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Összetartó világ?! 

Az Összetartó Világ (The Converging World) egy Egyesült Királyságban működő jótékonysági 

szervezet, melynek célja a társadalmi egyenlőtlenségből eredő problémák kezelése a fejlett és 

fejlődő országok közösségeinek összekapcsolásával. 

Hisznek abban, hogy a nagy, világméretű problémákra – ld. klímaváltozás, egyenlőtlenségek és 

szegénység – van emberi léptékű megoldás, ha késlekedés nélkül és összefogással cselekszünk. 

Szeretnék csökkenteni az energiában és lehetőségben bővelkedő és ugyanezekben szűkölködő 

közösségek közti szakadékot, és olyan társadalmat teremteni, ahol mindenki egyforma 

lehetőségekkel bír. 

Céljaikat a fejlett országok közösségeinek és polgárainak támogatásából valósítják meg.  Az 

adományokból akkreditált, megújuló energiákat hasznosító projekteket futtatnak a fejlődő 

országokban.  A beruházásokból származó profitot olyan kezdeményezésekbe fektetik, amelyek 

tiszta, fenntartható és alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdasági fejlődést eredményeznek. 

A támogatásokat a következőkre használják: 

1. Megújuló energiák alkalmazása 

2. Közösségek klímaváltozáshoz történő 
alkalmazkodásának segítése 

3. CO2-kibocsátás csökkentése 

Gyakorlati példa – és Az 

Összetartó Világ indulása 

Chew Magna egy dél-angliai falu a Chew Völgyben, 

amelynek lakosai (1160 fő) kezdeményezték a „go 

zero”, azaz a nulla hulladék/nulla kibocsátás projektet. 

Hamar rájöttek, hogy ennek az igen nagyratörő 

célkitűzésnek globális következményei is vannak: nem 

tudják ugyanis minden környezeti és társadalmi 

hatásukat lokálisan, helyben semlegesíteni.  

Ezért kapcsolatot építettek ki egy szegény indiai 

közösséggel Dél-Indiában, Tamil Nadu államban. 

Indiában szélkerekeket építettek, amelyek 

eredményeként keletkezett karbon kreditet Chew 

Magna lakói és az ott működő vállalkozások vehették 

meg karbon kibocsátásaik semlegesítésére. Ennek 

többszörösen pozitív haszna volt: egyrét Chew Magna 

közelebb került céljának eléréséhez, azaz ahhoz, hogy a település nulla kibocsátású legyen. 

Másrészt, Tamil Nadu szén-dioxid kibocsátása drasztikusan csökkent, valamint az extra energia 

értékesítéséből befolyó pénz segítségével a helyi közösség jól-létét növelő projekteket indítottak be, 

amelyek eredményeként csökkent a szegénység (pl. írástudatlanság csökkentése, helyi közösségek 

oktatása és támogatása). 

Ez a projekt és kezdeményezés inspirálta aztán Az Összetartó Világ létrehozását. 

Vajon Magyarországon melyik lesz az első település aki ilyen “vállalkozásba” kezd? 

A szerkesztők: Vadovics Edina és Antal Orsolya 

  

A Chew Völgy (Chew Valley) lakói által 
támogatott szélkerék Dél-Indiában, Tamil 

Nadu államban 
Forrás: The Converging World 

http://www.theconvergingworld.org/
http://www.gozero.org.uk/
http://www.gozero.org.uk/
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Kislábnyom program hírek 
 

  

Kezdődik a háztartások energiatakarékossági versenye! 
Szeretnéd  

megtudni mekkora a karbon-lábnyomod? 

Szeretnél 

energiát beruházás nélkül megtakarítani? 

Szeretnél  

egy versenyben értékes nyereményeket szerezni?  
 

Látogass el a www.kislabnyom.hu honlapra és regisztrálj! 

 

Nyeremények Közép-Magyarország legjobban szereplő 7 háztartása számára: 

 Fődíj: A++ energiaosztályú hűtőszekrény, amelyet a verseny főtámogatója, a Sharp ajánlott fel 

(Két irányba nyitható ajtó, hibrid hűtőrendszer, teljesen „no frost”, LED-es világítás, inverteres technológia) 

 2. díj: laptop 

 3-4. díj: környezetbarát családi nyaralás 

 5. díj: egy női és egy férfi kerékpár 

 6. díj: kerékpár  

 7. díj: környezetbarát ajándékcsomag 

További értékes külön díjak a következő kategóriákban: 

 legzöldebb, legenergiatakarékosabb háztartás  

 legjobban szereplő KIS (1-2 fős) háztartás 

 legjobban szereplő KÖZEPES (3-4 fős) háztartás 

 legjobban szereplő NAGY (5+ fős) háztartás 
 

Csökkentsétek otthon az energiafogyasztást, mérjétek az eredményt, oldjátok meg a 3 versenyfeladatot! 

