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A szerkesztő: Vadovics Edina
Forrás: http://lemon.hu/2015/12/16/vicces-illusztraciok-meselik-el-hogyan-valtozott-meg-a-vilag/
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Kislábnyom tippek
Hogyan együnk fenntarthatóbban, azaz zölden és felelősen?
Az alábbi tanácsok között biztos mindenki talál olyat, amit még nem csinál, de érdemes lenne kipróbálnia. Van, amit nehezebb
megvalósítani, van, amit könnyebb: kezdjük azzal, ami könnyűnek ígérkezik, aztán lépésről lépésre haladjunk tovább!
1. Tegyük el, főzzük be a szezonális terményeket
Egész évben érdemes tartósítani az épp
aktuális, friss és szezonális zöldségeket és
gyümölcsöket. Így szezonon kívül (télen, kora
tavasszal) nem kell a drága és távolról érkezett
terményeket megvennünk, csak be kell
mennünk a kamrába, padlásra vagy pincébe és
elővennünk a saját gyártású finomságokat.
Eltevéshez ötletek, receptek ITT.
Az eltevésre szánt zöldséget, gyümölcsöt - ha nem mi magunk
termesztjük (még) - helyi termelőktől vagy "szedd magad" akciók
keretében szerezzük be.
2. Vegyünk bio húsokat
Ha eszünk húst, igyekezzünk bio forrást, vagy legalábbis
megbízható, kistermelői forrást felkutatni, olyat, ami szabadon
tartott és nem hormonkezelt állattól származik. Ha van rá
lehetőségünk, együnk vadhúst.
3. Komposztáljunk
Erre nem csak akkor van lehetőségünk, ha
kertünk is van. Indíthatunk társasházi
komposztálást, vagy ha ez nehéznek
bizonyul,
komposztálhatunk
giliszták
segítségével
saját
konyhánkban,
kamránkban, pincénkben vagy teraszunkon.
Aztán a következő évben használhatjuk ezt
a komposztot, hogy mini-kertet alakítsunk ki,
vagy tápláljuk szobanövényeinket.
Komposztálás lakásban, információk pl. ITT.
4. Csapvizet igyunk
A palackozott víz egyszerűen felesleges, és a
legtöbb
esetben
nincs
bizonyított
pozitív
egészségügyi hatása. Ha úgy érezzük, hogy
csapvizünk tisztításra szorul, szereltessünk be
vízszűrőt, vagy használjunk vízszűrő kancsót, és
vigyük magunkkal kulacsban a vizet.
5. Vásároljunk helyi termékeket
Amikor csak lehet, helyi terméket vegyünk, helyi termelőtől.
Számos előnye van, többek között segít a szállításhoz
kapcsolható
üvegházhatású
gázok
kibocsátásának
csökkentésében, de támogatjuk vele a helyi gazdaságot is.
6. Használjuk újra a főzővizet
Tésztát főzünk vagy zöldséget párolunk? Ne öntsük ki a főzővizet,
hiszen teli van mindenféle finom ízzel. Hasznosítsuk pl. rizs,
kuszkusz vagy leves főzésére.
7. Szerezzünk be jó minőségű edényeket
Emlékszünk még a 90-es években divatos teflon
edényekre? Sajnos, azóta kiderült, hogy ha
megsérül
a
bevonat,
különböző
negatív
egészségügyi hatásuk lehet ezeknek az
edényeknek. Szerezzünk be inkább rozsdamentes
fém, kerámia vagy öntött vas termékeket. Vagy
kérjünk ilyeneket ajándékba!

