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

 

  

2012. MÁJUS 16. www.kislabnyom.hu III. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 
 

TARTALOM 

 Kislábnyom program  

hírek 

-  Záró rendezvény az  
Akvárium Klubban! 

 Klímabarát tippek 

-  A Trombitás család vállalásai  
és zöld gyakorlatai 

 Klímahírek itthon és külföldön 

-  Építészeti-Épületenergetikai 
nagydíj 

- Elektronikus kütyü méltányos 
kereskedelemből? 

 Olvasni- és néznivaló  

-  Fenntartható éttermek 

- Konyhakerttel az éhezés és a 
klímaváltozás hatásai ellen 
Indiában 

 Klímabarát termékek, 

szolgáltatások 

-  Terméktervek a  
fenntarthatóság jegyében 

 

Boldogság és Kislábnyom: Bhután 

Az ország, ahol a “bruttó nemzeti boldogság” és nem a 

“bruttó hazai termék” a 

mérvadó 

A “bruttó nemzeti boldogság” (angolul: Gross 
National Happiness vagy GNH) elnevezést 
őfelsége Jigme Singye Wangchuck, Bhután 
negyedik királya alkotta meg az 1970-es 
években. A koncepció szerint a fenntartható 
fejlődés holisztikusan kell, hogy megközelítse a 
haladás fogalmát: legalább olyan fontosságot 
kell, hogy tulajdonítson a jól-lét nem anyagi 
összetevőinek, mint az anyagiaknak. Ez 
alapján a bruttó nemzeti boldogságnak négy 
alappillére van: jó kormányzás, fenntartható társadalmi-gazdasági fejlődés, a kultúra és 
hagyományok megőrzése, valamint a környezet, ökoszisztémák védelme.   

Néhány érdekes tény és adat az országról: 

 a régióban Bhután az egyetlen ország, ahol az elmúlt 25 évben nőtt az erdővel borított 
terület aránya – még a királynak is engedélyt kell kérnie, ha ki akar vágatni egy fát; 

 a király betiltotta a műanyag szatyrok használatát; 

 TV és internet nem olyan rég óta van az országban (kicsit több mint 10 éve), és az ország 
vezetői is mértékletes, tudatos használatra bíztatják az embereket; 

 bár az ország egyik legjelentősebb bevételi forrása a turizmusból származik, és nincsenek 
hivatalos kvóták korlátozására, indirekt módon mégis szabályozzák a turisták számát: napi 
250$-t kell fizetni ugyanis annak, aki az országba látogat (ebben benne van a szállás, napi 3 
étkezés, vízum, programok és a belföldi utazás ára is); 

 a bűnözés alacsony, az alkoholizmus nem probléma, és bármilyen hihetetlenül hangzik, a 
gyomként növő marihuána a disznók legelterjedtebb takarmánya... 

Bhutánban 2010-ben végeztek a bruttó nemzeti boldogsággal kapcsolatos reprezentatív felmérést, 
amely eredménye szerint az ország GNH indexe, amely 0 és 1 között lehet, 0,743. 
Általánosságban azt találták, hogy a férfiak boldogabbak, mint a nők; azok, akik alapoktatásban 
részt vettek boldogabbak, mint azok, akik egyáltalán nem – viszont a felsőoktatásban való 
részvétel nem növelte a boldogság, elégedettség szintjét; foglalkozást nézve legelégedettebbek a 
közigazgatásban dolgozók és a szerzetesek, és elgondolkodtató, hogy a munkanélküliek 

boldogabbak, mint a nagyvállalatoknál dolgozók, 
a háztartásbeliek vagy a földművelők. 

Fontos még megemlíteni, hogy a bruttó nemzeti 
boldogság növelése érdekében több eszközt is 
kidolgoztak, amelyek segítségével kiszűrik 
azokat a közpolitikákat, központi programokat 
és beruházásokat, amelyek nem növelik 
bizonyítottan a lakosság jól-létét. 

Vajon a GDP alapján nézve a hozzánk képest 
szegény Bhután jobban megtalálja a 
boldoguláshoz (!) vezető utat? 

A Szerkesztők: Vadovics Edina és Antal Orsolya 

Forrás és további információk:  

http://www.grossnationalhappiness.com/  

http://index.hu/gazdasag/penzbeszel/2012/05/12/brutto_nemzeti_boldogsag (a képek forrása is) 

Angol nyelvű kisfilm: http://www.youtube.com/watch?v=CXJwNSkdTH0 

Kapcsolódó korábbi cikkeink a 11., 30. és 37. hírlevelekben olvashatók. 

  

http://www.grossnationalhappiness.com/
http://index.hu/gazdasag/penzbeszel/2012/05/12/brutto_nemzeti_boldogsag
http://www.youtube.com/watch?v=CXJwNSkdTH0
http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letolt/hirlev11.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/30.kislabnyom_hirlevel_2011dec15.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/37.kislabnyom_hirlevel_2012apr13.pdf
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Kislábnyom program hírek 
 

  

Hogyan tovább Kislábnyomon? 
A fenti címmel kerül megrendezésre Projektzáró Rendezvényünkm melynek: 

 ideje: 2012. május 19. (szombat), 9:00-14:00 óra, 

 helyszíne: Akvárium Klub (1051 Budapest, Erzsébet tér 14. – a régi Gödör új néven) 

 

A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött! 

