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Kedves Olvasóink!
A közlekedéshez az életmódunkból eredő széndioxid kibocsátás kb. 25%-a köthető.
Ha csökkenteni szeretnénk, módunkban áll!
Például azzal, hogy átgondoljuk, hova mivel
megyünk:
 Ha csak lehet, tömegközlekedjünk autózás
helyett. Ha 1000 km-t egyedül autózás
helyett vonattal teszünk meg, 130 kg CO2kibocsátást takarítunk meg.
 Helyettesítsük
kerékpározással
vagy
gyaloglással a rövid autóutakat. Ezzel
átlagosan évente kb. 240 kg CO2kibocsátást lehet megtakarítani.
Bár lassan elkél a kesztyű biciklizés közben, aki
teheti, még élvezze a napsütést, az avarillatot húzzon kamáslit, sapkát, sálat (utóbbit ne húzza
nagyon) és induljon neki a világnak!
Apropó, biciklivel túrázni, gombászni is lehet menni!

 Klímahírek külföldről
- Klíma-klub Fownhope-ban

Jó hírlevél-olvasást és őszi biciklitúrákat kívánnak:
A szerkesztők, Antal Orsolya és Vadovics Edina

 Olvasnivaló
- A városi tanya
- Élő Bolygó Jelentés 2010
 Hasznos, érdekes
honlapok
- Csak jó hírek
- Positive News
 Klímabarát termékek,
szolgáltatások

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

A képek a 2010-ben megrendezett „Gyere egy körre” elnevezésű, egyetemistáknak és főiskolásoknak
szervezett környezettudatossági vetélkedő megoldásaiból származnak.
A képek alkotói: az Ökogramma és a 3kerék csapata
Az Egy-Kör programot szervezte: Iparfejlesztési Közalapítvány,
Tisztább Termelés Magyarországi Központja
Forrás: http://gyereegykorre.hu/site/global/legjobb_megoldasok
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„Nagycsalád - kis lábnyom” program hírek

További családi képzések
A „Klímabarát háztartások” képzés további két alkalommal kerül megrendezésre október és november folyamán.
Helyszínek:
1. Hatvan – 2010. október 22. (péntek), 10:00-16:00
2. Orosháza – 2010. november 8. (hétfő), 14:00-17:00
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Családi energiatakarékossági verseny
A Nagycsalád - kis lábnyom program családi energiatakarékossági versenye 2010. októberének végén INDUL!
Mielőtt a versenyben sor kerülne az első mérőóra-leolvasásokra, egy „beugró” feladatot is teljesíteni kell.
Ez az első beküldendő feladat egy háztartási energiafogyasztást felmérő klíma-audit, azaz felmérés elkészítése lesz, amelyet
2010. október 31.-ig kell összeállítani és feltölteni a www.karbonkalkulator.hu oldalra.
FONTOS: A feladat 2010. október 20-tól lesz letölthető a http://www.karbonkalkulator.hu/ oldalon!

Hogy mi ez a felmérés?
Ha komolyan vesszük a klímabarát életmódot és szeretnénk könnyíteni a család és a természet terhein, átfogóbb cselekvésre van szükség. Tisztában kell lennünk fogyasztásunk mértékével és azzal is, hogy miért fogyasztunk annyit, amennyit azaz energetikai szempontból fel kell térképezzük otthonunk már meglévő adottságait és fogyasztási szokásainkat.
Remek eszköze lehet ennek egy alapos energetikai felmérés, avagy háztartási klíma-audit, melynek során „energiás szemmel” járjuk körbe otthonunkat, összeírjuk a problémákat, és ötleteket gyűjtünk a helyzet javítására.
Miért jó egy ilyen felmérés?
• Mert tudatosul bennünk, hogy hol és hogyan használjuk/pazaroljuk az
energiát, így javíthatunk is a helyzeten.
• A kijavított problémák vagy éppen új energiatakarékos beruházások(anyagi) megtakarításokat hoznak!
• Ha a családdal együtt csináljuk az auditot, mindannyian tudatosabb energiahasználók leszünk.
• A család energiafogyasztásának csökkenésével az üvegházhatású gázok
kibocsátása is mérséklődik!
Az audit célja
• Lakóhelyünk energiahatékonyságának, fogyasztásunk gazdaságosságának
vizsgálata.
• Javítási lehetőségek, azaz a fogyasztás csökkentésére vonatkozó ötletek
összegyűjtése.
• Cselekvési terv készítése az összegyűjtött ötletekből - mit, mikor és
mennyiért valósítunk meg.
• Hosszú távon: egy takarékosabb, környezetkímélőbb, kényelmesebb
otthon megteremtése.
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Havi klímabarát tippek

