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Fánk-közgazdaságtan: mi az a fánk, ha 

nem édesség? És mi köze a kislábnyomhoz? 

A Fánk-közgazdaságtan (Doughnut Economics) egy, a közelmúltban megjelent könyv, amely új 

megközelítési módot ad a 21. században az emberiség előtt álló legnagyobb kihívás megoldásához: 

ahhoz, hogy úgy elégítsük ki mindenki alapvető szükségleteit (az élelmiszertől a lakóhelyen és 

egészségügyi ellátáson át a szólásszabadságig), hogy közben a bolygó ökológiai korlátai között 

maradjunk, ne terheljük túl annak életet lehetővé tévő rendszereit, amelyektől alapvetően függünk. A 

társadalmi és planetáris korlátokat szimbolizáló fánk játékos, de ugyanakkor halálosan komoly 

szemléltetési, gondolkodási (és tervezési) módszer, rendszer és iránytű arra nézve, hogy ezzel a 

hatalmas kihívással megbirkózzunk. Megalkotója Kate Raworth közgazdász, aki az Oxford Egyetem 

Környezetváltozási Intézetének, egyben a Cambridge-i Egyetem Fenntartható Vezetés Intézetének 

vezető kutatója és oktatója, a Római Klub tagja. 

A fánk külső köre az ökológiai vagy planetáris korlátokról szól. Ezt kilenc planetáris korláttal tudjuk 

ma leginkább jellemezni. Ezekről részletesebben hírlevelünk 70. számában írtunk. Vannak köztük 

már igen részletesen ismertek, ahol a korlátokat számszerűsíteni is tudjuk (pl. klímaváltozás, a 

földhasználat megváltozása, a vízhasználat mértéke és beavatkozás a víz globális körforgásába), és 

kevésbé jól ismertek, ahol nem tudjuk számszerűsíteni a korlátokat (pl. a biodiverzitás csökkenése, 

új anyagok és vegyületek létrehozása és kibocsátása, ld. pl. vegyi szennyezés, radioaktív anyagok 

kibocsátása, nano részecskék létrehozása és kibocsátása). A belső kör a társadalmi, szociális 

alapokat jelenti, amelyeket jól le lehet vezetni a világ kormányai által 2015-be elfogadott 

Fenntartható Fejlődési Célokból. Ezek jelentik a jól-lét alapjait: élelem, tiszta víz, lakás, higiénia, 

energia, oktatás, egészségügy, demokrácia, nemek egyenlő volta, stb. Aki a fánk belsejében van, 

annak alapvető szükségletei nem teljesülnek.  

A két kör között van az ökológiai, környezeti szempontból fenntartható, és társadalmi szempontból 

igazságos tér, amelyben az emberiségnek boldogulnia és virágoznia kell. A közgazdaságtan - 

valamint az országok vezetésének - feladata az kellene, hogy legyen, hogy segítsenek eljutnunk a 

két kör közé - és hogy ott is 

maradjunk. Az ábra is jól mutatja, 

hogy nem egyetlen pont vagy 

egyféle mód van arra, ahogy a 

környezeti fenntarthatóság és a 

társadalmi igazságosság 

szempontjai teljesülhetnek: ezt 

sokféle módon meg lehet valósítani. 

A Kislábnyom hírlevélben mi az ilyen 

életmódot hívjuk "kislábnyomosnak", 

és ennek megvalósításához 

igyekszünk inspirációt, útmutatást, 

példákat adni a világ minden 

részéről - reméljük, legalább egy 

kicsi sikerrel! 

A szerkesztő: Vadovics Edina 

Forrás: 

www.theguardian.com 
www.kateraworth.com 

  

A kép a "fánkot" ábrázolja, ami az ökológiai szempontból biztonságos és társadalmilag 
igazságos életteret jeleníti meg (zöld színnel). Ennek külső határát a planetáris korlátok 

szabják meg, belső határát pedig az alapvető szükségletek kielégítése. 

Ha szívesen olvassa a 

Kislábnyom hírlevelet, 

kérjük, ajánlja fel személyi 

jövedelemadója 1%-át a 

GreenDependent Egyesület 

számára! 

Adószámunk: 18709845-1-13 

https://www.kateraworth.com/
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/70.kislabnyom_hirlevel_vievf_2szam_2015febr.pdf
http://www.menszt.hu/tudnivalok_az_egyesult_nemzetek_szervezeterol/fenntarthato_fejlodesi_celok
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/apr/12/doughnut-growth-economics-book-economic-model
https://www.kateraworth.com/doughnut/
https://www.facebook.com/pages/Kisl%C3%A1bnyom-Small-Footprint/228919710581213
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Kislábnyomos életmód 
 

  

Egy korrupt politikai rendszerrel szemben a leghatásosabb, amit 
tehetünk, ha megtermeljük, amit eszünk  
Társadalmunkban azok tudnak igazán változást elérni, akik nem ülnek ölbe tett 
kézzel, nem várják, hogy mikor jönnek az újabb választások, mikor érkezik egy új, 
végre nem korrupt, csodát tévő elnök és kormányzat, hanem - képletesen és 
ténylegesen is - nekiállnak magot vetni! A kertészkedéssel forradalmat csinálnak: 
értéket teremtenek, újraépítik a közösségeket, javítják az életminőségüket, miközben 
a saját függetlenségüket is növelik. 

Az élelmiszer megtermelésével többféle értelemben kiléphetünk a társadalom 
ellenőrzése alól, ezért is fognak neki oly sokan a haladó gondolkodásúak közül a 
kertészkedésnek. Az üzenet sok esetben politikai – az ásó a kézben egyértelmű 
állásfoglalás a függetlenség mellett. 

A „propaganda kertészet” (a gerillakertészet és politikai tiltakozás egyfajta keveréke) 
művelői önellátásra törekednek, és tevékenységükkel üzennek is: íme, ilyen világot 
és életet szeretnének. 

Ron Finley egy Los Angeles-ben élő gerillakertész, aki azt próbálja megértetni a 
világgal, hogy a jelenlegi élelmiszerrendszer hogyan tesz minket rabszolgává, és 
hogy a leghatékonyabb fegyverünk a szabadságunkért vívott harcban a 
termékeny talaj! Az élelmiszer önrendelkezés a személyes függetlenség alapja, 

azaz zöldséget termeszteni vagány! 

Ahogy Ron fogalmaz: „Élelembörtönben élek. Ez a rendszer pontosan olyan, mint 
egy börtön, és én belefáradtam, hogy rab legyek. Rájöttem, hogy változtatnom kell, 
meg kell termelnem a saját élelmemet. Ez az egyik dolog, amit megtehetek azért, 
hogy ne a mások által számomra elrendelt életet éljem.” 

Néhány generációval ezelőtt a saját élelem előállítása nem számított olyan 
extrém tevékenységnek, mint manapság – a napi túlélés része volt!  

Ha magunknak termeljük az élelmiszert, több fontos pontján is „támadjuk” a 
rendszert. A saját magunknak termelt élelemnek köszönhetően… 

- …kevésbé függünk a szennyező nagyipari mezőgazdaságtól és élelmiszerrendszertől; 

- …javul az egészségünk és közérzetünk, mert egyrészt sokat mozgunk, másrészt egészséges, tápanyagban gazdag ételeket eszünk, 
így a jelenleg siralmas állapotú, pénzorientált egészségügyi rendszertől sem függünk annyira; 

- …szembemegyünk olyan vegyipari vállalatokkal, mint a gátlástalanul szennyező Monsanto; 

- …ház- és kerttulajdonosokként tudatosabbak és érzékenyebbek leszünk bizonyos politikai kérdésekben, és kiállunk magunkért; 

- …építjük és gyógyítjuk a közösséget, mert a kert, mint hely és tevékenység is összehozza az embereket; 

- …a környezetet is védjük, hiszen visszaveszünk a (túl)fogyasztói életmódunkból, és remélhetőleg bio kertművelést folytatunk; 

- …kevésbé fenyeget minket az élelmiszer-bizonytalanság; 

- …követendő példát mutatunk, és ráébresztünk másokat a fenti pontok fontosságára. 