Részletes program: 

9:00 – 9:30 Regisztráció 

9:30 – 11:15 Kislábnyom és a jövő generációk - Kislábnyom 

díjkiosztó és sajtótájékoztató 

 Köszöntő, megnyitó, a nap programja  

Vadovics Kristóf projektvezető, GreenDependent Egyesület 

 Köszöntő, a projekt eredményeinek ismertetése  

Vadovics Edina elnök, GreenDependent Egyesület 

 Kislábnyom és a jövő generációk  

dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét 
ellátó biztoshelyettes 

 A díjak átadása a legjobban szereplő háztartások számára 

11:15 – 11:45 Fair trade kávé- és teaszünet 

11:45 – 12:30 Az Energiatakarékossági Verseny díjazott háztartásainak bemutató előadásai 

11:45 – 11:55 A Farkas család előadása 

11:55 – 12:05 A Kling család előadása 

12:05 – 12:15 A Pintér család előadása 

12:15 – 12:30 Kérdések, válaszok 

12:30 – 13:00 Hogyan tovább kislábnyomon? 

 Az Autonóm Ház – Ertsey Attila, építész előadása 

 Mi legyen a megtakarításokkal avagy a „visszacsapó hatás” – Boza-Kiss Benigna, fenntartható energia szakértő előadása 

13:00 – 14:00 Klímabarát büfé ebéd és a 

Kislábnyom projekt rendezvényeinek karbon-lábnyomát semlegesítő gyümölcsfák kiosztása 

 

A program alatt folyamatosan lesz: 

 Klímabarát és energiatakarékos termékek bemutatója  

 Folyamatos környezetvédelmi, energiatakarékossági tanácsadás 

 Válogatás a versenyző háztartások versenyműveiből – poszter bemutató 

 Gyerekprogramok az ÖKO-játék szervezésében: 

- Kukakirakó 

- Szelektív memória 

- Ökokukalukak  

- Öko Breki /egérke papírgurigából 

- Öko Süni dugóból 

- Szerencsefa 

 

A Kislábnyom energiatakarékossági verseny és a díjkiosztó rendezvény fővédnöke 

dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes 
 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE5LOHZ3SlZ4Njl0N1ZrTGp2a2t6T2c6MA
http://www.okojatek.hu/
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Klímabarát tippek 
 

  

Pozitív példák, tippek és ötletek a Kislábnyom Energiatakarékossági 

Verseny háztartási jó gyakorlatai alapján 

2. rész: a Trombitás család vállalásai és teljesülésük 

A családról:  

 Család tagjai (hányan és kik): 5 fő: szülők és 3 gyermek 

 Otthonuk típusa, kora: 1990-ben épült családi ház 

 Lakhely alapterülete: 123 m
2
 

 Fűtés: gázzal (fűtőtestek) és fával (cserépkályha) 

 Szigetelés, nyílászárók:  

a falak szigeteltek, a nyílászárók korszerűek, hőszigeteltek 

 Közlekedés:  

a családnak van autója, de munkába gyalog és kerékpárral járnak 

 Egyéb jó gyakorlatok: 

 Szelektíven gyűjtik a hulladékot, és komposztálnak; 

 Szüleik által megtermelt gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztják, 
ételeiket, ha tehetik, maguk készítik; 

 Házuk falát befuttatták növényekkel, a kertben és a lakásban is sok a növény; 

 Az elektromos készülékek készenléti üzemmódját kikapcsolják; 

 Csak azokat a szobákat fűtik, amelyeket valóban használnak, éjszakára lekapcsolják a fűtést; 

 A radiátorok mögött hőtükör-fóliák vannak; 

 A cserépkályhában a szüleik telkén összegyűjtött fát is hasznosítják; 

 Összegyűjtik az esővizet, azzal öntöznek a kertben; 

 Gyermekruhákat másokkal cserélik, a játékokat rendszeresen szelektálják, a feleslegeseket elajándékozzák. 

 Kedvenc környezetbarát termékük: saját készítésű levendulás légfrissítő 

Miért? Saját kertünkben termesztjük, könnyen elkészíthető és finom illata van! 

Vállalásaik a Kislábnyom Verseny időszakára vonatkozóan (válogatás!): 

1. vállalás: Szelektív hulladékgyűjtés lakáson belüli rendszerének kialakítása, 
veszélyes hulladékok elszállíttatása. 

Hogy haladtunk? Megvalósult  

Nehézségek, sikerek, számszerűsített eredmények: 

A lakáson belül külön gyűjtjük a papírt, a műanyagot és az üveget, az elemeket és az égőket, 
valamint más veszélyes hulladékokat (a kertben pedig a komposztot). A kimerült elemek és a 
kiégett égők szétválogatása több délutánnyi elfoglaltságot jelentett a gyerekkel közösen, mert a 
biztonság kedvéért mindegyik elemet és égőt kipróbáltuk. Találtunk még használhatatlan 
csiszológépet és telefont is a lomok között. A veszélyes hulladékokat elszállítottuk a városi 
kommunális szolgáltató telephelyére ártalmatlanításra, amikor más ügyben úgyis járunk arra. 

2. vállalás: Két ablak légzárásának javítása. 

Hogy haladtunk? 

Megvizsgáltuk a lehetőségeket, de a magas költségek miatt a következő hónapokban (a következő fűtési szezon előtt) tudjuk csak 
megvalósítani ezt a vállalást. 

