2012. MÁRCIUS 14.

Kislábnyom játék: 2. forduló

TARTALOM


A Kislábnyom játék 2. fordulójának kérdései, amelyre a válaszok a hírlevél III.

Kislábnyom program
hírek

évfolyamának 4. és 5. számában (azaz 34. és 35. hírlevél) találhatók:

- Megtekinthetők a félidős
verseny eredmények!


Klímabarát tippek
- Tavaszi értéknövelő
újrahasznosítás



III. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

www.kislabnyom.hu

1. Ki kezdeményezte a Túlélés Szellemi Kör megalakulását?
2. 2 mm vízkőréteg a villanybojlerben mennyivel növelheti a bojler
energiafogyasztását?
3. Magyarországon kb. hány Ft értékű élelmiszert dobunk ki évente?
A válaszokat a 2. forduló kérdéseire március 30-ig várjuk az info@kislabnyom.hu email címre! Az
email tárgyában, kérjük, tűntessék fel, hogy “kislábny játék 2. forduló”.

Klímahírek itthon
- A passzívház energiaköltsége



Emlékeztetőül néhány fontos tudnivaló:

Kapcsolódó
rendezvények itthon

I. Az 1. forduló kérdései – a megoldásokat márc. 15. éjfélig még be lehet küldeni!

- Palánta és mag cserebere
Gödöllőn


Klímahírek külföldről

2. Melyik ország áll az Éghajlatvédelmi Teljesítmény Index 1. helyén?

- Költözik Kiribati lakossága a
tengerszint emelkedése miatt?




Hasznos, érdekes
honlapok; kiadványok
Klímabarát termékek,
szolgáltatások
- Komposztáló kas



Néznivaló
- Tejforradalom

1. Hány gyümölcsfát fogunk ültetni a Kislábnyom képzések karbon-lábnyomának
semlegesítése érdekében?

3. Hány kg CO2 kibocsátásával jár 1kg marhahús előállítása?
II. A játékszabályok:
Előző számunktól (III. évf. 4. szám vagy 34. hírlevél) kezdődően összesen 3 fordulóból álló
Kislábnyom játékot indítottunk. Minden fordulóban kérdéseket teszünk fel a hírlevél éppen aktuális
valamint megelőző számának tartalmára vonatkozóan. A válaszokat mindig a következő hírlevél
megjelenéséig lehet beküldeni az info@kislabnyom.hu email címre.
Miért érdemes a játékban részt venni?
Ha valaki mind a 3 forduló kérdéseire válaszol:
1.

megnyerheti a 4 db vásárlási utalvány
egyikét!

2.

javíthat a Kislábnyom versenyben kivívott
helyezésén, mert a Kislábnyom játék egyben a Kislábnyom verseny 3. szorgalmi feladata
is: ha mindegyik kérdésre helyesen válaszol, akár 10%-ot is hozzáadhat eredményéhez!
(ld. értékelés bemutatása a 33. hírlevélben)!

3.

és nem utolsó sorban olyan érdekes cikkeket, információkat is felfedezhet a hírlevélben,
amelyek eddig esetleg nem ragadták meg figyelmét 

III. Azok között, akik a játék mindhárom fordulójának kérdéseire helyesen

válaszolnak, összesen 4 db 5000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki ,
amelyeket a Zöldbolt vagy a Zöldpolc internetes áruházakban lehet levásárolni!
A Szerkesztők: Vadovics Edina és Antal Orsolya
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Kislábnyom program hírek
Megtekinthetőek a félidős versenyeredmények
A Kislábnyom Energiatakarékossági Versenyében részt vevő háztartások eddig beküldött feladatait javítottuk és
az elért pontszámokat összesítettük.
Ennek alapján a félidős eredmények itt megtekinthetőek.
Íme néhány tanulság, melyekkel a játék folytatásában javíthatóak az eredmények:
 csak úgy lehet nyerni, ha valaki rendszeresen leolvassa és beviszi mérőóra adatait a karbon-kalkulátorba,
 ha valaki a “kötelező” feladatokon kívül megoldja a szorgalmikat is, jelentősen javíthat helyezésén,
 ha valaki nem old meg minden feladatot, de készít szorgalmi feladatot, még érhet el jó helyezést!

Honlapon az Energiatakarékossági Verseny 2. feladatának megoldása
A Kislábnyom Energiatakarékossági Verseny 2. feladataként kitöltött tudáspróba beküldésének határideje lejárt, így a tudáspróba
megoldását és a háztartások elért pontszámait szintén közzé tettük: http://kislabnyom.hu/kotelezo-feladatok-eredmenyei

Háztartási klíma-audit “tanulságok” avagy megtakarítási tippek – 2. rész
Folytatjuk azoknak a tanulságoknak, tippeknek a közzétételét, amelyek a beérkezett több száz audit alapján számos háztartásban
okoznak kihívást és jelentenek még egyelőre kiaknázatlan megtakarítási és/vagy háztartás-zöldítési lehetőséget!

Megújuló energiaforrások
Fontos tudni, hogy a fa is megújuló energiaforrás, különösen, ha fenntartható erdőgazdaságból származik!
Továbbá, ha fahulladékkal, mezőgazdasági hulladékkal is fűtünk otthon, szintén megújuló energiaforrást használunk!
Végül, ha nyáron a kertben zuhanyzunk a nap által különböző megoldásokkal melegített vízben (ld. pl. Termékek,
szolgáltatások rovatunkat), szintén hasznosítunk megújuló energiát 
A fenntartható erdőgazdálkodásról: http://www.alfoldfa.hu/tudastar/mi-a-pefc/, http://www.alfoldfa.hu/tudastar/mi-az-fsc/

Komposztálás
Ezen a téren (is) sokat fejlődhet még kislábnyomos életmódra törekvő közösségünk, sokan nem komposztálunk még,
hiába élünk kertes házban. Pedig a komposztálással akár 30%-kal is csökkenthetjük háztartási hulladékunk mennyiségét, nem is beszélve
a szagáról! Ugyanakkor pedig saját készítésű, értékes talajjavító anyaghoz is
Jó hír! Panellakásban és társasházi lakásban is
jutunk, amit használhatunk nem csak kertünkben, hanem szobanövényeink
táplálásához is.
lehet komposztálni!
 Saját lakásunkban, erkélyünkön
Komposztálót egyszerűen készíthetünk raklapból, vesszőből (ld. termékes
rovat), vagy egyéb hulladékfából is. Ha úgy gondoljuk, körbeültethetjük
„beüzemelhetünk” komposztálót, erről információ
futónövénnyel, virággal, de zöldségekkel is (pl. futóbab, tök vagy paradicsom).
itt és itt is található.
 Vagy elindíthatunk, illetve csatlakozhatunk
Ne ijedjünk meg: ha jól
kezeljük a komposztot,
közösségi komposztálási kezdeményezéshez.
azaz odafigyelünk a száraz
Példák és tapasztalatok Budapesten és
és
nedves
anyagok
általánosságban.
arányára, a nedvességre,
valamint
rendszeresen,
min. 3-4 havonta forgatjuk is, hogy a lebomlás oxigén jelenlétében történjen, nem lesz
kellemetlen szag a komposztáló környékén!
Hasznos információk komposztáláshoz:
Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata, Komposztálás a családban gyakorlati útmutató:
http://www.kothalo.hu/kiadvanyok/kompfuz.pdf ,
a volt Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium anyaga a komposztálásról:
http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/komposzt.htm,
a Hulladék Munkaszövetség által működtetett honlap: http://www.komposztalj.hu,
SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület: http://www.szike.zpok.hu.