8. Helyettesítsük mézzel a finomított
cukrot
Használjunk mézet a finomított cukor helyett sokkal
fenntarthatóbb
és
számos
pozitív
egészségügyi hatása van.
9. Vásároljunk méltányos kereskedelemből (fairtrade)
származó termékeket
Ha teát, kávét, kakaóport vagy csokoládét vásárolunk,
igyekezzünk fairtrade minősítésű termékeket választani. Ezzel
támogatjuk, hogy a munkások jobb munkakörülmények között,
magasabb fizetésért és fenntarthatóbb termelési módszereket
használva állítsák elő az élelmiszereket.
10. Ne használjunk műanyag termékeket
A műanyagoknak számos negatív környezeti hatása van. Ezért, ha
új edényre stb. van szükségünk, ne műanyagot válasszunk,
hanem, például ha tároló edényekről van szó, részesítsük
előnyben az üveg vagy fa termékeket.
11. Gyűjtögessünk
Menjünk gyűjtögető sétákra, túrákra:
gyűjtsük be így a gyógynövényeket,
magvakat, gombát és mindenféle ehető
virágot. Fedezzük fel ilyen szempontból is
környékünket!
Gyűjtésről, erdő-mező receptjeiről pl. ITT.
12. Hasznosítsuk kreatívan a maradékokat
Ne hagyjuk felhalmozódni, és még inkább: ne dobjuk ki a
maradékokat, keressünk új megoldásokat, új recepteket
újrahasznosításukra. Szakácskönyv ITT.
13. Vásároljunk nagyobb kiszerelésben
Bizonyos élelmiszereket - pl. bab, lencse, rizs stb. - vásároljunk
nagyobb kiszerelésben. Így olcsóbb is, és sokkal kevesebb
csomagolóanyagot kell eldobnunk...
14. Kertészkedjünk, ültessünk, nevelgessünk...
Kertészkedni
bárhol
lehet:
ablakpárkányon,
teraszon,
tetőn, falon... Ültessünk és
termeljünk a helynek megfelelő
gyógynövényeket, hagymákat
és
zöldségeket.
A
szobanövényekkel
egyszerre
öntözhetjük majd őket.
Olvasnivaló: Kert mindenhol (Tippek rovat)
15. Használjunk "igazit"!
Felejtsük
el
az
eldobható
tányérokat,
evőeszközöket,
szalvétákat,
törlőket...
A
mindennapokban is, de ünnepekkor se féljünk
elővenni a speciális étkészletet, vagy ha nincs,
használjuk
megszokott
tányérjainkat,
evőeszközeinket, és díszítsük fel inkább az
asztalt és környezetét.

Forrás: http://www.growriverside.com/18-ways-to-eat-sustainably-in-2016/
További tippek: Energiatudatos és etikus élelmiszerfogyasztás (Kislábnyomos életmód rovat), Tippek főzéshez, beszerzéshez, tároláshoz
Kapcsolódó olvasnivaló: Hűtőnk és a gleccserolvadás meg a globális élelmiszerlánc
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EnergiaKözösségek hírek

Hogy állnak az EnergiaKözösségek?
Lassan túl van az EnergiaKözösségek 5. évada az első 2 hónapon. A
közösségek szorgalmasan takarékoskodnak és már elég szép
megtakarítással büszkélkedhetnek. Motivációként készítettünk egy
grafikont, minden érdeklődő számára, mennyit is lehet kb. 2 hónap
alatt megtakarítani, ha következetesen odafigyel az ember.
A grafikonon a jelenlegi első 5 helyezett közösség közösen elért
megtakarítása látható. A közösségek tagjait képező 25-35 háztartás
együttesen 125 333 kWh-nak megfelelő energiát takarított meg, ami
22%-os energiafogyasztás csökkentést jelent a referencia időszakban
fogyasztott energiához képest. Ha belegondolunk, hogy ilyen rövid idő
alatt ekkora változás elérhető, talán kedvünk támad kipróbálni
magunkat is! 

- 125 333
kWh
- 22%

Így az energiatudatos életmód előnyei környezetünk védelme mellett a
havi számlák csökkenésében is megmutatkozik majd! 

