső-szél-szürkeség ellenére, jókedvű nagycsaládok
lepték el a találkozó helyszínéül szolgáló parkot! Az első néhány betévedő látogatónk után úgy döntöttünk, javítunk a hatékonyságon és
felhívjuk magunkra a figyelmet - az Egyesület apraja-nagyja segített az érdeklődők vonzásában, ki a mosolyával, ki a hangjával. 
Pillanatok alatt tűnt el a sátrunk az esernyők és esőkabátok erdejében – minden, az átvételt igazoló aláírásért járt egy kiadványcsomag (pl.
Klímabarát háztartás útmutató, Klíma-naptár, Tudatos Vásárló magazin) és minden leadott kérdőívért egy kisebb ajándék (bio-rágó,
dinamó lámpa, vízzel működő számológép, újrahasznosított papírból készült notesz). Mire a szép zöld pázsit sártengerré vált a sátor körül,
ripsz-ropsz a tengernyi kérdőívet is kijavítottuk. A legjobb megoldásokat beadó 15 gyermeknek és 15 felnőttnek 30 ajándékcsomagot
osztottunk ki, közülük hatan kapták meg a 3-3 fődíjat (víztisztító kancsóval, könyvekkel, Tudatos Vásárló magazin előfizetéssel, bio
csemegékkel, energiatakarékos termékekkel, quiz-kártyával).
Köszönjük a pécsi és budapesti NOE-s szervezőknek és minden lelkes aláírónak, kérdőív-töltögetőnek a nap sikerét! És köszönjük az
időjárásnak, hogy feledhetetlenné tette e szombati napot! ;-)

Vízözön...

Kérdőívtöltögető sátor

Látogatóözön…

Nyereményosztás esőszünetben
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Havi klímabarát tippek

Ha zavar az avar
…ne égesd el!! És a szomszédodat is beszéld le!
Itt az ősz, az óvodákban, iskolákban falevelek és gesztenyebábok kerülnek az ablakokba, a kert pedig kezd eltűnni a vastagodó levéltakaró
alatt. Ha meguntuk a családi avarhalomban hempergőzést, avarrugdosást, levélcsokorgyártást és levélképalkotást, valamit kezdenünk kell
a nagy mennyiségű falevéllel..
Ha egy mód van rá, ne akarjuk füstbe borítani a környéket, akkor se, ha nosztalgiarohamunk van gyerekkorunk őszi avarégetés-szaga
után! Lapozzunk inkább bele a KÖTHÁLÓ (Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata) avaros szórólapocskájába és az „avarégetéskor
kibocsátott káros anyagok” listájának áttekintése, majd kellő elborzadás után, válasszuk önként a komposztálást! Így a lehulló levelekből
nem légszennyezés, hanem értékes tápanyag lehet!
„Egy svájci tanulmány szerint egy nagyobb kupac avar 6 órás égésével annyi szállópor keletkezik, mint 250 autóbusz 24 órai
folyamatos közlekedése során” (KÖTHÁLÓ „Avarégetés – van megoldás” című kiadványa)
„Egy kupac avar elégetése százmillió köbméter levegőt szennyez meg. A por elsősorban szív- és érrendszeri megbetegedéseket
okoz.” (Levegő Munkacsoport).
Jó hír: minden falevél komposztálható, még a diófalevél is! Tény azonban, hogy a különböző falevelek lebomlásának sebessége is
különböző. Lassan komposztálódó lombok pl.: dió, vadgesztenye, platán, tölgy, bükk és nyárfa, különösen lassan bomlanak a tűlevelek.
Könnyen komposztálható lombok: éger, juhar, kőris, mogyoró, fűzfa, gyümölcsfák, hársfa és nyírfa.
Ha sok falevelünk van, a komposztáló közelében dróthálóval elkerített helyen tároljuk. Előtte nem árt aprítani (pl. fűnyíróval), így kevesebb
helyet foglal, és gyorsabban bomlik le. Tavasszal apránként a komposztálóba tehetjük, de külön is komposztálhatjuk. Lehetőleg különböző
fák leveleit keverjük össze! A faágakat, gallyakat aprítsuk fel, így mulcsozásra közvetlenül is felhasználhatjuk. A maradékot ebből is a
komposztáló mellett tároljuk és a rétegezéshez folyamatosan felhasználjuk. Fontos, hogy az őszi esőzéseknél takarással védeni kell a
komposzthalmot!
„Elterjedt, hogy a dió és a vadgesztenye nem komposztálható (valóban igen lassan bomlik le, kb. 4 év amíg érett komposztot kapunk), és
az így kapott komposzt nem használható, mert csírázás- és növekedés-gátló anyagokat tartalmaz. A levélben valóban megtalálhatjuk
ezeket az anyagokat, de a komposztálás során lebomlanak, átalakulnak. Az érett komposztnál ezek a gátló hatások nem jelentkeznek. A
közelmúltban egy hazai kísérletsorozat is igazolta, hogy az érett komposzt a növények fejlődésére semmilyen káros hatást nem fejt ki. Az
elmondottak arra is rávilágítanak, hogy a komposztáláskor lejátszódó bonyolult kémiai folyamatok során a kiindulási anyagok lényegesen
átalakulnak.” (Forrás: http://www.halas.net/component/content/article/3921)
Az avarégetésről: http://www.kothalo.hu/kiadvanyok/23.pdf
A komposztálásról: www.kothalo.hu/kiadvanyok/kompfuz.pdf