Nehézségek, sikerek, számszerűsített eredmények: 

Az egész házra vonatkozóan elvégeztettük a hőkamerás felmérést, s ebből az derült ki, hogy nemcsak két tetőtéri ablakunkkal van 
probléma, hanem mind az öttel. Saját magunk – az egyik helyi környezetvédő szervezetnél, a Csalánnál kölcsönözhető marógéppel – nem 
tudjuk elvégezni a szigetelést, mert ez a módszer nem alkalmas tetőtéri ablakok szigetelésére. Ezért árajánlatot kértünk. Egy, a 
tetőablakainkat gyártó cégcsoportnál dolgozó szakember szemrevételezte ablakainkat, a szigetelésüket elvállalta volna (nem kevés 
pénzért), de nem javasolta. Szerinte nem vezet eredményre ez a megoldás, hiszen tetőablakaink már több mint húszévesek, ezért  
cseréjüket javasolta. Tanulmányoztuk még a duploablak.hu weboldalt is, de a csere többszázezer forintos költségét jelenleg nem tudjuk 
vállalni. Keresünk más szakembereket még, hátha ők olcsóbban elvégeznék a javítást. A következő fűtési szezon kezdetéig, tehát 
októberig mindenképpen szeretnénk megoldani a helyzetet. 

 

Trombitás Anna (10 éves) rajza 

A veszélyes hulladékok gyűjtése otthon 
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3. vállalás: Páratartalom figyelése, gyakoribb szellőztetés. 

Hogy haladtunk? 

A páratartalom érzékszervi figyelését megvalósítottuk, műszeres mérését elvetettük, a gyakoribb szellőztetést megoldottuk  

Nehézségek, sikerek, számszerűsített eredmények: 

Jobban, módszeresen és rendszeresen figyelünk az ablaküvegek párásodására, és a penészesedés megelőzésére minden érzékeny 
nyílászárónál és falfelületen. Légnedvességmérőt a városban található boltokban nem sikerült beszerezni. Viszont egy elektronikai 
mérőkészülékeket is árusító fővárosi üzlet honlapján találtunk ilyeneket nagy választékban. A készülék csekély hasznát és az árakat 
mérlegelve egyelőre nem szerzünk be ilyen mérőeszközt, inkább a párátlanítást és a szellőztetést próbáljuk megoldani. 

Az tetőablakaink gyártójának termék- és árkatalógusa szerint egy jól szigetelt és zárt házban kétóránként 5 perces kereszthuzat 
ajánlott. Ezt a gyakoriságot ugyan még nem sikerült elérnünk, de a korábbiakhoz képest sokkal többet szellőztettünk. 

4. vállalás: Energiafogyasztás berendezések szerinti mérése, a háztartási eszközök leírásának, működésének 
tanulmányozása. 

Hogy haladtunk?  

Megvalósítottuk a vállalás mindkét részét, ez tanulságos eredményekkel 
szolgált.  

Nehézségek, sikerek, számszerűsített eredmények: 

A fogyasztásmérő használata első körben nehézséget okozott, a leírás 
kissé bonyolultnak tűnt. A kezdeti nehézséget leküzdve jó mókának 
bizonyult a mérés. A gyerekek versenyeztek, hogy ki tud több elektromos 
berendezést felsorolni, a fogyasztást is meg lehetett tippelni. A hősugárzót 
gyakran használjuk, de most már mindenki tudja, hogy, ha nem indokolt, 
azonnal ki kell kapcsolni. Egy feleslegesen bekapcsolva tartott DVD-
lejátszót (amin még az óra sem volt beállítva) is kihúztunk a konnektorból, és csak akkor dugjuk be, ha nagy ritkán használjuk. 

A háztartási eszközök leírásának tanulmányozása az iratok előkeresésével kezdődött, amit az eszközök iratainak összerendezése követett. 
A sütő kapcsán megtudtuk, hogy tud grillezni, a tisztításához ecetet javasolnak, és az előmelegített sütő nem azt jelenti, hogy a 
szükséges hőfokot el kell érni, hanem, hogy 5 perccel az étel sütőbe helyezése előtt elég bekapcsolni. A mosógép és a 
mosogatógép működtetési szokásainak megváltoztatásában a kislábnyom hírlevelek is segítettek. A mosógép használatánál korábban 
gondot okozott, hogy rossz szagot árasztott. Hosszas vizsgálódás után kiderült, hogy a gumigyűrű alatt az öblítő kocsonyás maradványai 
okozták a problémát. Tehát kitisztítottuk és ezzel együtt az öblítőt az ecet és a mosóparfüm keveréke váltotta fel. A mosószert 
mosószódával „dúsítottuk” 1/1 arányban. A mosószóda kilója 380 Ft, míg egy kiló mosópor kb. 650 Ft. Korábban minden ruhát 60 °C-on 
mostunk, ezt felváltotta a 30 °C-os mosás és a foltok helyi, mosószappanos kezelése. Gyakran használjuk a gyorsmosás funkciót. A 
magasabb hőfokú mosás vízigénye 55 l, fogyasztása 0,55 kWh, időtartama: 2 óra; az alacsonyabb hőfokú mosás vízigénye: 45 l, 
fogyasztása 0,45 kWh, időtartama: 1 óra 15 perc. Heti öt mosással számolva a megtakarítás évi 2600 liter víz és 26 kWh áram. 

