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Te mit vállalsz, hogy kisebb legyen az 

ökolábnyomod és később legyen a Nemzeti 

Túllövés Napunk? 

Idén augusztus 2-án volt a globális Ökológiai Túllövés Napja, az a nap, ameddig feléltük 

idén a természet fenntarthatóan előállítható erőforrásait. Azaz öt hónappal az év vége előtt 

már felfaltuk az éves betevőt! Nem meglepő módon a 70-es évek óta, amióta az 

emberiség folyamatosan túlfogyaszt, ez a dátum a legkorábbi az összes eddig számított 

közül.  

Érdekes azt is megnézni, hogy mikor lenne a Túllövés Napja, ha a világon mindenki egy 

átlagos magyar ökolábnyomán élne: előbb vagy később, mint a globális nap? Sajnos, 

előbb, nekünk a világátlagnál valamennyivel nagyobb a lábnyomunk, így ez a nap július 10-

re esett idén. 

Végül, kiderítettük azt is, hogy mikor 

van az ökológiai deficit napja 

Magyarországon, azaz a Nemzeti 

Túllövés Napunk itt, a Kárpát-

medencében. Az a nap, amikor az 

ország biokapacitását kimerítjük, vagyis 

a Magyarországon élők kimerítik az 

ország területén található 

ökoszisztémák által erre az évre 

fenntarthatóan előállított 

erőforrásmennyiséget (pl. fa, mindenféle 

élelem, víz) és kimerítik az 

ökoszisztéma szolgáltatásokat (pl. hulladékok "elnyelése", víz- és levegőtisztítás, erről 

bővebben ld. itt). Úgy hozunk létre ökológiai deficitet, hogy például túlhasználjuk 

erőforrásainkat: túlhalásszuk a folyókat, kimerítjük a termőföldet, újraültetés nélkül kivágjuk 

az erdőket, több szén-dioxidot bocsátunk ki, mint amennyit az ökoszisztémák Magyarország 

területén el tudnak nyelni, és több terméket importálunk mint exportálunk. A Nemzeti Túllövés 

Nap időpontját a Global Footprint Netowork számítja minden évben az ENSZ legutolsó 

rendelkezésre álló (2013-as) statisztikái alapján. Ez alapján a magyar Nemzeti Túllövés 

Napja 2017-ben szeptember 22-én lesz: azaz szűk 9 hónap alatt feléljük és elhasználjuk 

azt, amit erre az évre az ökoszisztémák fenntarthatóan tudnának nyújtani itt, a határainkon 

belül.  

Annak érdekében, hogy ezt a dátumot minél inkább kitoljuk,mindannyian nagyon sok 

mindent tehetünk, minden kis és nagy lépés számít! A GreenDependent Egyesület és a 

CEEweb a Biológiai Sokféleségért egyesület közös kampányt indít: tegyünk vállalásokat, 

hogy minél később legyen a magyar Nemzeti Túllövés Napja! Vállalni sokmindent lehet: 

néhány dolgot összegyűjtöttünk a következő oldalon, ebből mindenki kiválaszthatja az ő 

életére, életmódjára leginkább illőt vagy élethelyzetében leginkább aktuálisat. És lehet 

haladni a könnyebbektől a nagyobb kihívást és nagyobb változást igénylők felé! 

Azok között, akik az elkövetkező 3 hét során, szeptember 17-ig tesznek vállalást, annak 

teljesítését elkezdik és ezt fényképpel dokumentálják is, összesen 4 db, egyenként 5000 Ft-

ot érő "zöld" utalványt osztunk ki! A nyertesek kiválasztásáról a GreenDependent és a 

CEEweb közösen dönt. A vállalást és a fényképet az info@kislabnyom.hu címre kérjük 

küldeni. Külön örülünk, ha a vállalásokat és képeket a Kislábnyom és/vagy CEEweb 

közösségi oldalakon a megfelelő bejegyzés alatt is megjegyzésben megosztják. Ezen felül a 

#movethedate hashtaggel is csatlakozhatnak a kampányhoz. 

Teljes 

kép és 

forrás: itt 

http://www.overshootday.org/why-past-earth-overshoot-day-dates-keep-changing/
http://www.overshootday.org/why-past-earth-overshoot-day-dates-keep-changing/
http://www.overshootday.org/about-earth-overshoot-day/country-overshoot-days/
http://www.overshootday.org/about-earth-overshoot-day/country-overshoot-days/
http://www.overshootday.org/about-earth-overshoot-day/national-ecological-deficit-days/
http://www.overshootday.org/about-earth-overshoot-day/national-ecological-deficit-days/
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/63.kislabnyom_hirlevel_2014jun30.pdf
mailto:info@kislabnyom.hu
mailto:https://www.facebook.com/Kislabnyom/
https://www.facebook.com/ceeweb.for.biodiversity/
https://www.facebook.com/Kislabnyom/
http://www.greendependent.org/index.php?option=com_content&view=article&id=289%3Acsatlakoztunk-a-global-footprint-network-earth-overshoot-day-kampanyahoz&catid=40%3Ahirek&Itemid=65&lang=hu
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Te mit vállalsz?! 

Csatlakozz a "kislábnyomosok"  

közösségéhez! 

 

  

Mostantól minden héten tartunk 
legalább egy húsmentes napot, 

és kipróbálunk egy-egy új vega 
receptet. 

Szupertakarékos LED-égőkre 
cseréljük az égőinket. 

A közösségi közlekedést választjuk 
a magányos autózás helyett. 

Hetente minimum egy 
gyertyafényes, főzésmentes 
ebédet/vacsorát szervezünk 

(saláták, nyersételek, sütés nélküli 
sütemények). 

