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 Kislábnyom tippek
- Zöld Húsvét, színes tojással,
természetesen!
 EnergiaKözösségek hírek
- Energia-megtakarítási
kihívás nem csak
versenyzőknek!

Egyre több befolyásos szervezet dönt
úgy, hogy nem fekteti vagyonát fosszilis
erőforrásokba
2013 októberi számunkban adtunk hírt először a
"Fossil Free" kampányról:

"A globális klíma tönkretétele, megváltoztatása
nem helyes, de nem helyes a klíma tönkretételében előljárók támogatása, tevékenységükbe
 Kislábnyom hírek
történő befektetés sem. Ezért a kampány szervezői arra kérnek minden, a köz érdekében
- Utcaverseny Mosonszolnokon
működő intézményt és szervezetet - oktatási és vallási intézményt, önkormányzatot,
- Európai öko-kert díj
kormányt -, hogy gondolja át és szűntesse meg ilyen típusú befektetéseit. Bill McKibben, a
kampány egyik fontos alakja, és a 350.org alapítója szerint azért is annyira nehéz a
 Érdemes rápillantani
klímaváltozás megfékezése érdekében nagyobb előrelépést elérni, mert a fosszilis
- A megosztásra épülő
tüzelőanyag-ipar nagyon erős, és az egyik leggazdagabb iparág. Ezen szeretnének a
gazdaság indexe
kampány segítségével változtatni."
- 3 öko-etikus kereső
2014 májusában számoltunk be arról, hogy egyre többen, oktatási intézmények, városok,
- Ketten tízezer fát ültettek
alapítványok és vallási szervezetek csatlakoztak a kampányhoz, azaz döntöttek úgy, hogy
vagyonukat nem fektetik a fosszilis erőforrásokhoz kapcsolódó vállalkozásokba.
A közelmúltban a Bank of England figyelmeztetett
arra, hogy a fosszilis erőforrásokba,
kitermelésükbe és felhasználásukba való
befektetés milyen hatalmas pénzügyi kockázattal
jár - hiszen, ahogy arról a Kislábnyom hírlevélben
mi is beszámoltunk, nagy eséllyel a még ki nem
termelt fosszilis erőforrások jelentős részét a
földben kellene hagyni annak érdekében, hogy a
klímaváltozást megfékezzük.

Ha szívesen olvassa a
Kislábnyom hírlevelet,
kérjük, ajánlja fel személyi
jövedelemadója 1%-át a
GreenDependent Egyesület
számára!
Adószámunk: 18709845-1-13

A kampányhoz a napokban az angol Guardian Média Csoport is csatlakozott, 800 millió
font (kb. 330 milliárd Ft) értékű befektetésüket fogják eladni. Elmondásuk szerint a döntést
pénzügyi és etikai megfontolások is motiválták. Mindezidáig a Guardian Média Csoport az,
aki a legnagyobb összeget vonja el bármilyen fosszilis energiával kapcsolatos
befektetésektől - a Rockefeller Brothers Fund 582 millió font (kb. 240 milliárd Ft) értékű
befektetés kivonása előtt.
Ezen kívül a The Guardian c. jelentős angol napilap és hírportál nemrég úgy döntött, hogy
a klímaváltozással kapcsolatos híreknek a lapban és portálon központi szerepet ad. A lap
főszerkesztője erről a következőképpen nyilatkozott:
"Az újságírás általában olyan, mint egy visszapillantó tükör. Inkább arról szól, ami már
megtörtént és nem arról, ami történni fog. Azt részesítjük előnyben, ami kivételes és jól
látható, nem pedig azt, ami megszokott és eldugott... [...] Lehet, hogy történnek rendkívüli,
lényeges dolgok a világban - de lehet, hogy túl lassan vagy láthatatlanul a türelmetlen
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újságírók és munkába siető újságolvasók számára.
És ami még összetettebb: vannak olyan dolgok is, amik még nem történtek meg - és így
nemigen lehet róluk írni annak függvényében, hogy az újságírás általában olyan dolgokról
szól, amik már megtörténtek. Az, amit még spekuláció vagy bizonytalanság vesz körül,
nem igazán hír, és így egy szerkesztőség nehezen találja meg annak módját, hogy
foglalkozzon vele. Egyszerűen nem ez a munkája.
Ezen és egyéb okok miatt a klímaváltozás viszonylag ritkán szerepel a hírekben,
különösen a főbb hírek között. A változások az emberiség kényelme szempontjából
nagyon gyorsan történnek - a hírszerkesztők, és őszintén szólva, a legtöbb olvasó
szempontjából pedig túl lassan. [...]
A klímaváltozás veszélye hangsúlyosan fog szerepelni ezután péntekenként a The
Guardian honlapján - akkor is, ha semmi különleges nem történt a témában aznap. Így
reméljük, hogy sokan olvasnak majd a témáról az elkövetkező hetekben.
Ennek a változtatásnak az oka részben személyes. Idén
nyáron, 20 éves főszerkesztői munka után, elhagyom a lapot.
Ezért karácsonykor átgondoltam, hogy van-e olyan dolog, amit
sajnálok, hogy főszerkesztőként nem tettem meg.