A facebookon is várjuk az érdeklődőket!
Az Energiatakarékossági Verseny feladatainak, eredményeinek közzé tételén túl igyekszünk érdekes és hasznos
hírekkel is szórakoztatni a Kislábnyom oldalára látogató érdeklődőket, játékosokat.
Hogy még sokszínűbb legyen az információk folyama, szívesen fogadunk témaötleteket, vagy válaszolunk a
témában felmerülő kérdésekre is!
A Kislábnyom csoport oldala: http://www.facebook.com/groups/201298463291871/
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EnergiaKözösségek hírek
A játék nyereményei
Szeretnénk a lelkesedést még tovább növelni, ezért íme a nyeremények:

1. Környezetbarát termékek, szolgáltatások 250 ezer Ft értékben
2. Környezetbarát termékek, szolgáltatások 200 ezer Ft értékben
3. Környezetbarát termékek, szolgáltatások 150 ezer Ft értékben
4. Zölbolt ajándék csomag 50 ezer Ft értékben
5. Zöldpolc ajándék csomag 50 ezer Ft értékben
6. Cangira ajándék csomag 50 ezer Ft értékben
7. Környezetbarátok boltja ajándék csomag
8. Ökokuckó ajándék csomag
9. Kenderkóc ajándék csomag

Ismét a blogról
Előző számunkban felhívtuk figyelmeteket, hogy az EnergiaKözösségek honlapon elindult a blog. Ezt a projektben résztvevő 16 ország
versenyzői írják. Most két újabb blog bejegyzésre szeretnénk felhívni a figyelmeteket. Egy osztrák résztvevő osztja meg velünk érdekes
tapasztalatait a ledes izzókról, valamint arról, hogy mi köze a ledes izzónak a tévé távirányítójához. Akinek ez a dilemma felkeltette az
érdeklődését semmiképpen ne hagyja ki a blog olvasását!
Elkészült az angolok blog bejegyzése is, melynek talán a legfontosabb gondolata, hogy
eredmények eléréséhez az egész családnak részt kell vennie a játékban:
“...Ahhoz, hogy tényleges eredményeket érhessünk el, minden családtagnak ki kell vennie a részét,
még az anyósnak is be kell állnia a sorba. Nem elég, ha csak a megszállott kakukktojás
próbálkozik! Lehet, hogy sokan gondolják azt, hogy ez lehetetlen, de nem az!
Onnan tudjuk, hogy jó irányba haladunk, ha már a többi családtag is elkezdi egymást kérdezgetni,
hogy „Ugye, le/kikapcsoltad? ...”
Érdemes később is visszatérni, mert rövidesen felkerül belgák írása is, amely arról szól, hogy az
idei kampányuk (náluk már majd 10 éve folyik a játék) központjában a konyha áll.Azt is
megtudhatjuk, hogy hogyan tanítható izgalmas módon a konyha energiatakarékos használata.
Természetesen továbbra is várunk beszámolókat az EnergiaKözösségekhez kapcsolódó
élményeitekről, tapasztalataitokról. Írásaitokat az info@greendependent.hu címre várjuk, és ha hozzájárultok, feltesszük a blogra is őket.

Zárórendezvény és díjkiosztó: 2012. május 19.
Bár még a verseny sűrűjében vagyunk, már most szeretnénk felhívni figyelmeteket arra, hogy
2012. május 19-én lesz az EnergiaKözösségek projekt zárórendezvénye. Jó lenne, ha minél
többen részt tudnátok venni, hogy együtt örölhessünk a győztesekkel, ezért el ne felejtsétek már
most beírni a naptárotokba!

Várjuk a filmes pályázatokat júliusig!
Ahogy azt korábban közzétettük, 2012. július 30-i határidővel várjuk az olyan vállalkozó kedvű baráti
társaságok, egyesületek, filmkészítő körök vagy akár egyetlen személy által elkészített rövidfilmeket,
melyek felhívják a figyelmet a klímabarát életmódra, az otthoni energiamegtakarítás fontosságára,
személyes felelősségünk kikerülhetetlenségére.
A pályázás feltételeiről bővebben honlapunkon találtok információt.
Kép forrása:
http://hu.stockfresh.com/image/294771/film-strip

A nemzetközi nyertes 2000 EUR nyereménnyel lesz gazdagabb és 16 országban fogják
kisfilmjét a kampány 2. fordulójában használni!
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Klímabarát tippek
40 napos húsvéti klíma-böjt – étkezzünk, éljünk klímatudatosan!
A böjt alternatív formáival hozzájárulhatunk az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Alkalmazzuk idén is a Magyar Kurír által összeállított
ötletgyűjteményt, amely minden napra egy-egy hasznos, klímabarát tippel szolgál. Az ötletekből szabadon lehet válogatni, sorrendjük is
felcserélhető. Néhány példa (a teljes lista megtalálható itt):
1. nap (hamvazószerda) - Csavarjunk ki egy villanykörtét a lakásban egy központi helyen, és hagyjuk úgy 40 napig!
5. nap - Ha egyénileg szabályozható a fűtés, ezen a napon állítsuk egy fokkal lejjebb.
10. nap - Részesítsük előnyben a helyi boltokat vagy a piacot, ahelyett, hogy a városon kívüli
bevásárlóközpontokba mennénk vásárolni!
15. nap - Annyi vizet forraljunk a teáskannában vagy vízmelegítőben, amennyire valóban szükségünk van!
20. nap - Zárjuk el, vagy ha hibásak, javíttassuk meg a csöpögő csapokat!
25. nap - 30°C-on mossuk a ruhákat. Ez akár 40%-kal kevesebb áram felhasználását jelenti, mint ha 40°C-on mosnánk.
30. nap - Ha sokat autózunk, ma mondjunk le az autóhasználatról. Hosszútávon pedig próbáljunk meg kitűzni egy célt, hogy egy héten
hány alkalommal használjuk az autót! Útjainkat tervezzük meg előre, s ha már autóba ültünk, intézzünk el több dolgot, hogy más
napokon ne legyen szükség az autóra.
35. nap - Vásárlásnál folyamatosan mérlegeljük szükségleteinket! Mindig legyünk tudatában annak, hogy a reklámok nagy szakértelemmel
elkészített manipulációk, amelyek mindenképpen vásárlásra akarnak minket rábírni.
40. nap - A nagyböjt elején kicsavart égőt cseréljük ki egy energiatakarékosra. Ennek élettartama során 60 kg szén-dioxidot spórolhatunk
meg évente. Tegyünk személyes fogadalmat, hogy másokra tekintettel fogunk élni, s törekszünk a fenntartható életmódra!