Kikapcsoljuk/kihúzzuk a készenléti 
üzemmódban lévő gépeket (TV, 

számítógép stb.) és bedugva 
hagyott telefontöltőket. 

Heti min. egy nap nem használjuk 
a mikrót, szendvicssütőt, 

kávéfőzőt. 

(Kávéfüggők reggel főzzenek nagy 
adag kávét, és tegyék termoszba.) 

Elsősorban helyben termesztett, 
bio élelmiszert vásárolunk. 

Tanulunk, olvasunk a 
kislábnyomos életmódról: olvassuk 

a Kislábnyom Hírlevelet és 
felmérjük a háztartásunkat. 

Nem dobunk ki élelmiszert! 

Minden héten tartunk egy-két 
autómentes napot – a rövidebb 

utakat biciklivel/sétával, a 
hosszabbakat tömegközlekedéssel 

váltjuk ki. 

Próbálunk hatni a helyi vezetőkre 
és/vagy csatlakozunk egy helyi , 

akcióhoz (közösségi kert, zöldklub, 
energiaközösség stb.) 

Minden hónapban szervezünk egy 
kütyümentes hétvégét, azaz 

kerüljük a szórakoztató elektronikai 
eszközöket, a telefonokat is 

beleértve! 

A háromperces fogmosó-időt 
kiterjesztjük a zuhanyzásra is. 

Extra vállalás: a 
fürdővizet/zuhanyzásból felfogott 

vizet újrahasznosítjuk. 

Hetente 2-3 alkalommal 
iskola/munka után tilos a 

tv/számítógép/tablet/telefon – 
helyette olvasunk, játszunk a 

szabad levegőn, társasozunk stb. 

Nyomon követjük a 
fogyasztásunkat, rendszeresen 

leolvassuk a mérőóráinkat. 

Utána nézünk és belevágunk 
energiahatékonysági beruházásba: 

sajátkezű ablak-ajtó szigetelés, 
napkollektor, napelem, szigetelés... 

Utánajárunk a hazai lábnyomnak a 
miheztartás végett, és benevezünk 

a Green-go kisfilm-készítési 
versenybe, hogy másokat is 

tájékoztassunk!. 

Ha lankadnánk, inspiráló közösségi 
projektekből merítünk erőt és 

ötleteket (magyar inspiráció itt). 

Kiszámoljuk a saját Túllövésünk Napját, és 
lábnyombajnokok leszünk. 

Keresünk magunknak további vállalást, kislábnyomos 
tippet: 

http://kislabnyom.hu/tippek 

 
 
 

http://husmenteshetfo.hu/index.php/hu/
http://www.overshootday.org/portfolio/pledge-1-i-try-a-new-vegetarian-recipe/
http://www.overshootday.org/portfolio/pledge-1-i-try-a-new-vegetarian-recipe/
https://1010uk.org/carbon-crush-content/lighting
https://1010uk.org/carbon-crush-content/lighting
http://www.overshootday.org/portfolio/pledge-2-i-ride-social/
http://www.overshootday.org/portfolio/pledge-2-i-ride-social/
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/tippek_digitalis_detox_2016nov.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/tippek_digitalis_detox_2016nov.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/82.kislabnyom_hirlevel_viievf_2szam_2016feb.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/EON_EnergiaKozossegek_tippek4_2016-17_Hogyan%20takar%C3%ADthatunk%20meg%20energi%C3%A1t.pdf
http://www.overshootday.org/portfolio/pledge-5-i-take-on-food-waste/
http://www.overshootday.org/portfolio/pledge-4-i-reach-out-to-my-city-leaders-to-challenge-them-to-movethedate/
http://www.overshootday.org/portfolio/pledge-4-i-reach-out-to-my-city-leaders-to-challenge-them-to-movethedate/
http://www.overshootday.org/portfolio/pledge-4-i-reach-out-to-my-city-leaders-to-challenge-them-to-movethedate/
http://www.overshootday.org/portfolio/pledge-4-i-reach-out-to-my-city-leaders-to-challenge-them-to-movethedate/
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/tippek_digitalis_detox_2016nov.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/tippek_digitalis_detox_2016nov.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/tippek_digitalis_detox_2016nov.pdf
https://energiaklub.hu/hirek/utolagos-nyilaszaro-szigeteles-a-magyar-energia-brigadokkal-2674
https://www.youtube.com/watch?v=S5jR4bfMZG0
http://www.overshootday.org/portfolio/pledge-3-i-dive-into-data/
http://greengofest.eu/
http://greengofest.eu/
https://1010uk.org/climatehope
https://1010uk.org/climatehope
http://www.kiskozossegek.hu/
http://www.overshootday.org/portfolio/i-calculate-my-own-earth-overshoot-day-and-become-a-footprint-champion/
http://www.overshootday.org/portfolio/i-calculate-my-own-earth-overshoot-day-and-become-a-footprint-champion/
http://kislabnyom.hu/kislabnyom-tippek
http://www.greendependent.org/index.php
http://www.ceeweb.org/hu/
http://www.overshootday.org
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Kislábnyomos életmód 
 

  

Kanadai napenergia közösség -  ahol a fűtési energia 90%-át napenergiából fedezik! 
A Drake Landing napenergia közösség Okotosk városában, Albertában, Kanadában van. A Drake Landing egy tervezett, 52 házból álló 
lakóközösség, amely sikeresen egyesíti a kanadai energia-hatékony technológiát a nap megújuló, korlátlan mennyiségben rendelkezésre 
álló energiaforrásával. A lakóközösségben a fűtőenergiát egy napenergiával működő távfűtő rendszer szolgáltatja. A rendszer a  nyári 
hónapok során a napenergiát összegyűjti, és a föld alatt tárolja, majd télen a házakba visszaosztja. 