Alan Rusbridger, a The Guardian főszerkesztője

Kevés ilyen van, kivéve egyet: nem tettünk eleget annak
érdekében, hogy a klímaváltozásról, erről a hatalmas,
nyomasztó, mindent beárnyékoló ügyről beszéljünk és hírt
adjunk, arról, hogy minden valószínűség szerint még
gyermekeink élete során elmondhatatlan pusztítást és stresszt
okoz majd az emberiség számára.

Így amíg még főszerkesztő vagyok, arra gondoltam, hogy megpróbálom kihasználni a The
Guardian erőforrásait arra, hogy bemutassuk, ami történik, és azt is, ami szinte biztos,
hogy meg fog történni - ha tétlenek maradunk. [...]"

A szerkesztő: Vadovics Edina
A cikk forrása: http://www.theguardian.com/environment/2015/mar/06/climate-change-guardianthreat-to-earth-alan-rusbridger
Képek forrása: http://gofossilfree.org/ és http://www.theguardian.com

Fiatalok a Rio+20 találkozóra
készített festménye
forrás:
http://leave-it-in-theground.org/lingo-murals/
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Kislábnyom tippek
Zöld Húsvét, színes tojással, természetesen!
A Húsvét csalhatatlan jele annak, hogy végre ismét itt a tavasz. Ilyenkor feléledünk mi is a természettel, ami jó alkalom arra,
hogy tudatosabban fogjunk hozzá a készülődésnek, s igyekezzünk fenntarthatóan ünnepelni. Mit tehetünk, ha zöldebb
Húsvétra vágyunk, mialatt nem sokkal nagyobb ökológiai lábnyomot hagyunk magunk után, mint a húsvéti csibék? Ehhez az
alábbi ötletekkel, hasznos információkkal szeretnénk hozzá járulni:
Zöldség- és gyümölcsalapú festékekkel is pompás színű tojásokat
festhetünk, anélkül, hogy szennyeznénk a környezetet - és így később nyugodtan
meg is ehetjük a tojásokat:
 Piros szőlőlé (lilához)
 Vöröskáposzta (kékhez)
 Spenót (zöldhöz)
 Sárgarépa, narancs- vagy citromhéj (sárgához)
 Kávé vagy dióhéj (barnához)
 Cékla, vagy áfonya (rózsaszínhez)
 vöröshagyma héja (piroshoz, narancssárgához)
Ellenőrizzük, hogy a tojások ökológiai gazdaságokból származnak-e,
ahol a kotlósokat egészséges étellel és környezettel látták el. Ezért válasszunk biotojásokat, vagy a szabadtartásos
változatot, amit vagy a dobozáról, vagy a tojásra ütött számból (kezdő szám 0: biogazdaságból, vagy 1:
szabadtartásos) ismerünk meg.
Az ünnepi menü összeállításakor válasszunk idényzöldségeket, melyeket a legközelebbi helyi piacon is
beszerezhetünk: cékla, spenót, újhagyma, medvehagyma, sárgarépa, alma. Természetesen, az energiatakarékos
főzési módszerek alkalmazásáról sem érdemes megfeletkezni.
Vásároljunk kevesebbet! Egy ideje ez az ünnep is a lázas vásárlásról és a drága ajándékokról kezd szólni, ahelyett,
hogy szeretteinkkel töltenénk egy hosszú, tartalmas hétvégét.
A húsvét hétvégét jó idő esetén próbáljuk a szabadban tölteni, kirándulni. Esetleg el is
mehetünk ellesni a tojásfestés művészibb formáit Mezőkövesden a Matyó húsvéton, illetve vödör víz elől
is menekülhetünk Hollókövön a Húsvéti Fesztiválon (csak hölgyeknek), miután megnéztük az egyéb
hagyományőrző műhelyeket, programokat!
Top tipp haladóknak