Áram-megtakarítási kihívás: kiírtuk a 2. versenyfeladatot
A második feladat során a Közösségek választhatnak 2 izgalmas feladat közül. Az első opció egy igazi kihívás, amely során kipróbálhatják,
hogy 1 hét alatt mennyivel tudják csökkenteni áramfogyasztásukat (remélve, hogy ez tovább segíti a versenyben való megtakarítást).
Ha valaki egy kicsit másféle kihívásra vágyna, a 2. opció erre is teret ad, hisz a közösségek dönthetnek úgy is, hogy energiatakarékos
életmód és megtakarítások témakörében egy Tudáspróbát készítenek. A feladatok beadási határideje március 31.
Az első lehetőség azonban természetesen mindenki számára nyitva áll, nem csak az energiaközösségek számára! A honlapunkon
találhattok egy kis inspirációt is hozzá egy angol újságírótól (tippek rovat)! 

A tavasz beköszöntével a Spórolunk@kiloWattal verseny is elindul
2016. február 11-én tartottuk a Spórolunk@kiloWattal projekt Nyitórendezvényét az Alapvető Jogok
Biztosának Hivatalában. Ezzel az eseménnyel a hivatalosan március 1-jén induló versenynek adtuk
meg szimbolikusan a kezdő lökést. A Nyitórendezvényen részt vettek a versenybe bekapcsolódó
intézmény és önkormányzatok vezetői, szakemberei, kapcsolattartói és a Munkahelyi
EnergiaKözösségek tagjai.
A rendezvényt dr. Garamvári Miklós, a helyszínt biztosító és egyben szintén versenyző intézmény
főtitkára, és dr. Szabó Marcel, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes
nyitották meg köszöntőbeszédeikkel. A GreenDependent Intézet részéről Vadovics Edina és
Vadovics Kristóf tartott előadást többek között a verseny menetéről és a dolgozók motiválásáról,
valamint az egyik résztvevő önkormányzat, Budapest – Hegyvidék alpolgármestere és egyben a
Klímabarát Települések Szövetségének elnöke, Kovács Lajos tartott ízelítőt abból, hogy milyen
önkormányzati jó példák vannak az országban az energiahatékonyság terén.
Az előadások mellett csoportmunkára is jutott idő, amely során a Spórolunk@kiloWattal
versenyben résztvevő épületek képviselői beszámoltak, mik a versennyel kapcsolatos terveik az
elkövetkezendő egy évre, valamint milyen jó ötletek jutnak eszükbe, amelyek szerintük
előmozdíthatják ezen tervek sikeres megvalósulását.
Zárásként a finom ebéd mellé desszertnek Spórolunk@kiloWattal logós torták közül lehetett
válogatni, közben pedig a résztvevők jobban meg is ismerhették egymást, a csoportmunka alatt
elindult beszélgetést folytatva további tapasztalatokat és ötleteket cserélhettek. A rendezvényről
nem távoztak üres kézzel a résztvevők, kiosztottuk ugyanis az épületek kezdőcsomagjait, amelyek
egyrészt a verseny népszerűsítésében nyújtanak segítséget, másrészt pedig hasznos eszközökkel
járulnak hozzá energiamegtakarítási törekvéseikhez.
A Nyitórendezvény utáni héten pedig megkezdődtek a képzések is, amelyet a GreenDependent
Intézet tart február és március során a résztvevő épületek dolgozói számára összesen 11
különböző helyszínen elszórtan az országban. A képzés úgynevezett helyszínbejárással indul,
amikor az adott épület egy részét a dolgozókkal - a helyi EnergiaKözösség tagjaive - közösen
bejárjuk, és együtt átbeszéljük, hogy mikre lesz érdemes odafigyelni az egyéves
energiamegtakarítási verseny során.
Bemutatjuk továbbá mindazt, amiben az Intézet a benevezett épületek segítségére lesz az egy