A mosógépnél egy előmosás nélküli programot használunk a 
verseny megkezdése óta és a szárítás funkciót is igyekszünk 
kikapcsolni. (Ez utóbbit nem jelzi külön a gép, ezért mindig figyelni 
kell/kellene...) 

További sikerek: 

 Bekapcsolódtunk az óvodai papírgyűjtésbe és az italos 
kartonok gyűjtésébe. 

 A szomszéd néninek a Csalán Egyesülettől hoztunk 
komposztkeretet. 

 A 10 család részvételével nálunk megrendezett farsangon a 
gyerekek megunt játékai képezték a tombolatárgyakat (ezek 

csomagolásaként 
sok 

nejlonzacskótól is 
sikerült 

„megszabadulnunk”), a jelmezes verseny díja pedig a kertben termett, megszárított 
borsmenta és citromfű volt, amit maradék anyagokból varrt „zsákocskákban”, 
felcímkézve nyújtottunk át a győzteseknek.  

 Felmértük a jelenlegi 110 literes szemetes kuka 60 literesre cserélésének 
lehetőségét (a szolgáltató tájékoztatását kértük), és a közeljövőben tervezzük a cserét. 
Ez amellett, hogy olcsóbb lenne, minket is kevesebb hulladék termelésére ösztönözne.  

 Sikerült átteleltetni a muskátlikat és vetettünk fűszernövényeket is (ld. kép).  

 A verseny révén megértettük és a gyakorlatban is megtapasztalhattuk a 
környezetvédelmi szemléletváltás fogalmát. 

 

 

 

 

Elektromos berendezés 

megnevezése 

Fogyasztási költség 

Ft/óra 

Vasaló 9,678 

Hősugárzó 9,548 

Porszívó 7,393 

Gőztisztító 6,637 

Indukciós főzőlap 5,841 

Hajszárító 5,119 

Hot Pan edény 2,158 

Melegszendvics-sütő 2,118 

Fúrógép 0,966 

Hajvasaló 0,771 

Televízió 0,355 

Ventilátor 0,350 

Asztali lámpa 0,305 

Konyhai robotgép 0,270 

Állólámpa nappaliban (nagy égő) 0,200 

Éjjeli lámpa 0,182 

Villanypárna 0,180 

Kenyérsütő 0,125 

Állólámpa nappaliban (kis égő) 0,075 

Üzenetrögzítős vezetékes telefon 0,020 

Mobiltelefon töltése 0,009 

Hűtő készenléti állapotban 0,004 

Ébresztőórás rádió 0,004 

CD lejátszó készenléti állapotban 0,004 
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A Trombitás család karbon-lábnyoma 
(tonna CO2 / fő / év)

Köszönjük ezúton is a Trombitás családnak a részvételt, és  
hogy megosztották velünk tapasztalataikat, eredményeiket! 

További jó zöldülést, kislábnyomozást kívánunk nekik! 

Válogatás a mérési eredményekből 



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

 

 

 

 

Klímahírek itthon és külföldön 
 

  

Építészeti-Épületenergetikai Nagydíj 2012 - Melyik a leginkább 
környezet- és energiatudatos hazai épület? 
„Takarékoskodj a Föld energiájával!” jelmondattal Építészeti-Épületenergetikai Nagydíjat 
alapított a Magyar Energia Hivatal (MEH). A leginkább energia- és környezettudatos 
szemléletben tervezett hazai épületet keresve 2012 márciusában országos, nyílt pályázatot 

hirdettek. A beérkezett 15 pályaművet 7 tagú szakmai bíráló bizottság értékelte. 

2012. április 26-án került sor a - konferenciával egybekötött - díjátadóra Budapesten, a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dísztermében. 

A bíráló bizottság döntése értelmében az egymillió forint pénzjutalommal járó Építészeti-
Épületenergetikai Nagydíjat 2012-ben a ráckevei Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
épülete nyerte - az épület átfogó felújítás nyomán nyerte el jelenlegi formáját 2009-ben. 

Tervezője Kazinczy Gyöngyvér okl. építészmérnök, épületenergetikai szakértő.  

Forrás és részletek a nyertes épületről: http://www.greenpressblog.com/2012/04/epiteszeti-epuletenergetikai-nagydij.html 

Nincsen méltányos kereskedelmből származó elektronikai kütyü 
Háborúk dúlnak, pusztul a környezet, és modern kori rabszolgák dolgoznak azokban az országokban, ahol az okostelefonok, számítógépek 
születnek. Ez az ára annak, hogy nem megfizethetetlenek és széles körben el tudtak terjedni. A fejlett országok kezdik komolyabban venni 
a problémát, de a világcégek árnyékos oldalát eltakarja Kína. 

Az Apple és számtalan elektronikai cég eszközeit összeszerelő tajvani Foxconn gyár 
épületei köré hálót feszítettek, hogy a végletekig kizsigerelt munkások ne haljanak meg, 
ha kiugranak az ablakon. Kínai ritkaföldfémbányák melletti falvakat telepítettek el, mert 
az ott élőknek hullani kezdett a haja, és kipotyogott a foga. 

