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Rendhagyó, kislábnyomos ünnepi naptár 

Idén, az Új Amerikai Álom Központ naptárját látva, amelynek mottója "Egyszerűsítsük az 

ünnepeket", mi is elkészítettük kislábnyomos ünnepi naptárunkat december hónapra abban a 

reményben, hogy sikerül Olvasóinkat, és Olvasóinkon keresztül talán másokat is inspirálnunk, hogy 

idén (is) együtt, máshogy ünnepeljünk! Minden hétnek választottunk egy kislábnyomos ünnepléshez 

illő tematikát, és minden napra találhatunk valami érdekes kislábnyomos tippet, olvasnivalót, 

tennivalót... 

Mint mindig, most is szeretettel várjuk Olvasóink ötleteit, tapasztalatait a naptárral és kislábnyomos 

ünnepléssel kapcsolatban akár emailben, akár közösségi oldalunkon! 

Osztozás Egyszerűsítés 

Dec. 1. Tippek:  

Zöld ötletek csizmába, készüljünk a 

Mikulásra! 

Dec. 8. Tippek:  

Egyszerűsítsük életünket! 

(Kislábnyomos életmód rovat) 

Dec. 2. Olvasnivaló:  

A nyomor széle: Egy példa 

Dec. 9. Olvasnivaló:  

Kis lábnyom, nagy boldogság, 

Önkéntes egyszerűség 

Dec. 3. Alma-szerda 

+ Tipp: Készíts - akár ajándékba is - almát is 

tartalmazó "meleg zokni" krémet! 

Dec. 10. Alma-szerda 

+ Tipp: készíts céklás-almás savanyúságot 

- akár ajándékba is!  

(recept a közösségi oldalon 10-én!) 

Dec. 4. Oszd meg: 

Mikulás vagy karácsonyi csomag 

rászorulóknak (ld. utolsó rovatunk és pl. itt 

meg itt) 

Dec. 11. Készítsd el: 

Zéró hulladékos terv az ünnepekre 

Inspiráció: 4 tagú család évi 1 liter 

hulladékkal 

Dec. 5. Próbáld ki:  

Húsmentes péntek 

* A tudatos szakács könyve 

* angol nyelvű vegán ünnepi receptek 

Dec. 12. Oszd meg:  

Gondolj másokra! Próbálj ki egy kenyér 

receptet, de egyből 3-at csinálj belőle: egyet 

magatoknak, egyet egy barátodnak, egyet 

pedig adj egy rászorulónak 

Karácsonyi kenyér receptek itt találhatók 

Dec. 6-7. Olvasnivaló:  

Mikulás levele a gyerekeknek 

Dec. 13-14. Olvasnivaló: 

 Az ünnep is lehet klímabarát, 

kislábnyomos? 

 

http://www.newdream.org/
mailto:info@greendependent.org
https://www.facebook.com/pages/Kisl%C3%A1bnyom-Small-Footprint/228919710581213
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/tippek_zold_otletek_csizmaba.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/57.kislabnyom_hirlevel_2013dec20_0.pdf
http://nyomorszeleblog.hvg.hu/2014/11/23/445-egy-pelda/
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/49.kislabnyom_hirlevel_2013febr28.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/49.kislabnyom_hirlevel_2013febr28.pdf
https://www.facebook.com/events/732198553496198/
http://okoanyu.blog.hu/2014/11/27/illatos_labmelegito_krem
https://www.facebook.com/events/732198553496198/
https://www.facebook.com/pages/Kisl%C3%A1bnyom-Small-Footprint/228919710581213
http://www.mikulasgyar.hu/index.php
http://www.maltai.hu/?action=subpage&subpageid=540
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/58.kislabnyom_hirlevel_2014jan31_0.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/58.kislabnyom_hirlevel_2014jan31_0.pdf
http://vedegylet.hu/vigyazateheto/szakacskonyv_2-47_small.pdf
http://www.treehugger.com/green-food/free-cookbook-vegan-survival-guide-holidays.html
http://www.mindmegette.hu/gyumolcskenyer-stollen-panettone-46102
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/Tippek_unnepre_mikulas_karacsony.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/29.kislabnyom_hirlevel_2011nov30.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/29.kislabnyom_hirlevel_2011nov30.pdf
http://www.etsy.com/listing/94620488/eco-friendly-candle-pure-orange-peel?utm_source=etsy_finds&utm_campaign=etsy_finds_112012_3419009708_0&utm_medium=email&email_sent=1353429242&.user_id=15340927&euid=_8QrCKLTr6e1tNB3mQDlmTrpmgUs&link_clicked=81
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Kislábnyomos ünnepi készülődés 
 