Kétkeréken…
…egész más az élet! Én ugyan főleg csak munkába járok biciklivel, de azt vonattal kombinálva! Már biciklis szemmel vonatozni is nagyon
más!! Eleve két jegyet kell ugye venni, egyet magadnak, egyet a bringádnak. (Állítólag, ha szétszedve szállítod, ingyen van..? Díjszabást
ld. a http://mav-start.hu/kerekpar/index.php oldalon) Aztán a két jegyen értetlenkedő kalauznak elmagyarázni, kivel utazol. Felszállásnál
keresni a neked szánt ajtót, a rögzítési helyet, belejönni, hogy egy mozdulattal is tudd rögzíteni a bicajt, mert olyan béna, ha rángatod az
övet. Fél szemmel olvasni az újságot, másik szemmel ellenőrizni, hogy még megvan-e az útitárs és a csomagtartójára pókozott rétes.
Csupa izgalom 
A biciklizés nem csak a levegőnek és az éghajlatnak áldás, de szabadságot, erőt, egészséget és büszke tartást is biztosít.
Ezt azóta tudom biztosan, amióta a nyár derekán egyszer ismét felsővezeték-szakadás volt Rákoson és a Gödöllőtől a Keletipályaudvarig közlekedő szuperúj piros személyvonat 5 perc zakatolás után „ismeretlen időre” megállt Isaszegen. Másfél óra állás után
leszálltam a vonatról és nekiálltam… hazatekerni. Ó, igen, a biciklivel szabad vagy, nem ejthet fogságba a tömegközlekedés: nem kell
gyalogolnod, se még órákat várni a vonaton.
Viszont az is valószínű, hogy életemben nem bicikliztem egyszerre 35km-t.. Nagy élmény volt az a röpke 3 óra! Kezdve az első kilométer
erdő- és mezőillat-bódulatától a kátyúk kerülgetésén át a „jajj, csak ne legyen emelkedő!” rimánkodásokig. Az izmaim húsz perc után
akarták feladni, én huszonöt. Utáltam minden orrom alá füstölő, és centikre elhúzó autót, imádtam a tájat, a rengeteg látnivalót, és amikor
a holtponton (neeeeem megyeeeeeek továáááábbbb!!!! bárcsak hazavinne valaki autóval!!!) is túlestem, egyre peckesebben ültem a
nyeregben.
Jó, igen, remegő lábakkal, vörös fejjel értem haza, de előbbit kezelte a fekete nadálytő krém (ajánlom mindenkinek), utóbbi elmúlt, 5
kilóval könnyebbnek éreztem magam, sokkal ruganyosabban jártam az utcán és hetekig meséltem mindenkinek a hőstettet 

FONTOS KERÉKPÁROS LINKEK
Magyar Kerékpárosklub: http://kerekparosklub.hu/
A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ- szabályok: http://plasma.szfki.kfki.hu/~csillag/kerekpar_kresz/Kerekpar_KRESZ.pdf
Minden, ami felvonulás: http://criticalmass.hu
Nők tanítanak nőket biciklit szerelni: http://zofi.hu/projektek/ntnbsz
Helyszín: Budapest, Karácsony Sándor u. 22.
Kéthetente vasárnap délután 4 órakor lányoknak, nőknek - lányoktól, nőktől a bicikliről. Hangsúly a gyakorlaton, és a fesztelen hangulaton,
hiszen így lehet jól tanulni. A cél az, hogy a legalább annyira értsünk a biciklihez, amennyire az a rendszeres használathoz kell.
Szociális Bringa Program Budapest: http://zofi.hu/projektek/szocbringa Egy kerékpárt mindenkinek!
Biciklis táskák újrahasznált anyagokból (is) – hazai termék! http://www.cangira.hu
Érdekes cikk a BKV-autó-bicikli dilemmáról: http://criticalmass.hu/blogbejegyzes/20101006/auto-bkv-vagy-bicikli
Úgy tűnik, anyagilag és kibocsátások szempontjából is a bicikli a nyerő!
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Klímahírek itthon