Pillanatnyilag nincs olyan védjegy, amely igazolni tudná, hogy egy elektronikai eszköz 
gyártását végző munkásokat semmilyen módon nem használtak ki. Bár létezik egy Fair 
Labor Association (FLA) nevű amerikai szervezet, amely átfogó vizsgálatok sikeres 
végrehajtása esetén igazolni tudja, hogy egy vállalat tisztességesen bánik-e 
alkalmazottaival, de ennek a szervezetnek főként élelmiszer-ipari és ruházati cégek a 
tagjai. Ez egyrészt az elektronikai eszközökben használt ritkaföldfémmezők földrajzi 
elhelyezkedése miatt van így (ezek jelentős része Kínában van), másrészt a kávé- vagy 
mézfeldolgozás sokkal közelebb áll a termelőkhöz, akik számára a tisztességes 
előállításra vonatkozó vállalások betartása nem jelent akkora pluszköltséget, mint 
amekkorát az elektronikai eszközök gyártóinak. 

Forrás: http://www.origo.hu/techbazis/20120425-nincs-fair-trade-kutyu-az-elektronikai-cegek-termekeinek-gyartasi-korulmenyeirol.html 

Árnyékolóként funkcionáló, lenyűgöző téglafal Indiában 
A Dél-Ázsiai Emberi Jogi Dokumentációs Központ (South Asian Human Rights Documentation Centre) 
egy  forgalmas úton áll, ahol hosszú falát folyamatosan éri a nap. Az Anagram Építészek nevű cég egy 
hagyományos technikát használt, hogy az épületet csendesebbé és hűvösebbé tegye: a főfalon kívülre 
építettek egy függönyfalat is, amely hatékonyan árnyékolja az épületet. A falszerkezet bonyolultsága 
és kimagasló minősége korunk kézi kőművesmunkáit ismerve ritkaságszámba megy. 

A puffer terület úgy működik, mint egy lélegző 
hősorompó a napos oldalon. Erre a területre került a 
lépcsőház és a WC, így a belső munkaterületek 
védettek. A puffer terület porozitása biztosítja a jó 
légáramlást, miközben árnyékol, így csökkentve a 
munkaterületre áramló hő mennyiségét. A hat téglából 
álló, lépcsősen eltolt egységek, egy csavarodott 
függőleges mintát és egy hullámos felszínt hoztak 
létre. 

Forrás: http://www.treehugger.com/green-

architecture/amazing-brickwork-acts-solar-screen-
indian-building.html 

 

Sokkal többe kerülne környezetpusztítás nélkül bányászni 

http://www.greenpressblog.com/2012/04/epiteszeti-epuletenergetikai-nagydij.html
http://www.fairlabor.org/affiliates
http://www.fairlabor.org/affiliates
:%20http:/www.origo.hu/techbazis/20120425-nincs-fair-trade-kutyu-az-elektronikai-cegek-termekeinek-gyartasi-korulmenyeirol.html
http://www.treehugger.com/green-architecture/amazing-brickwork-acts-solar-screen-indian-building.html
http://www.treehugger.com/green-architecture/amazing-brickwork-acts-solar-screen-indian-building.html
http://www.treehugger.com/green-architecture/amazing-brickwork-acts-solar-screen-indian-building.html
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Klímahírek itthon - felhívások 
 

  

Május 31-ig nevezhetnek az iskolák az összeurópai „U4energy” európai 
energiatakarékossági verseny második fordulójára 
A „U4energy”  az Európai Bizottság által szervezett pán-európai verseny, mely az 

energiatakarékosság iskolai megvalósításáról és oktatásáról szól. Ez a vetélkedő egyedülálló 

oktatási lehetőség a tanárok számára, valamint szórakozás a diákoknak, akiknek fontos a 

környezetvédelem, és szívesen takarékoskodnak az energiával, pénzzel és üzemanyaggal. 

Az Európai Bizottság 2010 szeptemberében indította el az energiatakarékosságot ösztönző 

versenyét, melynek keretében európai szinten közel 500 iskola regisztrált a programba.   

A projekt keretein belül az iskoláknak lehetőségük van, hogy bemutassák a fenntarthatóbb jövő elérése érdekében tett erőfeszítéseiket, 

bebizonyítsák energiatakarékos teljesítményeiket. A második fordulójára 2012. május 31-ig nevezhetnek az európai iskolák. A 

energiatakarékosság területén az alábbi három konstrukcióban várnak pályázatokat a szervezők: 

A: A legjobb energiahatékonysági intézkedések 

B: Az energiahatékonyság legmegfelelőbb oktatása 

C: A legjobb iskolai kampány az energiahatékonyságról 

Továbbá keresik külön díjra az iskolai energiahatékonyságot javító, államilag támogatott kezdeményezések győzteseit és koordinátorait.  

A „U4energy” számos oktatási anyaggal segíti a pályázó iskolák munkáját. A honlapon található sablonokkal a résztvevők nyilvántarthatják 

a végrehajtott energiatakarékossági intézkedéseiket, az energia-megtakarítás során elért eredményeiket, mérhetik a pénzügyi 

megtakarításaikat, a CO2-kibocsátás csökkentésének mértékét, valamint értékelhetik a résztvevők tudatos energiafelhasználási szokásait 

is. 

A második fordulóban 4 iskola regisztrált már, Románia 121, Görögország 66, Bulgária 35 iskolájával messze megelőzte 

hazánkat! A pályázatokat első körben hazai zsűri értékeli, a kategóriánkénti első helyezettek képviselői részt vesznek a Brüsszeli 

díjátadón. A hazai programcsapat felajánlotta, hogy ha Magyarországról 20 iskola benevez a versenybe, az első 20 pályázat 

beküldője - helyezéstől függetlenül - jutalomban részesül! 

A versenyre való nevezéshez szükséges magyar nyelvű anyagok itt érhetőek el. 