Komposztálás előtt kozmetika
Sokan kávéznak a családban? Ne vigyük egyből a komposztálónkba a zaccot! Rengeteg tippet találhatunk a zacc háztartási felhasználására! Az Interneten fellelhető leghosszabb listából szemezgettünk pár ötletet:




A kávézacc kiváló bőrradír, sőt ellenszere a narancsbőrnek is! Salaktalanít és élénkíti a véráramlást.
Bőrradír-recept: keverj össze kávézaccot egy kevés olajjal (pl. hidegen sajtolt olívaolaj), amíg pasztává nem áll össze.
Gyengéden masszírozd át vele a bőröd és pár perc múlva mosd le.
Tápoldatként használják olyan növényeknél – mint például az örökzöldek vagy a rózsa - amik szeretik a savas virágföldet.
Egyszerűen csak a virágföldre kell hinteni, kicsit belekeverni, majd megöntözni.



A zacc – lévén érdes és savas - kiváló súroló, zsíroldó és szagűző szer. Rendszeres használat esetén tisztítja a lefolyót,
megszünteti az onnan jövő bűzt, és a tűzhely tisztítására is alkalmas. Mindenre jó tehát, ami zsíros. Tipp: a nagyon zsíros
felületeket érdemes száraz zaccal megszórni, pár percig állni hagyni, hogy a zacc magába szívja a zsírt, majd papírtörlővel
átdörzsölni a felületet.



Az edényt, ami átvette az étel szagát, vízzel fel kell tölteni, kávézaccot hozzáadni, majd állni hagyni. A szag perceken belül távozik
az edényből.



A száraz kávézacc is kiválóan élénkíti a szőnyegek színét. Csak rá kell szórni a felületre, majd pár perc múlva fel kell
porszívózni.

Ha a jó öreg kávédaráló már nem darál rendesen, íme egy érdekes tisztítási ötlet: a darálóba rakjunk néhány kiskanál rizst, daráljuk le,
majd töröljük ki a daráló belsejét. A kések eredeti fényükben ragyognak majd!
További tippek, ötletek: http://4szoba.hu/cikk/haztartasikisgepek/1656-kavezacc-a-hazi-surolo
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Klímahírek itthon

Újra lehet pályázni a Klímabarát Otthon programra
A június 16-án egyszer már lezárásra került energiahatékonysági pályázatot - melyben a hagyományos technológiával épült lakóházak
szigetelését, fűtéskorszerűsítését, nyílászáróinak cseréjét támogatták - mindenfajta hírverés nélkül újra megnyitották. Pályázni október
30-ig vagy a 400 millió forintos keret kimerüléséig lehet.
A zöldtárca által tavaly kiírt Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogramot azért kellett a határidő előtt több hónappal, 2010. június
16-án bezárni, mert a rendelkezésre álló keretet - kétmilliárd forintot - kimerítették a pályázók. Most az Energia Központ újra megnyitotta a
népszerű pályázatot. Ugyanis a június 16-ig beérkezett, és azóta már elbírált pályázatok közül 400 millió forintnyi támogatási igényű
pályázatról derült ki, hogy - formai vagy egyéb okok miatt - nem kap támogatást. Az így felszabadult keret tette lehetővé az alprogram
újranyitását.
A programban támogatást lehet igényelni nyílászárók energiamegtakarítást eredményező felújítására vagy cseréjére, homlokzatok és
födémek hőszigetelésére, az épületek lodzsáinak, teraszainak vagy tornácainak beüvegezésére a szoláris nyereségek passzív
hasznosítására, az épületek nyári hővédelmének javítására, hővisszanyerős szellőzés kialakítására, árnyékoló vagy árnyékvető
szerkezetek beépítésére, fűtéskorszerűsítésre és a használati melegvíz-ellátás korszerűsítésére. Támogatható továbbá a megújuló
energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújulókkal való helyettesítése, és az épületekhez kapcsolható
megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia- vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítése is: napkollektoros és napelemes
rendszerek, biomassza-tüzelésű kazánok, geotermikus hőszivattyúk, szélenergia hasznosítása. A pályázaton az új építésű,
energiatakarékos házak építése is támogatható. A Klímabarát Otthon Programra magánszemélyek, lakásszövetkezetek és társasházak is
pályázhatnak.
A pályázni szándékozók az Energia Központ ZBR pályázati oldalán találják meg a részletes kiírást és a szükséges űrlapokat. A
pályázatok elkészítésével és beadásával érdemes sietni, mert a 400 millió forintos keret 2010. október 30. előtt kimerülhet.
Forrás: http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=351618
Pályázat itt: http://www.energiakozpont.hu/index.php?p=210&PHPSESSID=871288f9366586d9863801585a33a278

