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Boldogság és Kislábnyom 

A gazdasági fejlődés mérésére leggyakrabban használt mutató a GDP. A GDP növelése minden 

stratégia és politikai vezetés célja, és így kimondva vagy kimondatlanul magában foglalja azt a 

feltételezést, hogy ha a GDP megfelelő mértékben nő, életünkkel elégedettebbek lehetünk. Pedig a 

GDP sok mindent nem mutat: nem jelzi, hogy mennyire fenntartható a gazdasági fejlődés, vagy 

milyen az élet minősége (a környezet állapota, a várható élettartam, a különböző társadalmi 

csoportok egyenlősége stb.), vagy mennyire elégedett életével az adott ország lakossága.  

Éppen ezért számos kezdeményezés volt és van új, a fejlődés/fejlettség szintjét jobban tükröző 

mutatók kidolgozására. Ezek közül az egyik a Boldog Bolygó (Happy Planet) Index (vagy HPI), 

amelyet az Egyesült Királyságban működő New Economics Foundation dolgozott ki. A HPI célja 

annak mérése, hogy a gazdaság milyen hatékonyan járul hozzá jólétünk, vagy hogy kevésbé 

asszociáljunk kizárólag az anyagi jólétre, jól-létünk növeléséhez. Mivel a globális klímaváltozás 

korában egyre fontosabb, hogy ökológiai, természeti erőforrásainkat milyen hatékonyan használjuk a 

jól-lét növelésére, az index számításakor az adott országban mért jól-lét szintjét (várható boldog 

évek száma) osztják el az öko-lábnyommal (részletesebben a számításról ld. itt). 

A 2009-ben készült jelentés alapján az országok HPI listáját Costa Rica vezeti, majd a Dominikai 

Köztársaság és Jamaica következnek. Magyarország a 143 országot tartalmazó listán a 90. helyet 

foglalja el, Hollandia a 43., Svédország az 53., az USA pedig a 114. helyen áll.  

Ha összehasonlítjuk az 1. 

helyen álló Costa Ricát a saját 

90. helyezésünk adataival, a 

következőket látjuk: 

Összehasonlítás az európai 

átlaggal (a sötétebb, kék vonal a saját “csillagunk”): 

 

Van még hová fejlődünk, a jó hír azonban az, hogy a kislábnyom nem akadálya boldogságunknak! 

A Szerkesztők: Vadovics Edina és Antal Orsolya 

Források és további információk: 

Boldog(talan) Bolygó Index 2.0 (The unHappy Planet Index 2.0) jelentés elérhető (angol nyelven) itt. 

A Ma & Holnap magazin magyar nyelvű cikke a HPI-ról itt 

Számos adat, grafikon, összahasonlítás a HPI-ról itt. 

 Costa Rica Magyarország 

várható élettartam (év) 78,5 72,9 

elégedettség az élettel (max. 10) 8,5 5,7 

ökológiai lábnyom (ha/fő) 2,3 3,5 

  

Bizalom és összetartozás 

Pozitív érzések 

Negatív érzések hiánya 

Kielégítő élet Támogató kapcsolatok 

Rugalmasság és önbecsülés 

Vitalitás, életerő Pozitív működés  

http://www.neweconomics.org/
http://www.happyplanetindex.org/learn/calculating/
http://www.happyplanetindex.org/learn/download-report.html
http://www.maesholnap.hu/portal/cikk2.php?idc=20120104-170248&id2=20051025-163815&idl=elso
http://www.nationalaccountsofwellbeing.org/explore/countries/hu


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

 

 

 

 

Kislábnyom program hírek 
 

  

Közeleg a programzáró rendezvény! 
Végéhez közeledik a Kislábnyom program, lassan beérkeznek a háztartások 
energiatakarékossági versenyének keretében 
megoldandó  feladatok  utolsó megoldásai is. 

Így tehát szorgosan javítjuk és értékeljük  a 
beküldött  munkákat, és készülünk a 
tapasztalatok és a nyeremények átadására. 