Várjuk a háztartások jelentkezését,korhatár nincs, előzetes tudás nem szükséges! 

 

További információ: GreenDependent Egyesület, 28/412-855, 20/334-2889, 

info@kislabnyom.hu 

Folytatódnak a családi képzések 

A Kislábnyom program keretében 2011 októbere és novembere folyamán Pest megye és 
Budapest területén klímabarát háztartás képzéseket tartunk az alábbi településeken és 
időpontokban: 

 

Dátum Település Képzés helyszíne, címe Képzés ideje Klíma-koordinátorok 

november 
19. 

Szentendre 
Vizes Nyolcas Szabadidőközpont 

(Kálvária út 16/c.) 
10-16 óra Horváth Hajnalka 

november 
26. 

Pécel 
Szemere Pál Ált. Iskola 

(Kossuth tér 7.) 
10-16 óra Kaszap István 

november 
27. 

Vecsés 
Gróf Andrássy Gyula Ált. Iskola 

(Erzsébet tér 1.) 
14-19 óra 

Almássy Tamás 
Heinemann Ildikó 

A képzések ingyenesek, bárki számára nyitottak, előzetes tudás nem szükséges! 

Bővebb információ, illetve jelentkezés a klíma-koordinátoroknál, akiknek az elérhetősége itt, és a hírlevél végén is megtalálható. 

A képzésekről készült képes beszámolókat a kislábnyom honlapon található galériában lehet megnézni: http://kislabnyom.hu/galeria 

http://www.kislabnyom.hu/
mailto:info@kislabnyom.hu
http://kislabnyom.hu/kapcsolat
http://kislabnyom.hu/galeria
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EnergiaKözösségek 
  

 

Megtakarításra fel!  

EnergiaKözösségek nyitórendezvény Gödöllőn! 
Rohamosan közeledik - Magyarországon először  - az EnergiaKözösségek program indulásának 
időpontja. 2011. november 25-én délután 3 órától a gödöllői Művészetek Házában családi és 
szakmai programokkal, jókedvvel, zenével nyitjuk meg az EnergiKözösségek versenyt. 2011. december 

1-én több mint 100 család kezdi el mindennapi és kevésbé mindennapi trükkökkel lefaragni energia (és 
szén-dioxid) kibocsátását, valamint ezekkel együtt rezsijét is. A program célja, hogy beruházás nélkül 
érjünk el a program 4 hónapja alatt 9% energiamegtakarítást. A nyitórendezvény programja is ezt a célt 

segíti, hiszen a szakmai előadások mellett interaktív sarkokban ismerkedhetnek a résztvevők az energiatakarékosság különböző 
területeivel. 
Szakmai előadások: 

Energiahatékonyság, klímaváltozás és a jövő nemzedékek: Czippán Katalin, Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának Irodája 

Az önkormányzatok szerepe az energiahatékonyság megvalósításában: Bús Balázs, elnök, Energia-hatékony Önkormányzatok 

Szövetsége 

Gödöllő öko-város koncepciója és az energiahatékonyság: Dr. Fábián Zsolt, Gödöllő város alpolgármestere 

A közösségek szerepe a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodásban: Antal Z. László, elnök, Klímabarát Települések Szövetsége 

Az EnergiaKözösségek program bemutatása: Vadovics Edina, GreenDependent 

Interaktív sarkok: 

Kislábnyom energiatakarékossági vetélkedő gyerekeknek és felnőtteknek, nyereményekkel, a GreenDependent Egyesülettel 

A (klíma)tudatos szakács: könyvbemutató és ételkészítés a Védegylet és az 

ÉletKonyha közreműködésével 

Fair Trade termékbemutató, kiállítás és kóstoló a Védegylet Méltányos 

Kereskedelem munkacsoportjával 

Szigetelési bemutató a Wekerlei Társaskör Egyesület Zöld Hajtás Klubjával 

A program összeállításánál nem csak a felnőttekre gondoltunk! A gyerekek sem 
fognak unatkozni, hiszen a rendezvény kezdetétől gyermekprogramok várják 

szakszerű felügyelettel a kicsiket és nagyobbakat egyaránt, délután hat órától 
pedig táncház várja népzenével a táncos kedvűeket, melyhez a talpalávalót a 

Bivaly együttes szolgáltatja. 
A rendezvény alatt helyi alapanyagokból készült ételeket és italokat 
fogyaszthatunk és megismerhetjük a fair trade kávék és teák különleges világát is. 