Forintosítani kell a természetet!
A GDP nem számol a természet pusztulásával, pedig gazdasági vonatkozása egyértelmű. A WWF számításai szerint a biológiai
sokféleség és a hozzá kötődő ökoszisztéma-szolgáltatások több tízbillió dollárnyi hasznot hoznak évente az emberiségnek.
Erre és a zöld munkahelyek arányának drasztikus növekedésére hívta fel a figyelmet New Yorkban a szervezet. Az európai ráta szerint
minden hatodik munkahely kapcsolódik a környezetvédelemhez. Ez az arány hazánkban közel sem ilyen kedvező, bár a lehetőségek
adottak. Ezt támasztja alá a WWF Magyarország tiszatarjáni munkahely-teremtő programja is.
Forrás és további információ: http://greenfo.hu

Eldőlt: Bubi lesz a közbringra-rendszer neve
A győztes BuBi 9.632 voksot kapott, s összesen 38.403 szavazat érkezett, hogy mi legyen a jövőre startoló budapesti közbringa rendszer
neve. Az Európai Unió 900 millió forinttal támogatja a fővárosi kerékpáros közösségi közlekedési rendszer létrejöttét.
Előreláthatóan 2011 nyarára készülhet el a 74 dokkoló állomást magában foglaló, Nyugat-Európában közkedvelt rendszer. Első körben a
Margit híd és a Petőfi híd közötti területet fedi le: a pesti oldalon a Nagykörút-Városliget - Újpesti rakpart, a budai oldalon Széna tér 2
Margit körút - Duna-part és a Pázmány Péter sétány által határolt, összesen 12,75 km területen.
Pesten 58, Budán 15, a Margitszigeten pedig 1 darab - épül ki a belváros
legforgalmasabb pontjain, 1011 igénybe vehető kerékpárral. Az átlagosan
20
kerékpár
tárolására
alkalmas
gyűjtőállomások
egymástól
megközelítőleg 500 méterre helyezkednek el. Az éjjel-nappal működő
automata gyűjtőállomásokon önkiszolgáló rendszerben lehet majd
felvenni, illetve leadni a kerékpárokat. Természetesen minden állomás
alkalmas a kerékpárok felvételére és visszahelyezésére.
A regisztrációt követően a kerékpárokat bárki használhatja. A
regisztrációs díj a tervek szerint lekerékpározható lesz. A tervezett
díjrendszer elsősorban a rövid idejű és rövid távolságú utazásokkal
számol, s erre ösztönöz. Ennek megfelelően a használat első fél órája
ingyenes lesz, a következő fél óra 1 darab BKV jegy árának, minden
további fél óra pedig 2 darab BKV jegy árának megfelelő összegbe kerül
majd. Használat után fizetni bankkártyával, hitelkártyával, vagy akár
mobiltelefonnal is lehet majd. A lopásoknak szigorú regisztrációval, a
gyűjtőállomások mindegyikén elhelyezett kamerával, valamint egyedi
kialakítású, speciális kerékpárokkal igyekeznek elejét venni.