A jeles esemény 2012. május 19-én (szombat) 
kerül megrendezésre Budapesten. 

A 20-30 jól szerepelt háztartás jutalmazásán túl 
meghallgathatjuk majd a legjobbak gyakorlati 
tapasztalatait, és a további sikeres kislábnyomon 

való életmódhoz is hallhatunk szakértői tanácsokat. 

Mindezeken túl készülünk még színes 
gyerekprogramokkal, klímabarát ebéddel és 
táncházzal is, hogy mindenki méltóképp 
kipihenhesse a megmérettetés fáradalmait! 

A rendezvény helyszíne és a részletes program 
még egyeztetés alatt, így a részletekről később 
számolunk be.  

Mindenkit szeretettel várunk, azt is, aki idén 
nem vett részt a programban, de kíváncsi az 

eredményekre! 

 

Mekkora a Kislábnyom rendezvények karbon-lábnyoma, és hány 
gyümölcsfa szükséges a semlegesítéshez? 

A klímabarát háztartás képzések karbon-lábnyoma kb. 2 tonna (pontosan 2058 kg*). Hírlevelünk 33. számában beszámoltunk arról, hogy 
ennek semlegesítésére összesen 54 fát kell elültetnünk**. 

Azóta kiszámoltuk, hogy a klíma-koordinátorok 3 képzésének lábnyoma 673 kg, amelynek semlegesítéséhez 18 gyümölcsfa szükséges. 

Végül, a tavaly novemberi sajtótájékoztató, valamint a záró díjkiosztó 
rendezvény semlegesítéséhez további 32 fa szükséges (az 
előbbihez 2 db, az utóbbihoz, a tavalyi rendezvény lábnyoma alapján 
becsült érték figyelembe vételével 30 db). 

Összesen tehát 104 gyümölcsfát kell kislábnyomos 
közösségünknek elültetnie!  

Érdekességként megbecsültük azt is, hogy a projekt során készített 
kiadványok (háztartási és szervezési útmutatók, klíma-naptár 
valamint a most készülő záró kiadvány) karbon-lábnyoma 
mekkora***: elkészítésük összesen 1200 kg kibocsátással járt, így 
további 22 fára lenne szükség, hogy ezt is semlegesítsük. 

* A karbon-lábnyom számításhoz az ENERGIAKLUB rendezvény kalkulátorát 
használtuk. 

** A szén-dioxid kibocsátás semlegesítéséhez szükséges fák darabszámát az 
ENERGIAKLUB és Első Magyar Karbonsemlegesítő Intézet adatai alapján 
számoltuk. 

*** Közelítő adattal tudtunk számolni, amely Mike Berners-Lee (2010) How bad are bananas? The carbon footprint of everything. Profile Books, UK c. 
könyvéből származik. 
 

Jön! Következő számunktól cikksorozatot indítunk a Kislábnyom verseny 

pozitív háztartási példáira építve – a beérkezett feladatok alapján!  
 
 

http://co2.energiaklub.hu/
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Klímabarát tippek 
 

  

Mi legyen a megtakarítással? 

Avagy mikor beszélünk a „visszacsapó” hatásról? 
 

Mindannyian nagyon örülünk, ha sikerül megtakarításokat elérnünk: egyrészt takarékoskodtunk az erőforrásokkal, így 
hozzájárultunk ahhoz, hogy a jövő generációk számára is maradjon, csökkentettük környezeti hatásunkat és 
kibocsátásainkat is, másrészt a családi kasszában is nagy eséllyel több pénzünk maradt. Nem mindegy azonban, hogy 
megmaradt pénzünket mire fordítjuk!  