Klímabarát receptek a honlapunkon
A Kislábnyom program klíma-naptárában is jelölt, február 22-én kezdődött klíma-böjthöz tartozik
hét vegetáriánus nap (húsmentes péntek) is, amely szintén hozzájárul a klímabarát életmódhoz.
A növények termesztése során sokkal kevesebb szén-dioxid jut a légkörbe, mint az állattenyésztés eredményeképp, a különböző állatjóléti szempontokról, amelyekről a mai nagyüzemi
állattartás kapcsán gyakran esik szó, nem is beszélve.
A húsmentes napok menüihez szeretnénk segítséget nyújtani néhány vegetáriánus (esetleg
tejtermékeket/tojást tartalmazó) recepttel, amelyek elérhetők a Kislábnyom honlapon.

Vadvirág-saláta

Izgalmas ételeket készíthetünk ehető vadnövényekből is! Íme egy teljes tavaszi ebéd levessel, salátával, bundázott bojtorjánlevéllel,
kenyérrel és frissítő, könnyen elkészíthető gyógynövényes vízzel (a sóskaleves természetesen akkor lesz vegetáriánus, ha zöldségleves
alappal készítjük húsleves alap helyett): http://www.edenkert.hu/elet-mod/megeheztel-/eheto-vadnovenyekbol-keszult-etelek/4309/

Értéknövelő újrahasznosítás – néhány tavaszköszöntő upcycling ötlet
PET-palack
Készítsünk tótágas kertet (upside-down garden) PET-palackból! A módszer
helytakarékos, nem kell a kártevőkkel és fertőzésekkel küzdeni, nincs gyomlálás,
a gravitációnak köszönhetően a víz és tápanyagok közvetlen a gyökérhez jutnak,
és a nap is jobban éri az érlelendő gyümölcsöt. A paradicsom, uborka és paprika
állítólag nagyon jól érzi így magát! (részletes elkészítési útmutató találunk itt)
Kép forrása: http://www.instructables.com

Kávézacc
Azon túl, hogy komposztálható, a kávézacc több szempontból is segítségünkre
lehet a kertben:
- Ha távol akarjuk tartani a macskákat, az ágyások köré szórjunk kávézaccnarancshéj keveréket.
- Bogárriasztó: a hangya és sok más bogár sem szeret átsétálni a zaccon.
Heti egy alkalommal tegyünk a bogárcsemegének számító, még gyengébb,
de már megerősödött szárú palánták (ld. paradicsom) köré zaccot!

- Ha sok répát és retket szeretnénk, keverjük össze a magokat száraz zaccal
és ezzel a keverékkel veteményezzünk. Nagyobb termésre számíthatunk!

Kép forrása: http://ldfieldjournal.wordpress.com

WC-papír guriga
Palántázásnál nagyon jó
szolgálatot tehet a WCpapír guriga: azokat a
növényeket, amelyeket
nehezebb átültetni, vagy
kiültetésnél kényesebbek, érdemes ebbe palántázni, majd a palántákat gurigástól kiültetni!
Forrás:
http://zoldvilagomegyesulet.
blogspot.com/2012/01/palan
tazzunk-wc-papirgurigaval.html
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Klímabarát tippek
Az energiatakarékos világítótestekről
Többen tettek fel energiatakarékos világítótestekkel kapcsolatos kérdéseket számunkra. Ezért gondoltuk, a legilletékesebbeket kérdezzük
meg az ügyben. Kérdéseinket az energiatakarékos világítótestek gyártóinak tettük fel, választ az Osram és a Philips cégektől kaptunk, az ő
állásfoglalásuk alapján írtuk a választ a kérdésekre.
Mennyire érzékenyek az energiatakarékos világítótestek a kapcsolgatásra? (Tapasztalatunk alapján az
emberekben még mindig az él, hogy az energiatakarékos világítótesteket nem szabad gyakran kapcsolgatni,
mert akkor hamar tönkre mennek.)
Valóban érzékenyebbek lehetnek, mint az izzók, de az érzékenység maximálisan függ a termék minőségétől.
Egy olcsó, 300-400 Ft-os kompakt fénycsőről elmondható, hogy sokszor sajnos már új állapotában is
elektronikai hulladéknak tekinthető. A piacon lévő kompakt fénycsövek kapcsolóállósága az új EU
szabványoknak megfelelően a csomagoláson fel van tüntetve. Vannak olyan lámpák, amelyeket kifejezetten
nagy kapcsolási ciklusú alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, pl. lépcsőházak mozgásérzékelős vagy időkapcsolós
világítása. Ezek még hamarabb is elérik az üzemi fényerejüket, mint a normál típusok. Olyan helyeken, ahol
gyakran kapcsolgatjuk a lámpákat és azok rövid ideig világítanak (pl. kamra, mellékhelyiség), eleve nincs nagy
jelentősége a megtakarításnak, így ide egyéb, alternatív megoldásokat ajánlunk, pl. energiatakarékos halogén
lámpákat, melyek a hagyományos izzókhoz képest 30% energia-megtakarítást biztosítanak, de jól tűrik a
kapcsolgatást és mind méretben, mind funkcióban teljesen azonosak az izzókkal, ráadásul kisméretű gyertya vagy kisgömb formában is
kaphatók.
Visszacserélik-e a garancia idő lejárta előtt elromlott energiatakarékos világítótesteket?
A cseréről szóló jogszabályok és rendeletek értelmében a szavatosság a termék értékétől függ. A
kompakt fénycsövek ára általában nem éri el ezt a szintet.
Osram: Cégünk, valamint a kereskedelmi egységek is a fentiektől függetlenül kicserélik. A vásárlást
igazoló blokk, számla megléte feltétel.
Philips: Cégünk ingyenesen hívható telefonos ügyfélszolgálatot működtet, a vevők panaszaikat,
kérdéseiket itt tehetik fel. A jótállási időn belül tönkrement energiatakarékos lámpák cseréjéről is az
ügyfélszolgálat gondoskodik. Telefonszámunk a termékek csomagolásán fel van tüntetve.
Hogyan kell a különféle (hagyományos, neon, energiatakarékos, stb.) világítótesteket kezelni,
ha elromlanak, és így hulladékká válnak? Melyek válnak veszélyes hulladékká, és létezik-e
olyan, amely a normál hulladékkal együtt kezelhető?
A normál izzószálas lámpákra (hagyományos „körték”) nem vonatkozik az elektronikus hulladék törvény, ezek sem elektronikus, sem
veszélyes hulladéknak nem minősülnek. Az energiatakarékos lámpák, kompakt
fénycsövek azonban igen. Ezeket elkülönítve kell gyűjteni. Az ún. gázkisülő technológiájú
fényforrások (fénycsövek, energiatakarékos lámpák és nagyintenzitású gázkisülő
fényforrások) minimális higanytartalmuk miatt egyben veszélyes hulladékot is képeznek,
ezért ezeket a hatályos jogszabályok értelmében kommunális hulladékba dobni tilos. A
kiégett gázkisülő lámpákat az erre a célra szinte bármelyik nagyáruházban, villamossági
boltban kihelyezett gyűjtőedénybe kell helyezni (csomagolás nélkül, de a lámpa épségére
ügyelve), az újrahasznosítással megbízott cégek gondoskodnak ezek begyűjtéséről és a
hulladék megfelelő kezeléséről. Ezek díját a minden egyes fényforrást terhelő 50 Ft-os
hulladékkezelési díj fedezi. (lásd még: http://www.electro-coord.hu/). Érdemes a
közönséges izzókat is ugyanezekben a gyűjtőkben gyűjteni, hiszen ezek is üveget és
fémet tartalmaznak.
Összegzésként elmondható, hogy egy valóban hosszú élettartamú minőségi kompakt fénycső a
következő okok miatt környezetbarát:


Kb. 20%-os a fogyasztása a normál izzókkal szemben, azonos fényerő mellett, így az
üzemeltetéshez 80%-kal kevesebb villamos energiára van szükség,



ennyivel alacsonyabb a CO2 kibocsátása is;



bár minimális mennyiségű veszélyes anyagot (kb. 0,2 - 0,3 milligramm/db) higanyt tartalmaznak, ez
azonban még mindig kisebb mennyiség, mint az a higanytöbblet, ami egy izzólámpa üzeme révén a
többletenergiának a fosszilis tüzelőanyagok elégetésével történő előállítása mellett a levegőbe kerül.
(Minden anyag, amit elégetnek, pl. szén, olaj, nyomokban tartalmaz más anyagokat, pl. higanyt is.) A
környezet esetleges higanyterhelése így mindenképpen kisebb, különösen, még ha a szakszerű
hulladékkezeléssel a higanyt is sikerül visszanyerni.

Vagyis egy minőségi termék tisztességes fényerővel és kellemes fénykomforttal fog világítani, és jó pár évig működik, amely alatt az
árának a többszörösét behozza.

GreenDependent Egyesület, 2100 Gödöllő, Éva u. 4. • Copyright © 2012 • Greendependent.• Minden jog fenntartva.

Klímahírek itthon

Mennyi a havi energiaköltsége a passzívháznak?
Balogh György programozó matematikus három éve költözött a Pest megyei
Szadára családjával. A Balogh család otthona - mint “első fecske” - egyaránt
érdekes volt a közéleti lapok, a szakmédiumok, vagy épp a bulvár számára.
Utóbbiak hangzatos szalagcímekkel adták hírül, hogy egyetlen hajszárítóval vagy
10 gyertya lángjával kifűthető a ház, s a Balogh családnak többé nem kell fűtésre
költenie. Az igazság az, hogy hideg időben a passzívházakban is fűteni kell,
jóllehet, enyhébb téli napokon valóban nincs erre szükség. A passzívházakban a
fűtési hőigény mintegy kétharmadát – a napsugárzás és a belső hőnyereség
kiaknázása révén - passzív módon biztosítják. A beépített hőtermelő
berendezések szolgáltatják a fűtési hőszükséglet fennmaradó egyharmadát.
Fűtésköltség tehát van, de az energiafaló ingatlanokhoz képest ez elenyészően
kevés.
A szadai házban farkasordító hidegben is mindössze négy órán át fűtenek naponta, kizárólag éjjelente. A padlófűtést a belső hőmérséklet
alapján termosztát aktiválja, enyhébb időben éjszaka sincs szükség fűtésre.
- Két fűtési szezonon vagyunk túl; egyszer sem volt szükség arra, hogy fűteni kelljen napközben, 21,5-22 foknál nem volt hidegebb a lakás.
Ha süt a nap, akár 27 fokra is felmelegszik a nappali. Ennyit számít a benapozás - mondja Balogh György.
- A hőenergia-fogyasztás 2011-ben 4000 kWh-t tett ki. Ennek nagyjából a felét melegvíz-előállításhoz használtuk fel, a többit fűtéshez. A
125 négyzetméteres, 4 szobás passzívház energiaköltsége - fűtéssel, melegvíz-előállítással, elektromos berendezések fogyasztásával
együtt - átlagosan 15 ezer forint havi bontásban. Pellet kandallóval tovább faraghatnának a fűtésköltségen, hamarosan át is állnak erre.
Forrás és további részletek: http://www.greenpressblog.com/2012/01/harom-eve-epult-meg-az-elso-magyar.html,
http://www.alternativenergia.hu/mennyi-a-havi-energiakoltsege-a-passzivhaznak/44849

Esélyt az ételnek!
Három hónapos kampányt indít a Magyar Élelmiszerbank Egyesület a lakossági élelmiszerhulladék csökkentéséért. Magyarországon évente mintegy 1,8 millió tonna élelmiszer-hulladék
keletkezik. Ebből 400 ezer tonnát tesz ki a lakossági. Ez utóbbi értéke - kilogrammonként
átlagosan 500 forinttal számolva - mintegy 200 milliárd forint.
Cseh Balázs, a Magyar Élelmiszer Bank Egyesület elnöke szerint a tudatos fogyasztás és
vásárlás széles körű propagálásával és a pazarlás csökkentésével sok pénzt takaríthatnának
meg az emberek. Ezért is kezdeményezte az egyesület a május végéig tartó "Esélyt az
ételnek!" elnevezésű akciót. A mintegy 47 millió forint költségű program 95 százalékos uniós
támogatással valósul meg.
Forrás és további részletek: http://greenfo.hu/hirek/2012/03/02/eselyt-az-etelnek