VELIB-állomás Párizsban - fotó: Flickr/besopha

Forrás: http://www.piacesprofit.hu/klimablog/fenntarthato_fejlodes/eldolt_bubi_lesz_a_kozbringrarendszer_neve.html
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Kapcsolódó rendezvények itthon

Helyi termelők és fogyasztók összefogása - kerekasztal konferencia
A Nyitott Kert Alapítvány szeretettel felkér minden érdeklődőt, legyen társa az Alapítvány őszi találkozóján és kerekasztal konferenciáján.
Időpont: 2010 október 3., vasárnap 10.00-17.00
Helyszín: Gödöllő-Babatvölgyi Nyitott Kert (Babati Biokertészeti Tangazdaság)
Részletes program:
10:00 Érkezés
10:15-12:30 Közös betakarítási munka a kertben, ebédkészítés
12:30-13:30 A kerti termékekből főzött ebéd közös elfogyasztása
13:30 - 17:00 Kerekasztal beszélgetés a termelők és fogyasztók összefogása különböző formáinak működőképes modelljeiről
Nincs belépődíj, de a rendezvény nem szponzorált. Az ebéd költségét a közös kerti munkával térítik meg a résztvevők, és azzal, hogy
maguknak főznek.
Kapcsolattartó, főszervező: Matthew Hayes +36-70-369 4873
Nyitott Kert Alapítvány - kapcsolattartó : Tarnik Csilla +36-70-771 9349
A Nyitott Kert Alapítvány 1998 óta létezik mint biokert, és mint közvetlen termelő-fogyasztó kapcsolatokkal foglalkozó civil szervezet.
Minden évben október első vasárnapján hagyományos módon betakarítási ünnepet rendeztek. Általában ezek vegyes műsorú családi
napok voltak, nyitottak bárki számára. Idén egy kicsit mást szeretnének. Hisznek benne, hogy megérett rá az idő, hogy mindazok, akik
közvetlen termelő-fogyasztó kapcsolatokkal foglalkoznak, összegyűljenek, és feltegyék maguknak a kérdést: Mi az, ami itt és most
működőképes? A tapasztalatokat egy kerekasztal beszélgetés során cserélik ki.

Én és a Föld
Rendezvény Tatán 2010. október 10.-én
Előadások a klímaváltozásról, a Földről, és lehetőségeinkről, neves szakértőkkel.
További információ: www.globalisfelmelegedes.info/

10:10 kampány akciónap
Klímafoci a Vasas pályán és Klímaünnep a Gödör Klubban
"Az erőművek önmagukban annyira befolyásolják a klímaváltozást,
amennyire
a
fociban
a
rövidnadrág
a
játékost."
James Atkins, a Climate Change for Football Fans című könyv szerzője
Kíváncsi, miért? Kiderül, ha eljön 2010. október 10-én 10 órakor a
VASAS-UNIQA Fáy utcai Labdarúgó Edzőközpontjában (bejárat a
Béke
út
felől)
megrendezésre kerülő "KLÍMAFOCI"-ra,
ahol
éghajlatváltozást kutató szakemberek (többek között dr. Bozó László az
Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke és Németh Tamás az MTA
főtitkára) és sportnagyságaink (többek között Martinek János, Szuper
Levente, Noszály Sándor és Pulai Imre) azért fociznak, hogy felhívják a
figyelmet: mindannyian tehetünk az emberiséget fenyegető legnagyobb
veszély megfékezéséért.
Mégpedig meglepően egyszerűen: saját életmódunkkal.
Greg Dorey, brit nagykövet, Olajos Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára és Markovits László, a VASAS SC
ügyvezető elnöke, a Greenpeace Karbonszaurusza, a WWF munkatársai és a "Ne légy hülye'" kampány civil szervezetei várják
mindazokat, akik nemcsak a focit szeretik, de személyes jelenlétükkel támogatnák figyelemfelhívásunkat a Nemzetközi Klíma
Akciónapon.
Legyünk minél többen, Önre is számítunk!
Délután pedig a Gödör Klubban (Budapest V. ker., Erzsébet tér) folytatódik az akciónap programja: filmvetítés, kiállítás, szuper koncertek,
és megannyi program biztosítja majd a felhőtlen szórakozást. Megünnepeljük azokat, akik már vállalták, hogy egy év alatt 10%-kal
csökkentik a kibocsátásukat, és koccintunk az egészségükre.
A pontos programot itt találod:
http://www.1010global.org/hu/2010/09/101010-nemzetk%C3%B6zi-akci%C3%B3nap-megh%C3%ADv%C3%B3program
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Klímahírek külföldről