Ha abból egy új háztartási gépet veszünk – ami eddig nem volt otthon –, akkor fogyasztásunkat nagy valószínűséggel csak 
rövidtávon csökkentettük, amint elkezdjük használni új gépünket, ismét megnő fogyasztásunk és így kibocsátásaink is… 
Ugyanez történhet akkor is, ha a megtakarított pénzt energia-intenzív szórakozásra fordítjuk. Ezekben az esetekben 
beszélünk „visszacsapó hatásról” (angolul: rebound effect), amely következtében az elért megtakarítások igazából nem 
hasznosulnak, és lábnyomunk nem csökken. 

Sokkal jobb a helyzet azonban, ha a megtakarítást 

 újabb energiatakarékos beruházásra fordítjuk, például szigetelünk vagy (használt) kerékpárt vásárolunk; 

 arra használjuk, hogy életminőségünket javítsuk, például bioélelmiszert vásároljunk vagy beiratkozzunk egy rég 
kinézett képzésre, tanfolyamra;  

 elmegyünk belőle egy hazai közös nyaralásra, lehetőleg öko-turistaként;  

 támogatunk belőle egy jó kezdeményezést; vagy 

 esetleg beindítunk egy etikus öko-vállalkozást . 

Kíváncsiak vagyunk, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak ezzel kapcsolatban, milyen megtakarítás-hasznosítási 
ötleteket használt otthon. Kérjük, osszák meg velünk ezeket! 

Köszönjük ezúton is a közös kislábnyomozást! 

A kép forrása: Creative Communities http://www.sustainable-everyday.net/main/?page_id=19  

http://www.sustainable-everyday.net/main/?page_id=19
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Klímahírek itthon és külföldön 
 

  

Új energiacímke a környezetért 
2011 végétől új energiacímkét kaptak az Európai Unióban forgalmazott háztartási gépek és tévékészülékek. Az új címkék átláthatóbbak, 

nyelvtől függetlenek és több információt tartalmaznak. 

1995-ben azért vezették be az energiacímkéket, hogy ezzel is segítsék a vásárlói döntést és 
információt szolgáltassanak az adott háztartási termék energiafogyasztásáról. A folyamatos 
technológiai fejlődés - új funkciók megjelenése és a régiek tökéletesítése mellett - azt hozta 
magával, hogy az évek múlásával az energiafelhasználás is egyre hatékonyabb lett. Az új 
szabályozásra így többek között azért volt szükség, mert a korábbi besorolás alapján a piacra 
kerülő új modellek kilencven százaléka már 'A' vagy annál magasabb energiaosztályba 
tartozik. Az eredeti besorolás csak háztartási gépekre (a mosógépekre, a mosogatógépekre, 
a hűtőszekrényekre és a bortároló készülékekre) vonatkozott, az új viszont már a 
tévékészülékekre is, illetve a szabályozást várhatóan a különböző légkondicionáló 
berendezésekre is kiterjesztik 2013-tól. 

Többek között az energiaosztályokat nézve történt változás. A korábbi, mára elavultnak 
számító besorolások három új kategóriával egészültek ki, az ’A+’, az ’A++’ és az ’A+++’-szal. Az új címkék eltérő jelentést hordoznak 

mosógépeknél és hűtőgépeknél. Előbbinél „+”-onként 10%-kal fogyasztanak kevesebbet egy ’A’ energiaosztályú készüléknél, utóbbinál egy 
„+” 20%-kal kisebb fogyasztást jelent. Ezek az értékek több tízezer forint megtakarítást jelenthetnek éves szinten. 

Forrás: http://greenfo.hu/hirek/2012/03/24/uj-energiacimke-a-kornyezetert 
Az új címkéről további információkat a Kislábnyom hírlevél 18. számában is lehet találni. 

Visszatértek a fények, elkezdődik a fenntartható jövő! 
Március 31-én este fél kilenckor ismét kialudtak a világ nagyvárosainak díszfényei. Világszerte 6494 város csatlakozott a hatodik 

alkalommal megrendezett WWF Föld Órája akcióhoz. 2012-es Föld Órája Fővárosa cím nyertese 
Nyíregyháza lett. 