Amennyiben felelősséget érzünk hozzátartozóink egészsége és a kakaóbab termesztők
munkakörülményei iránt, válasszunk fair trade és bio csokoládékat, lehetőleg minél magasabb
kakaótartalommal (egészségesebb, és nem bír belőle az ember olyan sokat enni) és a lehető
legkevesebb csomagolással!
Amit még megtehetünk
Gondoskodjunk arról, hogy minél természetesebb dekorációban tálaljuk a megfestett tojásokat. A fonott kosarakban igazi
fűvel, viragokkal, barka ágakkal, újságpapírból vágott fűszálakkal ágyazzunk meg a tojásoknak.
További dekorációs ötletek itt találhatóak, valamint itt.
Tudtad?
A legtöbb csokoládégyár pálmaolajat használ termékei előállításához, ezért a
pálmaültetvényeket számos helyen a világban az esőerdők helyére telepítik.
Pár évvel ezelőtt a Channel 4 tévécsatorna dokumentumfilmje arra hívta fel a figyelmet,
hogy az elefántcsontparti kakaóültetvényeken igen elterjedt a gyermekmunka
alkalmazása, ahol a világ kakaótermésének 43 %-át termesztik.
További ötletek, tippek találhatók:
Kislábnyom Hírlevél 18. száma - 40 napos húsvéti klíma(energia)-böjt
Kislábnyom Hírlevél 60. száma - Hogyan szervezhetünk energiatudatos húsvéti locsoló
bulit?
Források: http://www.diverziti.hu/531/oko-husvet-tippek-es-otletek/; http://www.sheknows.com/holidays-andseasons/articles/828431/eco-friendly-easter-eggs; http://tudatosvasarlo.hu/cikk/kakaos-problemak
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EnergiaKözösségek hírek
Extra ajándék lehetőség: a Tilos Rádió felajánlása
Mint már korábban beszámoltunk róla, a Tilos Rádió hallgatóiből is verbuválódott egy energiaközösség egy
nagyon lelkes és aktív koordinátorral (aki a rádió egyik szerkesztője), valamint -egy energiavadásszal (aki a
rádió egy 12 éves hallgatója).
A rádió fejajánlotta, hogy azon közösségek és háztartások, aki végigcsinálják a versenyt és elérik a
minimum megtakarítást (9%), azokat a Tilos Rádióban nagy szeretettel várják. A bátrabbakat körbevezetik
a rádióban, valalmint szerepelhetnek a rádió Planet Error c. műsorában is. Itt beszélhetnek tapasztalataikról,
elmondhatják a hallgatóknak tippeiket, kedvenc hasznos tanácsaikat, hogy kinek mivel sikerült megtakarítani
energiát saját otthonában.
Versenyre fel az extra felajánlásért, amit a szervezők nagyon szépen köszönnek előre is!

Tudjuk egy hét alatt 30%-kal csökkenteni az áramfogyasztásunkat?
Energia-megtakarítási kihívás nem csak versenyzőknek!
Az E.ON EnergiaKözösségek verseny 3. kreatív feladatához az ötlet a Kislábnyom Hírlevél 69. számából való,
ahol is az angol Guardian magazin egy munkatársa, Tim Dowling vállalta, hogy megpróbálja jelentősen
csökkenteni áramhasználatát.
Az E.ON EnergiaKözösségek program kihívását két hét alatt ajánlott végrehajtani, melyben fel kell írni a
villanyóra állásokat 2 egymást követő héten. Az első hét az ellenőrző és felkészülő hét:



megnézzük, hogy 1 hét alatt általában mennyit fogyasztunk - ehhez képest kell majd a megtakarítást
nézni a következő héten; és
felkészülünk tippekkel, ötletekkel a megtakarítós hétre.