Egy átlagos kanadai otthon energiaszükségletének 60%-át a fűtés, 20%-át a 
háztartási melegvíz és 20%-át a különböző berendezések, világítás stb. teszi ki. A 
Drake Landing közösségben, egy átlagos évben, a fűtési energiaszükséglet 90%-
át elégíti ki napenergia, s még egy szokatlanul hideg évben is 80% körüli ez az 
arány. 

A közösség a világon egyedülálló, mert:  

 minden itt található ház az átlagos kanadai házaknál 30%-kal energia-
hatékonyabb, 

 a fűtési energia 90%-a napenergia felhasználásával biztosított, így a közösség 
sokkal kevésbé függ a fosszilis erőforrásoktól, és 

 ezáltal minden ház üvegházgáz-kibocsátása kb. 5 tonnával kevesebb évente, 
mint egy átlagos kanadai házé (ami kb. 6-7 t).  

További információk és részletek, az írás folytatása: a 66. Kislábnyom hírlevélben 

Lehet önellátóan élni – de ez kevés a klímaváltozás megoldásához 
Egy öreg házban élek, amibe soha nem volt bekötve áram. Néhány napelemem 
van, fával fűtök, esővizet használok. 

Van egy zöldségeskertem, gyümölcsfáim és csirkéim. A vízszivattyúk és a ház 
berendezései 12V-ról üzemelnek. Hetente egyszer utazom munka miatt 25km-t, 
biciklivel és vonattal. Autóval heti 10km-t megyek. Nyaralni sose járok. Az 
áramfogyasztásom töredéke az átlag ausztrál háztartás fogyasztásának. 

Vajon az enyémhez hasonló fogyasztáscsökkentő életmóddal megoldható a 
klímaváltozás problémája? 

A válasz egyértelmű nem. Az életmódváltás része ugyan a megoldásnak, de nem 
a legfontosabb része. Ha meg akarjuk állítani a klímaváltozást, és kezdeni 
akarunk valamit a fejlődő országokat sújtó szegénységgel, az erőforrások 
kimerülésével és a környezetvédelmi problémákkal, akkor meg kell szabadulnunk 
a gazdasági növekedéstől és a növekedést hajszoló kapitalizmustól, ahogy 
jelentősen vissza kell vennünk a globalizációból, centralizációból, a piaci 
rendszerből, a képviseleti demokráciából, a pénzügyi rendszerből, 
nagyvárosokból, a modern mezőgazdaságból és a városiasodásból. 

Kicsit extrém? Az írás folytatása: a 86. Kislábnyom hírlevélben 

Életedre tör a kapitalizmus? Jövedelemmegosztással megmenekülhetsz 
„Szegénynek lenni olyan, mint amikor arra vár az ember, hogy elmúljon a 
fogfájása.” írta John Scalzi író több, mint tíz éve a blogjában. “Szegénynek lenni 
az, amikor csak egyetlen szobát tudsz fűteni a házban... Amikor szükséged van 
arra a 35 centes fizetésemelésre... Amikor hiányzik hat dollár, hogy kifizesd a 
rezsicsekkeket, és sosem lesz elég a pénzed, hogy utolérd magad... És közben 
tudod, hogy pont ugyanolyan keményen dolgozol, mint bárki más, bárhol 
máshol.” 

A gazdasági bizonytalanság sokunk rémálma. Veszélyt jelenthet mentális és 
fizikai egészségünkre, megrövidítheti az életünket. Az Egyesült Államokban a 
lakosság több, mint 60%-a bajban lenne, ha egészségügyi gondok miatt hirtelen 
500$-os (kb. 140,000 Ft) kiadással kellene szembesülnie – azaz inkább várná, 
hogy valahogy magától múljon a fájdalom, mint hogy fizessen az orvosért.  

Ez elég ijesztő, különösen egy olyan (világ)gazdasági rendszer árnyékában, amely éppen tönkreteszi a bolygót. Segítségre az egyén csak 
ritkán számíthat – vagy a többiek is le vannak égve anyagilag, vagy ha nem, akkor visszaélnek a bajban lévők helyzetével. 
Az USA-ban azonban már megjelentek a problémát orvosolni próbáló csoportok. A világszerte működő szándékos közösségek (pl. az 

ökofalvak is ide tartoznak) mozgalmán belül egyre nagyobb számban tűnnek fel az egyenlőségre törekvő, pénzügyi családként is 

felfogható jövedelemmegosztó közösségek. Folytatás és további részletek: a 90. Kislábnyom hírlevélben 

Technikailag megoldható, hogy a magunk urai legyünk 
– meg tudjuk magunknak termelni az élelmet és az 

energiát, ahogy házat is tudunk magunknak építeni.  