A 2007-ben Sydney-ből indult kezdeményezés mára a világ legnagyobb önkéntes akciója lett, 
melyhez minden eddiginél több, 150 ország csatlakozott 2012-ben. A WWF Magyarország csapata 
Budapesten a Lánchídról kapcsolta le a főváros fényeit. Négyezer ember ünnepelte az összefogás 
erejét és a Földet a 60 perc sötétséggel. A fények visszatértekor pedig fény derült a WWF Föld 
Órája Fővárosára is! 

A sötétség órájában sem maradt senki program nélkül, a Lánchidat ellepték az afrikai dobosok, 
tűzzsonglőrök és fénygraffitisek. A színpadot birtokba vette az a különleges kerékpár, amellyel az 

emberi energiát lehet elektromos árammá alakítani, a szerkezetre kötött akkumulátor segítségével pedig a DJ pultnál Ezüstmedve 
szolgáltatta a zenét. 

Forrás: http://greenfo.hu/hirek/2012/04/01/visszatertek-a-fenyek-elkezdodik-a-fenntarthato-jovo 

Eszed is vagy csak veszed? - Adj esélyt az ételnek! 
A városi modern életforma sajátja, hogy az étel útja nem ér mindig maradéktalanul célba: rengeteg élelmiszer végzi a kukában háztartások 
szerte. A felesleges élelmiszer amellett, hogy kidobott pénz, komoly károkat okoz környezetünknek, társadalmunknak. Az étel kidobása 
nem hiába jár lelkiismeret furdalással: becslések szerint ma Magyarországon mintegy 100 ezer ember éhezik, köztük tízezer gyermek. 

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület közleménye szerint Magyarországon 
évente körülbelül 1,86 millió tonna élelmiszer nem kerül emberi fogyasztásra, 
ebből 400 ezer tonnányi a lakossági élelmiszer-hulladék. Egy átlagos 
magyar háztartás évente egy mázsa élelmiszert dob a szemétbe. 

Megdöbbentő szám, még akkor is, ha tudjuk, tőlünk nyugatra négyszer ekkora 
mennyiséget pazarolnak el. Ennek a mennyiségnek a csökkentése mindenki 
érdeke. Az ehető, ám kidobott élelmiszer először is sok pénzedbe kerül: egy 
kilogramm élelmiszer átlagos ára 500 forint, így évente egy magyar család 50 
ezer forintot dob a kukába. 

Másodszor, az élelmiszerhulladék árt a környezetnek is. Ha ugyanis a hétvégi marhapörkölt a szemétbe kerül, akkor nem csak az étel 
készült feleslegesen, hanem az előállításához szükséges nyersanyag, munka, energia is veszendőbe megy. Ennek alátámasztására csak 
egy szám: a világszerte kidobott 1,3 milliárd tonna élelmiszer előállításához szükséges víz 9 milliárd ember vízigényét fedezné, miközben a 
Föld jelenlegi lakossága 7 milliárd ember. 

Forrás: http://www.pozitivnap.hu/gazdasag/eszed-is-vagy-csak-veszed-adj-eselyt-az-etelnek 

Bővebben a témáról: http://www.eselytazetelnek.hu/ 

http://greenfo.hu/hirek/2012/03/24/uj-energiacimke-a-kornyezetert
http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letolt/hirlev18.pdf
http://greenfo.hu/hirek/2012/04/01/visszatertek-a-fenyek-elkezdodik-a-fenntarthato-jovo
http://www.pozitivnap.hu/gazdasag/eszed-is-vagy-csak-veszed-adj-eselyt-az-etelnek
http://www.eselytazetelnek.hu/
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Kapcsolódó rendezvények itthon 
 

  

Föld Napja Kislábnyomon 
Időpont: 2012. április 21. (szombat), 14:30-20:00 
Helyszín: Művészetek Háza, Gödöllő, Szabadság út 6. 

A GreenDependent Egyesület több gödöllői civil szervezettel és szerveződéssel együtt föld napi 
közösségi rendezvényt szervez. 