év során. Emellett elkezdik a képzésen résztvevők felvázolni energiamegtakarítási akciótervüket
is, amely a verseny egyik fontos eleme. További információk: www.sporolunk.org
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Kislábnyom hírek
A magyar falu, ahol összefogtak...
Mátraverebélyen, a kétezer lakosú Nógrád megyei faluban a közmunkán kívül nincs sok pénzkereseti lehetőség. A falu képe nem
egységes: a települést kettészelő 21-es úttól felfelé főleg romák élnek, a legtöbben rossz körülmények közt, omladozó házakban. Az út
másik oldalán a hozzájuk képest jómódúak laknak... A falu életében fordulatot hozott, amikor nemrég belátták, hogy csakis összefogással
léphetnek túl a közös problémákon.
Két évvel ezelőtt Mátraverebélyben megmozdult valami. A Habitat for Humanity és a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és
Szószólók Szövetsége (NMCKKSZSZ) közösen úgy látták, ideje lenne összefogniuk a falu legfontosabb szereplőinek, hogy kiutat
találjanak a nehéz helyzetből. Az így létrejött településfejlesztési kerekasztal hétszer ülésezett 2013 novembere és 2014 márciusa közt, és
a problémák beazonosítása után konkrét javaslatokat tett a szociális-lakhatási viszonyok, az oktatás és a gyerekek korai fejlesztésére.
Fontos volt emellett, hogy nemcsak a problémákat gyűjtötték össze, hanem megtanulták értékelni a falu előnyeit is.
A kerekasztal legfontosabb eredménye a HabitatPont program elindítása volt 2014 nyarán, amelynek
keretében a Habitat for Humanity szervezet támogatta a szegénységben élők házának felújítását. Ez
konkrétan azt jelentette, hogy a résztvevőknek csak a költségek harminc százalékát kellett kifizetniük,
negyven százalékát le kellett dolgozniuk, harminc százalékot pedig teljesen elengedtek nekik.
„Először nem nagyon értették meg az emberek, mi szükség van erre, bizalmatlanok voltak egymással
szemben. Azt kérdezték: minek menjek át hozzád. Minek segítsek neked? Óriási dolog, hogy végül
segíteni kezdték egymást, és valódi közösség kezdett kialakulni. Önerőből, a 65 ezer forintos
keresetükből nem tudtak volna ilyen eredményeket elérni” – emlékezett vissza Berki Judit, az
NMCKKSZSZ munkatársa. Tizenöt család otthonát sikerült ilyen módon felújítani, lett volna még több
jelentkező is, csak sajnos egyelőre a források elfogytak a további felújításokra.
A házfelújítások mellett a kerekasztal az oktatásban érte el a legnagyobb eredményt. Hatékonyabbá tették az óvodás gyermekek egyéni
fejlesztését, valamint további siker, hogy a helyi általános iskolában a magyart most már magyar szakos tanár tanítja. Emellett érettségi
felkésztő is beindult azon gyerekek és felnőtteket számára, akiknek eddig kevés esélyük lett volna a sikeres vizsgára.
Továbbra is fajsúlyos kérdés a helyiek eladósodási problémájának megoldása, összesen 15 millió forintos áramtartozást halmoztak fel
ugyanis a mátraverebélyiek, és a gyűlő kamatok miatt egyre reménytelenebbé válik a tartozások rendezése. Sok még a teendő tehát, és a
kerekasztalnak nem minden javaslata valósult meg egyelőre, de a résztvevők mind egyetértenek abban, hogy megérte létrehozni a
településfejlesztési kerekasztalt, hiszen végre sokan megtanulhatták, érdemes összefogni a közös célokért, ráadásul a falu két része közt
is megindult a párbeszéd.
Forrás: http://abcug.hu/csoda-van-egy-magyar-falu-ahol-osszefogtak-lakok/