Minden ötödik növény veszélyeztetett a bolygón
Öt növényből egy biztosan védelemre szorul, mert a kihalás fenyegeti – derült ki az első olyan átfogó vizsgálatból, amely az
esőerdőkön át a sarkvidéki területekig több ezer növényfajt vett górcső alá.
A listát egy októberi, Nagoyában rendezendő nemzetközi konferenciára készítették, amelynek központi témája
biodiverzitás problémája. Bár korábban a tudósok azt hitték, hogy a bolygó növénytakarójának csaknem a
háromnegyede küzd a kihalás veszélyével, a mostani vizsgálat szerencsére ennél szebb képet fest, mivel csupán
minden ötödik növény van veszélyben, azaz a növénytakaró 22 százaléka veszélyeztetett. A fenyegetett fajok aránya
azonban minden bizonnyal emelkedik, mert a kutatók évről évre több száz fajt fedeznek fel, amelyek általában
érzékenységük miatt azonnal a veszélyeztetett kategóriába kerülnek.
…
A veszélyben lévő fajok kétharmada a trópusi erdőkben honos. Ezek a növények azért vannak nagyobb veszélyben, mert az
esőerdőkben soha nem tapasztalt méretű mezőgazdasági munkák zajlanak, ezerszámra vágják a fákat és irtják az ősi növényzetet.
Forrás ás további információ: http://greenfo.hu

Az IKEA használt bútorokat is forgalmaz Svédországban
A Time magazin értesülései szerint az IKEA úgy döntött, használt bútorokat fog mostantól árusítani az Interneten, egyelőre azonban
csak Svédországban. Amennyiben a program sikeres lesz, más országokba is átviszik a kezdeményezést.
Az egész kezdeményezés még nagyon friss – az IKEA ügyvezető igazgatója, Peter Agnefall úgy nyilatkozott, hogy „hihetetlenül jó buli” az
árusítás elindítása, de csak idővel derül ki, megéri-e.
“Az ötlet arról szól, hogy környezeti felelősséget vállalunk a termékeink hosszú-távú használatáért és segítünk a vásárlóinknak, hogy ők is
környezetileg felelősen gondolkodjanak.”
Forrás: http://Furniture.about.com

A gazdasági recesszió csökkenti az EU üvegházgáz kibocsátásait
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség legújabb becslései szerint (European Environment Agency - EEA) az EU-27 és EU-15
országokban is 6,9%-kal csökkent az üvegházhatású gázok kibocsátása 2009-ben a 2008-as kibocsátáshoz képest. E becslésekre
alapozva az Ügynökség állítja: az EU-27 országok 2009-es kibocsátása nagyjából 17,3%-kal kevesebb, mint az 1990-es szint, így
eléggé megközelíti a 2020-ra kitűzött 20%-os csökkentési célt. Az EU-15 országok esetében ez az adat 12.9%-os csökkenés az 1990es bázisévhez képest, ami meg is haladja a Kyoto-ban vállalt első 8 %-os csökkentést.
Forrás és további információ: www.eea.europa.eu

240 ezer otthont lát el árammal a gigantikus szélfarm
„Üzembe állt a kenti partoknál a világ eddigi legnagyobb tengeri szélfarmja, amely kétszázezer otthon áramellátására képes. De nem
mindenki elégedett.
A zuhogó esőben nem is, tiszta időben káprázatos látványt nyújt a kenti partszakaszról, a Foreness Pointtól 12 kilométerre a tengerben
elhelyezett és csütörtökön bekapcsolt száz darab Vesta típusú V90-es szélturbina. A 35 négyzetkilométeren elterülő „erőműben”
egymástól közel 800 méterre helyezkednek el az egyenként majdnem 380 tonna súlyú szélkerekek, melyek együttesen 300 megawatt
energia termelésére – azaz kétszáznegyvenezer otthon ellátására – képesek. Ahhoz, hogy valóban üzemeljenek, 9 és 88 kilométer
közötti
óránkénti
szélsebességre
van
szükség.
Ez
az
Északi-tengeren
valószínűbb,
mint
másutt.
A svéd Vattenfall energiacég beruházása a Bloomberg értesülése szerint 900 millió fontba, azaz durván 300 milliárd forintba került. A
szigetország – a Thanet széltelep átadása után – a világ egyik legnagyobb offshore szélgeneráló kapacitásával rendelkezik. Az
összesen 5 gigawattos teljesítmény már közel hárommillió lakóegység igényét elégíti ki. A The Daily Mail napilap információja szerint a
kormány „teljes gőzzel tör előre a szélenergia felé”. Tervek szerint a következő évtizedben mintegy tízezer turbinát adnak át,
szárazföldön, illetve vízben. A széltelepek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a szén-, olaj-, illetve földgázalapú erőművek szén-dioxidkibocsátásának csökkentésével teljesülhessenek az Európai Unió szigorú klímaváltozási célkitűzései Nagy-Britanniában.”
Forrás és a cikk folytatása: http://nol.hu/gazdasag/20100924-a_britek_a_szelrol_vitatkoznak
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Olvasnivaló