ZöldLak lesz a romlakból Veszprémben
A környezettudatos megoldásokat felvonultató mintalakást most kevesen látják, hiszen a külvilág
számára egyelőre még csak a közel 100 éves romház létezik. Ebből varázsol egy környezetvédelmi
lakossági bemutató központként funkcionáló ZöldLakot a Kör Alapítvány idén nyárra.
A környezet és energia operatív programból 47 millió forintot nyertek erre a Magyarországon egyedülálló
projektre, melynek lényege egy olyan zöld lakás létrehozása és öt éven keresztül bemutatóközpontként
való üzemeltetése, ahol a látogatókkal működés közben megismertetik azokat a környezettudatos
megoldásokat, amelyekkel gazdaságosabbá, hatékonyabbá, zöldebbé tehetik a saját lakásukat. Nem
drága, csúcsminőségű beruházásokra kell gondolni, hanem olyan megfizethető megoldásokra, amelyeket
bárki megtehet, kialakíthat. A bemutatandó praktikák mellett részletes leírás is található majd,
kalkulációval, számításokkal, hogy mindenki tudja, mivel járhat otthonának környezetbarátabbá tétele.
Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/2012/03/02/zoldlak-lesz-a-romlakbol-veszpremben

Megalakult a Túlélés Szellemi Kör
Mi lesz Magyarországgal a következő évtizedekben, egy rohamosan átalakuló világban, ahol a Föld
népessége drámaian növekszik, míg a természeti erőforrások fogyatkoznak, és a társadalmi
különbségek szakadékká mélyülnek. Többek között e témákat is vizsgálja a 2012. március 3-án
megalakult Túlélés Szellemi Kör, amelynek megalapítását Láng István akadémikus kezdeményezte.
Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/2012/03/03/megalakult-a-tuleles-szellemi-kor
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Kapcsolódó rendezvények itthon

Vetőmag cserebere a gödöllői klíma-klubbal
Időpont: 2012. március 24. (szombat), 10:00 órától
Helyszín: Regina NőHáz (2100 Gödöllő, Röges u. 66.)
A GreenDependent Egyesület, a gödöllői klíma-klub és a Regina Alapítvány idén is garázsbazárral egybekötött palánta és mag csereberét tart, amelyre szeretettel vár minden klubtagot
és érdeklődőt.
A Regina Alapítvány a garázs-bazár fő szervezője, ahol bútorok, sporteszközök, ruhák és
egyéb használati tárgyak várnak gazdára. Az esemény mellett a GreenDepeendent Egyesület
és a klíma-klub palánta és vetőmag csereberét tart, melynek célja, hogy az érdeklődők
dísznövényeket, fűszernövényeket, palántákat, virághagymát, facsemetét, magvakat,
komposztot és egyéb kerti eszközöket cserélhessenek egymás között, miközben megosztják
egymással a kertészkedéssel kapcsolatos tippjeiket, ötleteiket is.
A rendezvényen a Biokiskert is jelen lesz, így ha nincs felesleges cserélni való mag, vagy
senki sem kínálja fel cserére, amit szeretnénk, náluk is körül lehet nézni.
További információk: GreenDependent, 28/412-855, 20/334-2889, info@greendependent.org

Organikus gyümölcs- és zöldségtermelési tanfolyam
Időpont: 2012. március 24–25. (szombat–vasárnap)
Helyszín: Organikus Oktatókert (Zsámbok)
Miért termeljük meg saját élelmünket, és miért organikusan? A Nyitott Kert Alapítvány 4 alkalomból álló hétvégi
tanfolyamokat indít a háztáji, kiskerti ökokertészkedésről, ahol kezdőknek kialakított, nagyon gyakorlatias
ismeretek mellett ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk.
A képzések (egy-egy tavasszal, nyáron, ősszel és télen) az adott évszak kerti munkáira összpontosít, így aki mind
a négy képzésen részt vesz, egész évben elboldogul majd a kertjében.
A képzések szombat reggeltől vasárnap délutánig tartanak, melyeken vegetariánus élelmezés és nagyon szerény
szállási lehetőség igényelhető.
A részvétel díja 6.000 Ft/fő/alkalom szállás és étkezés nélkül. Az első képzésre a jelentkezési határidő: 2012. március 12.
További információk: Nyitott Kert Alapítvány, 70/771-9349, info@nyitottkert.hu

Ismét Föld Órája! Te mit vállalsz a Földért?
Időpont: 2012. március 31. (szombat), 20:30 óra
Helyszín: az egész Világ
A WWF immár 6. alkalommal rendezi meg világ legnagyobb önkéntes környezetvédelmi akcióját, idén
azonban nemcsak 60 perc sötétségről szól a kampány, hanem a bolygó iránti elkötelezettség jegyében még aktívabb részvételre
buzdítanak a főszervezők.
Mindannyiunknak konkrét feladata van: vállalást kell tennünk, amivel másokat is motiválunk. A vállalások a világ legnagyobb
videómegosztóján, a youtube.com/earthhour oldalon tekinthetők meg, valamint megoszthatjuk a különböző közösségi oldalakon is.
Az ígértek a lehető legegyszerűbb dolgok is lehetnek: vállald például, hogy szelektíven gyűjtöd a szemetet, energiatakarékos izzókat
használsz, kihúzod a mobiltelefon töltőjét a konnektorból használat után, vagy online intézed az ügyeidet papír alapú ügyintézés helyett.
További információk: WWF Világ Természeti Alap Magyarország Alapítvány, 1/214-5554, http://foldoraja.hu/
Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/2012/03/02/iden-bevallalos-a-wwf-fold-oraja

Verespatak a Marczibányi téren
Időpont: 2012. március 04. - 20. (vasárnap), 16:00 óra
Helyszín: Marczibányi Téri Művelődési Központ (Budapest, Marczibányi tér 5/a.)
A „Verespatak múltja, jelene és jövője képekben” című vándorkiállítás 2007 februárja óta járja az országot, s most
megtekinthető Budapesten is.
További információk: Vadászy Eszter, 1/212-2820, 20/582-0119, vadaszy.eszter@marczi.hu
Forrás: http://www.marczi.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=39&month=3&year=2012
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Klímahírek külföldről
4 perces villámzuhany ajánlott Dél-kelet Angliában
Négy percre kellene kurtítania mindenkinek a zuhanyozást Anglia délkeleti részén az aszály miatt javasolják a helyi vízművek, és vízálló, tojásfőzéshez használatos órákat küldenek szét a
lakosságnak.
A vidéken aszály van, és amióta feljegyzések készülnek, még egyetlen évben sem jelentkezett a
szárazság ennyire korán. Az idei már a második hószegény tél volt egymást követően Dél-kelet Angliában,
Nagy-Britannia legsűrűbben lakott részén, a tározók vízszintje vészesen alacsonyra apadt, a folyókban
döglődnek a halak. A helyzet annyira súlyos, hogy pár héten belül locsolási tilalmat kell elrendelni.
Londonban szintén lehetnek korlátozások, ahol ráadásul az olimpia idejére a megszokottnál is jóval több
vízre lesz szükség.
A vízművek, az agrárszövetségek és a természetvédelem közös válságtanácskozásán arra jutottak, hogy
a helyzetet leginkább azonnal megkezdett takarékoskodással lehet a legjobban kezelni. Evégett osztanak szét ingyen tojásórákat,
hangsúlyozva, hogy egypercnyi rövidítés a zuhanyozásban 9 liter vizet jelent. Nagy-Britanniában az egy főre jutó vízfogyasztás naponta
150 liter, míg például Németországban csak 127, így lehetne miből visszafogni.
Forrás és további információk: http://www.greenfo.hu/hirek/2012/02/22/villamzuhanyt-ajanlanak-a-delkelet-angliaiaknak