Ízelítő a programból: 

● Szakmai előadások:   
- Tóth Tibor, Gödöllő alpolgármestere: Gödöllő ökováros koncepciója és energiatakarékossági programjai 
- Dr. Gyulai Iván, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány: Miért fontos kislábnyomon élni? 
- Vadovics Edina, GreenDependent Egyesület: Hogyan éljünk kislábnyomon? 

● Vetélkedő és akadályverseny értékes nyereményekkel 
● Interaktív sarkok a klímabarát életmódról, ahol mindenki felteheti kérdéseit a következő témákban: klímabarát étkezés, klímabarát  

közlekedés, klímabarát építkezés és felújítás, otthoni klímabarát energiahasználat. 
● Klímabarát vacsora szezonális és helyi összetevőkből 
● Táncház élő népzenével, tánctanítással 
● Párhuzamosan gyerekprogramok. 

További információk: http://www.greendependent.org 

Kettős szorításban - a Magyar Geotermális Egyesület Szakmai napja 
Időpont: 2012. április 19. - 2012. április 20. 
Helyszín: Orosháza-Gyopárfürdő 

Az  immár hetedik alkalommal megrendezett szakmai nap fő témája a geotermikus energia hasznosításának mind a 
bányászattal, mind pedig a vízgazdálkodással kapcsolatos kedvezőtlen és szorongató jogszabályi környezete, valamint 
a támogatási rendszer bemutatása, és a megvalósult beruházások tapasztalatainak értékelése. A rendezvény 
programjában szerepel a tavaly november óta működő, az orosházi fürdő geotermikus energiaellátását biztosító 
rendszer megtekintése is. Ezt mint a homokkőbe történő visszasajtolás egyik lehetséges, jó gyakorlatú megoldását 
kívánják bemutatni. 

További információk: http://www.mgte.hu/ 
Forrás: http://www.greenfo.hu/programok/2012/04/19/kettos-szoritasban-a-magyar-geotermalis-egyesulet-szakmai-napja 

Pandora Mélyökológiai Műhely: "A Föld Én vagyok"  
Időpont: 2012. április 21. 09.30 - 17.00 
Helyszín: Maitréja Buddhista Meditációs és Oktatási Központ (1112 Budapest Susulyka utca 240.) 

A műhely egy különleges önismereti tanulás, mely segít megtapasztalni mélyen gyökerező, a 
Természet egészéhez kapcsolódó „ökológiai énünket”, újrakapcsolódni a földi élet egészével. A 
csoportmunka célja, hogy felfedezzük, megértsük és feldolgozzuk korunk és Földünk ökológiai, 
társadalmi állapotával kapcsolatos gondolatainkat, érzelmeinket és elinduljunk azon az úton, melynek 
során mindezt pozitív, cselekvő energiába fordítjuk. A csoportmunak semmilyen előzetes ismeretet nem 
igényel – csupán nyitottságot, felfedezőkedvet. 

A módszer Joanna Macy „Work That Reconnects” mélyökológia csoportmunkára épül, mely a 
rendszerelméletben, társadalmilag felelős spiritualitásban és a mélyökológia filozófiájában gyökerezik. 

További információk: http://tudatosvasarlo.hu/esemeny/pandora-melyokologiai-muhely-fold-en-vagyok 

Kerékpáros események – Kerékpárosbarát Gödöllő, Critical Mass 
Időpont: 2012. április 14 14:00 (gyülekezés 13:15-től) 
Helyszín: Gödöllő, Művészetek Háza – Török Ignácz Gimnázium 

Szezonnyitó városi kerékpározás. Táv: kb.15km. A célban lehetőség nyílik a biciklik átvizsgálása. A programot 
közös bográcsozás zárja. 