Tudatos Vásárló Magazin
„A Tudatos Vásárló Magazint 2004 májusa óta kb. negyedévenként jelenteti meg a Tudatos
Vásárlók Egyesülete. A tudatos vásárlás egy-egy témáját feldolgozó magazin kiadásának
célja, hogy hozzájáruljon egy olyan újfajta vásárlói értékrend kialakulásához, illetve
megerősödéséhez, amelynek alapja a fogyasztás társadalmi és környezeti hatásait is
figyelembe vevő, az öntudatos, a jogait és kötelességeit ismerő fogyasztói magatartás.
Magyarországon hiány mutatkozik olyan rendszeresen megjelenő, független
információforrásban, amely a fogyasztói magatartás társadalmi és környezeti kérdéseit
dolgozza fel az olvasók számára informatív, ugyanakkor olvasmányos módon. A
napjainkban megjelenő, élvonalbeli életmódmagazinok, női magazinok számos, a
mennyiségi fogyasztást stimuláló cikket, reklámot tartalmaznak, ugyanakkor hiányoznak
belőlük a tudatos fogyasztásra, az öntudatos vásárlói életmódra buzdító írások.
Az olyan médium pedig még ritkább, amely ezeket a kérdéseket életmódszerűen, könnyen
érthető, adott esetben szórakoztató nyelven tárgyalja.
Ezt azért is nagy hiányosságnak tartjuk, mert számos tanulmány mutatott már rá, hogy
tanítani, adott esetben a tudatos fogyasztói attitűdöket kifejleszteni, elsősorban nem
racionális érveléssel, hanem könnyed hangvételű, ugyanakkor alapos és tényszerű
információszolgáltatással lehet.
Úgy gondoljuk, hogy a magazinjellegű média jelentős hatással van a jellemző életvitelbeli szokások kialakulására, ezért mindenképpen
szükséges, hogy kiegyensúlyozott kép alakuljon ki: helyet kapjanak az olvasók fenntarthatósági ismereteit és kultúráját erősítő
gondolatok is.”
A magazin kapható az újságárusoknál, illetve ingyenesen jár a TVEtámogató tagjainak.
Megrendelhető itt: http://tudatosvásárló.hu/magazin/megrendeles
A magazin aktuális száma: Kenyér - Gabona
Archívum: http://tudatosvásárló.hu/magazin/archivum

Klímabarát Települések Szövetsége Hírlevél
2009. áprilisa óta szerkeszt elektronikus hírlevelet a Klímabarát Települések Szövetsége (www.klimabarat.hu/hirlevelek)
Főbb rovatok: A klímabarát települések hírei; Hazai hírek; Külföldi hírek; Éghajlatváltozás és tudomány; Éghajlatváltozás és a víz;
Túlélési stratégiák
A 2010. szeptemberi számban helyet kapott a Nagycsalád – kis lábnyom program, illetve a GreenDependent Egyesület által szervezett
gödöllői klíma-klub is. A hírlevél itt olvasható: http://klimabarat.hu/node/254

Klímabarát települések – elmélet és gyakorlat
Szerző: Antal Z. László (szerk.)
Kiadó: Pallas Kiadó
Kiadás éve: 2008
„Kötetünkben a Magyarországon elindult helyi szintű klímaprogramok egyikének, a
Klímabarát településeknek eddigi tevékenységét és eredményeit mutatjuk be. A kötetben
az egész tevékenységet megalapozó elméleti tanulmányok és a konkrét, gyakorlati
lépéseket ismertető írások együtt jelennek meg. … A kötet izgalmas olvasmány azok
számára, akik az éghajlatváltozás elméleti kérdéseivel foglalkoznak, és azok számára is,
akik helyi szintű klímaprogramok kidolgozásával kívánnak hozzájárulni a betegség
gyógyításához."
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Hasznos, érdekes honlapok