Mekkora a vízlábnyomunk?
Átlagosan mintegy 1385 köbméter vizet használ el minden ember egy évben, ami nagyjából 8650 teli fürdőkádnak felel meg állapították meg holland kutatók. Felmérésük szerint az országok közt mindazonáltal
tetemes különbségek akadnak. A németek például fejenként 1426 köbmétert használnak,
A vízivásnak is van karbon-lábnyoma!
míg az Egyesült Államokban ez az érték 2842, Kínában 1071, Bangladesben pedig 750
½ liter víz esetén:
köbméter - írják a hollandiai Twente Egyetem kutatói az amerikai tudományos akadémia
csapvíz: kevesebb, mint 1 gr CO2
folyóiratában.
ásványvíz műanyag üvegben: 160 gr CO2
A mezőgazdasági termelés teszi ki a vízfogyasztás 92 százalékát, míg az ipari termelés
4,4 százalékkal, a háztartások pedig 3,6 százalékkal járulnak hozzá. Kínában, Indiában és
Forrás: Kislábnyom hírlevél, I. évf. 8. szám
az Egyesült Államokban különösen sok víz fogy a háztartásokban, méghozzá évente
1207, 1182 illetve 1053 milliárd köbméter. Így e három állam használja el a teljes
vízmennyiség 38 százalékát. Őket Brazília követi 482 milliárd köbméterrel. Kína a legtöbb szennyvizet termelő ország: 360 milliárd
köbméterrel a globális termelés negyedét adja.
Mivel a mezőgazdasági és ipari termékek nagy része másik országba kerül, az államok tetemes mennyiségű vizet importálnak, illetve
exportálnak is. A földrészek közti vízvándorlás legnagyobb része az olyan mezőgazdasági termékek révén valósul meg, mint az o lajos
magvak: a napraforgó, a repce és a pálmaolaj, illetve az ezekből előállított fogyasztási cikkek.
A vízlábnyom kék (édesvíz), zöld (esővíz) és szürke (szennyvíz) víz használatából tevődik össze.
Forrás és további információk: http://www.greenfo.hu/hirek/2012/02/20/8650-furdokadnyi-viz-fejenkent-evente
A vízlábnyomról bővebben az Élő Bolygó Jelentésben (2010) lehet olvasni.
Vízlábnyom kereső (angol nyelven): http://assets.panda.org/custom/lpr/waterfootprint.html

Az első állam, amely az éghajlatváltozás miatt elhagyná földjét
A költözést fontolgatja Kiribati az éghajlatváltozás miatt emelkedő tengerszint elől menekülve: a csendes-óceáni törpeállam
Fidzsivel folytat földvásárlásról szóló tárgyalásokat, hogy biztonságba helyezze lakosait. Kiribati elnöke elmondta, megbeszéléseket
folytat Fidzsi katonai vezetésével arról, hogy megvásárolna ötezer hold földterületet, amelyen el tudná helyezni a kiribati lakosokat - írta
internetes kiadásában a The Daily Telegraph című brit lap, amely szerint ez lenne a modern idők éghajlatváltozás okozta első tömeges
elvándorlása.
A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a Csendes-óceánon 32 szigetet elfoglaló és a
tengerszint felett alig valamivel fekvő törpeállam egy részét már el is nyelték a hullámok.
Kiribati 113 ezres lakosságának tetemes része már az ország közigazgatási központjának
számító Tarawán, egy öböl mentén patkó alakban elterülő szigetláncon zsúfolódik össze. "Ez
az utolsó mentsvárunk, innen nincs tovább" - kongatta meg a vészharangokat az elnök. "Az
embereknek el kell menniük, amint a hullámok elérik házaikat és falvaikat" - fűzte hozzá.
A csendes-óceáni államban kivándorlási oktatási programot indítottak, a képzés célja, hogy
vonzóvá tegye állampolgárait más országok szemében. A Fidzsin működő University of
South Pacific egyik professzora szerint Kiribatin arra tanítják a fiatalokat, hogy képesek
legyenek túlélni azokban az országokban, ahová mennek.
Forrás és további információk:
http://nol.hu/archivum/megvan_az_elso_allam__amely_az_eghajlatvaltozas_miatt_elhagyna_foldjet
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Hasznos, érdekes honlapok
HarmoNet - az internet legharmonikusabb pontja
http://www.harmonet.hu
1999-ben kezdte meg működését az első, nőknek szóló magyar nyelvű portál, amely
mára hazánk egyik meghatározó női magazin- és szolgáltatás centrumává vált. A
HarmoNetet havonta átlagosan közel 400 000 fő keresi fel, olvasóinak 82%-a nő, akik
többsége (62%) 18-39 év közötti, így fontos helyet foglal el a nőknek szóló oldalak között a hazai weben.
A HarmoNet megalakulása óta a művelődni és a világban eligazodni vágyó városi nőknek szól, akiknek az életmód, egészség,
pszichológia, wellness és spiritualitás témákban nyújt olvasnivalót.
Az úttörőnek számító HarmoNet a kezdeti időkben a cikkeken kívül főként asztrológiára és a téma köré épített szolgáltatásokra
koncentrált, így a hazai online piacon elsőként elindította ingyenes, internetes tanácsadási szolgáltatását, majd 2000-ben létrehozta az
azóta is töretlen népszerűséggel működő Harmóniakártyát, amely a visszajelzések szerint ma is a legnépszerűbb hírlevél alapú jósda.
2002-től „Mindenkinek, akinek lelke van” mottóval az oldal arculatot váltott és még nagyobb hangsúlyt kapott a minőségi magazintartalmak
előállítása, s a HarmoNeten megjelenő cikkek szakmaiságáért nem csak újságírók, hanem ismert, neves szakértők is felelnek.
A HarmoNet a Kislábnyom és EnergiaKözösségek programok médiatámogatója.