Paradicsom terem a Lánchíd pillérén
Míg a fővárosban többen keményen dolgoznak az első közösségi kert(ek) létrehozásán
(bővebben ld. Hasznos, érdekes honlapok rovat), addig egyes növények saját
gerillakertész akciókba kezdtek.. 
Cikk az Indexen: „Paradicsombokor hajtott ki a Lánchíd egyik pillérén. A bokor őszre
termést is hozott, három, még zöld paradicsom gömbölyödik a száron.
…
Az egyik fővárosi kertészet vezető kertésze elmondta, a magokat odahordhatta a szél
is, de nagyobb a valószínűsége annak, hogy valaki egy érett paradicsomot vághatott a
pillérhez a hídon sétálgatók közül. A magok kiteleltek, a Duna vizének közelsége pedig
segíthette a kicsírázást a pillér repedésében összegyűlt földben.
A szakember véleménye szerint, ha még két hétig marad a napsütés és a viszonylagos meleg, a paradicsomok beérhetnek. A fagy
tönkreteheti a növényt.”
Forrás és további információ:
http://index.hu/belfold/budapest/2010/10/12/uj_noveny_budapesten_a_lanchidi_paradicsom/

Ipari környezetszennyezések Magyarországon
Az MTI-Sajtóadatbank összeállítása a Magyarországon működő ipari üzemek által okozott, az elmúlt húsz évben
keletkezett vagy feltárt jelentősebb környezetszennyezésekről itt:
http://greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=25703&PHPSESSID=fbcbe59563f3448bf3bbda29ed5be6a2
Lista a hazai veszélyes üzemekről, égetőművekről és iszaptárolókról itt:
http://hvg.hu/Tudomany/20101013_veszelyes_uzem_iszap_lerako_egetomu

Új törvényt javasol az MTVSZ
Éghajlatvédelem, zöld gazdaság, és igazságos társadalom - a "Big Ask” európai klíma kampány magyarországi találkozóján a
Magyar Természetvédők Szövetsége új törvényt javasol.
Október 4. és 7. között hazánkba látogattak a „Big Ask” (Nagy Kérés) európai klíma kampány képviselői azért, hogy megosszák
tapasztalataikat a Magyar Természetvédők Szövetségével (MTVSZ), a kezdeményezés magyarországi résztvevőjével. A kampány célja,
hogy a kormányok hozzanak létre egy olyan törvényt, melynek segítségével évről-évre csökkenteni lehetne az adott ország fosszilis
energiafelhasználását. A „Big Ask” kampányt a Föld Barátai nemzetközi szervezet és partnerei 18 európai országban folytatják. 2008-ban
az Egyesült Királyságban már megszületett a törvény, az elmúlt évben pedig hazánkban is jelentős támogatást kapott a döntéshozók
körében.
További információk: http://www.mtvsz.hu/fotogaleria.php

„Tágabb hazánk”: Titkolta az EU az etanol káros környezeti hatásait!
Világszerte több mint 40 állam kötelezi törvényben etanol-gyártásra a gazdaságot. Az Unió etanol-politikája azonban nem
kívánatos mellékhatásokkal járhat, derült ki az Európai Bizottság által eltitkolt anyagokból. Az EB 1,5 milliárd tonna üvegházgázkibocsátásról hallgatott, ami az európai etanol-gyártás következményeként kerülne a légkörbe évente. Ez a mennyiség egyenlő
Oroszország és India éves emissziójával.
Az EB eltitkolt jelentése agrár-szakértők és mezőgazdasági vállalatvezetők állításai alapján arra az eredményre jutott, hogy 20 év alatt
(tehát 2030-ig) 21%-kal több emisszióval járhat az etanol gyártása, mint a fosszilis üzemanyagoké. A nyilvánosság számára ismeretlen
hatástanulmány részletei úgy tudódtak ki, hogy szeptemberben klímavédelmi aktivisták beperelték az Európai Bizottságot, amiért
visszatartja a negatív színezetű adatokat a nyilvánosságtól.
Az európai etanolgyártás negatív hatásai


8 209 és 52 372 négyzetkilométer közé tehető az új földterület, melyet igénybe kell venni az élelmiszergabona termesztéséhez,
mert az etanol-növények kiszorítják a meglévő termőföldekről az élelmiszeripart.