Moosicom/Flickr 

http://www.okotoks.ca/home.aspx
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/66.kislabnyom_hirlevel_2014okt31.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/86.kislabnyom_hirlevel_viievf_6szam_2016jun.pdf
http://whatever.scalzi.com/2005/09/03/being-poor/
http://www.ic.org/directory/maps/
http://www.thefec.org/
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/90.kislabnyom_hirlevel_viievf_10szam_2016okt.pdf
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Kislábnyom tippek 
 

  

Digitális méregtelenítés és klímabarát pihenés 

Digitális detox 

1. Szánjuk rá magunkat egy karácsonyi digitális méregtelenítésre. 

2. Kapcsoljuk ki a wi-fi funkciót a fényképezőgépen, és használjuk úgy a gépet, mintha 
1995 lenne. 

3. Ne a hálószobában tartsuk az okostelefont. 

4. Kíméljük magunkat az értesítésektől.  

5. Gondoljuk át, mi az, ami tényleg fontos? 

További tippek, részletek és források: a Kislábnyom honlapon 

Kalandötletek monitorbámulóknak 

Senki nem szeretné drákói szigorral eltiltani gyermekeit a TV-től és a számítógéptől. De ha elég szabadtéri tevékenységbe 
vonjuk be őket, ha elég erdőt, folyót és barlangot járunk be velük, nem is lesz szükség a tiltásra - sokkal kevésbé fogja 
érdekelni őket a képernyő. A brit Tim és Kerry Meek tapasztalatból tudják, hogy a dolog működik: két gyermekükkel 
kipróbálták, mi történik, ha a tévénézést erdőjárásra cserélik. 

A szülők nem akarták, hogy a lányok gyerekkora a rajzfilmekről szóljon és végleg a TV elé ragadjanak, ezért mesenézés 
helyett a tízéves Amyt és a nyolcéves Ellát 100 szabadtéri kihívás elé állították. A pár – akik saját bevallásuk szerint nem túl  
kalandvágyók – szintén részt vettek mindegyik kihívás teljesítésében. A kipróbált 
tevékenységeket és megélt kalandokat a világhálón is közzétették, hogy mások is 
kedvet kapjanak. Egy év alatt ki is pipálták az összes kihívást. A lányok annyira 
élvezték a kalandokat, hogy a jövő évi lista összeállításában már ők is részt vesznek. 
És érdekes módon heti három óránál több tévézésre nem is vágynak. 

Nem tudjuk a gyermekeinket elrángatni a TV elől? Mi magunk is órákat áldozunk a 
képernyőre kikapcsolódásként minden nap? Próbáljuk ki a 100-as listát, és garantáltan 
elfeledkezünk a tévéműsorról! Fontos: Ne hagyjuk, hogy az időjárás bármiben 
megakadályozzon - akár esik, akár fúj, süt a nap vagy havazik, legyen bármilyen 
évszak és bármilyen hónap, irány a világ! 

Sok-sok tipp a 100-as listából elolvasható (majd kipróbálható): tippjeinkben a Kislábnyom honlapon 

50 ötlet klímabarát pihenéshez 

Ha esetleg elfelejtettük volna, milyen sok egyszerű, hétköznapi tevékenység adhat örömet és nyújthat nagyszerű 
kikapcsolódást, íme egy 50 tételt tartalmazó lista emlékeztetőnek – csupa olyan ötlet, amely általában nem kerül be a 

tennivalóink közé, pedig ha valamire, ezekre az elfoglaltságokra érdemes időt “pazarolni”! 

Másszunk fára 

Olvassunk verseket 

Menjünk termelői piacra 

Üldögéljünk a természetben 

Simogassunk állatot 

Bocsássunk meg valakinek 

Tartsunk kávészünetet 

Váljunk meg néhány tárgyunktól 

 Bámuljunk felhőket 

 Írjunk levelet valakinek 

 Olvassunk könyvet 

 Sétáljunk lassabban 

 Hívjuk fel egy barátunkat 

 Bóklásszunk a városban 

 Szedjünk (nem védett) virágot 

 Keressünk pihentető illatot 

A teljes lista megnézhető (majd kipróbálható) a Kislábnyom oldalon  

  

http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/tippek_digitalis_detox_2016nov.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/tippek_kalandotletek_monitorbamuloknak2013dec.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/tippek_50_otlet_klimabarat_piheneshez_2014apr.pdf
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Megtakarítás - Életmódváltás - Közösség 

EnergiaKözösségek hírek 

  

 

Akikre büszkék vagyunk: interjú "energiaközösségezőkkel" 

A világ összes problémáját érintettük és megoldottuk 

Sokszor az emberek igyekeznek környezettudatosan élni, de az összképet nem látják. Persze, számít, hogy kevesebb 
csomagolóanyagot használjunk, de ha autóval elmegyünk a környezetbarát mosószerért a bioboltba, annak sok értelme nincs. Ha 
fenntartható, ökoetikus életmódra vágyna, azt pont így kell csinálni. 

Dr. Dőry István fizikus és felesége, Kéry Magdolna egy olyan házban laknak, amely 
saját bevallásuk szerint űrállomásként is működhetne, hiszen külső energiaforrás 
nélkül is életképes, önfenntartó rendszer. Több mint tíz évvel ezelőtt, néhány 
kanyart követően a fővárosból költöztek Egyházasfalu-Kereszténybe, ami úgy 
hangzik, mint egy tanya az Óperencián is túl, pedig csupán 26 perc Soprontól és 
Szombathelytől is, egy meglepően modern vonattal. 

Mit csinál egy fizikus és egy tanár a falu szélén és miért? Hova vezetik a 
szennyvizet, ha nem használják a csatornahálózatot? Négy napelem elég-e ahhoz, 
hogy menjen a mosógép? Tényleg megoldható a világ összes problémája, ha 
ökoetikusan élünk? Személyesen néztünk szét a birtokon, saját szemünkkel láttuk, 
hogy a hőségriadó idején 22 fok van a házukban, és minden akadékoskodó kérdést 
feltettünk. 

Mióta, és főleg, miért laktok itt? 