Termelői házhozszállítás Magyarországon
http://www.parasztnet.hu/
A parasztnet.hu-n közvetlenül vásárolhatunk olyan termelőktől, akik személyesen
szállítják házhoz saját termékeiket.
A honlap létrehozói szeretnének lehetőséget adni arra, hogy a termelők és vásárlók között közvetlen kapocs alakuljon ki, mely a bizalomra
épül. Ha itt vásárolunk, akkor frissebb árut kapunk egy ellenőrizhető helyről, és közben közvetlen környezetünket is támogatjuk.
Mottó: „Adjuk vissza a "paraszt" szó becsületét!”

Akvapónia – egy darabka természet
http://www.aquaponics.hu/
Mint arról már a Kislábnyom Hírlevél 31. számában beszámoltunk
debreceni hátsókertben” címen, egy élelmes családapa kombinálta
haltenyésztést (akvakultúra) és a föld nélküli növénytermesztést
egyesítéséből létrejött az akvapónia. Aki többet szeretne megtudni a
érdekességet talál az aquaponics.hu honlapon.

“Agrárforradalom egy
az intenzív tartályos
(hidropónia), melyek
rendszerről, rengeteg

Találhatunk leírást az elméleti háttérről, a gyakorlati megvalósításról. Rendszeresen friss
információk kerülnek fel (pl. hogyan élték túl a -20°C-ot), és ha még így sem található meg
minden kérdésre a válasz, akkor a honlaphoz kapcsolódik egy fórum is.

ÖKO-játék környezettudatos élményprogram
http://okojatek.hu/index.html
A játékos tanulás ereje felbecsülhetetlen és hatékonysága semmi más tanulási
formához nem hasonlítható. Erre alapozva született meg a Ki a legÖKOsabb?
- ÖKO Játszóház, mely sokrétű képességeket igénylő programjával kívánja
megszólítani és a környezet aktív és tudatos résztvevőjévé nevelni a
célközönségét, azaz a 3-18 éves korosztályt.
A Szentendrei Skanzenban otthont kapott játékok a szelektív hulladékgyűjtés
tematikájával foglalkoznak az újrahasználás, újrafelhasználás, újrahasznosítás
fogalmainak
tisztázását
és
elsajátítását
középpontba
helyezve.
Végigkísérhető, miért fontos a szelektív gyűjtés és hogyan valósítható meg,
miből mi lesz, valamint hosszú távon milyen hatása van ennek a
környezetünkre.
A Játszóház kiegészül ÖKO kézműves foglalkozásokkal, melynek célja
megmutatni, hogy nem minden szemét, ami annak látszik! A háztartási hulladékok gyakran újra és újra használhatóak vagy más funkciót
betöltve újrafelhasználhatóak.
A honlapon jó ötleteket lehet gyűjteni öko játékokhoz, valamint a honlap mögött álló csapat felkérhető foglalkozások megtartására is.
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Klímabarát termékek, szolgáltatások
A komposztáló kas
A frappáns kerti találmány komposztáló és veteményes egyben: az építmény egyaránt
alkalmas a konyhai-, és a kerti zöld hulladékok komposztálására, magas ágyás készítésére,
illetve melegágyásként is tökéletesen funkcionál!
A kas nem vásárolható boltokban, hisz pont az a lényege, hogy könnyen beszerezhető
hulladék vesszőből, valamint termőföldből, egyszerű eljárással készül, és folyamatosan
konyhai szerves hulladékot (pl. zöldség- és gyümölcsmaradványokat, kávézaccot, teafüvet,
tojáshéjat, vágott virágot stb.) alakít át magas humusz tartalmú komposzttá.
A belső, 1 méter magas kör maga a komposztáló, a külső 40 centiméter magas kör pedig a
veteményes. A komposztálóból szépen, szétáramlanak a tápanyagok, folyamatosan táplálva a
külső veteményes részt.
A http://hulladekboltermek.hu//gallery/komposztkas/image_1.html oldalon lévő fotósorozat az építés minden fázisát jól mutatja, azonban,
egy szöveges útmutató is letölthető, ahol más típusú kasok építésére is találhatunk példát:
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/files/pdf/komposztalo_kas.pdf.
Alkalmazása elsősorban olyan kertekben javallott, ahol kevés a hely, vagy nem jó minőségű – esetleg szennyezett – a föld.
A kas nemcsak biztonságos táplálékot ad, de a komposztálással harmadával csökkenthetjük a kukába kerülő szemét mennyiségét is!
Forrás: http://www.utajovobe.eu/hirek/305-a-legjobb-kornyezetvedelmi-megoldas-a-komposztalo-kas-ii-epitesi-utmutato

Papírból termel áramot az új bioelem
A Sony évek óta dolgozik olyan környezetkímélő bioelemek kifejlesztésén, amelyek
szénhidrátokból, fehérjékből, zsírból enzimek segítségével állítanak elő elektromos áramot. A
japán vállalat bő három évvel ezelőtt mutatta be cukorral hajtott áramforrásának első ígéretes
prototípusát, december közepén pedig annak továbbgondolt utódját demózta egy zöld
termékeknek szentelt szakkiállításon.
Az új fejlesztés papírból állít elő elektromos áramot. A tokiói Eco-Products kiállításon a vállalat
standján gyerekek próbálgathatták a bioelemet: a papírt bele kellett dobniuk egy folyadékkal teli
tárolóba, amit aztán össze kellett rázni, majd néhány perc elteltével az elemhez két vezetékkel
csatlakoztatott elektromos ventilátor forogni kezdett.
Az eljárás lényege, hogy a karton- és papír fecniket a vízben található celluláz enzimek
szőlőcukorra bontják. Ez újabb enzimekkel és oxigénnel reakcióba lépve elektronokat és
hidrogénionokat szabadít fel, a folyamat melléktermékként pedig víz és fehér, kristályos por
formájában ún. glukono-delta-lakton marad vissza. Ezt többek között az élelmiszergyártásban használják.
Az eljáráshoz a természetből merítettek ötletet a Sony kutatói, ahhoz a folyamathoz hasonlít, ahogy a termeszek emésztik a fát. „Egyelőre
a fejlesztés igen korai szakaszában járunk, de ha belegondolunk a technológia által feltáruló lehetőségekbe, a dolog rendkívül izgalmassá
válik” – mondta a BBC-nek Juicsi Tokita, a japán vállalat anyagkutató laboratóriumának tudósa.
A hulladékpapírból elektromos energiát előállítani képes minigenerátor ötlete nem új, hasonlót vizionáltak a Vissza a jövőbe című sci-fi
alkotói is: a filmben az időutazáshoz szükséges gigawattnyi energiát egy szeméttel etethető reaktor állítja elő. A Sony ettől a teljesítménytől
egyelőre messze van, a jelenlegi prototípusok egy apró ventilátort és egy kis mp3-lejátszót képesek rövid ideig árammal táplálni.
Forrás: http://index.hu/tech/2012/01/05/tovabbfejlesztette_bioelemet_a_sony/