A felkészülés után jön a megtakarítós hét, s végül egy rövid beszámoló keretében mindenkit arra kérünk, írja
le, hogy pontosan mit és hogyan csinált a két hét alatt. Természetesen, a megtakarítási kihívás során is meg
lehet osztani egymással ötleteket, javaslatokat, melyeket a verseny közösségi oldalán is megoszthat mindenki
velünk és a többi elszánt családdal.
A megtakarítás elvégzésére nem csak a már versenyzőket bíztatjuk, bárki részt vehet a kihívásban! Részletes leírás ITT.
Alternatívaként a közösségek tagjai egy Föld Napi akciótervet készíthetnek, mely rávilágít, hogy a környezetünkkel való kapcsolatunk nem
áll meg otthonunk falainál, a minket körülvevő közösségben, környezetben (iskola, munkahely, stb.) is tevékenynek kell lennünk közösen.

Energiavadász gyerekek által készített rejtvények az 1. képzésen
Az 1. klíma-kooridnátor képzés során, míg a felnöttek a verseny részleteivel és az online adatbázis csínyát-bínyát sajátították el, addíg az
energiavadászok egy feladatsorral lepték meg és kedveskedtek a felnőtt koordinátoroknak.
Alább ezekből a feladatokból szemezgettünk párat, melyet bárki felhasználhat saját családjában, iskolájában, baráti körében. A feladatokat
a felnőttek a gyerekek útmutatásai alapján próbálták megoldani.

A 2. kreatív feladat eredményei
A határidőig 22 lelkes csapat küldött be megoldásokat a második kreatív feladatra (részleteket lásd az előző Kislábnyom Hírlevélben, illetve
a honlapon). A feladatokra maximum 60 pontot kaphattak a közösségek, a pontszámok és a minta megoldások ezen az oldalon
olvashatók.
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Kislábnyom hírek
Blokkolja a paksi bővítést az EU
Megsértette az Euratom-egyezményt az Orbán-kabinet azzal, hogy uniós illetékesek bevonása nélkül
írta alá Moszkvában az új paksi blokkok üzemanyag-beszerzésre vonatkozó megállapodást. Az
Euratom-egyezmény, amely az uniós alapszerződés része, ugyanis kimondja, hogy az EU-n belül
minden olyan hasadóanyaggal (így a nukleáris fűtőanyag) kapcsolatos szerződést, amelyet egy
tagállam egy EU-n kívüli országgal köt, az Európai Bizottságnak is alá kell írnia, anélkül a kontraktus
érvénytelen.
Emellett az Európai Energiabiztonsági Stratégia szerint olyan atomerőművet, amely kizárólag orosz
üzemanyaggal működik, az EU-ban nem lehet felépíteni. Nem fogadta el tehát az Európai Bizottság
az új paksi blokkok üzemanyag-ellátásában a Roszatomnak monopóliumot biztosító szerződést. Ezzel
patthelyzet alakult ki, mivel az adott erőműtípushoz más cégeknek nincs fűtőelemük.
Forrás: http://www.greenfo.hu/hirek/2015/03/17/unios-atom-pofon-orbanek-bloffjere

Utcaverseny Mosonszolnokon: melyik a legösszetartóbb utca?
Az utóbbi időben bővült a település, sok az új utca, új lakókkal. A MIHE – Mosonszolnoki
Ifjúságért Hagyományőrző Egyesület ezen probléma feloldására kezdeményezte az
Utcaverseny 2015 nevű rendezvénysorozatot.
A 8 fordulós vetélkedő célja a közösségépítés, ahol kiderül, melyik Mosonszolnok
legösszetartóbb utcája. Minden csapatot egy-egy utca lakói alkotnak, s a vetélkedő során
a hagyományőrzésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, de legfőképpen a
generációk közti kapcsolatok építésére kívánják irányítani a figyelmet a szervezők játékos
és kreatív feladatok formájában.
A verseny első időpontja húsvéthétfő délutánja, amikor is a régi játszótéren lesz moldvai
táncház, tojásdobáló, tojásszépségverseny, de azt is díjazzák, akit a legtöbben
meglocsoltak. Az utcák feladata régi népi játékok gyűjtése, készítése lesz.
Forrás: http://www.kisalfold.hu/mosonmagyarovari_hirek/mosonszolnok_-_megismernek_a_szomszedot/2422317/