7 százalékos etanol-aránnyal számolva 201 millió és 1092 milliárd tonna CO2-kibocsátást eredményez az etanolgyártás, ám a
politikai szándék 9-11 százalék elérésére irányul.

Forrás és további információ: http://www.piacesprofit.hu/klimablog/energia/titkolta_az_eu_az_etanol_karos_kornyezeti_hatasait.html
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Kapcsolódó rendezvények itthon

Vonatváró Bejáró Hétvége
Időpont: 2010. október 16 - 17.
Felhívás természetjárók, helyi lakosok, vasútbarátok számára.
A résztvevők bejárják a szünetelő vasútvonalakat: hol a közelgő újraindításnak
örülve, hol az újraindításra várva.
„Harmincnyolc helyen álltak le a személyvonatok 2007-ben és 2009-ben.
Idén négy + hat vonalon indul(t) újra a forgalom. Mi a helyzet a
többiekkel? Kérdezhetjük joggal. És hogyan érhető el, hogy az új életre kelő
vonalak jobban töltsék be rendeltetésüket? Egyáltalán célszerű, újraindítani
ezeket a vonalakat, igénylik-e az emberek?”
Honlap és a kép forrása: http://vasut.kteam.hu/varjuk.html

Kaláka Szombat - Tökjó nap az Ócsai Tájháznál
Időpont: 2010. október 16. 10.00
Helyszín: 2364 Ócsa, Andor u. 4-6. – Ócsai Tájház
Program: Tökfaragás, tökevés, "Tökfilkó" készítés és minden, ami tökkel kezdődik, hogy végre legyen egy "tökjó" napunk.
Honlap: http://www.ocsaitajhaz.hu/ocsaitajhaz/index_new.php?action=esemeny_hu

Gáz vagy távhő? – Vitafórum
Időpont: 2010. okt. 20.
Helyszín: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
A rendezvény célja szakértők közreműködésével megvitatni a magyarországi lakásfűtési viszonyokat. A rövid bevezető előadások után
olyan kérdésekre próbálják majd megkeresni a választ a hallgatóság aktív részvételével, mint hogy érdemes-e leválni a távhőről, valóban
olcsóbb-e hosszú távon az egyedi fűtési rendszerek kiépítése.
A térítésmentes rendezvény a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem I épületének IB028-as termében, 18 órai időponttal
veszi kezdetét. Regisztrációra a helyszínen, 17:30-tól nyílik lehetőség.
Bővebb információ: Holló Gergő (Energetikai Szakkollégium Egyesület tagja, a rendezvény főszervezője )
E-mail: hollo.gergo@eszk.org
Forrás: http://greenfo.hu/programajanlo/programok_item.php?id=5191&kateg=0

Fűben, fában orvosság
"70 év tapasztalata" - a gyógynövényekkel való gyógyítás hagyományáról mesél a bükkszentkereszti füvesember, Gyuri bácsi.
Helyszín: Felsőtárkány, Ifjúság út 34/1., tópart, Nyugati Kapu Oktató és Látogatóközpont.
A program díja: 300 Ft/fő.
Előre bejelentkezés: BNPI Közönségszolgálati Osztály, Bíró Barbara, tel.: 30/349-5694, E-mail: biro@bnp.kvvm.hu.

Energiahatékony épületfelújítás konferencia
Időpont: 2010. okt. 28.
Helyszín: Europa Hotels Congress Center 1021, Budapest Pálos u. 2
A konferencia bemutatja milyen módon és eszközökkel lehet az elkövetkezendő években az épületek felújítását energiahatékony módon
végrehajtani. A konferencia három szekcióban kitér a felújítás finanszírozási lehetőségeire, önkormányzati „legjobb gyakorlat” példákat
mutat be és felvázolja a legújabb innovatív technológiákat.
Résztvevők: beruházók, tervezők, kivitelezők, gyártók, energia tanácsadók, energetikusok, önkormányzatok, polgármesterek, társasházi
képviselők, jegyzők, bankok, pályázatkészítők, média
Részvételi díj, részletek és jelentkezési lap: http://www.cep-expo.hu/energyefficientreconstruction.html?&L=1
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Klímahírek külföldről