Újjáéledő városrészek – jó példák Észak-Amerikából
Az Amerikai Egyesült Államoknak és Kanadának van egy-egy kis szeglete, ahol a lakók kezükbe
vették közvetlen környezetük sorsát és közösségi beketetésbe fogtak. Minneapolisban úgy kezdődött,
hogy a helyi lakosok egy csoportja a bank helyett egy közös alapba gyűjtött némi pénzt, amelyből két
elhagyatott épületet megvásároltak, majd kiadták üzlethelyiségeknek. A konstrukció lehetővé tette,
hogy kevés megtakarítással is be lehessen szállni, valamint néhány lelkes tag nemcsak a pénzét,
hanem az idejét is befektette, amit tudtak ugyanis, maguk intéztek el, ezzel is költségeket spórolva.
A kanadai Sangudoban is hasonló vállalkozásra szánták el magukat a helyiek, új életet lehelve ezzel
a környék életébe, hiszen a megvásárolt, eddig üresen álló épületek megújulásával új munkahelyek
is létrejöttek, bővült a helyben beszerezhető termékek és szolgáltatások köre, megnőtt a szomszédos boltok forgalma is, valamint
felértékelődtek a környékbeli lakások. Az új üzletbérlők is magabiztosabban vesznek ki egy addig kongó helyiséget, ha tudják, hogy
főbérlőik egyben leendő vásárlóik. A kör pedig bezárul, hisz a megelégedettebb helyiek nagyrészt a beruházók maguk. A minta egyre
terjed a kontinensen, ahol a jogszabályi környezet is fokozottan igyekszik kedvezni a közösségi beruházásoknak.
Forrás: http://www.yesmagazine.org/new-economy/neighbors-got-together-buy-vacant-buildings-renting-bike-shop-brewer

A NASA Goddard Institute for Space Studies adatai szerint – amióta mérések
léteznek – a világ átlaghőmérséklete még sosem volt olyan magas, mint 2016
januárjában. Jóllehet, a meleghez a globális felmelegedésen túl idén az El
Niñónak is köze van, ugyanakkor az amerikai Nemzeti Óceáni és Légköri
Hivatal igazgatója arra figyelmeztet, hogy hosszú évek trendjébe illeszkedik
az, hogy az idei január ennyire meleg volt, illetve ide tartozik az is, hogy 2015
volt a legmelegebb mérhető év a Földön.
Forrás:
http://index.hu/tudomany/2016/02/16/soha_nem_volt_meg_ilyen_meleg_janua
rban/; https://www.co2.earth/monthly-co2
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Érdemes rápillantani
Konyhakert ásás, kapálás nélkül!
Krumpach Erzsébet: A bőség kertje
A bőség kertje című könyvben bemutatott biokertészkedési módszerek alapelve, hogy lessük el a természetben
lezajló spontán folyamatok titkát és azokat ötvözzük a néhány generációval ezelőtti hagyományos kertészkedési
tudással. Másoljuk és utánozzuk le a beavatkozás nélküli termesztés fortélyait a saját konyhakertünkben, idő- és
energiatakarékosan jussunk egészséget szolgáló étel-alapanyagokhoz.
Az ökológiai szemléletű kertészkedés megszállottainak segít a könyv szerzője
hasznos, pénztárcakímélő és vegyszermentes tanácsokkal. A megosztott
biotermesztési praktikák gyakorlatba ültetésével kényelmesen érhetünk el
eredményeket a kertünkben.
Fellapozva a könyvet kedvet kapunk a porhanyós föld illatú kétkezi munkához, amiben örömünket,
nyugalmunkat leljük. A kerítésünk túloldaláról rácsodálkozó szomszédoknak kell majd
magyarázkodnunk, hogy a mi kertünk miért is „zöldebb”. 
Forrás: http://www.bosegkertje.hu/
Kiadványba belelapozhatunk: http://www.bosegkertje.hu/index.php/pelda-oldalak-2