Részletes tájékoztatás a szabályokról itt olvasható.  

A pályázással kapcsolatban a varga.peter@ofi.hu e-mail címen kérhető segítség. 

A program közösségi oldala: http://www.facebook.com/U4energy  

 

EnergiaKözösségek rövidfilm-készítési verseny!  
Az EnergiaKözösségek projektet az Európa 

Tanács támogatja az Intelligens Energia Európa 

programjának keretében annak érdekében, hogy 

elősegítse a háztartások energiamegtakarítását és a klímavédelmet Európában.  

Az EnergiaKözösségek projekt keretein belül rövidfilm-készítési versenyt hirdettünk Európa 16 

országában. Olyan rövidfilmeket várunk, melyek a klímaváltozással és a háztartások 

energiafogyasztásának csökkentésével kapcsolatosak.  

Mit tudunk tenni mi mindannyian a klímavédelem érdekében? Milyen hatást gyakorol életmódunk 

a környezetre? Hogyan tudunk otthon is energiát megtakarítani nagyobb beruházás nélkül? Miért 

kell nekünk is tennünk valamit?  

Kreatív, komoly, vicces, eredeti – mindenféle elgondolást, ötletet várunk! 

Készíts Te is rövidfilmet és küldd el nekünk! Az EnergiaKözösségek nemzetközi csapata fogja 

kiválasztani az indulók közül a nyertes filmet, amelyet utána mind a 16 országban vetíteni fognak. 

Legyen a Tiéd 16 ország legfigyelemfelkeltőbb alkotása! 

Beküldési határidő: 2012. július 30. 

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

Kép forrása: budapest.olx.hu 

http://www.u4energy.eu/web/guest
http://www.u4energy.eu/web/guest
http://www.u4energy.eu/web/guest/terms-and-conditions
http://www.facebook.com/U4energy
http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/energiak%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek-r%C3%B6vidfilm-p%C3%A1ly%C3%A1zat
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Olvasni- és néznivaló 
 

  

Étkezés, konyha, kert 

Fenntartható éttermek 

Ha már jártunk egy étterem konyháján, tudjuk mennyi élelem, víz és energia veszhet kárba a fogások elkészítése során . Arthur Potts-
Dawson, akit Nagy-Britanniában zöld séfként is ismernek, rövid előadásában arról mesél, hogyan igyekszik megvalósítani saját 
éttermeiben a fenntarthatóságot – az újrahasznosított anyagokból készült berendezéstől kezdve a konyha energiatudatos üzemeltetésén 
és a szervírozott adagok mennyiségén át a konyhai hulladék hasznosításáig. 

Mondanivalójával hangsúlyozza: nem csak az elfogyasztott ételért vagyunk felelősek, hanem a vásárlási döntéseinkért és az éle lmiszer-
hulladék kezeléséért is! 

Az angol nyelvű film megtekinthető itt: http://www.ted.com/talks/arthur_potts_dawson_a_vision_for_sustainable_restaurants.html 

Tudatos Vásárló Magazin: Konyha 

A Tudatos Vásárló magazint  2004-2011 között jelentette meg a Tudatos Vásárlók Egyesülete. Ízelítő a „Konyha” 
témát körüljáró szám tartalmából: 

Párolt B12 sült hőmérővel - Hogyan mentsük meg a konyhában a vitamint? 

Nem (l)ehetetlen - Élelmiszer-hulladék: erkölcstelen és oktalan pazarlás 

Konyhabarát gondolatok - Környezetbarát konyhai élet 

Csak az ajtó mögé ne! - Mikrohullamú sütő: áldás vagy átok? 

Búcsú a mócsingtól - Egészséges és finom ételek a kísérleti menzákon 

Ki főz ma? - Gyerekek a konyhában 

A kiadvány letölthető innen: http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/tv25.pdf 

A biokert 

„Ha valaki ésszerűen gazdálkodik, a biokertészetnél sokkal kevesebb az erőkifejtés, többet kell ésszel dolgozni, mint erővel.” (Csatári 
Ernő, természetes kertész) 

Az Ökológia Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány rövidfilmje a biokertészkedés jellemzőit ismerteti, többek között hallhatunk a 
talajmunkákról (ássunk vagy ne), a mulcsozásról (szervesanyaggal való talajtakarás), a komposztálásról, a zöldtrágyázásról, a 
vetőmagokról, a magok csíráztatásáról.. 

A nem teljes film megtekinthető itt: http://www.youtube.com/watch?v=yFUUUZYw_GY&feature=related 
A teljes film letölthető innen: http://www.ecolinst.hu/extra/A_biokert.flv (a fájl mérete 216 MB) 

A világ helyzete 2011 – Földünk élelmezése 

Olyan világban élünk, ahol minden eddiginél több élelmet termelünk, és ahol ennek ellenére szinte változatlan 
a milliárdnyi éhező száma. Földünk élelmezése válaszúthoz érkezett. Ha tovább akarjuk etetni a Földet a 
globális éghajlatváltozás és a növekvő népesség ellenére, akkor gyökeresen át kell gondolnunk a környezetet 
terhelő iparszerű élelmiszertermelés rendszerét. 