Nulla hulladék
http://humusz.hu/nullahulladek
Évek óta bizonygatjuk, hogy a szelektálás bevezetése önmagában nem elegendő. Sokkal több a tennivaló annál, mint hogy a szemetet
"eltérítsük" a lerakóktól. A hasznosítás is kevés! Fogynak a nyersanyagok és a természetes élőhelyek, elszennyeztük a levegőt, a talajt, a
vizeket, megszűnt a helyi közösségek önellátása. A hulladékkérdés sem választható el ezektől a problémáktól, nem lehet a rendszerből
kiragadva „megoldani”. Az év végén jelentkező begyűjtési/hasznosítási válság már sokak szemét felnyitotta: megelőzés nélkül nincs igazi
megoldás a hulladékgazdálkodásban.
Idén száznál több lerakót kell bezárni, de sok helyen még nincs kész az új. Sorban dőlnek be a begyűjtő cégek, a másodnyersanyagok
ára majdnem nulla. A termékdíjas szabályozás gyakorlatilag megbukott. Hasznosítási kapacitások alig épülnek, a begyűjtött hulladékokból
mások gazdagodnak. Csomagolási boom-ot élünk, az újrahasználati rendszereket nagyrészt felszámolták. A lakosság fogyasztási
attitűdjei aggasztóak, környezeti ismereteik felszínesek. Soroljuk még? Mi lenne a megoldás?
Nulla Hulladék!
Igen. Nulla hulladék. Ennek megvalósítására kell felhasználnunk a kreativitásunkat, a szakértelmünket, a forrásainkat, a közösségek
erejét. Nagy kihívás ez, hiszen a jelenlegi rendszer (termelési, kereskedelmi, fogyasztói, hulladékkezelő, stb.) struktúrái éppen egy ezzel
ellenkező irányú folyamatot erősítenek. Ezt szoktuk meg, ehhez építettünk ki drága infrastruktúrát, erre költöttünk sok-sok pénzt,
számtalan ember megélhetését ez a rendszer biztosítja. De ugyanez a rendszer teszi az emberek többségét kiszolgáltatottá gazdaságilag,
társadalmilag és környezeti szempontból is. A nulla hulladék célkitűzés tehát nemcsak környezeti, hanem társadalmi szempontból is
fontos új megközelítés, ezért nemcsak a hulladékgazdálkodók feladata erről gondolkodni. A tervezésbe a társadalom számos csoportját
be kell, be lehet vonni.

Éljenek a hagyományos fajták!
http://www.sothebys.com/minisite/artOfFarming
A New York-i Sotheby’s aukciós ház szokatlan árverést rendezett az idei szüreti szezonban: szeptember 23.-án „A gazdálkodás
művészete” címmel a gazdaságilag Manhattan köré szerveződő három állam (New Yersey, New York és Connecticut) termelőinek
Hagyományos Zöldségeit és számos érdekes felajánlást árvereztek az érdeklődők között. Az eleddig példa nélküli esemény a
hagyományos fajtájú zöldségeket és előállításukat ünnepelte az ipari termelésben preferált fajtákkal szemben. Az újdonságnak számító
kezdeményezés kiváló találkozási helyet biztosít a helyi gazdák, élelmiszer-szállítók, híres séfek, élelmiszeripari szakértők és befolyásos
New-York-iak számára, akik mindannyian érdekeltek a több, mint három évtizede alapított Manhattan-i Zöldpiac (Greenmarket*)
fennmaradásában és virágzásában.
Az esemény bevételéből egy olyan programot támogatnak, amely megkeresi a mezőgazdasági tapasztalattal rendelkező bevándorlókat,
és képzésben részesíti, illetve támogatja őket abban, hogy helyi gazdaságokat hozzanak létre a régióban.
Kalapács alá került például:






Tavaszi látogatás egy városi méhészetben a a Bridge Café tetején, amely Manhattan egyik történelmi épülete
Piacozás, majd ebéd a Savoyban Michael Hurwitzzal, a Zöldpiac igazgatójával (a Savoyban is a piacról főznek!)
Piacozás, az aznapi főzés hozzávalóinak beszerzése Michael Anthony séffel a Union Square-i Zöldpiacon
Látogatás a kecskesajtjáról híres Beekman farmon, ahol mellesleg a Discovery Channel is forgat.
Egy osztálynyi gyerek farmlátogatásának szponzorálása, akik Harlemtől meg sem állnak egy biofarmig.

Magyarországon már hallottunk süti-árverésről (www.segitsuti.hu) – talán egy New York-ihoz hasonló termény-árverés itthon is sokakat
megmozgatna.. Hogy mit árverezzünk? Ötletgyűjtésnek is jó a cím alatt található honlap!
*A New York-i Zöldpiacot 1976-ban alapították két fő céllal:
- egyrészt a régió mezőgazdaságát szerették volna népszerűsíteni azzal, hogy
kis családi gazdaságoknak teret adnak a helyben termesztett, halászott, gyűjtött
és sütött áruik értékesítéséhez, amelyek így közvetlenül jutnak el a
fogyasztókhoz,
- másrészt szerették volna biztosítani, hogy minden New York-i hozzájuthasson
a legfrissebb, legtáplálóbb, helyben termesztett zöldségekhez és
gyümölcsökhöz.
12 gazdával indultak egy parkolóban szervezett piacon – ma összesen 51
szabadtéri helyszínen 200 családi gazdálkodás és halász kínálja portékáit, és a
program, segítségével 30.000 hektár termőterület menekült meg az ipari
fejlesztésektől.
Greenmarket: www.grownyc.org/greenmarket
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Klímabarát termékek, szolgáltatások
(Ízelítő a „Nagycsalád – kis lábnyom”programban népszerűsített energiatakarékos termékekből)