Ha az emberek egy cél érdekében összefognak, olyan változásokat tudnak elérni, amelyekkel egy merev hatalom nem tud mit kezdeni, és 
ha a Ron Finley-hez hasonló kiemelkedő emberek állnak a tömeg élére, akkor egy valódi változásokat hozó mozgalom indulhat útjára. Ez 
már tényleg igazi, hatékony fellépés, és ahogy egyre népszerűbb lesz, és minél többen kezdenek kiskerteket kialakítani, a társadalom 
elindulhat egy olyan úton, amelyen a merev rendszer szabályait követve soha nem tudna elindulni. 

Mi történik, ha elmélyítjük a kapcsolatunkat a természettel? Mi történik, ha ettől megváltozunk, és változtatunk a közösségeinken is – 
összehozzuk a szomszédjainkat, és közösen teremtünk valamit, ami mindannyiunk számára óriás jelentőségű? Mi történik, ha a 
megváltozott közösségekből álló nemzet elkezdi másképp látni a világot? Mi lesz, ha rájövünk végre, hogy milyen lenne a korrupt 
rendszerek által felállított határok és korlátok nélküli világ? 

A négyéves kormányzati ciklusok jellemzően nem hoznak jelentős és pozitív változásokat az életünkbe, a közösségeink életébe, inkább 
leszívják a motivált emberek alkotó energiáit. Ideje kipróbálnunk valami sokkal hatékonyabbat és gyümölcsözőbbet. Nőjünk túl 
kertjeinkkel a rendszeren, és közben gyógyítsuk magunkat és közösségünket! 

Forrás és videó Ron Finley-ről: http://realfarmacy.com/growing-food-rigged-system 

Ajánljuk még azoknak, akiknek nincs saját kertjük: Hogyan hozzunk létre "csodálatos ehető" települést? és Kert mindenhol 

És hozzá inspiráló zene: Manu Chao és az élelmiszer-önrendelkezés 

  

http://www.wakingtimes.com/2013/03/12/propaganda-gardening-the-evolution-of-revolution/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gerillakert%C3%A9szet
http://realfarmacy.com/growing-food-rigged-system
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/tippek_hogyan_hozzunk_letre_csodalatos_eheto_telepulest-10_tipp_2015marc_0.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/tippek_kert_mindenhol2010juni.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-7LPVdBy_1o
http://realfarmacy.com/growing-food-rigged-system/
http://www.realfarmacy.com/wp-content/uploads/2016/06/ron-finley-3.jpg
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Kislábnyom tippek 
 

  

Miért alszanak egyedül a gyerekeink? 
Ha a családban mindenki, és különösen minden gyermek, saját szobában alszik, hatalmas 
otthonokra van szükség, amelyeket drága megépíteni, árammal ellátni és fűteni. Azaz, alvási 
szokásainknak igen jelentős lehet a karbon-lábnyoma. 

Fenntarthatóbb a térkihasználás, és az erőforrásokkal is fenntarthatóbban bánunk, ha egymás 
közelében/együtt alszik a család. 

A középosztálybeli családok egyik igazán különös szokása, hogy gyermekeiket egyedül alvásra 
nevelik már egészen kicsi kortól. Rafinált módszerek sora segíti a szülőket abban, hogy a gyermekük 
fejlődésében roppant lényegesnek tartott különalvást sikerrel megvalósítsák, kerüljön ez bármilyen 
sokba érzelmileg. Mert a dolgot általában mindkét fél megszenvedi: a szülőknek kínzó döntéseket 
kell hozniuk, hogy mikor és egyáltalán vigasztalják-e a magányát kifejezetten nehezen tűrő síró 
gyermeket, és ha igen, melyik kialvatlan szülő van soron a vigasztalásban. A gyerekek pedig – 
különösen a csecsemők - egyszerűen félnek egyedül lenni, az ösztöneik azt súgják, veszélyben 
vannak a szüleik nélkül, ezért nem meglepő, hogy neheztelnek a felnőttekre a szeparációért. 

Miért ragaszkodunk mégis a különalváshoz?  

A ma általánosnak számító alvási szokások — szülők az egyik szobában, minden 
gyerek külön másik szobá(k)ban — egyáltalán nem volt elterjedt a XIX. század vége 
előtt, akkor kezdett egyre népszerűbb lenni Európában és Észak-Amerikában. Még a 
gazdag családokban is, ahol amúgy volt bőven miből építkezni, a gyerekek általában 
együtt vagy a dadusokkal aludtak. A világ számos országában (a fejlett Japánban is!) a 
mai napig szinte kegyetlenségnek számít, ha egy gyereknek egyedül kell aludnia. 

A nyugati társadalmakban az iparosodásnak köszönhető vagyonosodás megváltoztatta 
az emberek gondolkodását. Az egyén magánszféráját, a lehetőséget, hogy elvonuljon 
másoktól, különösen éjszaka, az alvás idejére, egyre inkább a civilizáció egyik 
vívmányaként kezdték értékelni, és több szempontból is hasznosnak gondolták. 

A gyárak munkásszállásain például mindent megtettek, hogy próbálják enyhíteni az 
éjszakai zsúfoltságot, amit egyrészt a betegségek, másrészt az erkölcstelenség 
melegágyának tartottak.  

De nem csak az egészségügyi szempont volt fontos: a különalvás a „fehérség” és 
„európaiság” egyik meghatározó ismérve is lett. A reformerek támogatták az 
„egészséges és erkölcsös” egyedül alvást, és nem felejtették el megjegyezni, hogy 
együtt csak a „vademberek” alszanak, ami nyilván a fejletlenségüknek 
(primitívségüknek) tudható be. 

Az egyedül-alváshoz való újfajta ragaszkodást a XX. században a pszichológia és a 
gyermekgyógyászat is felkarolta. Tudósok sora állt ki amellett, hogy a gyermeknek 
saját tér kell, hogy rendesen fejlődni tudjon, és meg kell óvni az esetleges traumától is, 
ami akkor érné, ha együttalvás esetén véletlenül meglátná a szüleit szerelmeskedés 
közben. 

„A lefekvés ideje a szeparáció ideje,” – írta Dr. Richard Ferber 1985-ben – mert, ha a gyermek megtanul a szülei nélkül aludni, akkor 
onnantól „magára független személyként tekint.”  

Természetesen vannak előnyei a saját gyerekszobának: a szülők nem zavarják a 
gyerekeket az esti tevékenységekkel és a gyerekek se zavarják a szüleiket, ha éppen 
intimebb órára vágynak; valamint könnyebb a napirendet is betartani, ha mindenki a 
saját idejében és helyén tud nyugovóra térni. A gyerekek bizonyos kora fölött 
(tinédzserek) pedig kifejezetten hasznos, ha nem egy légtérben alszik a család… 

Ugyanakkor gazdasági, környezeti és érzelmi előnyei is vannak az együtt-
alvásnak. 

Carol Worthman és Ryan Brown antropológusok szerint az együttalvós 
társadalmakban a családok összetartóbbak és kevesebb a generációk közti konfliktus.  

De okozhatja a házastársak közti feszültségek egy részét is, ha a felek saját szobában nőttek fel: hogyan várhatjuk el a „saját erődhöz” 
szokott gyerekektől, hogy felnőttként tolerálják mások horkolását, mocorgását, ki-be járkálását stb.? Nem véletlen, hogy (az Egyesült 
Államokban) egyre több ingatlant keresnek külön hálószobával a férjnek és a feleségnek! 