Növények és napelemek fedik majd az újonnan épült francia háztetőket
Egy 2015. március 19-én elfogadott rendelet szerint mostantól növények vagy napelemek
kerülnek az új kereskedelmi épületek tetejére Franciaországban.
A zöld tetők nem csak jól szigetelnek, azaz csökkentik az épület hűtés-, illetve fűtésigényét, de a
lehulló csapadék jelentős részét is megtartják. Ez javítja a mikroklímát, a párologtatással hűti a
környezetet, és jó a biodiverzitás megőrzésének szempontjából is.
A környezetvédők ugyan minden új épületre – a lakóházakra is - szerették volna alkalmazni a
törvényt, de a politikai lobbi egyelőre csak a kereskedelmi épületekbe egyezett bele. Arról is
meggyőzték az aktivistákat, hogy enyhítsenek a rendelet szigorán, és ne a teljes tetőt legyen
kötelező beültetni, csak egy részét, illetve lehessen választani egy másik zöld opciót:
napelemeket felszerelni a növények helyett.

Napelemek Crucey-Villages-ban
Fotó: Alain Jocard/AFP/Getty Images

Forrás és további információ itt.

Európai öko-kert díj
2015-ben először hirdetik meg az Ökológiai Kertészet Európai Díjának versenyét.
A díj létrehozásának célja az, hogy elismerje és népszerűsítse azokat a kiemelkedő, magas
színvonalú kertészeti projekteket, amelyek már sikeresen működnek és az ökológiai
kertészet elveire épülnek.
Egy szakértőkből álló nemzetközi zsűri bírálja majd el a pályázatokat, és ítéli oda a díjakat
azoknak az ökológiai művelésű kerteket létrehozó, innovatív, fenntartható és példaértékű
projekteknek, amelyek a kertek művelésén túl figyelembe veszik a társadalmi és gazdasági
szempontokat is, és hozzájárulnak a közösség tudatformálásához.
A verseny egész Európa számára nyitott, pályázhat bárki, kertészek, kerttulajdonosok, kerttervezők, önkormányzatok és helyi hatóságok,
csapatok és egyéni indulók, de szervezetek is, ld. oktatási intézmények, hálózatok és egyesületek bármely európai országból.
A pályázatokat 2015. február 16-tól június 1-ig várják.
Forrás és további információ: http://www.naturimgarten.at/award-english
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Érdemes rápillantani

NÉZNIVALÓ

A megosztásra épülő gazdaság indexe (Sharing economy index)
A közösségi gazdaság felemelkedésén dolgozó Unmine oldal munkatársai kidolgoztak egy rendszert a különböző közösségi termékek és
szolgáltatások értékelésére. Honlapjukon 2015. január 28-án jelent meg a cikk a Megosztásra Épülő Gazdaság Mutatószámáról (The
Sharing Economy Index,SEI). A mutatószám célja, hogy a közösségi gazdaság termékeit és szolgáltatásait összemérhetővé tegye.
Az értékelés nyolc, különböző súlyozású paraméter mentén zajlik. Az alábbiakban láthatjuk a paramétereket és azt is, hogy mekkora súllyal
szerepelnek a végső pontszámban:
1. Megoszthatóság (30%) – Mennyire kapcsolható a termék/szolgáltatás a közösségi gazdálkodáshoz? A szolgáltatásnak mely része a
tényleges megosztás? A megosztás a tevékenység alapeleme, vagy csak mellékesen járul hozzá a megosztásra épülő gazdasághoz?
A termék/szolgáltatás a tapasztalatot/hozzáférést helyezi-e előtérbe a birtoklással szemben?
2. Kényelem (10%) – Mennyire könnyű megérteni, megrendelni és használni a szolgáltatást?
3. Ár/érték (10%) – Mennyire van arányban a termék/szolgáltatás ára és értéke? A
közösségi gazdaságban fontosabb a tapasztalat, mint a hozzáférés, és a tapasztalatszerzés része az értéknek, amit a vásárlónak kapnia kéne. Az értékelésnél
természetesen komoly kihívás a tapasztalat értékének mérése, de az index kitalálói
dolgoznak a rendszer objektivitásán 
4. Ígéret/eredmény (10%) – A termék/szolgáltatás megbízhatóságát mérik vele.
5. Környezeti hatás (10%) – A termék/szolgáltatás környezeti hatása nettó pozitív?
Csökkenti-e az ökológiai erőforrások felhasználását, és hozzájárul-e a
fenntarthatósághoz?
6. Társadalmi küldetés (10%) – A termék/szolgáltatás “Tégy jót!” hatását mérik. Jobbá teszi a társadalmat, ha a fogyasztók megvásárolják és támogatják az adott terméket/szolgáltatást? Kiáll a cég olyan nemes ügyek mellett, amelyet mások is támogatnak stb.?
7. Adatvédelem (10%) – Van-e a cégnek átlátható, a felhasználók jogait tiszteletben tartó adatvédelmi politikája?
8. Szabályozás (10%) – Ütközik-e a cég üzleti modellje bármilyen aktuális szabályozással?.
Forrás és további információ: http://unmine.pley.com/sharing-economy-index/