Klíma-klub Fownhope-ban
A GreenDependent Egyesület munkatársai Fownhope-ban jártak, ahol részt vehettek a
helyi klíma-klub találkozóján, beszéltek saját gödöllői klíma-klubukban szerzett
tapasztalataikról, valamint a közös célok elérése érdekében felmerült a két klub
szorosabb együttműködésének gondolata is – testvér-klub formájában!.
Fownhope egy ezer lelket számláló falu
Herefordshire-ben, dél-nyugat Angliában. A helyi
klíma-klub, azaz ottani nevén Karbon Kibocsátást
Korlátozó Akciócsoport (Carbon Rationing Action
Group vagy CRAG) 2007 végén alakult a karbonlábnyomukat csökkenteni kívánó lakosokból. A
klubtagok havonta találkoznak az egyik helyi pubban, segítik egymást a lábnyom-csökkentésben,
megosztják
a
karbonszegény
életmóddal
kapcsolatos tudást, és a tágabb közösség
tudatformálásában is aktívan részt vesznek,
például:

Már a 343. fát is
elültettük!

Klubtalálkozó a helyi pub-ban

2009-ben a falu lakosságát mozgósítva a CRAG tagjai faültetési akcióba kezdtek: a CRAG
kezdeményezői szerint „A lassan kontrollálhatatlanná váló klímaváltozás valódi veszélyt jelent, a fák
ugyanakkor fontos szén-dioxid megkötők. Faültetési akciónkkal ahhoz a globális kezdeményezéshez
csatlakozunk, amely világméretű kormányzati összefogást sürget a légkör CO2-szintjének 350 ppm-n
való maximálásához (jelenleg egymillió részecskényi levegőből 386,8 a CO2 a www.co2now.org
alapján).

Az elültetett gyümölcs- és diófák a helyi élelmiszertermelést is gazdagítják, és sok szállítást szükségtelenné tesznek. Tudjuk, hogy
globális léptékkel mérve csak nagyon kicsi, de fontos, hogy kis közösségként is megtegyünk minden tőlünk telhetőt. A fák nem csak
szépek, de javítják a klímaváltozás miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülő vadvilág túlélési esélyeit is.” A CRAG vezetésével a faluban
összesen 350 fát ültettek el közterületen, közösségi intézmények udvarán és a lakosok kertjeiben is.
2010 a Fownhope-i CRAG csoport tagjai több közösségi rendezvényen is megjelennek, ahol
 a CRAG-tag családok poszterek, rövid előadások, beszélgetések keretében bemutatják, hogy ki mit csinál
az Egyesült
otthonában az energiafogyasztás és hozzá kapcsolódó CO2 kibocsátás csökkentése érdekében;
Királyságban
működő CRAG-  bemutatják a saját tevékenységükről, erőfeszítéseikről készült kisfilmet; és
ek
 a közösség tudatosságát növelő programokat szerveznek: pl. öko-ház tervezési és rajzolási versenyt

iskolásoknak.
Az Angliában hálózatként működő CRAG-csoportok olyan közösségek, melynek tagjai elkötelezték
magukat az egyéni és közösségi karbon-lábnyomuk csökkentése mellett. Első lépésként kitűznek
maguknak egy éves kibocsátási szintet vagy “karbon fejadag”-ot (carbon ration). Ezután egy éven át
nyomon követik, feljegyzik a háztartási energiafogyasztásukat, az autó- és repülőutakat, majd kiszámítják
az ehhez kapcsolódó szén-dioxid kibocsátást. Végül, az év végén, elszámolnak a “karbon adósságukkal”
(azaz a kitűzött kibocsátási szintet túllépő kibocsátással). Vannak olyan csoportok, ahol a célkibocsátáson
felüli CO2 minden kilójáért egy előzetesen megállapított árat fizetnek az adósok a csoport “karbon
alapjába”. Az így összegyűlt pénzt a klubtagok által kijelölt ügyekre fordítják: faültetésre, szélkerék
állítására stb.
További információk: a gödöllői klíma-klubról: http://www.greendependent.org
A Fownhope-i klubról: http://www.fownhope.org.uk, http://www.350trees.org.uk/
CRAG mozgalomról: http://www.carbonrationing.org.uk