Ha együtt aludnánk a gyerekeinkkel, kevesebb lenne a sírás és a félelem, több lenne a bizalom, kipihentebb lenne a (kisgyermekes) szülő, 
talán kevesebbet veszekednének és könnyebben osztoznának a gyerekeink, és törődésből is többet kapna/adna mindenki. 

Forrás és további információ: http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-reiss-sleep-alone-20170324-story.html 

A világ fejlettnek kikiáltott felén a családok 
nagy része szerint a gyermekeknek saját 
szoba kell. Emiatt az általános vélekedés 
miatt vesznek sokan elképesztően drága és 
hatalmas alapterületű házakat, ami több 
szempontból is vitatható, de mindenekelőtt 
nagyon kockázatos, ha a dolgok anyagi 
oldalát nézzük. 

Természetesen fontos, hogy a gyermekek el 
tudjanak vonulni, ha erre szükségük van, de 
ehhez nem kell feltétlenül saját szoba, 
megoldás lehet a padlás, egy kerti 
búvóhely, vagy egy hálófülke is. 

A közös gyerekszobának számtalan előnye 
van. Amikor a gyerekek még kicsik, 
megnyugtatja őket a tudat, hogy nem 
egyedül alszanak. Ha már nagyobbacskák 
(és egyneműek), az éjszakai nagy suttogós 
beszélgetések és játékok közelebb hozzák 
egymáshoz a testvéreket  

(Hogyan altassunk több gyermeket egy 
szobában? Egy édesanya tippjei) 

Mi emberek közösségi lények vagyunk; 
különösen a kisbabák és a kisgyerekek 
igénylik mások (állandó) jelenlétét. A közös 
szobában lévő testvérek rengeteget 
tanulnak egymástól: hogyan osszák meg 
igazságosan a rendelkezé-sükre álló teret, 
hogyan tartsanak rendet, hogyan jussanak 
dűlőre egymással a vitás kérdésekben, 
hogyan játsszanak stb. 

http://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-reiss-sleep-alone-20170324-story.html
http://www.treehugger.com/family/6-tips-teaching-kids-share-bedroom.html
http://www.treehugger.com/culture/when-kids-share-room-awesome-things-happen.html
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwip79q-pcDTAhWHkywKHcwXAuQQjhwIBQ&url=https://www.pinterest.com/bunnywarrior/sustainable-baby/&psig=AFQjCNHM49T8gOClHWpApZ9__7S_QJFLIw&ust=1493233229060813
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Megtakarítás - Életmódváltás - Közösség 

EnergiaKözösségek hírek 

  

3. versenyfeladat – Engedjük el a képzeletünket! 
Kiírtuk a 3. kreatív versenyfeladatot az E.ON EnergiaKözösségek idei évadában. A feladat 
részeként a résztvevőket arra kérjük, hogy az 1. feladat során kitöltött háztartási energia-
felmérésben tett vállalásaikra reflektáljanak egy internetes kérdőív segítségével. Ennek 

célja, hogy elgondolkoztassa a résztvevőket, illetve visszajelzést nyújtson a szervezőknek. 

A feladat másik részében egy figyelemfelkeltő, elgondolkodtató 
plakátot kell készíteni olyan témákról, mint: Mire büszkék 

közösségként? / Mivel ösztönöznének másokat részvételre? / 
Miként népszerűsítenék az energiatakarékos életmódot? / Mit 
tudnának tenni a saját közösségünkben/ településükön? Miként 
képzelik el egy család hétköznapjait energiafelhasználás 
szempontjából 20 év múlva...  

A feladathoz remek inspirációul szolgálhatnak azok a plakátok, melyek Franke James, kanadai művész „Mi 
zavarja a zöld lelkiismereted?” c. workshopjain készültek. A résztvevők a műhelymunka keretében olyan 
montázsokat készítettek, melyek feltérképezték a gyengéik, melyekről még zöld elkötelezettségünk ellenére is 
nehéz lemondaniuk. A 3. feladat keretében közösségeknek van arra lehetőségük, hogy a büszkeségeik között 
megemlítsék azokat a nehézségeket is, melyeket ugyan nehezen, de mégis sikerült leküzdeniük! 

A feladat nyitott, így minden kedves olvasónkat biztatjuk, ossza meg velünk saját ösztönző, figyelemfelkeltő alkotását, 
fénykép/szkennelt formátumban! A megoldásokat május 7-ig várjuk az info@energiakozossegek.hu e-mail-címre! 

Képek és további ötletek forrása: http://www.frankejames.com/dalhousie-students-green-consciences/ 

A koordinátorképzések karbon-lábnyoma 

A GreenDependent hagyományaihoz híven kiszámoltuk a jelenlegi évad koordinátor 
képzéseinek karbon-lábnyomát, ami a felkészítő képzések esetén összesen 951 kg, a 
versenyközi második képzés esetén pedig 676 kg szén-dioxid (CO2) kibocsátását 
jelentette. Minden képzést figyelembe véve a legjelentősebb részt ebből a közlekedés, 
azaz a résztvevők helyszínre történő utazása teszi ki, összesen 808 kg-ot, − amely 
érthető, ha belegondolunk, hogy az egész ország területéről, sőt határon túlról is 
érkeztek! Az utazást csak kis lemaradással követi az étkezés karbon-lábnyoma, ami 
összesen 707 kg CO2 kibocsátásért felelős. Ezek mellett jelentős még a szervezéshez 
kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátás is (108 kg), míg a helyszíni energiafogyasztás 
elhanyagolható (4 kg).  

Semlegesítés gyümölcsfákkal 

A keletkezett kibocsátást a verseny végén őshonos gyümölcsfák ültetésével 
semlegesítjük a szokásokhoz híven. A fákat Kovács Gyula pórszombati 
Tündérkertjéből szerezzük be. Ahhoz, hogy a fenti képzések lábnyomát pár év alatt 
semlegesíteni lehessen 82 fa ültetésére lesz szükség. A fák elültetése azonban csak  

az első lépés; fontos, hogy megfelelő ápolással és gondoskodással valóban megteremjék gyümölcsüket! 

Annak érdekében, hogy a kis facsemetékből erős fák cseperedhessenek, figyeljünk oda a következőkre: 

 A fácskákat érdemes először egy nagyobb cserépbe átültetve „nevelgetni”, így jobban tudunk figyelni a szükségleteikre 
(napfény/árnyék, víz, szélvédelem), amíg egy kicsit meg nem erősödnek. Ültetni ősszel, októberben, és ha nem fagyos még a föld, 
akkor novemberben érdemes, így tavaszra megfelelő hajszálgyökérzet fejlődhet ki. 

 Körültekintően válasszuk ki az ültető helyet. Figyeljünk rá, hogy a fáknak meghatározott területigénye van! Hagyjunk elegendő  helyet 
számukra, hogy később se okozzon problémát a fényhiány vagy a légmozgás hiánya! Ha erdőszélre, településszélre ültetnénk, 
kerítsük el megfelelően a fácskákat, nehogy a vadak kárt tegyenek bennük a tél folyamán. 

 Ültetéskor gondoskodjunk szerves trágyáról és megfelelő mennyiségű vízről, ezáltal elősegítve a fa megmaradását, gyökérzetének 
erősödését. A fácskákat csak olyan mélyre ültessük, hogy az oltás helye pár cm-rel a talajszint fölé kerüljön.  

 

 

 

 

 

 

 

Környezeti szempontból tekintve kétszínű vagyok? 