Chameleon napelemes játékszett
Leírás: Napelemes játékszett, amelyből 6 különböző, napelemmel működő modell
építhető.
Ára: 4490 Ft
Beszerzés: http://zoldzug.hu

Pelican napelemes keréknyomás mérő
Leírás: Digitális, napelemes keréknyomás mérő.
Ára: 4490 Ft
Beszerzés: http://zoldzug.hu

Greyhound fekete Energiabank
Leírás: Pedálos mobil generátor, AC/DC energiabankkal és 9 LED fénnyel.
AC adapter vagy a pedál segítségével tölthető. Az energiabank levehető és a
következő teljesítmény leadására képes: 3V, 4,5V, 6V, 9V, 12V és 220V.
Ára: 39.990 Ft
Beszerzés: http://zoldzug.hu

Fényüveg
A befőttes üvegben egy nagy hatékonyságú napelem, egy tölthető AA elem és egy
energiatakarékos LED izzó található. Közvetlen napfény hatására a napelem feltölti az újratölthető
elemet, éjszaka pedig az elemben tárolt energia működteti a LED lámpát. A homokfúvott üveg
szétszórja a színes LED lámpa által kibocsátott fényt, kellemes hangulatvilágítást biztosítva ezzel
a gyerekszobának, kertünknek vagy egyéb helyiségnek.
Az üvegben egy rejtett kapcsoló is található, amellyel ki is kapcsolhatjuk a fényüveget. Az üveg
vízhatlanul záródik, így biztonsággal kiteheti a kertbe is hangulatvilágítás céljából.
Fontos! A fényüveg működéséhez közvetlen, természetes napfény szükséges. A mesterséges
fény nem elegendő az elem töltéséhez. Tegye az ablakba, ki a kertbe vagy bármilyen más helyre,
ahol napfény éri.
Ára: 7490 Ft
Beszerzés: www.zoldpolc.hu

Kreatív papírjáték
Kifesthetitek, rajzolhattok vagy ragaszthattok rá díszítést – tervezzetek tapétát, padlót, függönyt a
hullámkartonból készült babaházba!
Méretek:
60 cm magas
55 cm széles
26 cm mély
Ára: 5900 Ft
Beszerzés: http://pappet.com
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A NOE Régióközpontjai, a régiós titkárok elérhetőségei

Régió

Régiós titkár

E-mail

Horváth Hajnalka
Tel.: 70/776-0011

horhajni@gmail.com

Molnárné Budai Angelika
Tel.: 70/614-4978
Horváth Tamás
Tel.: 70/414-4660

angelika.budai@gmail.com

Várdainé Kiss Krisztina
NOE flotta: 70/332-3514

vardaikr@t-online.hu

Al-Duna (Pécs)
ÉszakMagyarország
(Fót, Eger)

Bertalan Zoltánné, Angéla
Tel.: 70/339-2955

bertalan.z@fibermail.hu

KözépMagyarország
(Monor)

Szőnyiné Gábor Mária
Tel.: 70/934-3339
Vitálisné Malik Judit
Tel.: 70/934-3340

szonyis@monornet.hu

Szilágyiné Kerekes Margit
Tel.: 70/776-0877

sznkmmar@gmail.com

Benedek Szilvia
Tel.: 70/332-3509

bszilvi0502@freemail.hu

Felső-Duna
(Győr)

Balaton
(Nagykanizsa)

Felső-Tisza
(Püspökladány)
Dél-Alföld
(Orosháza)

Szerkeszti: Antal Orsolya és Vadovics Edina
Design: Iconica Bt.
Szerkesztőség: GreenDependent Egyesület
2100 Gödöllő, Éva u. 4.

zhorvath.tamas@nane8800.hu

juveno@citromail.hu

Tel.: 00-28-415-691
E-mail: info@greendependent.org
Honlap: www.greendependent.org
Nagycsalád – kis lábnyom program: www.kislabnyom.hu

Az első két havi szám kivételével megjelenik minden második héten.
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