A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött! 

Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Indulásra kész az EnergiaKözösségek program honlapja! 
Szorgalmas előkészületek után már elérhető az EnergiaKözösségek program honlapja a www.energiakozossegek.eu címen! 

Az érdeklődők itt olvashatnak bővebben a programról, a kapcsolódó friss hírekről, vagy arról, miért érdemes csatlakozni a versenyzőkhöz. 
Klíma-koordinátorainkat és a programban dolgozókat a Kapcsolat menüpont alatt ismerhetik meg azok, akik kíváncsiak arra, hogy 
településükön is csatlakozott-e a programhoz egy vagy több koordinátor, akik segítik a versenyzőket a megtakarítások elérésében. Ha 
esetleg nincs még koordinátorunk olyan településen, ahol szívesen versenyeznének, bárki csatlakozhat más települések koordiná toraihoz 
is! Ebben az esetben kérjük, hogy írjon nekünk! 

A Kampány anyagok menüpont alatt találhatók többek között útmutatók koordinátoroknak, önkormányzatoknak, családoknak egyaránt, és 
ha már eldöntöttük, hogy részt veszünk a versenyben, könnyen hozzájuthatunk az olyan fontos és szükséges dokumentumokhoz is, mint 
a háztartási adatlap vagy a fogyasztásmérő lap. A honlapot elsődlegesen a klíma-koordinátoroknak és a háztartásoknak terveztük. 
Regisztráció után bevihetők a háztartásokra vonatkozó adatok, és átlehet tekinteni más Közösségek adatait is. A háztartások nyomon 
követhetik energiamegtakarításuk mértékét is, és össze is tudják majd hasonlítani eredményeiket más közösségekével. 

Természetesen a honlap kalkulátora szabadon használható azok számára is, akik nem vesznek részt a versenyben, hiszen így is 
követhetik majd víz, gáz és áramfogyasztásukat. Ha időközben kedvet kaptok a versenyzéshez, csatlakozhattok jövőre Közösségetekkel 
együtt! 

Gyerekek „szigetelnek” a 

Nagycsalád – kis lábnyom program 

záró rendezvényén 

http://jno.hu/hu/
http://ehosz.hu/category/hirek/
http://ehosz.hu/category/hirek/
http://www.godollo.hu/
http://klimabarat.hu/
http://www.vedegylet.hu/
http://eletkonyha.hu/
http://www.vedegylet.hu/index.php?page=pages&page_id=79
http://www.vedegylet.hu/index.php?page=pages&page_id=79
http://www.wekerle.hu/zold_hajtas
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHd4ekdwY01BWTlHUlAzVldhOUVWemc6MQ
http://www.energiakozossegek.eu/
mailto:nelli@greendependent.org
http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/kamp%C3%A1ny-anyagok
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Klímabarát tippek 
 

  

Figyeljünk a fűtésünkre! 

Egy átlagos magyar háztartás energiafogyasztásának 75%-a megy el a fűtésre.
1
 Némi tudatossággal azonban hatékonyabbá tehető a 

fűtési energia felhasználása. Klímabarát fűtési ötletek következnek.  

Beruházás nélkül
2
 

 Ha lehet, az egyes helyiségekben helyi termosztáttal legyen állítható a hőmérséklet. Ha ez nem megoldható, tegyünk hőmérőt a 
szobákba, és rendszeresen ellenőrizzük, szabályozzuk a hőmérsékletet. Ha csak egy fokkal csökkentjük a lakás 
átlaghőmérsékletét, már akár 10%-kal is csökkenhet energiafogyasztásunk és a fűtés számlánk! 

 A legideálisabb a 18°C és 21°C közötti hőfok. Ha a 21°C-et kevésnek találjuk, öltöz-
zünk melegebben. 

 A hálószoba hőmérsékletét tartsuk 1-3 fokkal alacsonyabban, mint a lakás többi, 
gyakran használt helyiségét (16-18 fok is elegendő az alváshoz! Szervezetünknek jót 
tesz a viszonylag hűvös környezet, használjunk gyapjútakarót, igyunk egy meleg teat 
lefekvés előtt). 