István: A házat 14 éve vettük és 12 éve lakunk benne. Eredetileg igazi fővárosi népek voltunk, én Újpest-Központban nőttem fel, Magdi a 
Hungária körúton született. Ökológus barátaink a vidéki élettel kísérleteztek és nekünk is megtetszett. Először Agárdon laktunk egy 
téliesített nyaralóban három évig, aztán egy évet Freiburgban – az egy valódi öko-főváros volt. Utána Szentendrére költöztünk, ahol a 
környezetvédelmi tanácsadó testületben is benne voltunk, oktatóközpontot szerveztünk, csak hát a tanácsainkra sosem hallgattak. 
Szentendrén meg lehetett volna valósítani valami olyasmit, mint Freiburg, de nem ebbe az irányba haladt a település. 

Magdi: Ott sokszor hülyének néztek minket, volt, hogy elsírtam magam a szűklátókörűség miatt, pedig mi mindent megtettünk. Én 
érzelmileg nehezen viseltem a helyzetet. Elsősorban Budapestről költöztek ki sokan akkoriban, főleg gazdagabbak, ahol mindenk inek volt 
saját autója a családban, plusz egy nagy terepjáró, ha együtt utaznak. 

Azt látom, hogy sokszor előfordul, hogy az emberek igyekeznek környezettudatosan élni, de aprócska dolgokra figyelnek csak és az 
összképet nem látják. Persze, az is számít, hogy kevesebb csomagolóanyagot használjunk, de ha autóval elmegyünk a környezetbarát 
mosószerért a bioboltba, annak sok értelme nincs. Operett-zöldülésnek szoktam hívni, amikor az ember csak úgy tesz, mintha. 

Ilyenből sok volt Szentendrén, a gyerekeink öko-suliba jártak, és elmentünk velük karácsony előtt karácsonyi ajándékokat gyártani 
újrafelhasznált anyagokból. Jött az összes többi anyuka is, az egész utcában mindenhol parkoltak a terepjáróikkal, de szentül meg voltak 
róla győződve, hogy ők most ökotudatosak, mert mézeskalácsot sütünk. Ott igazán magányos harcosok voltunk. 

Itt a falubeliek mit szólnak, nem tartanak furcsának? 

István: Biztos, hogy kicsit furcsának tartanak, de mi sokat tanulunk a falusiaktól és ők is 
tőlünk. Mi a kertről, állatgondozásról, ők meg a hőszigetelésről meg a napelemről. 

A barátaitok nem hiányoznak? 

Magdi: Aki akar, meglátogat minket itt is, nem a világ végére költöztünk. Maradtak régi 
barátságok, és helyben is lettek újak. Mi nem tanyán akarunk élni, hanem közösségben, 
úgy egyébként is a legtöbb probléma könnyebben megoldható, a fenntarthatóság 
egyszerűbb, mint egy magányos ház esetében.  

István: Sokkal könnyebb egyébként ezeket közösen csinálni, akár nagycsaládban, akár 
úgy, hogy egy kisebb lakóközösség, egy utca összefog. Ezért most egy fenntartható 
módon működő utca, vagy ha úgy jobban tetszik, lakópark létrehozásán fáradozunk – akit 
érdekel a dolog bővebben, várjuk látogatóba. Ha el tud idáig utazni vonattal, az már jó jel! 

Miért épp ide jöttetek? 

István: Tudatosan választottunk, olyan helyet kerestünk, ahol nincs kétszámjegyű főút, de van vonat, jó menetrenddel. Nem akartuk, hogy 
a gyerekeink rákkeltő benzingőzben éljenek, de valamennyi mozgékonyságot meg akartunk őrizni. Megnéztük a térképen, milyen ilyen 
települések vannak Magyarországon. Akkoriban egy környezeti nevelési egyesület vezetői voltunk, írtunk 100 ilyen településnek, abból 30 
válaszolt, ezek közül választottuk végül Egyházasfalu-Keresztényt. [...] 

Beszéljünk a fenntarthatóságról, mit jelent ez egyáltalán? 

István: Négy olyan terület van, ami miatt a jelenlegi városi életmód egyáltalán nem lesz fenntartható, ezek pedig a következők. Az első a 
fosszilis energiára való támaszkodás - ugyanis gyorsabban fogy, mint ahogyan keletkezik. Az 1850-es években kétszer gyorsabban 
fogyott, mint ahogy keletkezett, és mit gondolsz, ma mekkora ez az arány? 

Nem tudom. Száz? 

István: Ötmillió. Jelenleg ötmilliószor gyorsabban fogy a kőolaj, mint amilyen mértékben utánpótlása lenne.  

Forrás és az interjú folytatása: http://divany.hu/szuloseg/2017/08/14/dory_interju_a_vilag_osszes_problemajat_erintettuk 

http://divany.hu/szuloseg/2017/08/14/dory_interju_a_vilag_osszes_problemajat_erintettuk_-_es_megoldottuk/?utm_source=index.hu&utm_medium=doboz&utm_campaign=link&token=c2d25cd69a030ad4d8b0380afb21fb18
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Érdemes rápillantani 
 

  

Jó hírek Baszkföldről: hogy lehet, hogy nincs munkanélküliség? 
Az 1950-es években José María Arizmendiarrieta atya, Mondragón papja 
inspirálta közösségi tulajdonú vállalkozások alakítását annak érdekében, 
hogy a hozzá tartozó egyházközségben élő fiataloknak legyen munkájuk. 
Elképzelése szerint akkor, ha a munkások is tulajdonosai egy 
vállalkozásnak, a létrehozott vagyon is a munkásokhoz, és rajtuk keresztül a 
szélesebb helyi közösséghez kerül.  