3 öko-etikus kereső a Google helyett
Vannak olyan internetes keresők, amelyeket éppúgy használhatjuk, mint a Google-t és
társait, ráadásként minden egyes keresésünkkel egy nemes ügyet támogathatunk.
Az Ecosia.org (Ecosia.com) például egy olyan keresőmotor, amely hirdetési
bevételeinek 80 százalékát fák ültetésére fordítja. A Yahoo által hosztolt motornak is
vannak fizetett találatai, és minél többen használjuk az Ecosiát keresésre, annál több
pénzt kérhetnek a hirdetőktől. Így lesz a keresőszavunkból pénz, majd egy élő, igazi
facsemete, amely megvédi a tájat az elsivatagosodástól, esélyt ad arra, hogy a kiirtott
esőerdők újra meghonosodjanak Brazíliában és Afrikában.
Az Ecosearch.org nonprofit szervezeteket támogat hirdetési és adományozói bevételeiből. Ez Google keresőmotor alapú, lényegében
ugyanazokat a találatok adja, mint a Google, csak éppen a bevételeinek 100%-át társadalmi, környezetvédelmi célokra fordítja.
A Goodsearch.com több mint 100 ezer civil szervezettel, kisebb-nagyobb közösséggel van összeköttetésben világszerte, akiket
kereséseink által kb. 1 dollár centtel támogathatunk. Ezt a Yahoo alapú keresőmotort tavaly mintegy 15 millió felhasználó használta, és
2006-os működésük óta 9 millió dollárnál is több pénzt tudtak adományozni a civil partnereiknek.
Forrás és további információ: http://feelgreen.blog.hu/2015/03/03/3_zold_keresomotor_a_google_helyett

Ketten tízezer fát ültettek
Jia Haixia és Jia Wenqi valószínűleg a legszokatlanabb öko-hősök, akikről eddig hallott a világ.
Egyikük ugyanis teljesen vak, a másiknak hiányoznak a kezei. Ketten azonban tíz év alatt már
tízezer fát ültettek egy kínai folyó partján.
A kettejük közötti kapcsolat akkor kezdődött, amikor egyiküknek sem sikerült munkát találnia a
fogyatékaik miatt, így egymás szemei és kezei lettek, és legjobb barátok. Ketten kitalálták, hogy
egy három hektáros kietlen folyópartszakaszt zöld övezetté változtatnak Yeli faluban (ÉszakKína). Az motiválta őket, hogy túléljenek. „Én vagyok a keze, ő az én szemem, jó társai vagyunk
egymásnak” – mondja az 53 éves Haixia. A férfi bal szemén hályoggal és vakon született, a
jobb szemét pedig 2000-ben veszítette el egy munkabaleset során. A társa, Wengi három
évesen veszítette el a karját, ő is egy baleset során.
Forrás és további információ: http://think.transindex.ro/?p=38878
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