 Ha van hősugárzónk, inkább azzal fűtsük ideiglenesen a ritkán használt helyiségeket 
(ilyen lehet pl. a fürdőszoba). 

 Biztosítsuk a megfelelő páratartalmat, így az alacsonyabb hőmérsékletet is mele-
gebbnek érezzük. 

 Ne feledjük a szobanövények pozitív hatásait: párologtatnak, és számos káros anyagot is megkötnek. (Figyeljünk oda viszont, 
hogy a hálószobába ne tegyünk túl sok növényt.) 

 Szellőztetéskor ne hagyjuk félórára nyitva az ablakot, inkább többször, de rövid ideig szellőztessünk! Így a bútorok sem hűlnek ki. 

 Fűtésre a legdrágább energia a fosszilis energiaforrásból előállított villamos energia. Ha árammal fűtünk, az majdnem háromszor 
annyi energiát emészt fel, mintha közvetlenül gázzal fűtenénk, az átalakítási és szállítási veszteségek miatt. 

Az egyes házak és lakások különböző idő alatt hűlnek ki és fűthetőek fel, attól függően, hogy hány eves az ingatlan és milyen a szigete-
lése. Egy újonnan épült, A-energiaosztályú lakás esetében a felfűtés nagyjából 15 perc. Nézzük meg, nálunk mi a helyzet, és ha van 
hőfokszabályzónk, ennek megfelelően állítsuk az időzítőjét – így finom melegre ébredünk és érkezünk haza, anélkül, hogy pazarolnánk az 
energiát. 

Szigetelés 

Szigetelésből sosem elég, minél több, annál jobb! A meleg nagyjából fele a falakon, ablakokon, 
padlón, és a tetőn át távozik, azaz, ha ezeken a pontokon nincs megfelelő szigetelés, jóval 
többe fog kerülni a tél… Keressünk meg minden rest és hézagot (ha biztosra akarunk menni, 
csináltassunk otthonunkról hőtérképet) és találjuk ki, hogyan szigeteljük a kérdéses területeket. 

Használjunk redőnyt és függönyöket 

Jelentősen javíthatjuk szobáink szigetelését már azzal is, ha kívülre redőnyöket szereltetünk fel 
és vastag függönyöket lógatunk az ablak elé télen! Napközben, ha hétágra süt a nap, hagyjuk 
az ablakokat szabadon és engedjük be a nap melegét. Éjszaka húzzuk be a függönyöket és 
engedjük le a redőnyöket – jóval több meleg marad a szobákban így, mint gondolnánk. 

Vackolódjunk be a konyhába 

Régi teleken a konyha volt a “hőközpont”: ez volt az egyetlen meleg helyiség, ahol főzni, enni és 
szomszédot vendégelni lehetett, itt játszottak a gyerekek, itt törték a diót a felnőttek és a jó 
melegben itt is mosdott az egész család – energiatakarékos volt, nem vitás, hogy egy 
helyiségre korlátozódott a családok élete. 

Nyilván senki nem fog hirtelen felindulásból beköltözni télire az ágyával a konyhába, de azon 
érdemes elgondolkodni, hogy egy-két szobával kevesebbet használjunk a hideg hónapokban, 
ha pl. családi házban lakunk. Ugyanakkor az is tény, hogy a téli búskomorságot kiválóan 
gyógyítja egy csésze jó forró leves, egy adag héjában sült krumpli vagy egy tálca illatozó 
sütemény – és ha már amúgy is begyújtjuk a sütőt, miért ne olvasgathatnánk az újságot vagy az 
emaileket is a jó meleg konyhában? A meleg duplán hasznosul, és közben lejjebb vehetjük a 
nappaliban a fűtést. 

Források:  

EnergiaKözösségek program - Top tips to keep in mind 

http://inhabitat.com/10-easy-tips-to-cut-your-home-energy-bill-this-winter/ 

                                                           
1
Király, Zs., Tóth, Zs. (szerk.) (2010) Lakcímke - Avagy hogyan nyerhet otthonunk az energiatanúsítvánnyal? Energiaklub. Letölthető: http://www.lakcimke.hu 

2
 Antal, O., Vadovics, E. (2011) Klímabarát háztartások – Útmutató családoknak 

Kép forrása: www.dreamstime.com 

Kép forrása:  
http://planetgreen.discovery.com 

Képforrása:  
http://planetgreen.discovery.com 

http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/home
http://inhabitat.com/10-easy-tips-to-cut-your-home-energy-bill-this-winter/
http://www.lakcimke.hu/
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Kapcsolódó rendezvények itthon 
 

  

Ökoszeminárium az ELTE-n 
Időpont: 2011. november 17. (csütörtök), 18:00 órától 
Helyszín: ELTE BTK Trefort kert, Könyvtár Klub (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.) 