Mára a kezdeményezés eredményeként kb. 102 közös tulajdonú 
vállalkozás (azaz szövetkezet) működik, amelyek együttesen több mint 
100 ezer embert foglalkoztatnak, és megközelítőleg 6 milliárd euró 
értékű bevételt termelnek, és ezzel Spanyolország 7. legnagyobb üzleti 

vállalkozásának számítanak. Minden szövetkezet profitjának 10%-át oktatási 
és társadalmi szempontból hasznos projektekre kell, hogy fordítsa. Ennek 
eredményeként a baszk kultúra, nyelv és művészet újra virágzik. 

Ezen felül, a szövetkezetek éves profitjuk további 10%-át beteszik egy ún. 
társadalmi vállalkozás alapba, amelyet kutatásra és fejlesztésre fordítanak, 

hogy a meglévő szövetkezeteket fejlesszék, illetve a szükségleteknek megfelelően újakat hozzanak létre. Ez a régió gazdaságát fejleszti 
munkahelyek teremtésén, és a meglévő szövetkezetek közti együttműködések ápolásán, fejlesztésén keresztül. Továbbá, a javak és 
vásárlóerő minél egyenletesebb elosztása érdekében megállapodás született arról, hogy a legjobban fizetett alkalmazottak fizetése max. 8-
szorosa lehet a legkevésbé jól fizetett társaikénak.  

Ugyanakkor, mikor Spanyolországban átlagosan 25% a munkanélküliség, és a fiatalok 50%-ának nincs munkája, a Mondragón 
Szövetkezetekben nincs munkanélküliség. Stratégiájuk, hogy a lassuló, jelenleg kevésbé jól működő szektorokból a munkásokat 

áthelyezik a jól teljesítő szektorokban működő szövetkezetekbe. A közelmúltban a recesszió miatt csökkent vásárlóerővel rendelkező 
európai piac miatt például 2000 alkalmazottat kellett a tűzhelyeket és mosógépeket gyártó FAGOR szövetkezetből más szövetkezeteknél 
elhelyezni. Ez a Szövetkezeteknek mindenképp kihívást jelentett, de annak köszönhetően, hogy a munkások egyben a Szövetkezetek 
tulajdonosai is, könnyebben és rugalmasabban meg tudnak birkózni a változó gazdasági környezet következtében jelentkező kihívásokkal. 
A jelen gazdasági válság következményeként hozták azt a döntést is, hogy annak érdekében, hogy több embernek lehessen munkája, 
önkéntesen csökkentik a munkaórák számát. 

Forrás: 52. Kislábnyom hírlevél, és további részletek: http://centerforneweconomics.org/e-newsletters/lessons-basque-country,  
valamint: 85. Kislábnyom hírlevél (Olvasnivaló/Nemnövekedés rovat) 

A vidéki kenyai iskola, amely vizet gyűjt a helyi közösség számára 
Kenya félsivatagi éghajlatú vidékein jellemzőek a rövid, intenzív esőzéses, áradással járó időszakok, amelyeket több hónapokon át tartó 
szárazság követ. Ezért jellemzőek a vízzel kapcsolatos problémák is, amelyek gyakran vezetnek betegséghez, bizonytalanná tesz ik az 
élelmiszerellátást, és különböző súlyos konfliktusokat is okoznak.  

Ezekre jelenthet megoldást a Laikipiában, Kenya központi hegyvidékén 
megnyitott új iskola, amely 300 diák, tanáraik és a tágabb közösség számára 
hozhat biztosabb vízellátást. A Waterbank School-nak, azaz Víztározó Iskolának 
elnevezett épület élő infrastruktúraként gyűjti össze az esővizet - 360.000 litert 
két esős évszak alatt - mindamellett, hogy oktatási intézményként is szolgál. 

Az Afrikában egyelőre egyedülálló általános iskola földszintes, hengeres 
szerkezetű épület, amelynek falait helyi kőből építették. Az esővizet a 600m

2
-es 

tetőről gyűjtik össze, és kerámia vízszűrő rendszer segítségével tisztítják a diákok 
és a közelben lakó családok számára. Ezen kívül napelemmel működő 
szivattyúk, tárolók és szűrők segítségével nagy mennyiségű vizet tudnak tárolni 
az iskola központi udvara alatt elhelyezett 150.000 literes víztározóban, amelyből 
igény esetén naponta tudnak vizet szivattyúzni a közösség számára. 

Az iskolát helyi anyagokból, helyi munkaerő foglalkoztatásával építették. A tervezés és építés során nagy figyelmet fordítottak arra, hogy az 
építészek, diákok, tanárok és munkások, akik mind a Laikipa közösség tagjai, folyamatos legyen a párbeszéd. Az iskolába folyamatosan 
érkeznek látogatók, és a helyi kormányzó támogatásával épült meg. Kenyában a 2010-ben elfogadott alkotmány jelentős hatalmat és 
döntéshozatali jogot ruházott a régiós kormányokra, hogy helyi szinten, a helyi közösségek bevonásával kezdeményezhessenek hasonló 
projekteket. 

Forrás: 74. Kislábnyom hírlevél, és további részletek: http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/ 

Az iskola (Uaso Nyiro Általános Iskola) 2013-ban megnyerte a "világ legzöldebb iskolája" címet! (részletek itt) 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Mondrag%C3%B3n
http://www.mondragon-corporation.com/ENG.aspx
http://www.mondragon-corporation.com/ENG.aspx
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/52.kislabnyom_hirlevel_2013junius20.pdf
http://centerforneweconomics.org/e-newsletters/lessons-basque-country
http://karbonkalkulator.hu/sites/default/files/letolt/85.kislabnyom_hirlevel_viievf_5szam_2016maj.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/74.kislabnyom_hirlevel_vievf_6szam_2015jun.pdf
http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/may/06/the-rural-kenyan-school-that-collects-water-for-the-community
http://climaterevolution.co.uk/wp/zeitz-foundation/
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Kislábnyomos otthon, kislábnyomos család: 

Szezonális szemezgető 

 

  

Nyakunkon a szeptember: zöld iskolakezdés kicsiknek és nagyoknak 
Hogyan készüljünk fel a tanévre a fenntarthatóság jegyében?  