Időpont: 2012. április 22. 16.00 - 18.30 
Helyszín: Újpesti rakpart (Szent István parknál) – Városliget 

A Föld Napján, 16 órakor indul a tömeg a XIII. Szent István park alatti alsó rakpartról, és lezárt utakon, 11 km 
megtételét követően jut el a Városligetbe, ahol ha mindenki beért, bringaemeléssel ünneplünk. Még lehetőség van 
akár a szervezésben is részt venni! 

További információk: http://criticalmass.hu/, ahol nem csak budapesti rendezvényekről lehet információt találni! 

http://www.greendependent.org/
http://www.mgte.hu/
http://www.greenfo.hu/programok/2012/04/19/kettos-szoritasban-a-magyar-geotermalis-egyesulet-szakmai-napja
http://tudatosvasarlo.hu/esemeny/pandora-melyokologiai-muhely-fold-en-vagyok
http://criticalmass.hu/
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Olvasni- és néznivaló 
 

  

Pénzzel és pénz nélkül 
Negatív kamaton – Új pénzrendszer állíthatná le a válsághullámokat? 

Az önzést és a környezet kizsákmányolását is enyhítené a negatív kamatozású szabadpénz – ha globálisan 
bevezethető lenne..  

A Gyulai Iván ökológussal készült interjúból kiderül, miért fenntarthatatlan a jelenlegi pénzrendszer, miért okoz 
válságot a kamatos kamat, ki az a Silvio Gesell és mit jelent a szabad, avagy forgásbiztosított pénz. 

Az interjú itt olvasható: http://penzcsinalok.transindex.ro/penzpiac/cikk/14016 

Árak az egekben - emberek a süllyesztőben 

Drámai módon változnak az élelmiszerárak a világpiacon 2006 óta. Az évtizedek óta tartó süllyedő tendenciát 
váratlan, gyors és pusztító hatású árrobbanás törte meg. Mindez több, mint 100 millió fővel növelte a világ 
éhezőinek számát. Veszélybe kerültek az ENSZ szegénység elleni kampányának eddigi eredményei. 

A Védegylet új, 18 oldalas kiadványában az élelmiszerár-válság okait, hatásait elemzi. Füzetüket a lehetséges 
megoldásokkal zárják, közpolitikai javaslatokat is tesznek, kiállva a nemzetközi élelmiszer-önrendelkezési 
mozgalom eddigi követelései mellett. Különös figyelmet szentelnek az elszabadult élelmiszer-spekulációs 
tevékenységek káros hatásainak és a lehetséges szabályozási megoldásoknak. 

A kiadvány letölthető innen: http://www.vedegylet.hu/doc/Arak_az_egekben.pdf 
Forrás: http://vedegylet.hu/index.php?page=news&news_id=1415 

Így (is) lehet pénz nélkül élni 

A Kislábnyom hírlevél 25. számában az Olvasnivaló rovatban írtunk Heidemarie Schwermerről, aki 15 éve merész kísérletbe fogott: 
elhatározta, hogy 12 hónapig mindent, amire szüksége van, cserékkel fog megszerezni. A hölgy azóta is így – és vígan - él, elmondása 
szerint életének minden percét élvezi. 

A Pozitív nap elnevezésű, pozitív híreket összegyűjtő oldal február végi összeállítása szerint a 
Heidemarie nincs egyedül: Mark Boyle is pénz nélkül él önszántából lassan négy éve, és nagyon 
élvezi önkéntes kirekesztését a gazdasági életből. A 33. életévét taposó fiatalember 2008 
novemberében vált "gazdaságtalanná", teljesen önellátóvá, pénzt nem használóvá. Azóta könyvet is 
írt The Moneyless Man (A pénz nélküli ember) címmel.  

„Ha saját magunknak termelnénk meg az ételt, nem dobnánk el az egyharmadát, mint most. Ha mi 
készítenénk magunknak az asztalt és széket, nem dobnánk ki minden alkalommal, amikor átrendez-
zük a lakást. Ha nekünk kellene megtisztítanunk az ivóvizünket, valószínűleg nem szennyeznénk” – 
írta Mark a The Guardian-ban. A mindennapi életben is ehhez tartja magát, majdnem teljesen függet-
lenül él a fogyasztói társadalom minden elemétől. 