Mire van energiád? Megtudhatod. Rémhírek és valós adatok – miből mennyi van még? Féljünk-e az atomenergiától? Mi az alternatíva? 

Immáron negyedik alkalommal kerül megrendezésre az Ökoszeminárium az ELTE Könyvtár klubban. Az est témája ezúttal az energia 
lesz, a fellépő zenekarok pedig garanciát nyújtanak az igazán energikus és élménydús szórakozásra. 

Program: 

Játékok és feladványok nyereménykönyvekért 

Kerekasztal-beszélgetés az alábbi vendégek részvételével: 

 Ámon Ada (elnök, Energiaklub) 

 Munkácsy Béla (adjunktus, ELTE TTK; elnök, Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület) 

 Szabó Dániel (geográfus hallgató, ELTE TTK) 

Koncertek 

További információk: Devescovi Balázs, devescovi.balazs@btk.elte.hu 
Forrás: http://okoszeminarium.hu/program/4-okoszeminarium 

Csere-bere börzék a “Ne vásárolj semmit” nap alkalmából 
Ruha csere-bere 

Időpont: 2011. november 24. (csütörtök), 17:30-19:00 óra 
Helyszín: ZöldBolt (Budapest, XII. ker., Kiss János alt. u. 35.) 

A "Ne vásárolj semmit" nap alkalmából ruha csere-bere börzét szervez a budapesti ZöldBolt, 
ahova mindenkit szeretettel várnak. Az esemény mottója: Ne vásárolj újat, inkább cseréld a 
régit! Amit adsz, azt várhatod te is! 

További információk: ZöldBolt, info@zoldbolt.hu, 20/462-6901 
Forrás: http://www.zoldbolt.hu/cikk/ne-vasarolj-semmit-csere-bere 

Növény csere-bere 

Időpont: 2011. november 25. (péntek), 16:00 - 20:00 óra 
Helyszín: Klebelsberg Kuno Művelődési, Kulturális és Művészeti Központ (1028 Budapest, Templom u. 2-10.) 

A budapesti Messzelátó Egyesület a "Ne vásárolj semmit” nap alkalmából növény csere-bere börzét szervez. Megunt, túlburjánzott, 
ajándékba szánt növényeket és kedvenc magokat várnak. A börzéről mindenki annyi növényt vihet haza, amennyit csak szeretne. 

További információk: Reök Cecília, 20/299-1040, reokcecilia@kulturkuria.hu 
Forrás: http://www.zoldbolt.hu/cikk/noveny-csere-bere-ne-vasarolj-semmit-nap 

Rendszeres csere-bere börze 

Időpont: Minden kedd és csütörtök, 14:00 – 18:00 óra 
Helyszín: Zöldpolc (1118 Budapest, Budaörsi út 131/A.) 

Elindult a Zöldpolc csere-bere börzéje! A börze lényege, hogy a megunt tárgyaink helyett olyat talál-
junk, amire valóban szükségünk van. Így nem kell újra költeni, és a régi se kerül a szemétbe. 

További információk: Zöldpolc, 20/265-6777, info@zoldpolc.hu 
Forrás: http://www.zoldpolc.hu/hirek/zoldpolc-csere-bere-borze 

TotálGlobál- Interkultúrális Teadélután 
Időpont: 2011.november 25. (péntek), 16:00 óra 
Helyszín: ELTE PPK Könyvtára, Budapest VII. Kazinczy utca 23-27. 

Az Anthropolis Egyesület szeretettel és egy csésze Fair Trade teával/kávéval várja az érdeklődőket ingyenes rendezvényére a Globális 
Nevelés Tudásközpontba. 

A téma: Minden, amit tudni kell a Fair Trade-ről, előadó: Újszászi Györgyi, Védegylet Egyesület  

Mit is jelent a Fair Trade, milyen úton érkeznek a méltányos kereskedelem termékei a fogyasztókhoz? Hogy néz ki Kenyában egy 
méltányos kávéültetvény?  