„A zöld lelkiismeretemet 
zavarja, hogy éjszakára 
bekapcsolva hagyom a 

laptopokat.” 

mailto:info@energiakozossegek.hu
http://www.frankejames.com/dalhousie-students-green-consciences/
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Kislábnyom hírek 
 

  

Fogyóban az ivóvíz 
La Paz 3600 méter magasan fekszik az Andok hegység bolíviai részén a trópusi övben. A 
mintegy 2,3 milliós metropolisz a világon elsők között tapasztalja meg az éghajlatváltozás súlyos 
következményeit. A gleccserek, amelyek egykor vízzel látták el a régiót, visszahúzódtak, a 

legnagyobb teljesen el is olvadt. A novembertől februárig szokásos esőzések kiszámíthatatlanok 
lettek, pedig ezek töltenék meg a víztározókat egész évre. A kormány ezért 2016. végén 
vészhelyzetet hirdetett: a hatóságok egy éjjel 94 helyen egyszerűen elzárták a vizet, ezzel 

nagyjából 800 ezren maradtak teljesen víz nélkül. A bejelentéskor azt ígérték, hogy egy-két 
napon belül megnyitják a csapokat, és amikor ez nem történt meg, az emberek tüntetni kezdtek. 

Hasonló helyzet könnyen előállhat a Föld többi országában is. Ahogy a gleccserek vizei lassan 
eltűnnek, az egyik legfontosabb vízforrás tűnik el a világ lakosságának hatoda számára. Ha nem  

lépnek a kormányok, a már most is vízszűkében lévő vidékekre még keservesebb évek várnak. Bár Észak-Amerika és Európa nagy része 
aránylag szerencsésnek mondható vízellátás szempontjából (is), nem szabad elfeledni, hogy a klímaváltozás előidézésében nagy szerepe 
van a fejlett világnak, így tehát a felelősségünk is óriási. 

Forrás: http://index.hu/tudomany/2017/03/04/teszt_az_emberiseg_fele_szomjazni_fog/?token=fa2e86d8106380fcf61670f0199080d4 

Kapitalizmus = beköszöntő világméretű éhezés? 
A kapitalizmus, míg jelentősen megnövelte egyesek vagyonát, addig bolygónkra folyamatos 
pusztító hatást mér, és az emberi jóllétet sem növelte összességében pozitívan. Jelenleg a fajok 

az elmúlt 65 millió év átlagához viszonyítva 1000-szer gyorsabb mértékben halnak ki, valamint csak 
2000 óta évente 6 millió hektárnyi őserdő tűnt el a Föld színéről. Ráadásul még az Amerikai Egyesült 
Államokban is a népesség 15 %-a szegénységi küszöb alatt él. Az ENSZ becslései szerint 2050-re már 
10 milliárdan leszünk. Joggal merülhet fel tehát a kérdés, hogy hogyan lesz ennyi ember számára 
elegendő élelem, miközben egyre csak éljük fel és merítjük ki a Föld erőforrásait?  

Ha tudjuk, hogy magunk (és más élőlények) alatt vágjuk a fát, miért folytatjuk a pusztító tevékenységet? Christopher Wright és Daniel 
Nyberg 2015-ben megjelent "Klímaváltozás, kapitalizmus és vállalatok" című könyve szerint a vállalati kapitalizmusra épülő gazdasági 
rendszerben kódolt vég nélküli gazdasági növekedés tartja ezen a pályán az emberiséget. A váltásban jelentős szerepe lehet azon új 

vállalatoknak, amelyeknek dolgozói gyakran egyben részvényesek is, és a menedzsment az eddig megszokottaktól igen eltérően működik, 
például az ún. holakrácia modell alapján. Az eddigi tapasztalatok alapján, amelyik vállalt esetében több beleszólása van a dolgozóknak 
a vállalt működésébe, ott környezet- és emberbarátabb döntések születnek. 

Forrás: https://www.forbes.com/sites/drewhansen/2016/02/09/unless-it-changes-capitalism-will-starve-humanity-by-2050/#59ffa4d57ccc 

Kapcsolódó írásunk: A kapitalizmus alternatívája: Mondragon, ahol a munkások a tulajdonosok (85. Hírlevél, Olvasnivaló - Nemnövekedés) 

Dakar: az első afrikai reziliens város 
A "100 reziliens város" kezdeményezés részeként Szenegál fővárosa, Dakar, Afrikában 
elsőként készíthette el reziliencia stratégiáját. A reziliencia ez esetben a 21. század fizikai, 

társadalmi és gazdasági kihívásaival szembeni rugalmas ellenálló- és alkalmazkodó képességet 
jelenti. A dakari viszonyokra szabott, öt fő cél köré csoportosuló 23 tevékenységen keresztül a 
város összességében ellenállóbbá, avagy kevésbé sebezhetővé válik. Ez természetesen csak 
akkor lesz így, ha a stratégia nem egy fiókban végzi, hanem a megvalósítására is elég hangsúlyt 
fektetnek. Akárcsak a kihívások, a válaszok is rendszerszinten közelíthetőek meg, hiszen a 
fiatalok munkanélkülisége, a part menti területek klímaváltozás miatti eróziója és az 
energiaszegénység egyaránt megoldásra várnak. Szerencsére a városvezetés elkötelezett a 
megvalósítás mellett, és már feltérképezték a bevonható közösségeket és partnereket is.  

Forrás: http://www.100resilientcities.org/blog/entry/the-first-in-africa; Kislábnyom Hírlevél 64. száma, Kislábnyomos életmód rovat 

9 éves kislány perli az indiai kormányt  
Ridhima Pandey 52 oldalas petícióval fordult a csupán környezeti ügyekkel foglalkozó, 2010-ben 
alapított Nemzeti Zöld Bírósághoz (NGT), annak érdekében, hogy a testület szólítsa fel az indiai 
kormányt, hogy tegyen érdemi intézkedéseket a klímaváltozás ügyében. Noha India csatlakozott 

a párizsi klímaegyezményhez, Ridhima szerint a gyakorlatban ez semmilyen formában nem érhető 
tetten. A kislány azt szeretné, ha a kormány nemzeti tervet készítene a szén-dioxid szint 350 ppm alá 
csökkentéséről 2100-ig, felhagyna a fosszilis tüzelőanyagok használatával, kiállna a talaj, az erdők 
védelme és a nagymértékű újraerdősítés mellett, illetve javítaná a mezőgazdasági és erdészeti 
gyakorlatokat. 

Ridhima, aki egy környezetvédő aktivista kislánya, már maga is személyesen találkozott a 
klímaváltozás hatásaival az otthonául szolgáló himalájai Uttarakhand államban, melyet 2013-ban 

heves esőzések és áradások sújtottak, több tízezer embert téve földönfutóvá. 

Forrás: http://www.independent.co.uk/environment/nine-ridhima-pandey; https://www.theguardian.com/environment/2017/apr/07/nine-year 

http://index.hu/tudomany/2017/03/04/teszt_az_emberiseg_fele_szomjazni_fog/?token=fa2e86d8106380fcf61670f0199080d4
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C5%90serd%C5%91
https://books.google.hu/books/about/Climate_Change_Capitalism_and_Corporatio.html?id=UrNOrgEACAAJ&redir_esc=y
http://perspective.hu/uzlet/cegvezetes/a-lapos-szervezeti-struktura-elonyei-ot-pontban/
http://karbonkalkulator.hu/sites/default/files/letolt/85.kislabnyom_hirlevel_viievf_5szam_2016maj.pdf
http://www.100resilientcities.org/
http://www.100resilientcities.org/blog/entry/the-first-in-africa#/-_/
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/64.kislabnyom_hirlevel_2014jul31.pdf
http://www.greentribunal.gov.in/
http://index.hu/tudomany/2016/11/04/hatalyba_lepett_a_parizsi_klimaegyezmeny/
http://www.independent.co.uk/environment/nine-ridhima-pandey-court-case-indian-government-climate-change-uttarakhand-a7661971.html
https://www.theguardian.com/environment/2017/apr/07/nine-year-old-ridhima-pandey-sues-indian-government-over-climate-change-inaction
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Kapcsolódó pályázatok, felhívások 
 

  

Energetikai pályázatok mindenkinek 

Kamatmentes hitel magánszemélyeknek, társasházaknak és lakásszövetkezeteknek lakóépületek 
energiahatékonyságának növelése és megújuló energia felhasználásának céljából  

 Közép-Magyarországi régió - VEKOP-5.2.1-17 

 Közép-Magyarországi régión kívül - GINOP-8.4.1/A-17 

A hitelprogramok keretében természetes személyek, társasházak és lakásszövetkezetek nyújthatnak 
be hitelkérelmet energiahatékonyság javításra és megújuló energia felhasználására vonatkozó 

tevékenységekhez kapcsolódóan.  