A világon először: öko-falu minisztérium Szenegálban!
Az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) és a Világ Környezetvédelmi Alap (World Environment Fund) támogatásával Dakarban
indították el a szenegáli öko-falu projektet, melynek egyik legfontosabb célja, hogy az ország üvegházhatású gáz kibocsátását
csökkentsék, valamint támogassák a szenegáli települések alkalmazkodását a klímaváltozás hatásaihoz. Az öko-falu projekt célja
továbbá, hogy a vidékfejlesztés részvételen alapuló, fenntartható és felelős modelljét valósítsák meg az országban. Az öko-falu
miniszter munkáját Nemzeti Öko-Falu Ügynökség fogja segíteni.
Forrás és további információk:
http://www.afriqueavenir.org/en/2010/08/19/senegal-launch-eco-village-project-to-reduce-greenhouse-gases/
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Olvasnivaló

Éghajlatváltozás és a helyi szintű cselekvés lehetőségei
Szerző: Antal Z. László, Botos Barbara, Leidinger Dániel
Kiadó: MTA Szociológiai Kutatóintézet
Kiadás éve: 2009
Nyelv: magyar
Oldalszám: 8
Ajánlotta: Takács-Sánta András
Mit lehet tenni az éghajlatváltozás ellen helyi szinten? Ezt a kérdést járja körül tömören a
Klímabarát Települések Szövetségének új, nyolcoldalas brosúrája, amelynek szerzői Antal
Z. László, Botos Barbara és Leidinger Dániel.
Az "Éghajlatváltozás és a helyi szintű cselekvés lehetőségei" címet viselő anyag elsősorban
önkormányzati vezetők részére készült, de mások számára is érdekes és hasznos lehet.
A kiadvány teljes egészében letölthető: http://www.klimabarat.hu
Megjelent a Védegylet Zöldirodalom levelezőlistáján, amelyen olyan kiadványok (könyvek, folyóiratok,
civil szervezetek anyagai) ismertetése olvasható, amelyek explicit módon foglalkoznak az ökológiai
fenntarthatóság témakörével. Feliratkozni a lista szerkesztőjénél, Takács-Sánta Andrásnál lehet
a tsa[kukac]mail.datanet.hu címen.

Forrás: http://tudatosvasarlo.hu/konyv/eghajlatvaltozas-es-helyi-szintu-cselekves-lehetosegei

A városi tanya
Szerző: Rosta Gábor
Kiadó: Leviter Kiadó Kft
Kiadás éve: 2009

Nyelv: magyar
Oldalszám: 193
Ár: 2450
Ajánlotta: Andacs Noémi

„Miközben a betondzsungelben élő, magukat kicsit is zöldnek tituláló városlakók közül sokan
küzdenek a nagyvárosi létből adódó korlátokkal, mégis kevesen adják a fejüket a falusi életre,
éppen a nagyváros nyújtotta vélt és valós előnyök miatt. Így ez a bizonyos küzdelem
legfeljebb a szelektív hulladékgyűjtésre, a környezettudatosabb vásárlása és némi
frusztrációra korlátozódik, természetesen mindez egyéni vérmérséklettől és „zöldségfoktól"
függően. Ezen a frusztráción és tétlenségen segíthet Rosta Gábor tollából született újonnan
megjelent könyv.
A városi tanya ugyanis nem egy szokványos, öko háztartási praktikákból álló gyűjtemény,
habár a tartalomjegyzékbe lapozva, első ránézésre talán annak tűnhet. A könyv első
részében a szerző éppen arra mutat rá, hogy a kertészkedés, pontosabban a haszonnövény
termesztés nem csak falusi környezetben valósítható meg. Lakásunkban, erkélyünkön, vagy
jobb esetben társasházunk udvarán is megfelelő tervezéssel és szervezéssel rengeteg
zöldséget, gyümölcsöt megtermeszthetünk. Természetesen nem kell önellátásra gondolnunk,
de ezekkel a módszerekkel is jelentősen csökkenthető a jelenlegi egyoldalú függőségünk a
piaci és bolti vásárlástól. Arról nem is beszélve, hogy egy kis szerencsével még jó kis
lakóközösség is formálódhat a kert, vagy nota bene a cserép köré.”
Forrás: http://tudatosvasarlo.hu/konyv/varosi-tanya