Forrás és további információk: http://www.globedu.eu  

mailto:devescovi.balazs@btk.elte.hu
http://okoszeminarium.hu/program/4-okoszeminarium
http://www.zoldbolt.hu/szemelyes-atvetel-budapest
mailto:info@zoldbolt.hu
http://www.zoldbolt.hu/cikk/ne-vasarolj-semmit-csere-bere
http://www.kulturkuria.hu/node/11149
mailto:reokcecilia@kulturkuria.hu
http://www.zoldbolt.hu/cikk/noveny-csere-bere-ne-vasarolj-semmit-nap
http://www.zoldpolc.hu/egyeb/zoldpolc-megkozelites
http://www.zoldpolc.hu/hirek/zoldpolc-csere-bere-borze
http://www.globedu.eu/
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Klímahírek külföldről 
 

  

Zöld hétköznapok Pozsonyban 
Hírlevelünkben sokat írunk arról, hogyan lehet zöld elkötelezettséggel élni hétköznapi életünket, akkor is, ha nagyvárosban lakunk. Mi a 
helyzet vajon a szomszédainknál? Pozsonyban például könnyebb zöldnek lenni, mint Budapesten? Kicsit körülnéztünk… 

Közlekedés és levegő 

A szlovák főváros méretét tekintve biztosan „élhetőbb”, mint Budapest – 450.000 lakójával 
nagyjából negyedakkora. Valahogy több hely jut az embernek az utcán, a buszon, a parkban 
és a biokávézóban is…  Bár a város délkeleti szélén hatalmas kőolaj-finomító működik, a 
Pozsonyt átfújó szelek gondoskodnak a levegőminőségről. Autó jóval kevesebb van, a buda-
pesti értelemben vett dugó jóformán nem létezik, legalábbis a pár perces lámpára várakozást 
nem lehet annak nevezni... Arányaiban mintha több lenne itt a sétálóutca is, szinte a teljes 
belváros, a vár és a Duna-menti rakpart is a gyalogosoké/bringásoké! A tömegközlekedés 
(troli, busz, villamos) kiváló, mindenhova el lehet jutni vele és meglepően olcsó, egy 15 perces 
jegy 200 Ft, egy egyórás, korlátlan átszállásra jogosító jegy 260 Ft. 

Biciklist azonban jóval kevesebbet látni a városban (túl sok a domb?). Az itteni Critical Mass egyelőre csak pár száz fős, de minden hónap 
utolsó hétvégéjén rendeznek bringázást népszerűsítő felvonulást (http://www.criticalmass.sk/). A budapesti Hajtás Pajtás Pozsonyban is 
nyitott irodát, Svihaj Suhaj néven működnek, azaz van környezetbarát futárszolgálat. 

Bevásárlás 

Pozsonyban nem nehéz tudatos vásárlónak lenni: szinte minden problémás, háztartásban használt 
termékből és élelmiszerből kapható öko/bio/újrahasznosított! Egyre több apró biobolt nyílik, ahol a 
nálunk megszokott termékeken kívül rengeteg cseh áru is található, kiváló minőségben és a hazaihoz 
hasonló „zöld árakon”. Van több kis és nagy piac helyi (nagyrészt határmenti magyar) termelőkkel, 
fakéregbe csomagolt juhsajt, házitojás/-kacsa/-tyúk, diós bácsi, gyógyteás néni és indiai vegetáriánus 
menü a belvárosi irodai dolgozóknak a „kevesebb-hús-fenntarthatóbb-élet” jegyében. 

Az itt is népszerű turkálókon kívül kétszer egy évben használt gyerekruha/babakocsi/játék bazárokat is 
tartanak, lehet adni-venni, az árak mint nálunk, 1-2-3 euró körül mozognak.  

A szülőket gyermekeik zöld nevelésében az elképesztő számban megjelenő gyermek magazinok is segí-
tik: az Okoska című újság pl. a teljes októberi számot a szelektív hulladékgyűjtésnek szentelte! 

Jártunkban-keltünkben láttunk lakcímkét népszerűsítő plakátot egy felújítás alatt álló házon és a zöldek 
tevékenységére utaló jelekkel is találkoztunk: leginkább a szlovák GreenPeace anyagaival és a Guerilla 
Gardening csoport növényültető akcióival, többek között a Parlamenttel szemben. 