A VEKOP-5.2.1-17 hitel a Közép-Magyarország régióban, míg a GINOP-8.4.1/A-17 hitel a Közép-

Magyarországi régión kívüli családi házak, lakóházak, szabadon álló házak, sorházak, ikerházak, 
hétvégi házak, üdülőházak, továbbá társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás korszerűsítésére 
fordítható. 

A kölcsön összege magánszemélyek esetén: minimum 500.000 forint, maximum 10 millió forint, 

társasház és lakásszövetkezet esetén: társasházi és lakásszövetkezeti lakásonként minimum 
500.000 forint, maximum 7 millió forint lehet. Az önerő elvárt mértéke a projekt elszámolható 
költségének minimum 10%-a. 

Beadhatóság dátuma: 2017. április 24. - 2022. december 31. 

Eredeti kiírás/dokumentum: https://www.mfbpont.hu/lakossagi-hiteltermekek 

Otthon Melege Program 2017 

1. Pályázat fűtéskorszerűsítés, gázkazánok és gázkonvektor cseréjének támogatása céljából 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázati felhívása lakóépületek illetve társasházi lakások 
fűtéskorszerűsítési célú támogatása céljából. 

A pályázat keretében magánszemélyek pályázhatnak lakóépületek és társasházi lakások fűtési 
rendszerei felújításának, gázkazánok és gázkonvektorok cseréjének támogatására. A támogatás 
maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 40%-a, de maximum 700.000 Ft. 

Pályázatot benyújtani 2017. június 06. 8:00 órától a álló forrás kimerüléséig lehetséges. 

Eredeti kiírás: http://futeskorszerusites2017.nfsi.hu/ 

2. JÖN: Hűtőgépcsere, fagyasztógépcsere és mosógépcsere pályázat 

Az Otthon Melege Program 2017 májusában a háztartási gépek cseréjével (hűtőgépek cseréje, fagyasztógépek cseréje és 
mosógépek cseréje) folytatódik. A pályázat keretösszege 700-800 millió forint között alakul majd. 

A pályázati kiírás még nem jelent meg, de hamarosan elérhető lesz. A mosó- vagy hűtőgépek cseréjére megjelenő új 

pályázaton a vételár felét, de a háztartási nagygép energiaosztályától függően maximum 25, 40 vagy 45 ezer forintos 
vissza nem térítendő támogatást lehet elnyerni. 

A pályázatok benyújtásának (tervezett) kezdeti dátuma: 2017. augusztus 7. A kiírásra régiónként eltérő időpontban lehet 

majd jelentkezni. 

Pályázat a tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztéseinek 

támogatására 
A felhívás átfogó célja a tanyás településeken található tanyák infrastrukturális 

fejlesztésének biztosítása. A felhívás keretében a tanyákon megvalósuló háztartási 

léptékű villamos energia és vízellátás, valamint a szennyvízkezelési fejlesztések 

támogathatók. 

A felhívás célja azon tanyák infrastrukturális ellátottságának fejlesztése, amelyek villamos 
energia, vízellátási rendszere vagy szennyvízkezelése elavult, illetve nem megfelelően 
vagy egyáltalán nem került kiépítésre. A felhívás keretében a tanyákon élő népesség 
életminőségének és a vidék népességmegtartó képességének javulása várható. 

A pályázat keretében tanyás térségek önkormányzatai 50 millió forintra, tanyán élő 
személyek 6,2 millió forintra pályázhatnak villamos energia és vízellátás, valamint 
szennyvízkezelési fejlesztések megvalósítása érdekében. 

Határidő: 2017. március 31. - 2019. április 1. 

Eredeti kiírás: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7214-17-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-energia-s-vzellts-valamint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei 

https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/24/lakoepuletek-energiahatekonysaganak-es-megujulo-energia-felhasznalasanak-noveleset-celzo-hitel-vekop-5-2-1-17/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/02/24/kamatmentes-hitel-maganszemelyeknek-tarsashazaknak-es-lakasszovetkezeteknek-lakoepuletek-energiahatekonysaganak-es-megujulo-energia-felhasznalasanak-celjabol-kozep-magyarorszagi-region-kivul-gino/
https://www.mfbpont.hu/lakossagi-hiteltermekek
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/09/otthon-melege-program-2017-futeskorszerusites-2017-palyazat-zfr-kaz-2017/
http://futeskorszerusites2017.nfsi.hu/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/04/08/haztartasi-nagygepcsere-hutogepcsere-fagyasztogepcsere-mosogepcsere-palyazat-2017-otthon-melege-2017/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/01/30/palyazat-a-tanyak-haztartasi-lepteku-villamos-energia-es-vizellatas-valamint-szennyvizkezelesi-fejlesztesei/
https://palyazatmenedzser.hu/2017/01/30/palyazat-a-tanyak-haztartasi-lepteku-villamos-energia-es-vizellatas-valamint-szennyvizkezelesi-fejlesztesei/
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7214-17-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-energia-s-vzellts-valamint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei
http://www.helioactive.com/napelemes-rendszerek
https://www.palyazatihirek.eu/videkfejlesztes
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Energetikai pályázatok mindenkinek 
 

  

 

Pályázat helyi hő és hűtési igény kielégítésére megújuló energiaforrásokkal 

Jelen felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a 
decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését, 

így támogatni a meglévő fosszilis energiahordozó bázisú hőellátó- és hűtési rendszerek megújuló 
energiaforrásra való teljes vagy részleges átállítását, valamint új megújuló alapú hőellátó- és hűtési 
rendszerek kialakítását. A támogatott fejlesztések hozzájárulnak a megújuló energiaforrás 
felhasználásának növeléséhez és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez. 

A pályázat keretében gazdasági társaságok és nonprofit gazdasági társaságok megújuló alapú 

helyi hő és hűtési igény fejlesztések 20 millió – 2,5 milliárd forintos támogatására pályázhatnak. 

Határidő: 2019. április 17. 

Eredeti kiírás: https://www.palyazat.gov.hu/kehop-532-17-helyi-h-s-htsi-igny-kielgtse-megjul-energiaforrsokkal 

Go Green in the City 2017 - Intelligens energiagazdálkodási ötletverseny felsőoktatási hallgatóknak 

A Schneider Electric pályázati felhívása felsőoktatási hallgatók számára intelligens városi 
energiagazdálkodási ötletek kidolgozására. A pályázat keretében felsőoktatási hallgatók intelligens városi 
energiagazdálkodási ötletekkel gyakornoki pozíciókra, állásokra, tanulmányútra pályázhatnak. 