Élő Bolygó Jelentés 2010
2010 a Biodiverzitás Nemzetközi Éve. Ma több tigris él fogságban, mint szabadon és 1,8 milliárd ember használ internetet, de 1
milliárdnak még mindig nem jut megfelelő ivóvíz. A WWF idei Élő Bolygó Jelentése az eddigieknél is elkeserítőbb és riasztóbb képet vázol
a természetet felelőtlenül kihasználó emberiség közeljövőjéről.
A kétévente megjelenő, bolygónk állapotát átfogóan, mérhető adatokban bemutató Élő Bolygó Jelentés, melyet a WWF a Zoological
Society of London-nal, valamint a Global Footprint Network-el közösen készített el, különböző indexek kiszámításával teszi ez alkalommal
is kézzelfoghatóvá ökológiai környezetünk helyzet
Forrás és további információ: http://greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=25704
A jelentés letölthető innen: http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/
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Hasznos, érdekes honlapok

Csak jó hírek
http://www.csakjohirek.hu
Az oldal szerkesztői magukról:
„MIÉRT JÓ?
Mindennap és mindenhol tetten érhető a média hatása. Nem véletlen,
hogy negyedik hatalmi ággá nőtte ki magát; amire ráharap,
a köztudat része lesz.
Felrobbantak, megsérültek, gyilkoltak és összetűztek. „Jó reggelt!
Üdvözlünk a való világban.“
És akkor, álljunk meg egy szóra.
Túlélték, meggyógyultak, összefogtak, kibékültek. „Szép napot! Mi is a való világban élünk.“
A hírdömping adott. Az viszont rajtunk áll, hogy a bűvös kocka melyik lapját tálaljuk a nyilvánosság elé.
A szentimentalitás, nézzük a dolgok jó oldalát szöveg helyett – nézzük a tényeket.
A csakjohirek.hu a kiegyensúlyozott tájékoztatás érdekében az érme másik oldalára lép – mert az érme mindkét oldala azonos értékű.”

Positive news (pozitív hírek)
http://www.positivenews.org.uk/
A fenti magyar oldal angliai megfelelője a Positive news, ahol szintén az egész világból gyűjtenek a napunkat vidáman indító híreket a
honlap összeállítói.
Az 1993-ban Shauna Crockett Burrows által alapított nemzetközi lap negyedévente nyomtatásban is megjelenik. A kiadvány a főáramú
médiában csak nagyon ritkán megjelenő témákra koncentrál: azokat az embereket, vállalkozásokat igyekszik bemutatni, akik egy
egészségesebb, emberibb és környezetileg fenntarthatóbb világ kialakításán dolgoznak.
A Positive News a nagyvállalatok tengerében evickélő, elszánt „halacskáknak” is megszólalási lehetőséget próbál adni – erőfeszítéseiket
azzal díjazza, hogy őszinte, pártatlan média-megjelenést biztosít számukra. Olyan fórumot teremt, ahol fiatalok és idősek nyugodtan
nyilatkozhatnak, anélkül, hogy félniük kéne a hallgatóság közömbösségétől vagy attól, hogy mondanivalójukat hamisan közvetítik.
A rendszeresen jelentkező ifjúsági rovatba fiatal újságírókat, vállalkozókat, iskolákat, főiskolákat, egyetemeket és közösségi csoportokat
hívnak meg, hogy beszámoljanak az általuk szervezett eseményekről, projektekről és eredményekről az újságot számos országban
olvasó, hozzájuk hasonló fiataloknak. A fő cél: tájékoztatni, inspirálni és megváltoztatni a világot.
Az angliai kiadást a non-profit News Publishing Ltd. végzi, de van már a Pozitív Hírek Nemzetközi Hálózat keretén belül működő irodájuk
New York-ban, Hong Kong-ban, Madridban és Argentínában is.

A városi tanya
http://avarositanya.hu/
Az Olvasnivaló rovatban már bemutatott A városi tanya című könyv szerzőjének, a közösségi kertek hazai egyik fő szorgalmazójának blog
oldala, érdekes hírekkel, bejegyzésekkel. Rosta Gábor nem mellesleg 2010. szeptembere óta a Vodafone Főállású Angyalaként is
dolgozik az első hazai közösségi kertek létrehozásáért.
Oldalán a napokban tette közre az alábbi felhívást:
“Elkezdjük szervezni a közösségeket, elkezdjük keresni a megfelelő helyszíneket. Ha kedvet érzel a városi kertészkedéshez, ha tudsz a
környezetben olyan elhagyott grundot, telket, amely alkalmas lehet közösségi kert alapítására, ha részt kívánsz venni a folyamatban, küldj
egy e-mailt.
Kiket várunk?
- Tettre kész kertépítőket, reménybeli parcellatulajdonosokat, városi kertészeket, meglévő növénykedvelő közösségeket
- Jogi szakembert a közösségi földhasználat jogi hátterének kidolgozására
- Közösségépítő szakembert az alakuló csapat koordinációjára
- Lehetséges helyszíneket is keresünk: Van a környezetedben vagy tulajdonodban olyan grund, vagy évek óta használatlan,
elgazosodott telek, amely alkalmas lehet közösségi kertnek?
Ha igen, írj nekünk! A jelentkezéseket és javaslatokat a kozossegikertek@kek.org.hu e-mail címre várjuk.”
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Klímabarát termékek, szolgáltatások