Solar kerti zuhany
A budapesti székhelyű napkollektor kis- és nagykereskedelemmel foglalkozó cég népszerű terméke a
napenergiával működő kerti zuhany, mely praktikus és esztétikus kiegészítője lehet napfényes
kertünknek.
A készülék egy hosszú, fekete hőelnyelő PVC cső, melyhez egy zuhanyfej csatlakozik. A zuhanyzón
lévő csappal tetszés szerint állítható melegvíz teszi komfortosabbá használatát.
A zuhany könnyen telepíthető, csupán négy csavarral rögzíthető a beton felületre. Gyorscsatlakozója
révén pedig bármilyen kerti locsoló tömlővel pillanat alatt összeszerelhető és feltölthető vízzel.
Választható típusok:
 20 literes szolár kerti zuhany
 35 literes lábmosó csappal
 35 literes lábmosó csap nélkül
Ára: 21.000 - 30.000 Ft
Megrendelhető: http://www.solar-napkollektor.hu/solartermekek/kerti-zuhanyozok/
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Néznivaló

NÉZNIVALÓ

Tejforradalom
A Védegylet és a Zöld Pók 10 perces rövidfilmje a termelői tej térhódításáról.
A termelők alternatív kereskedelmi hálót építenek ki itthon és több EU-államban, így - az
áruházláncok kikerülésével - olcsóbb és jobb minőségű termékekkel tudják ellátni a fogyasztókat. Az
utcán árulják a nyers tejet, ami nem csak anyagában gazdagabb a bolti tejnél, hanem a
kereskedelem és az állattartás filozófiája is más. Már csak rajtunk vásárlókon múlik, hogy a
segítségükre tudunk-e lenni és van-e igényünk az olcsóbb, de minőségileg magasabb tartalmi
értékkel rendelkező áruk iránt.
Cseh és szlovák import tej helyett keressük a termelőknél a hazait!
A film megtekinthető itt: http://indavideo.hu/video/Tejnek_latszo_targy
Szintén tej:Tej saját flakonba – A Humusz és a Zöld Pók filmje a házi és nyers tejről
A film megtekinthető itt: http://www.youtube.com/watch?v=NInVnnemfb0

Nyerstejet őstermelői
piacokon lehet kapni vagy
hűtőautóból tejet mérő
mozgóárusoknál.
Kép forrása: http://www.dunatv.hu

Járj a piacra!
A Tudatos Vásárlók és a Zöld Pók a váci piacon és a Kincsünk a Piac kiállításon forgatta a filmet,
amely „gyorstalpaló azoknak a nehézfejűeknek, akik még mindig nem tudják, miért kell piacra járni.”
Szintén piac: Piacra ki!- A Humusz és a Zöld Pók filmje a győri heti vásárról
A film megtekinthető itt: http://www.youtube.com/watch?v=5lsC3Xjl1AU
További fontos üzeneteket közvetítő, a Zöld Pók Alapítvány közreműködésével készült
tudatosságnövelő filmeket találunk itt: http://www.youtube.com/user/zpokvideo
Kép forrása: http://www.123rf.com

Pig Business
A Kislábnyom hírlevél 15. számában, a Hasznos, érdekes honlapok rovatban már bemutattuk az ipari
méretű sertéstenyésztés problémáival foglalkozó, a kistermelői termékeket népszerűsítő, a sertések
életkörülményeinek javításáért, a kis családi gazdaságokért, a vidéki megélhetésért harcoló „Pig
Business”, azaz Disznó üzlet elnevezésű oldalt.
A témáról azóta - 20 különböző nyelven feliratozott - dokumentumfilm is készült, amelyért Tracy
Worcester színésznő és rendező 2011-ben a nagyszebeni Astra filmfesztiválon kiválósági díjat nyert.
Forrás: http://think.transindex.ro/?p=11874
Az egy órás film magyar felirattal megtekinthető itt: http://www.pigbusiness.co.uk/the_film/#19

A Villanykörte Összeesküvés - ATervezett Elavulás története
Miért voltak tartósabbak a régi használati tárgyaink és miért mennek gyorsan tönkre a mostaniak?
A film bemutatja, hogy a gazdasági növekedésre épülő társadalom fogságában hogyan határozza
meg életünket a Tervezett Elavulás egészen az 1920-as évek óta.. Megtudjuk, miért ég ki olyan
gyorsan a villanyégő, miért fut fel a nejlonharisnyán a szem két alkalom után, miért megy tönkre a
nyomtató és miért nem bírta egy évnél tovább a lítium akkumulátor az első iPodokban.
Az 53 perces, magyar felirattal ellátott filmben „találkozhatunk” azzal az 1901 óta égő (!!)
villanykörtével, amelyet még a Tervezett Elavulás ötlete előtt gyártottak. Egy amerikai tűzoltóság
garázsában ég és 1972-ben vették észre, hogy milyen régi. Azóta is kitűnően működik, sőt már túlélt
két webkamerát, amelyekkel őt figyelték.
”A termelés és a fogyasztás csökkentése felszabadítja az ember idejét, és így másfajta vagyonokat
halmozhat fel, melyek nem merülnek ki, mint például a barátság vagy a tudás.”
„Egyre inkább tárgyakra van szükségünk ahhoz, hogy magabiztosságot és identitást nyerjünk. Ez
részben abból adódik, hogy leromboltuk a dolgokat, amik azelőtt identitást adtak, mint mondjuk a
közösséghez tartozás, vagy a kapcsolat a földdel, és az egyéb „puha” szociális dolgokat, amiket
mind kiszorított a fogyasztói társadalom.”
Forrás: http://www.pecsinapilap.hu/cikk/A_Tervezett_Elavulas_tortenete/90023/
A film megtekinthető itt: http://www.youtube.com/watch?v=UmatL75dO3c
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Támogatók
Fővédnökünk
A Kislábnyom és EnergiaKözösségek programjaink fővédnöke dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek
országgyűlési biztosa.

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

www.greenfo.hu

www.harmonet.hu

www.maesholnap.hu

www.nlcafe.hu

Helyi média:

www.godolloi-hirek.hu

www.szolgalat.com

www.hedvig.hu

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

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

www.zoldbolt.hu

www.zoldpolc.hu

www.kenderkoc.hu

www.cangira.hu

2100 Gödöllő, Remsey krt. 10.

Ezúton is köszönjük támogatásukat!
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Kapcsolat: Kislábnyom helyi klíma-koordinátorok

GreenDependent Egyesület, 2100 Gödöllő, Éva u. 4. • Copyright © 2012 • Greendependent.• Minden jog fenntartva.

Hasznos információk, kapcsolat
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Szerkesztőség: GreenDependent Egyesület
2100 Gödöllő, Éva u. 4.
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A hírlevelet az info@kislabnyom.hu címen lehet lemondani.
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