Erdő a városban 

Pozsonyban meglehetősen sok a park és a zöld felület, és persze ott van a várost északról övező Kis-Kárpátok turistautakkal, pihenő 
övezetté kialakított völggyel és horgásztavakkal. A város Ausztria felőli végén, de még a városhatárokon belül (!!) a Duna-parton őzek 
isznak, hódok rágcsálják a fákat és nyugodtan lehet mezítláb sétálni a homokos-fűzfás parton. A központi kerületektől egy ugrásra 
található Horsky Park, azaz Hegyi Park azonban a szokásosnál is nagyobb figyelmet érdemel: a terület 1868 óta park, de nem a szó 
rendezett értelmében – egy valódi, 22 ha-os erdő lélegzik a város földrajzi középpontjában! Két völgy és egy hegygerinc, patakok, 
ösvények és kis hidak, gazdag növény- és állatvilág. Sokan járnak ide futni, edzeni, kutyát sétáltatni, levegőzni - és a Nadacia Horsky Park 
(www.horaren.sk), azaz Hegyi Park Alapítvány jóvoltából közösségi életet élni. 

Az Alapítvány kezelésében lévő történelmi vadászlak ismert pihenő- és találkozóhely és kulturális központ. Az Alapítvány célja a természet 
védelmén túl – és többek között - az emberek természettel, környezettel, embertársaikkal, a társadalommal és önmagukkal való 
kapcsolatának fejlesztése, ápolása. Ennek szellemében az itt zajló sokrétű civil tevékenységet szinte lehetetlen felsorolni. 

Egyrészt ide járnak télen-nyáron, közelről és távolról a friss levegőre vágyó anyukák és apu-
kák csemetéikkel. A ház mögötti játszótér a megunt játékok újrahasznosításának kiváló 
színtere - minden játékot a szülők hoznak a közösbe, így azok nem kerülnek idő előtt a 
szemétre és a gyerekek örömmel játszanak bármivel, ami a kezük ügyébe kerül. Állatokat is 
tart az Alapítvány, így lehet pónit lovagolni, nyuszit etetni, kameruni disznókon csodálkozni – 
és télen a fellocsolt játszóudvaron korizni. Az Erdei Iskolának külön épülete van, ahol sokan 
szülinapot tartanak. A vadászlak kávézójában nem csak házi jellegű sütik, de mesekönyvek 
és társasjátékok is várnak, télen tűz ropog a kandallóban.. Van hétvégi bolhapiac, ahova 
bárki elhozhatja hasznosnak gondolt tárgyait; csatlakozhatunk biozöldséges dobozrend-
szerhez; nyáron élőzene mellett táncolhatunk a fák alatt; hallgathatunk előadásokat és 
nézhetünk filmeket (egészség, utazás témában); vannak kézműves műhelyek; mama-
centrum mamákat érdeklő előadásokkal; és a vállalati kollektíva is jöhet ide önkénteskedni: 
kiváló csapatépítés pl. a téli tűzifa felaprítása  

Szómiszó, a Városliget gyönyörű platánjai alatt is el tudnánk képzelni egy ilyen közösségi teret…  

Antal Orsolya, GreenDependent 

 

A szelektív gyűjtőkön kívül 
ruhagyűjtő konténereket is 

találunk 

A Hegyi Park vadászlakja télen-
nyáron várja a természetre és zöld 

közösségre vágyókat 

Critical Mass a Főtéren 

http://www.criticalmass.sk/
http://www.horaren.sk/
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Klímabarát termékek, szolgáltatások 
 

  

Bionic finish - öko impregnáló textilre 

Két textilipari cég, a 100%-ban újrahasznosítható anyagból készülő, vízálló és lélegző membránokat gyártó 
Sympatex, illetve a textilkezelő anyagokat gyártó Rudolf Chemie partnerséget kötött, hogy közösen létrehozzák 
a Bionic Finish Eco nevű impregnálószert, az első szerves fluorszármazékoktól mentes, tartós, vízlepergető 
készítményt. 

Az elmúlt több, mint 30 évben a textilipar előszeretettel használta a mérgező fluorszármazékokat – az ezekkel 
kezelt ruhák azért veszélyesek az egészségre, mert a gyártás, illetve életútvégi esetleges elégetés során 
rákkeltő vegyületeket bocsátanak ki. Voltak már korábban is próbálkozások a fluorszármazékok kiküszö-
bölésére, de nem sikerült jó teljesítményű impregnálót létrehozni - a Bionic Finish Eco azonban teljesítményben 
sem marad alul a mérgező elődökhöz képest. Ideális sídzsekikre, kabátokra, sínadrágokra, lábbelikre, egyéb 
nagy igénybevételnek kitett anyagokra (ld. kültéri természetes anyagú bútorok).  