A Világfigyelő Intézet munkatársai 25 afrikai országot kerestek föl szakértőkkel együtt az elmúlt két évben a 
Szaharától délre – azokat a területeket, ahol az éhezés és a vidéki közösségek küzdelme ez ellen a leg-
nagyobb. Útjuk során olyan globális tanulságokra leltek, amelyekért érdemes Afrikára figyelni – a kontinens 
mezőgazdaságának szerepére a klímaváltozás elkerülésében, vagy a városlakókat élelemmel ellátó városi 
farmerek és a termények sokféleségének fenntartásában elkötelezett „helyi evők” jelentőségére. 

Kiadó: Föld Napja Alapítvány Ára: 3000 Ft 
Forrás és további információ: http://www.greenfo.hu/kiadvanyfigyelo/2011/12/12/a-vilag-helyzete-2011-foldunk-elelmezese 

Konyhakert: kiút a szegénységből, vitamin- és ásványi anyag forrás, védelem a klímaváltozás 
hatásaival szemben – egy indiai kezdeményezés 

Dél-Indiában, Tamil Naduban – ahol 35 millióan élnek napi 1 $-ból, azaz kb. 225 Ft-ból - 
működik a SCAD (Social Change and Development), akik számos kezdeményezés között a 
legszegényebb családoknak segítenek konyhakertet kialakítani. A családok magvakat 
kapnak, és oktatáson vehetnek részt arról, hogyan kell biokertet kialakítani, művelni, 
komposztálni, a szürkevizet és esővizet összegyűjteni, majd újra felhasználni. Így tudnak 
maguknak zöldséget, gyümölcsöt termelni, sőt, gyakran eladásra is jut. A friss biozöldségek 
és gyyümölcsök enyhítik a gyerekek alultápláltságának, a vitaminhiánynak, valamint a nők 
vérszegénységének problémáit is, valamint segítenek felvenni a klímaváltozás hatásaival a 
küzdelmet: Tamil Naduban elsősorban a sivatagosodás, a kiszámíthatatlan monszun, és a 
következményükként fellépő élelmiszerár-növekedés okoz gondot. 

További információk, családi történetek és kisfilmek: http://www.scad.org.in/what-we-do/health/kitchen-gardens/  

NÉZNIVALÓ 

 

http://www.ted.com/talks/arthur_potts_dawson_a_vision_for_sustainable_restaurants.html
http://tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/tv25.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=yFUUUZYw_GY&feature=related
http://www.ecolinst.hu/extra/A_biokert.flv
http://www.greenfo.hu/kiadvanyfigyelo/2011/12/12/a-vilag-helyzete-2011-foldunk-elelmezese
http://www.scad.org.in/
http://www.scad.org.in/what-we-do/health/kitchen-gardens/
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Klímabarát termékek, szolgáltatások 
 

  

Terméktervek a fenntarthatóság jegyében 
A Kislábnyom hírlevél 38. számában, szintén a Termékek rovatban mutattunk be egy napenergiával működő sólepárló edényt, amely az 
ivóvízben kevésbé bővelkedő tengerparti területek vízellátásában jelenthet majd nagy segítséget. Az ügyes találmány egy nemzetközi 
tervezői pályázat, a 2011-es Émile Hermés Díj (azaz Prix Émile Hermés) 12 legjobb pályaműve között szerepelt. 

A díjat 2008-ban alapították és 2011-ben pályáztatták másodszor a világ minden tájáról jelentkező fiatal tervezőket. A pályázat fő témájául 
az emberiség egyik legalapvetőbb szükségletét választották a szervezők: a fűtésre, főzésre, párologtatásra, melegedésre – azaz 
mindennapi használatra – szolgáló hő fenntartható módon történő termelése és/vagy megőrzése volt a versenyfeladat. A versenyzők 
korunk energiafogyasztási (és –pazarlási) kihívásainak kellett megfeleljenek terveikkel, és olyan a gyakorlatban is hasznosítható, hosszú 
távon működő, fenntartható megoldásokat kellett bemutatniuk, amelyek a felelős gondolkodás szellemében születtek, fenntartható 
anyagokból és fenntartható előállítási technológiával készültek.  A legfőbb cél az volt, hogy a pályamunkák hozzájáruljanak az emberiség 
ökolábnyomának csökkentéséhez. 

A döntős pályaművek közül mutatunk be most további hármat, azokat, amelyek a 
legegyszerűbb megoldásokkal álltak elő a hőfejlesztés-hőtárolás-hőleadás téma-
körében.  

Vulkáni kő faburkolatban 

Hogyan melegítsük fel télen az ágyat vagy táborozáskor egy hidegebb éjszaka a 
sátrat? A képen látható “ágymelegítővel” egyszerű a dolgunk. 

A termék lényegében egy négyszögletes vulkáni kő, amely egy átlyuggatott tölgyfa 
burkolatban található. A burkolatot levéve a követ 2-6 perc alatt fel tudjuk melegíteni 
pl. a tábortűzben (otthon a kandallóban vagy a kályhában, ha van). A lávakő a 
porózus szerkezete miatt kiváló hőfelvevő! A “csapdába ejtett” hő aztán a faburkolat 
lyukacskáin távozik – az ágyunkban, hálózsákunkban, vagy könyvolvasás közben a 
talpunk alatt…  

Tervezők: Jérémy Murier és Daniel Martínez Tinena 
Forrás: http://www.prixemilehermes.com/expo-en-

ligne/medias/pdf/projects/EN/The_Volcanic_Casing.pdf 

CoverMeHot (azaz TakarjBeMelegen) 

A CoverMeHot egy modern technológiával készült esztétikus - a híres francia 
Alençon-i csipkével díszített - és nőies melegítő takaró, olyan háztartási tárgy, amely 
a fenti lávakőhöz hasonlóan képes tárolni és leadni a meleget. Ezt azonban nem 
természetes tulajdonságainak, hanem az innovatív, elsősorban sportruházatokban 
használt anyagok kombinációjának köszönheti.  