Határidő: 2017. május 12.                                                       Eredeti kiírás: http://www.gogreeninthecity.com/ 

Pályázatok mikro-, kis-, és középvállalkozások részére 

Hitelprogrammal: 

1. KKV energia hitelprogram - GINOP-8.4.1/B-16 

A hitelprogram célja a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- 

és középvállalkozások versenyképességének növelése, korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési 

képességének megteremtése, valamint e képesség növelésének támogatása a külső finanszírozáshoz 

történő hozzáférés javítása révén. A hitelprogram mikro-, kis- és középvállalkozások olyan, pénzügyi 

szempontból életképes és jövedelemtermelő beruházásait támogatja, amelyek megújuló energiaforrás (a 

szélenergia kivételével) felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energiát állítanak elő. 

A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások 1 millió – 1 milliárd forint kölcsönre pályázhatnak 
megújuló energetikai beruházások támogatása érdekében. 

Határidő: 2018. június 30.                                                      Eredeti kiírás: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-841-b-16-kkv-energia-hitel-1 

Kombinált hiteltermékkel: 

2. Pályázat megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatására kombinált hiteltermékkel 

GINOP-4.4.1-8.8.4-16 

Eredeti kiírás: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-411-844-16 

3. Pályázat a vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatására a 

közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 

 Eredeti kiírás: https://www.palyazat.gov.hu/vekop-511-512-16 

Jelen felhívások hozzájárulnak az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának 
megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások 
megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálják a 

környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer 
energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését. 

A pályázatok keretében mikro-, kis- és középvállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai 
fejlesztések 3-50 millió forintos támogatására és 3-50 millió forint hitelre pályázhatnak. 

Határidő: 2019. február 8. 

 

Az összeállítást a PályázatMenedzser segítségével készítettük. 

https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/16/palyazat-helyi-ho-es-hutesi-igeny-kielegitesere-megujulo-energiaforrasokkal/
https://www.palyazat.gov.hu/kehop-532-17-helyi-h-s-htsi-igny-kielgtse-megjul-energiaforrsokkal
https://palyazatmenedzser.hu/2017/03/08/go-green-in-the-city-2017/
http://www.gogreeninthecity.com/
https://palyazatmenedzser.hu/2016/12/07/kkv-energia-hitel/
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-841-b-16-kkv-energia-hitel-1
https://palyazatmenedzser.hu/2016/12/08/palyazat-megujulo-energia-hasznalataval-megvalosulo-epuletenergetikai-fejlesztesek-tamogatasara-kombinalt-hiteltermekkel/
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-411-844-16-megjul-energia-hasznlatval-megvalsul-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-kombinlt-hiteltermkkel-1
https://palyazatmenedzser.hu/2016/12/08/palyazat-a-vallalkozasok-megujulo-energia-hasznalataval-megvalosulo-epuletenergetikai-fejleszteseinek-tamogatasara-a-kozepmagyarorszagi-regioban-kombinalt-hiteltermekkel/
https://palyazatmenedzser.hu/2016/12/08/palyazat-a-vallalkozasok-megujulo-energia-hasznalataval-megvalosulo-epuletenergetikai-fejleszteseinek-tamogatasara-a-kozepmagyarorszagi-regioban-kombinalt-hiteltermekkel/
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-511-512-16-vllalkozsok-megjul-energia-hasznlatval-megvalsul-pletenergetikai-fejlesztseinek-tmogatsa-a-kzp-magyarorszgi-rgiban-kombinlt-hiteltermkkel-1
https://palyazatmenedzser.hu/
https://palyazatmenedzser.hu/
http://www.alternativenergia.hu/tag/megujulo-energiaforrasok/page/79
https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjopv-xpL_TAhXKBZoKHWFxDusQjxwIAw&url=http://multicontact.eu/blog/&psig=AFQjCNGQ4qX17COywxaFi4fLGaMBcnT1kQ&ust=1493198249232801
http://magyarepitok.hu/energetika/2017/01/a-megujulo-energia-terjedese-teljesen-atalakitja-a-halozatokat
http://www.rollingconsulting.hu/ginop-4-1-1-8-4-4-16-tarsadalmi-egyeztetesen-megujulo-energia-hasznalataval-megvalosulo-epuletenergetikai-fejlesztesek-tamogatas-c-palyazat/
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Érdemes rápillantani 
 

  

Földigiliszták: fontosabbak, mint a pandák 
A környezetvédelem marketingjének is szüksége van eszközökre. A biodiverzitás megőrzősének 
hangsúlyozásához sokszor hasznájuk édi-bédi emlősök példáját, amelyeket kevés példányszámban élnek 
még, kihalásuk veszélyezteti az őket körülvevő ökoszisztémát. Egy majdnem emberinek tűnő gorilla 
arckifejezése vagy a pandamaci mosolya természetesen több empátiát vált ki bennünk, mintha ugyanezt 
próbálnánk meglátni egy földigiliszta "arcán". 

Ökológusok egy csoportja próbálja felhívni figyelmünket a földigiliszták nélkülözhetetlen tevékenységére. 
Már Darwin hangsúlyozta, hogy a földi élet kialakulásának szempontjából fontos állatok toplistáját 
vezetnék a földigiliszták. Hulladékok lebontásában fontos a szerepük, ásnak, kapálnak helyettünk, a talaj 
szennyezettségének mértékét jelzik, táplálékul szolgálnak más élőlényeknek, talajminőség javítását is 
rájuk lehet bízni. Ezért vigyázzunk hova lépünk, mivel szennyezzük a talajt, mert értékes segítőinktől 
foszthatjuk meg magunkat! 

Forrás: https://theconversation.com/earthworms-are-more-important-than-pandas-if-you-want-to-save- 

Ásó, kapa, nagyharang a ruhatárunkban 
Megszoktuk, hogy ruhatárunkat lomtalanítani szükséges. Elszakad, kifeslik, kimegy divatból a 
kukába kerülő ruhadarab. 

Néhány ruhamárka megérdemli a dicséretet és a hírlevélben való megemlítést, mivel a gyártók 
eltökélt szádéka, hogy termékük egy emberéletet át  kiszolgálja viselőjét. A North Face öltözékek, 
a L. L. Bean bakancsok vagy az Osprey hátizsákokat nem szükséges lecserélni néhány szezon 
után: a gyártók garanciális javítást vállalnak még zombik által okozott apokalipszis esetében is. 

Ha drágának is tűnik az áruk, érdemes utánaszámolni, hosszútávon spórolhatunk a költségeinken! 

Forrás és lista a gyártókról: http://coolmaterial.com/feature/clothing-made-to-last/ 

Al Gore folyamatosan szembesít a kellemetlenségekkel 
Az egykori elnökjelölt neve összefonódott a klímaváltozás elleni küzdelemmel és a 
környezetvédelemmel. Személyében tisztelhetjük azt a politikust, aki nem változtatta nézeteit, 
véleményét néhány év alatt, folyamatosan és következetesen kiáll a környezetvédelem mellett.  

A Kellemetlen igazság című filmjét Oscar-díjjal jutalmazták 2007-ben. Ennek a dokumentumfilmnek 
a folytatását mutatták be az idei Sundance fesztiválon Kellemetlen folytatás címmel. Az új 
dokumentumfilmben Al Gore a globális felmelegedés folytatódását és megfékezésének 
lehetőségeit vizsgálja. A stúdió közleményében Gore a klímaválság megoldása iránti 

elkötelezettségre szólít fel, és hangsúlyozza, hogy vannak reményt keltő okok e tekintetben.  

Szembesülnünk kell,hogy ezt a témát (sem) lehet politikamentesen megközelíteni. Nehéz elhinni hogy a globális felmelegedésben 
kételkedő Trump mekkora hatalommal rendelkezik e téren is. A dokumentumfilmet legközelebb a cannes-i fesztiválon láthatja az európai  
közönség, mozi bemutatóját július 28-ra tervezik az USA-ban, utána kerül néhány európai moziba. 