1. Csak olyan dolgokat szerezzünk be, amelyekre valóban szükség lesz az iskolaévben. Első lépésként készítsünk leltárat! Nézzünk 

körül otthon és írjuk össze, mi az, amit még tudunk használni, ld. ruhák, cipők, iskolatáskák, egyéb felszerelés (ceruzák, tollak, vonalzó 
stb.). Leltározás közben jó eséllyel eddig még használatlan toll-, ragasztó- és jegyzetfüzet-készletekre is bukkanhatunk. A megunt tárgyak 
se eldobandók! Díszítéssel új külsőt adhatunk nekik, lásd az ételes doboznak vagy az iskolatáskának.  Vessük össze a meglévő dolgok 
listáját az iskolától kapott beszerzendőkkel és pipáljuk ki, ami már megvan. 

2. Amit lehet, vegyünk használtan. Ha bútorra (íróasztal, szék), biciklire vagy egyéb 

másodkézből is beszerezhető termékre van szükségünk (ld. alig használt iskolatáska), 
nézzünk szét valamelyik internetes piactéren vagy adományboltban. 

3. Az előző lépést kombinálhatjuk csere-berével is. A hölgyek körében egyre 

népszerűbb ruhacsere mintájára szervezhetünk iskolacucc-cserét is a szomszédainkkal, 
barátainkkal, gyermekünk iskolatársaival közösen! Az eseményt lebonyolíthatjuk a kertben, 
a ház előtt vagy a garázsban, de szervezhetjük valamilyen közösségi térben is. Különböző 
asztalokra, csoportosítva helyezzük el az egyes termékeket, azaz legyenek külön a tollak, 
ceruzák, kréták, filcek, mappák, uzsonnás dobozok, iskolatáskák és sportfelszerelések, 
hogy könnyebb legyen a keresgélők dolga. A résztvevőket kérjük meg, hogy tiszta és 
használható dolgokat hozzanak a suli-piacra. 

4. Kölcsönözzünk! A zeneoktatásban használt hangszereket, egyes sportfelszereléseket, 

kötelező olvasmányokat kölcsönözhetjük is! Csak azért ne vegyünk vadiúj trombitát, mert a 
gyermekünk ebben az évben azt szeretné kipróbálni a tavalyi gitár helyett. 

5. Válasszunk környezetbarát tollakat, ceruzákat, irodaszereket! A listánkon szereplő írószerekből szerezzünk be környezetbarát 

változatot: ld. lebomló kukoricakeményítőből készült toll, cserélhető betétes fatoll, újrahasznosított műanyagból készült tol lak, 
környezetbarát lakkozású, ólommentes színes ceruzák. A ragasztó és festék legyen mérgező vegyszerektől mentes, vizes bázisú. 

Forrás és további ötletek: a Kislábnyom Hírlevél 4. és 24. számaiban. 

Zölden a kollégiumban 
A környezettudatos iskolakezdés nem csak az otthonról suliba járóknak kihívás, sőt! Még 
inkább okozhat fejtörést azoknak a diákoknak, akik kollégiumi szobában/albérletben 
kezdik az új tanévet. Nekik szeretnénk segíteni az alábbi ötletekkel. 

A kollégiumi szobák, albérletek berendezésének, otthonossá tételének és használatának 
természetesen környezeti hatása is van – a diákok és szüleik beszerzési és életviteli 
döntésein múlik, hogy mennyire lesz zöld a diákszállás. Szerencsére azonban egyáltalán 
nem bonyolult jól csinálni! Csak egy kis odafigyelés, a reális szükségletek felmérése, 
kreativitás és az otthonról hozott tudatosság kell hozzá!  

Zöld koleszszoba tippek: 

1. Ami alap 

A kollégiumban is igyekezzünk az otthoni zöld gyakorlatot megvalósítani: ne pazaroljuk az energiát, figyeljünk a vízhasználatra, 
tartsunk növényeket a jó levegőminőségért, legyen kapcsolós elosztónk stb. 

2. A szükséges holmikat szerezzük be helyben 

Érthető, ha sokan alig várják, hogy végre kicsit elszakadjanak otthonról és saját életet éljenek. Ennek örömére azonban nem kell egy 
teherautónyi holmit átfuvarozni az országon a kényelmünk érdekében. Próbáljuk minimalizálni a felszerelést, és ha bármi extrára 
szükségünk van, oldjuk meg helyben (ld. 3. pont). 

3. Használjunk használtat 

Ha hiányos a berendezés a szobában, ld. elkelne még egy szék vagy egy asztali lámpa, nézzünk körül a helyi beszerzési lehetőségek 
között és ha lehet, vásároljunk használt bútort. Nézzünk körül az online piactereken, ahol a termékeket település szerint is kereshetjük. 

4. Figyeljünk a hűtőre 

A legjobb, ha többen használunk egy nagy hűtőt (általában a közös konyhában van is), de ha mégis sajátot szeretnénk, válasszunk 
energiatakarékosat. Ha a tél elég kemény, jó öreg koleszos szokás szerint kiakaszthatjuk az ablakba a hűtenivalót  

5. Főzzünk közösen 

A leginkább fenntartható, ha együtt főzünk a barátainkkal – nem csak olcsóbb, takarékosabb, de jó buli is. Kísérletezhetünk izgalmas 
receptekkel, és kidolgozhatunk egy rendszert a feladatok (zöld bevásárlás, főzés, rendrakás) megosztására. 