12 építészeti trükk, amit a világ tanulhat Medesértől
Kitől? Milyen sértől? Medesértől?
Nagymedesér vagy Medesér egy székelyföldi falucska, alig 150 lakossal. Ennek a falunak a házait fényképezve
állított össze Egyed Ufó Zoltán fotós és újságíró 12 megszívlelendő tanácsot a fenntarthatóság jegyében
mindazoknak, akik építeni, szépíteni szeretnék saját lakóterüket.
A nagyrészt rég épített házak és gazdasági épületek fényképei mellé frappáns és
elgondolkodtató megjegyzéseket fogalmaz a szerző. Természetes és helyi építkezési
anyagok használatára, a fokozatosság éa „a kicsi szép” alapelvére, a túlmértezés
veszélyeire hívja fel a figyelmet az újságíró.
A fotóalbum folytatása is elkészült, virtuális sétát tehetünk bakancsban vagy gumicsizmában
Medesér házai körül.
Forrás: http://uh.ro/kepriport/804-12epiteszetitanacsnagymedeserrol/
Fotók: Egyed Ufó Zoltán

Nem is fénylik, mégis arany!
Két kutatás eredményei találtak bizonyítékot arra, hogy az emberi ürülékben található mikrószkópikus
fémrészecskék (arany, ezüst, platina) aránya és értéke már súrolja a „kibányászhatóság” határát.
Kaithlen Smith kutatócsoportja azt állítja, hogy a kanalizálási rendszerek tele vannak arannyal, ezüsttel és
platinával, ezekből a legtöbb a szépítőszerekből és dezodorokból kerül a szervezetünkbe, és távozik a
végbélnyíláson. Szerintük ezek többnyire felgyülemlenek a víztisztító-rendszerek szűrőin, ahonnan össze
lehetne gyűjteni.
Egy másik kutatás eredménye alapján elképzelhető, hogy mindannyiunk szervezetéből 12 eurónyi nemesfém távozik évente. A
„kibányászás” módszere még nem világos a kutatók számára, viszont a felismerés új lehetőségeket hozhat a szennyvíz tisztítása után
megmaradó biomassza felhasználásában. Bizonyára akadnak olyan vállalkozókedvű „aranyásók”, akik a jövőben nem riadnak vissza a
módszerekkel való kísérletezéstől.
Forrás: http://think.transindex.ro/?p=38968

Megváltoztatható a világ 100 dokumentumfilm segítségével
Végre egy helyre, egy virtuális polcra rendezve találjuk meg azokat a dokumentumfilmeket, amelyek
az elmúlt években hozzajárultak egy tudatosabb életmód kialakításához. Az általuk keltett hatás nem
rengette meg (még) alapjaiban társadalmunk mindennapjait, de kisebb közösségek szerteszét a
világban tanultak belőlük.
Mindenik témája provokatív, gondolkodásra, empátiára ébreszt, ugyanakkor a használt filmtechnikai
módszereivel is lenyűgöz. *** Kívánunk hatásukként harsány vitákat, álmatlan éjszakákat és
berögzült szokások megváltoztatását!
Forrás: http://www.filmsforaction.org/articles/the-top-100-films-for-action/
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Igazságosság ökológiai korlátok közt
- hogy mindenkinek jusson, de maradjon is
Bakancslistára érdemes “könyvesbolt”
Hay-on–Wye egy walesi kisváros az angol határ közelében. A városkának két
jellegzetessége van: egy kissé romos normann vár és a könyvek! Richard Booth, aki
korábban a kastély tulajdonosa volt és egy saját könyvesboltot is működtetett,
meglátta a lehetőséget, amellyel karaktert és hírnevet szerzett a kis településnek.
Elkezdte népszerűsíteni a város fő kereskedelmi tevékenységét, a könyvesboltokat,
amiből egykettőre évenként megrendezésre kerülő, nagy irodalmi fesztivál lett, a világ
minden tájáról csábítva előadókat és látogatókat. Ez az esemény jelenti jelenleg Hay
városának fő gazdasági motorját. A várnak 2011-ben új tulajdonosa lett, egy újonnan
alakult közhasznú szervezet, a Hay Castle Trust személyében, aki a felújítás
elősegítése érdekében egy remek ötlettel tette még érdekesebbé Hay városát.
A város szűk, kanyargós utcái tele vannak könyvesboltokkal, de talán a legszokatlanabb és legelragadóbb ezek közül az, ami a város
középpontjában e középkori falak mögött rejtőzik az új tulajdonosnak köszönhetően. A kastélyudvarba belépve a látogató ugyanis nem
mindennapi meglepetésben részesül. A középkori falak mellett könyvespolcok sorakoznak tele könyvekkel, mindenki számára elérhetően,
bár az időjárási viszontagságoktól nem teljesen védetten. A kastélyhoz vezető lépcső mellett egy régi támfalon értesítés hirdeti, hogy a
Becsület Könyvesboltban járunk. A könyvekért kért csekély támogatásunkat egy, a falba épített kis perselybe lehet bedobni, amivel a
kastély felújításához is hozzájárulhat az olvasó. 
Forrás: http://www.dailykos.com/story/2013/07/11/1222604/-Honesty-Bookshop-Hay-on-Wye#