Forrás és további információ:  

http://apparel.edgl.com/news/Sympatex-Launches-Bionic-Finish-Eco-for-Textiles63756 

Biotermékek építkezéshez 
A Környezet- és Energiatudatos Építészeti Stúdió oldalán külön menüpontot kaptak a környezetbarát és újrahasznosítható (bontott) 
építőanyagok. Számos építőanyagot gyártó és forgalmazó cég honlapját találjuk itt az alábbi kategóriákban: bontott építőanyagok, 
vályogtégla, földtégla, szigetelő nádlemez, nádtető, cellulóz hőszigetelés, biofestékek és –vakolatok, természetes felületkezelők, kézműves 
mozaiklapok, bio mészfesték stb.  

Itt lehet böngészni az építőanyagokat: http://www.energiatudatoshaz.hu/epitoanyagok 

Házi komposztáló 
Végre itthon is elérhetőek a beltéri használatra is alkalmas, szagtalan, gilisztákat “alkalmazó” komposztáló edények! 

Az Original Wormery gilisztás komposztáló rendszer 20 éve került forgalomba Nagy-Britanniában, azóta folyamatosan fejlesztik a konyhai 
maradék minél tökéletesebb feldolgozása érdekében. Kettős bronz szellőző rendszer, csúcsminőségű gumírozott peremű, precízen záródó 
fedél, beépített, jogvédett folyadék elvezető rendszer. Az Original Wormery kivételes stabil, strapabíró kivitelű. 

 Komposztálás eredménye: folyékony tápoldat (szobanövényeknek, pázsitra, virágágyásokra 
stb.) és első osztályú, fekete komposzt 

 Minden szükséges kellék és tartozék benne van az árban 

 Szállítás tigrisgilisztával 

 Tökéletesen szigetelt - kívül tartja a legyeket, belül gilisztákat 

 Házon belül és a szabadban egyaránt tarthatjuk 

 Kapacitás: 100 liter 

 Méret: 762mm x 610mm x 432mm 

Ára: a családi méretű edény 19.490 Ft 
Megrendelhető: http://www.webshop-hobbyfarm.hu 
Gyártó oldala: http://www.originalorganics.co.uk 

Forrás: http://www.webshop-hobbyfarm.hu/komposztalashoz-c-8-1.html 

Öko körömlakk 

A Priti NYC új körömlakkjai – bármilyen hihetetlen – nem tartalmaznak méreganyagot! 

A márkanév mögött az egykor modellként dolgozó Kim D’Amato áll, aki a terhessége alatt jött rá, hogy míg 
bio-élelmiszerekkel tömve a piac, a szépítkezés terén erős hiányosságok mutatkoznak. Ezt pótlandó piacra 
dobta mérgező  kemikáliáktól mentes körömlakkjait, melyek nem tartalmaznak sem toluolt, sem 
formaldehidet, sem lágyító adalékot. Ezzel pedig nem csupán az öko-trendeket követő nőket szolgálja ki, 
hanem azokat a kismamákat is, akik terhességük alatt semmiféle mérgező anyagot nem szeretnének 
magukra kenni. 

Ára: A lakkok az Interneten megrendelhetők, áruk 15,50 € (plusz postaköltség) 
Megrendelhető: http://www.allforeves.com 

Forrás: http://www.femcafe.hu/cikkek/eletmod/te-zold-vagy-itt-az-elso-oko-koromlakk 

  

A képen látható címkét egy 
ismert ruházati boltban 

forgalmazott, gyermekek 
részére készült kesztyűn 

találtuk 

http://apparel.edgl.com/news/Sympatex-Launches-Bionic-Finish-Eco-for-Textiles63756
http://www.energiatudatoshaz.hu/epitoanyagok
http://www.originalorganics.co.uk/wormeries.htm
http://www.webshop-hobbyfarm.hu/
http://www.originalorganics.co.uk/
http://www.webshop-hobbyfarm.hu/komposztalashoz-c-8-1.html
http://www.allforeves.com/
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Kapcsolat: Kislábnyom helyi klíma-koordinátorok 
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Támogatók 

 

 

 

 

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 

 

 

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/
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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Hasznos információk, kapcsolat 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerkeszti: Antal Orsolya és Vadovics Edina 

Közreműködött: Boza-Kiss Benigna, Gáll Veronika, Tóth Kornélia 

és Vadovics Kristóf 

Design: Iconica Bt. 

 

Szerkesztőség: GreenDependent Egyesület 

2100 Gödöllő, Éva u. 4. 
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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