Forrás és további ötletek: a Kislábnyom Hírlevél 76. számában 

Kerüld ki a reggeli dugót biciklivel!  
Kép forrása: http://www.ptotoday.com/ 

http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letolt/hirlev4.pdf
http://www.greendependent.org/anyagok/Hirlev24.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/76.kislabnyom_hirlevel_vievf_8szam_2015aug.pdf
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Igazságosság ökológiai korlátok közt 

- hogy mindenkinek jusson, de maradjon is 

 

  

Energia a szomszédtól New Yorkban 
A New York-i Brooklyn két körzetében a köztes energiaszolgáltató kihagyásával tudnak mostantól a lakók egymás között energiával 
kereskedni. A kezdeményezés Brooklyn Mikrohálózat névre hallgat, és első a maga nemében. Eredményeként egy helyi, hatékonyabb, 
külső hatásoknak kevésbé kitett és végeredményben olcsóbb energiahálózat jön létre. 

Felesleges energia eladása olyan házak esetében jöhet szóba, amelyek napelemmel vannak felszerelve, tehát ahol a ház energiatermelő, 
így előfordulhat, hogy több energiát állít elő, mint amennyit annak lakói fel szeretnének használni. A többletet eladhatja olyan környékbeli 
lakóknak, akiknek saját napelemük nincs, de megújuló energiával szeretnék energiaigényük legalább egy részét fedezni. Vagy akár két 
napelemes ház is csere-berélhet energiát, attól függően, hogy éppen melyiknek van saját termeléséhez képest többletre szüksége. Mivel 
mind az energiakínálat, mind pedig az energiakereslet pillanatról-pillanatra változik, nehéz volt idáig köztes energiaszolgáltató nélkül 
megoldani az ilyen jellegű “árucserét”. Mostanra azonban sikerült egy olyan szoftveres rendszert létrehozni, ami képes nyomon  követni az 
energia áramlását, és ennek fényében pontosan meghatározni, hogy ki kitől mennyi energiát vesz adott időintervallumon belül, mindezt 
ráadásul teljesen biztonságos módon, az úgynevezett blokklánc technológia segítségével. 

Joseph Lubin, az egyik alapító így fogalmazta meg a kezdeményezés 
lényegét: “Ez az egész saját lakhelyünknek kedvez. Azzal, hogy nem 
nemzeti szolgáltatótól, hanem helyben vásárolunk energiát, pénzt 
juttatunk vissza a saját közösségünk tagjainak zsebébe. Egy olyan 
közvetítő platform áll ehhez rendelkezésre, amely lényegében magától 
műkdödik, az áram ára pedig automatikusan az alapján kerül 
meghatározásra, hogy a fogyasztó miket részesít előnyben. Úgy látjuk, a 
fogyasztóknak is az kedvez a legjobban, ha nem avatkozunk közbe, 
ugyanakkor a jövőben lehetőség lesz preferenciákat megjelölni, mint 
például minél nagyobb megtakarítás elérése, jót cselekedni a 
közösségen belül, akár olcsóbban adni az áramot a kis jövedelmű 
lakosoknak.” 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: 83. Kislábnyom hírlevél, és további részletek: http://www.treehugger.com/renewable-energy/ // Képek: brooklynmicrogrid.com 

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 beilleszkedési- 
és 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: 82. Kislábnyom hírlevél, saját látogatási élmény, a Guardian cikke 

A maddas Hotel és szobafoglalás: http://www.magdas-hotel.at/en/home/ 

 

 

 

http://brooklynmicrogrid.com/
https://sg.hu/cikkek/116908/az-egesz-vilagot-megvaltoztathatja-a-blockchain
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/83.kislabnyom_hirlevel_viievf_3szam_2016marc.pdf
http://www.treehugger.com/renewable-energy/brooklyns-new-community-micro-grid-will-allow-peer-peer-renewable-energy-sharing.html
http://brooklynmicrogrid.com/
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/82.kislabnyom_hirlevel_viievf_2szam_2016feb.pdf
http://www.theguardian.com/travel/2015/may/21/vienna-madgas-hotel-staffed-asylum-seekers
http://www.magdas-hotel.at/en/home/
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Hasznos információk, kapcsolat 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GreenDependent Egyesület a következő szakmai szerveződés tagja: 

Resource Cap Coalition  

(Európai Koalíció az Erőforrás Használat Csökkentéséért) 

És csatlakozott a Global Footprint Network "Earth Overshoot Day" #movethedate kampányhoz: 

 

 

 

 

Szerkeszti: Vadovics Edina 

Közreműködött:  

Antal Orsolya, Király Andrea, Vadovics Kristóf 

 

 

Szerkesztőség: GreenDependent Egyesület 

2100 Gödöllő, Éva u. 4. 
Tel.: 06-20/386-0922 

E-mail: info@greendependent.org 

Honlap: www.greendependent.org 

 

A Kislábnyom Hírlevél korábbi számai a www.kislabnyom.hu oldalon 
megtalálhatók és onnan letölthetők. 

 
A hírlevelet az info@kislabnyom.hu címen lehet lemondani. 

 

 

 

 
 

 

http://www.footprintnetwork.org/
http://www.overshootday.org/about-earth-overshoot-day/partners-2017/
http://www.overshootday.org/take-action/movethedate-pledges/
mailto:info@greendependent.org
http://www.greendependent.org/
http://www.kislabnyom.hu/
mailto:info@kislabnyom.hu
https://www.facebook.com/Kislabnyom/