Forrás és előzetes: https://www.theguardian.com/global/video/2017/mar/29/ // Kép forrása: AppleInsider 

Vizes világ utolsó bajnokai - képsorozat 
Az ENSZ közgyűlése 1993-ban március 22-ét jelölte ki a Víz Világnapja időpontjaként. 
Minden évben ezen a napon próbálja ráirányítani  a Föld lakosságának figyelmét erre a 
nélkülözhetetlen erőforrásra és veszélyezettségére. 

A 2017. évi világnap mottója magyarul: „Szennyvizek? Tiszta vizet!"
. 

 Ezzel a mottóval 
szerették volna hangsúlyozni a szennyvíz mennyiségének csökkentését, illetve a keletkező 
szennyvíz újrafelhasználási arányának növelését.  

Az, hogy milyen életkörülmények között éljük napjainkat, sok esetben csak a születési  
helyünk koordinátáitól függ. A „hovaszületés” meghatározza, hogy viszonylag szennyezetlen levegőt lélegzünk-e be, hogy az internethez 
való folyamatos hozzáférésünk magától értetődő-e illetve hogy vezetékes, tiszta vizet pocsékolhatunk-e. Az IBTimes által összeállított 
fotósorazat 60 fényképe megbotránkoztat, elgondolkoztat és megnyugtat, hogy mi, Kislábnyom hírlevél szerkesztők és olvasók, luxusban 
élünk. Olyan élethelyzeteket mutat be, amelyekben minden csepp tiszta vízért szó szerint harcolni kell az égha jlati viszonyok vagy az 
elszennyezettség miatt. Természetesen kilométerekben távolinak tűnnek ezek az élethelyetek, de a globalizáció és a szennyezettség 
terjedésével bármikor mi is szembesülhetünk velük.  

Forrás : http://www.ibtimes.co.uk/world-water-day-2017-60-powerful-photos-make-you-think-twice-about-leaving-tap-running-1612594 

https://theconversation.com/earthworms-are-more-important-than-pandas-if-you-want-to-save-the-planet-74010?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton
http://coolmaterial.com/feature/clothing-made-to-last/
https://vimeo.com/28633313
http://www.imdb.com/title/tt6322922/?ref_=tt_mv_close
https://www.theguardian.com/global/video/2017/mar/29/an-inconvenient-sequel-truth-to-power-movie-trailer
http://appleinsider.com/articles/17/03/02/apple-ceo-tim-cook-attends-silicon-valley-screening-of-al-gores-an-inconvenient-sequel-truth-to-power
http://www.vizvilagnap.hu/
http://www.ibtimes.co.uk/world-water-day-2017-60-powerful-photos-make-you-think-twice-about-leaving-tap-running-1612594
http://www.ibtimes.co.uk/world-water-day-2017-60-powerful-photos-make-you-think-twice-about-leaving-tap-running-1612594
http://www.ibtimes.co.uk/world-water-day-2017-60-powerful-photos-make-you-think-twice-about-leaving-tap-running-1612594
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Kislábnyomos otthon, kislábnyomos család: 

Szezonális szemezgető 

 

  

A körömvirág és a dinnye barátsága, avagy virágot a veteményeskertbe! 
Ha a kerti zöldségek mellé virágokat ültetünk, egyrészt nagyobb termésre számíthatunk, 
másrészt egészségesebbek lesznek a haszonnövényeink. A veteményesben található virágok 
odavonzzák a méheket, pillangókat és más hasznos rovarokat, ezzel elősegíthetjük a 
megporzást. A virágok a nemkívánatos rovarkártevők távoltartásában is segítenek; pl. ha 

körömvirágot ültetünk a dinnye mellé, az megóvja  a dinnye gyökereit a fonálféregtől. A sikeres 
növénytársításhoz fontos, hogy odafigyeljünk a virágzás idejére: az a szerencsés, ha a 
zöldségek és a virágnövények virágzása ugyanakkorra esik. Fontos a virágok alakja is, mivel a 

különböző alakú virágokból más-más rovarfajok jutnak nektárhoz. Legjobbak a fészkes 
virágzatú növények, pl. vasvirág, napraforgófélék, százszorszép-félék. A virágok elrendezését 

is érdemes átgondolni; lehetőleg ne egy helyre ültessük, hanem pl. soronként felváltva, vagy a 
sorokon kívül körbe. Az sem mindegy, milyen magas virágokat választunk: egy napraforgó 

például árnyékot vet a mellette levő növényre, viszont az árnyéktűrő zöldségeknél ez nem probléma. Kezdőknek ajánlott az egynyári 
virágokkal próbálkozni, ugyanis ezeknek egyszerű a termesztése és sok virágot hoznak.  

Forrás: http://www.rodalesorganiclife.com/garden/why-you-should-always-plant-flowers-in-your-vegetable-patch 

Menü másképp: pitypangsaláta és libatopfőzelék  
Ha kertes házban élünk, sok időt és energiát fordítunk arra, hogy haszonnövényeink szépen fejlődjenek, 
a gyomnövények pedig jellemzően nemkívánatos vendégek a veteményesünkben vagy gyepünkön. 
Ezért ha felüti a fejét a gaz, azonnal kapához, esetleg gyomirtószerhez nyúlunk. Pedig ezeknek a 
gyomnövényeknek a jelentős része ehető és tápanyagban gazdag, ráadásul ingyen juthatunk hozzá. 
Érdemes tehát félretennünk a tőlük való idegenkedésünket, és tenni egy próbát.  

A gyermekláncfű, más néven pitypang szinte minden része ehető: leveleit nyersen  salátába 

tépkedhetjük, édes, ropogós virágát nyersen vagy sütve fogyaszthatjuk, gyökere pedig megszárítva a 
kávé helyettesítésére szolgálhat. A vörös-vagy fehérhere nem csupán szerencsét hoz, ha négylevelű  
példányára bukkanunk, de ehető levele és virága szintén használható salátába, megszárítva pedig gyógyteát készíthetünk belőle. A fehér 
libatop fiatal hajtásait és leveleit nyersen vagy pirítva, vagy spenót helyett is használhatjuk. A tyúkhúr levelét, szárát és virágát nyersen 
vagy megfőzve is fogyaszthatjuk, teája pedig enyhe vizelethajtó hatású. A fehér mályva, más néven papsajt zsenge levelei és termése 
nyersen és főzve/párolva egyaránt fogyasztható. A zöld libatop leveleit szintén elkészíthetjük a spenóthoz hasonlóan, magját pedig a 

boltban kapható amaránthoz hasonlóan felhasználhatjuk.  

Forrás és további ehető gyomnövények: http://www.treehugger.com/lawn-garden/eat-dandelions-9-edible-garden-weeds.html 

Fürdőszobai takarítókendő házilag 
Fürdőszobai takarításhoz rövid idő alatt hulladékmentes, tökéletes nedves törlőkendőt készíthetünk. Gyakorlatilag 
úgy kell használni, mint az eldobható takarító kendőket, csak éppen a használat után ki lehet mosni. Előnye, hogy 
nagyon olcsó, semmilyen környezetterhelő alapanyagot nem tartalmaz, és nagyon hatékony.  

Hozzávalók:  
 textil törlőkendők (feldarabolt törölköző, póló, konyharuha, textilpelenka stb.);  

 egy nagyobb zárható üveg / műanyag doboz;  

 1 ek. reszelt háziszappan; 2-3 dl ecet (hozzáadhatunk pár csepp citrus illóolajat);  

 2-3 dl meleg víz, bele kakukkfű illóolaj (antimikrobiális, antibakteriális és szagtalanító hatású),  

kb. 10 csepp. 

Egy tálban jó meleg vízben oldjuk fel a reszelt szappant, majd minden más hozzávalóval keverjük el. A tálban lévő 
 keverékbe egyesével mártsuk bele a textil kendőnket, alaposan csavarjuk ki, és összehajtogatva mehetnek is sorban a tárolóedénybe. 