A takarót elég a radiátorra tenni, majd belebugyolálni magunkat és élvezni a lassan 
távozó meleget. A takaró csomagolása egy hőálló kerámiahenger, amelyben 
könnyen és hőveszteség nélkül magunkkal vihetjük a felmelegített takarót pl. 
jógaórára, az irodába vagy az ágyba. 

Tervezők: Clotilde Fromentin-Felix és Dong-Sook Lee-Taupin 
Forrás: http://www.prixemilehermes.com/expo-en-

ligne/medias/pdf/projects/EN/CoverMeHot.pdf 

Bambuszceruza hőpárnával 

A Kanazawa Egyetemen dolgozó Hiraku Sat professzor kutatásai során kiderítette, 
hogy 2-3 évig tartó bomlási folyamata során a bambuszforgács akár 50°C-os hőt is 
képes termelni. Felfedezése nyomán született meg a forgácsokkal tömött hőpárna 
ötlete.  

A bambuszceruzákat egy nyitható zsákocska fölött faragjuk hegyesre, a zsákot 
lezárjuk és hagyjuk, hogy a forgácsok elkezdjenek lebomlani, és hőt termelni - 
például a télikabátunk zsebében  Amikor a folyamatnak vége, és már hő sem 
termelődik, kész komposztot kapunk. 

Tervezők: Chihiro Konno és Kenjo Ohashi 

Forrás: http://www.prixemilehermes.com/expo-en- 

ligne/medias/pdf/projects/EN/Heat_Pad_Pencil.pdf 

http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/38.kislabnyom_hirlevel_2012apr27.pdf
http://www.prixemilehermes.com/
http://www.prixemilehermes.com/expo-en-ligne/medias/pdf/projects/EN/The_Volcanic_Casing.pdf
http://www.prixemilehermes.com/expo-en-ligne/medias/pdf/projects/EN/The_Volcanic_Casing.pdf
http://www.prixemilehermes.com/expo-en-ligne/medias/pdf/projects/EN/CoverMeHot.pdf
http://www.prixemilehermes.com/expo-en-ligne/medias/pdf/projects/EN/CoverMeHot.pdf
http://www.prixemilehermes.com/expo-en-ligne/medias/pdf/projects/EN/Heat_Pad_Pencil.pdf
http://www.prixemilehermes.com/expo-en-ligne/medias/pdf/projects/EN/Heat_Pad_Pencil.pdf
http://www.prixemilehermes.com/expo-en-ligne/medias/pdf/projects/EN/Heat_Pad_Pencil.pdf
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Támogatók 

 

 

 

 

Fővédnökünk 
A Kislábnyom és EnergiaKözösségek programjaink fővédnöke dr. Fülöp Sándor,  

a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes. 

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

Országos média: 

 

 

 

 

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

Helyi média: 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

A Kislábnyom és EnergiaKözösségek energiatakarékossági versenyek külön versenykategóriáinak nyereményeit az alábbi cégek 
ajánlották fel: 

 
 

 

www.zoldbolt.hu www.zoldpolc.h u www.cangira.hu 

 

  

 

www.kenderkoc.hu http://okokucko.hu/ http://környezetbarátokboltja.hu/ 2100 Gödöllő, Remsey krt. 10. 

Ezúton is köszönjük támogatásukat! 

http://www.greenfo.hu/
http://www.harmonet.hu/
http://www.maesholnap.hu/
http://www.godolloi-hirek.hu/
http://www.szolgalat.com/
http://www.hedvig.hu/
http://www.sharp.hu/hu
http://www.zoldbolt.hu/
http://www.cangira.hu/
http://www.cangira.hu/
file:///E:/Dropbox/GreenDependent/KISLÁBNYOM_KMOP%202010/Kiadvanyok/Hirlevel/30.szám/www.kenderkoc.hu
http://okokucko.hu/
http://környezetbarátokboltja.hu/
http://www.harmonet.hu/
http://www.greenfo.hu/
http://www.godolloi-hirek.hu/
http://szolgalat.com/
http://www.maesholnap.hu/portal/index.php
http://www.hedvig.hu/
http://www.zoldbolt.hu/
http://www.zoldpolc.hu/
http://www.cangira.hu/
http://www.kenderkoc.hu
http://okokucko.hu
http://környezetbarátokboltja.hu
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Kapcsolat: Kislábnyom helyi klíma-koordinátorok 
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Hasznos információk, kapcsolat 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Szerkeszti: Antal Orsolya és Vadovics Edina 

Közreműködött: Gáll Veronika, Magosányi Zsuzsanna, és Vadovics Kristóf 

Design: Iconica Bt. 

 

Szerkesztőség: GreenDependent Egyesület 

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

E-mail: info@greendependent.org 

Honlap: www.greendependent.org 

 

Kislábnyom program: www.kislabnyom.hu 
 

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

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

 

 
 

 

mailto:info@greendependent.org
http://www.greendependent.org/
http://www.kislabnyom.hu/
http://www.kislabnyom.hu/
mailto:info@kislabnyom.hu