Hogyan csinálja? Olvassuk el itt: http://www.pozitivnap.hu/kulfold/igy-lehet-penz-nelkul-elni-2-resz 

Osszuk meg, amink van 

Mark Boyle azon túl, hogy életvitelével sokakat inspirál, létrehozott egy nemzetközi mozgalmat is The Freeconomy Community 
(Szabadgazdasági Közösség) néven. A szerveződés célja célja, hogy az emberekkel újra felfedeztesse a tárgyak és szolgáltatások 

egymás közötti megosztásának előnyeit és örömét és ezen keresztül újra összehozza a helyi közösségekben élő embereket egymással. 
Erőforrásaink pénzmozgás nélküli megosztása nem csak a természetnek jó – kiadásokat is megtakaríthatunk vele, és új barátokra 
lelhetünk a közvetlen szomszédságunkban! 

A közösség honlapján bárki ingyen regisztrálhat és felajánlhatja tárgyi eszközeit, szakismeretét vagy kihasználatlan ingatlanját a közösség 
tagjainak. Pénz nem kerülhet szóba! A közösségnek pillanatnyilag 38331 tagja van 165 országban – 488519 szakismereti felajánlás, 100965 

eszköz és 601 használatba vehető ingatlan került eddig a kínálati oldalra. Csatlakozni itt lehet. 

Gazdálkodj felelősen társasjáték! 

Újra kapható a „Gazdálkodj felelősen!” társasjáték, amelynek célja, hogy az erőforrásainkkal való felelős 
gazdálkodás alapjait segítsen játékos formában elsajátítani, miközben egy önálló háztartás kiépítésének 
lépéseit járja végig. 

A játék hosszú távú gondolkodásra késztet, a mindennapi tevékenységeink, gazdálkodásunk, pénzügyi 
döntéseink társadalmi, környezeti hatásait is megvilágítja. Jól használható környezeti nevelési eszköz is 
lehet, hiszen ezekről az összefüggésekről viszonylag keveset hallanak a gyerekek, és a játék során 
észrevétlenül sajátíthatják el a témához kapcsolódó legfontosabb ismereteteket, tudást.  

A játék előzetes egyeztetés (tel: 70/ 340-8965) után személyesen átvehető a következő címen: 
Horváth Kinga/Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért - Budapest, 1065 Podmaniczky utca 1-3. III.em. 28. (37-es kaputelefon) 
Vagy postai utánvétellel – a számlázási cím megadásával - megrendelhető a következő email címen: horvath.kinga@tff.hu 

A társasjáték 7-8 éves kortól ajánlott! 

Ára: 2000 Ft 
 

Mark Boyle almákkal  

NÉZNIVALÓ 

 

http://penzcsinalok.transindex.ro/penzpiac/cikk/14016
http://vedegylet.hu/index.php?page=news&news_id=1415
http://kislabnyom.hu/hir/kislabnyom-hirlevel-25-szam
http://www.pozitivnap.hu/
http://www.amazon.co.uk/Moneyless-Man-Year-Freeconomic-Living/dp/1851687874/ref=tmm_pap_title_0
http://www.guardian.co.uk/environment/green-living-blog/2009/oct/28/live-without-money
http://www.justfortheloveofit.org/
http://www.justfortheloveofit.org/
http://www.justfortheloveofit.org/join
mailto:horvath.kinga@tff.hu
http://www.okobank.hu/GF_rendeles.html
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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.cangira.hu 

 

 

 

www.kenderkoc.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.zoldpolc.hu/
http://www.cangira.hu/
http://www.cangira.hu/
file:///E:/Dropbox/GreenDependent/KISLÁBNYOM_KMOP%202010/Kiadvanyok/Hirlevel/30.szám/www.kenderkoc.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/
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Kapcsolat: Kislábnyom helyi klíma-koordinátorok 
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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. 
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