(Ízelítő a „Nagycsalád – kis lábnyom”programban népszerűsített energiatakarékos termékekből)

Fény- és mozgásérzékelős égőfoglalat
Leírás:
Mozgásérzékelővel és alkonykapcsolóval ellátott égőfoglalat, hagyományos és
energiatakarékos égőkhöz is.
A foglalat segítségével a beletekert fényforrás csak mozgás illetve a fényérzékelő beállítása
alapján csak sötétben kapcsol be. Használata átgondolást igényel, elsősorban: folyosókon,
mellékhelyiségekben, közösségi terek esetében érdemes használni. Olyan helyeken, ahol
nem tartózkodunk huzamosabb ideig, illetve ahol problémát okoz a villany le és felkapcsolgatása (sokat felkapcsolva hagyják).
Ára: 4700 Ft
Beszerzés: http://zoldzug.hu

PC készenléti kapcsoló
Leírás:
Segítségével egy gombnyomással energiatakarékos üzemmódba állíthatja a számítógépet,
ismételt megnyomásával a PC ismét normál üzemmódra vált.
Támogatott operációs rendszerek: Windows 98/ME/2000/Vista/Mac.
Ára: 3800 Ft
Beszerzés: http://zoldzug.hu

Piranha ezüst/fekete villanyborotva
Leírás:
Az első dinamós 2 körkéses villanyborotva. AC adapterrel is tölthető. (1 percnyi tekerés
1 borotválkozásnyi időre elég. A teljes feltöltöttség 2 órányi borotválkozási időt biztosít.)
Ára: 7990 Ft
Beszerzés: http://zoldzug.hu

Víztakarékos betét csaphoz (2 db)
+ zuhanybetét (1 db)
Leírás:
A víztakarékos betét segítségével akár 50%-kal is csökkenthető a vízfogyasztás. A csomag
2db csapbetétet és 1db zuhanyfej betétet tartalmaz, amely 2 hagyományos csap (pl.
konyhában és a fürdőszobában) illetve egy zuhanyzófej "átalakítására" elegendő.
Ára: 1390 Ft
Beszerzés: http://zoldzug.hu

Eco dominó
A játék segít a gyerekeket a környezettudatos viselkedésre nevelni. Mialatt a gyerekek
végigjátszák a játékot sokat megtanulhatnak az ökoszisztémáról és felfedezhetik a víz,
energia és a hulladék körforgását.
A játék tartalma: 1 darab 4 részből álló játéktábla, 4 figura, 1 nagy dobókocka, használati
utasítás
Játékosok száma: 2-4 gyermek
Ajánlott: 3-6 éves korosztály számára
Ár: 4.400,- Ft
Beszerzés: http://www.katica.hu/
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A NOE Régióközpontjai, a régiós titkárok elérhetőségei

Régió

Régiós titkár

E-mail

Horváth Hajnalka
Tel.: 70/776-0011

horhajni@gmail.com

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

angelika.budai@gmail.com

Várdainé Kiss Krisztina
NOE flotta: 70/332-3514

vardaikr@t-online.hu

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

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

bertalan.z@fibermail.hu

KözépMagyarország
(Monor)

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

szonyis@monornet.hu

Szilágyiné Kerekes Margit
Tel.: 70/776-0877

sznkmmar@gmail.com

Benedek Szilvia
Tel.: 70/332-3509

bszilvi0502@freemail.hu

Felső-Duna
(Győr)

Balaton
(Nagykanizsa)

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

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

zhorvath.tamas@nane8800.hu

juveno@citromail.hu

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

Az első két havi szám kivételével megjelenik minden második héten.
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