Biobrikettel a helyi fenntarthatóságért
Önkéntesek segítségével működik az Igazgyöngy Alapítvány két nemzetközi díjjal is
jutalmazott biobrikett programja Toldon.
A biobrikett száraz mezőgazdasági és faipari melléktermékekből, növényi rostokból
előállított környezetbarát tüzelőanyag. Gyártásához sokféle alapanyag felhasználható,
így minden közösség a helyi adottságoknak megfelelően alakítja ki saját „receptjét”.
Toldon a szántóföldi művelés miatt nagy mennyiségű mezőgazdasági melléktermék áll
rendelkezésre, míg a tűzifa beszerzése óriási költségekkel jár a helyi családok
jövedelméhez képest. Az egészségre káros anyagok tüzelésének megelőzésére remek
alternatívát kínál a közösség által megtermelt biobrikett.
A programban használt technológiát egy amerikai szervezet, a Legacy Foundation, fejlesztette ki. A rendszer előnyei, hogy kis
befektetéssel, helyi anyagok hasznosításával és egyszerű, kézi hajtású gépekkel egy közösség saját magának előállíthatja a tüzelőjét,
miközben munkahelyeket teremt, csökkenti a helyiek tüzelőköltségét és még az erdőket is kíméli.
Forrás, videó beszámolóval: http://igazgyongy-alapitvany.hu/alapitvany/biobrikett-program/

magdas Hotel: fő a nyitottság
A magdas Hotel Bécsben van, és a Karitász működteti: egy korábban öregek otthonaként működő épületet alakítottak
hotellé. Különleges, mert 14 országból származó emberek dolgoznak itt, összesen 27 nyelvet beszélnek, és számos
kultúrát is képviselnek. A Karitász a hotelt társadalmi vállalkozásként működteti, így a cél nem a profit, hanem a
nyitottság és az emberiesség maximalizálása. A hotelben volt menedékkérők tanulhatnak, lehetnek gyakorlaton, és
dolgozhatnak is - így is építve a társadalom és a vendégek nyitottságát a menekültek iránt, valamint beilleszkedésiés munkalehetőséget biztosítva számukra.
A hotel azonban nem "csak" társadalmi szempontból felelős, a környezeti fenntarthatóságra is nagy figyelmet fordítanak. Többek közöt
úgy, hogy a reggeli csupa szezonális és nagyrészt hely finomságokból áll, a bárban bio és méltányos kereskedelmből származó italokat
szolgálnak fel, a bútorzat jelentős része újrahasznosított, felújított, és kézzel készített, nem osztogatnak eldobható vagy mini kiszerelésű
reklámanyagokat és illatszereket, és kerékpárt is lehet kölcsönözni. *** Mi már jártunk ott, nagyszerűen éreztük magunkat, ajánljuk
kipróbálásra!

Forrás: saját látogatási élmény, a Guardian cikke
A maddas Hotel és szobafoglalás: http://www.magdas-hotel.at/en/home/
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