Forrás: https://hulladekvadasz.hu/2017/04/05/furdoszobai-takaritokendok/ 

Közösségi eszközkölcsönzők Kanadában 
A kanadai Torontóban idén tavasszal nyílt meg egy közösségi kölcsönző (a városban immár a 
második), ahol számos használati tárgyat kölcsönözhetnek a helyi lakosok, a kemping-
felszereléstől és szerszámoktól kezdve a gyerekjátékokon át a sporteszközökig. A kezdeményezést 
a helyi önkormányzat egyik alapítványa támogatta, és a kölcsönzői tagságból befolyó díjból tartja 
fenn magát. Az eszközök adományozás útján kerülnek az üzletbe, így a pincékben, kerti 
fészerekben porosodó, jó ideje nem használt szerszámok új életre kelnek, és sokak számára újra 
hasznossá válnak.  A közösségi kölcsönző sokkal több, mint egy egyszerű eszközkölcsönző: a 
vezetője elmondása szerint fontos szemléletformálás is történik, amikor tudatosul az 
emberekben, mennyivel ésszerűbben is el lehet osztani az erőforrásokat, ha pl. nem vesz 

mindenki saját fűrészgépet vagy családi sátrat, hanem csak kikölcsönzi egy napra vagy egy hétre.  

Forrás: http://www.shareable.net/blog/new-sharing-depot-opening-reflects-success-of-torontos-library-of-things-movement 

http://www.rodalesorganiclife.com/garden/why-you-should-always-plant-flowers-in-your-vegetable-patch?utm_source=facebook.com&utm_medium=Social&utm_term=818976062&utm_campaign=Rodale%27s+Organic+Life
http://www.treehugger.com/lawn-garden/eat-dandelions-9-edible-garden-weeds.html
https://hulladekvadasz.hu/2017/04/05/furdoszobai-takaritokendok/
http://www.shareable.net/blog/new-sharing-depot-opening-reflects-success-of-torontos-library-of-things-movement
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Igazságosság ökológiai korlátok közt 

- hogy mindenkinek jusson, de maradjon is 

 

  

Karbon-semleges és fairtrade ruhagyár Afrikában 
A héten, április 24-30. között van a Fashion Revolution Week, vagyis a Divat 
Forradalom Hét, amely arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy ruháink 
gyakran kizsákmányoló, egészségtelen és veszélyes körülmények között 
készülnek. Részben a fogyasztók, részben a dolgozók, részben pedig a 
törvényhozók nyomására egyre több gyártó dönt úgy, hogy környezeti és 
társadalmi szempontból is fenntarthatóbbá teszi működését. Ennek egy jó 
példája a Wildlife Works Kenyában működő, Afrikában első karbon-semleges 
és fairtrade ruhagyára, amely alternatív foglalkoztatási lehetőséget biztosít a 
helyi lakosságnak, akik az orvvadászat vagy egyéb, a természeti 
erőforrásokat túlhasználó és kimerítő gazdálkodás helyett "zöld" munkahelyet 
találhatnak. Amellett, hogy az eladott termékekből származó bevétel egy 
részét közvetlenül a biodiverzitás megőrzésére fordítja a vállalat, a gyárban 
dolgozók minden eladott ruháért ún. közösség-fejlesztési prémiumot is 
kapnak, amelynek felhasználásáról közösen döntenek.  

Forrás: http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/leadership/mike_hower/africa 

Megújuló energia:  

csökkenti a hátrányos helyzetet és a klímaváltozáshoz való hozzájárulást 
Ausztráliában sok őslakos közösség él városoktól és egyéb településektől távol, 
és így a távvezetékek "végén", amelynek eredményeként sokszor nagyon magas 
áron veszik az energiát. Ez csak tovább rontja egyébként is nehéz helyzetüket, 
hiszen sokszor különböző szociális juttatásokból tartják fent magukat. Az így 
kialakult nehéz helyzet eredményeként pedig gyakran el kell hagyniuk ősi 
földjeiket és közösségüket. 

Ennek a helyzetnek a megváltoztatására alakították meg az Őslakosok Megújuló 
Energia Szövetségét (First Nations Renewable Energy Alliance), amely céljául 
tűzte ki, hogy az őslakos közösségekben támogassa a megújuló erőforrásokra 
alapozott, helyi energiatermelést. Ezzel a szegénységet, és a klímaváltozáshoz 
való hozzájárulást is csökkenteni szeretnék. Továbbá reményeik szerint a 
helyben előállított, hozzáférhető és olcsóbb energia segít majd abban, hogy a 
közösségeknek ne kelljen ősi földjüket elhagyniuk, hanem ott alakíthassanak ki 
megélhetési lehetőséget. 

A 2017 elején megalakult Szövetség célja, hogy közvetítő szerepet vállaljon az őslakos közösségek és a beruházásokat végző vá llalatok 
között, lobbi tevékenységet lásson el, valamint más közösségi energia szövetségekkel együtt támogassa az őslakosok megújuló energia 
használatára való áttérését. Számos jó példa áll előttük, pl. Kanadából, de akár helyben is: az ausztrál őslakosok tulajdonában lévő és 
általuk is irányított AllGrid Energy két őslakos közösségben is lecserélte a dízelgenerátorokat napelemekre, amelynek eredményeként 
mindössze 2 hónap alatt 2-ről 40-re nőtt a helyi őslakos közösség létszáma, mert visszaköltöztek az emberek szülőföldjükre. 

Forrás: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/mar/17/how-an-indigenous-renewable-energy-alliance-aims-to-cut-power 

Zöldség- és virágoskertek menekült táborokban 
Niamhue Robins mindenképpen tenni akart valamit a menekültekért Calais menekült 
táborában, amit dzsungelnek is neveznek. Barátaival és családtagjaival összefogtak, és 
felmérték, mire lenne szükség. Azt tapasztalták, hogy a táborban, bár a menekültek 
abszolút alapszükségleteit ki tudták elégíteni, nem volt a gyerekek számára - akik 75%-a 
családja nélkül, egyedül érkezett - semmiféle kialakított játszóhely. Továbbá a táborból, 
részben érthető módon, hiányzott bármiféle szépség. 

Nagyrészt adományok felhasználásával és a táborban lakó gyerekek bevonásával 
magas-ágyásokat építettek, amelyekbe virágokat és zöldségeket ültettek - így színt, 
szépséget és egy kis természetet csempészve a tábor szürke környezetébe. Továbbá, az 
ágyások segítségével kisebb játszóhelyeket is létrehoztak. Az ágyásokhoz öntöző-
rendszert is építettek használt elemekből (pl. kerékpár alkatrészek), amelyek 
segítségével a gyerekek tanulhattak. 

Legnagyobb sikere azonban a virágoknak volt, amelyeket az ültetés másnapjára a táborlakók saját sátraik mellé telepítettek át. Ezt látva 
Niamhue és kis önkéntes csapata több száz virágot ültetett újrahasznosított konzervdobozokba, és osztott szét a menekültek között. 

Forrás és további részletek: https://www.permaculture.co.uk/readers-solutions/creating-vegetable-flower-gardens-refugee-camps 

vadvilág + erdők + közösség 

Kép forrása: shop.wildlifeworks.com 

http://fashionrevolution.org/
http://www.wildlifeworks.com/
http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/leadership/mike_hower/africa%E2%80%99s_first_carbon_neutral_fair_trade_factory_launches_cloth
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2017/mar/17/how-an-indigenous-renewable-energy-alliance-aims-to-cut-power-costs-and-disadvantage
https://www.permaculture.co.uk/readers-solutions/creating-vegetable-flower-gardens-refugee-camps
https://shop.wildlifeworks.com/
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