  

 

Készítsd magad! Pihenés és újévre hangolódás 

Dec. 15. Tipp:  

Karácsonyfa favágás és áram nélkül 

Dec. 22. Olvasnivaló:  

Karácsonyi üzenet a múlt századból 

Dec. 16. Olvasnivaló:  

Többet kellene osztoznunk? 

Dec. 23.Tippek: 

Energiatakarékos Karácsony  

Dec. 17. Alma-szerda 

+ Tipp: süss almás-fahéjas muffint! 

Dec. 24-25. Olvasnivaló: 

A múmik karácsonya 

Dec. 18. Készítsd el:  

Társasjáték házilag:  

Scrabble söröskupakokból 

26-27. "Zöld" pihenés 

50 ötlet klímabarát pihenéshez 

 

Film ajánlatok:  

* A leghasznosabb átalakulásra, változásra 

buzdító filmek 

* A természet megszólal (angolul) 

Dec. 19. Próbáld ki:  

Húsmentes péntek 

Klímabarát ünnepi receptek 

Dec. 28. Nézd meg, próbáld ki:  

Anti-határidőnapló 

20-21. Olvasnivalók:  

* családi jó példák és ötletek  

(ajándék, menü, program; 32. old.) 

* Télapó és Télanyó karácsonya 

Dec. 29-31. Tipp:  

Tegyünk kislábnyomos újévi fogadalmat  

További ötletek: 50 hasznos kislábnyom tipp 

 

Boldog kislábnyomos ráhangolódást és ünnepeket kívánunk 

minden Olvasónknak! 
 

A Szerkesztő: Vadovics Edina és a Kislábnyom hírlevél csapata 
 

Az inspirációul szolgáló angol nyelvű naptár itt található.  

http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/tippek_karacsonyfa_favagas_nelkul_2013dec18.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/56.kislabnyom_hirlevel_2013nov29.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/30.kislabnyom_hirlevel_2011dec15.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/tippek2_enrgiatakarekos%20karacsony.pdf
https://www.facebook.com/events/732198553496198/
http://addapinch.com/cooking/cinnamon-apple-muffins-recipe/
http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letolt/hirlev12.pdf
http://kisgyerek.network.hu/blog/kisgyerek-klub-hirei/csinaljuk-egyutt-scrabble-soroskupakokbol
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/61.kislabnyom_hirlevel_2014apr30.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/47.kislabnyom_hirlevel_2012dec20.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/47.kislabnyom_hirlevel_2012dec20.pdf
http://natureisspeaking.org/home.html#Home
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/56.kislabnyom_hirlevel_2013nov29.pdf
http://slowbudapest.com/anti-hataridonaplo-2015/
http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letolt/zarokiadvany.pdf
http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letolt/zarokiadvany.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/tippek_ujevi%20klimabarat%20fogadalom.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/50.kislabnyom_hirlevel_2013marc31.pdf
http://www.newdream.org/programs/beyond-consumerism/simplify-holidays/calendar
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Kislábnyom tippek 
 

  

Cuccmentes karácsony kamaszokkal 

A karácsonyi ünnepek és a vásárlási őrület már a kisgyerekek fejében is összetartozó dolgok. Mire kamaszok lesznek a „cucc” és az 
„ünnepek” szinte ugyanazt jelentik. És ha eddig azt hittük, nehéz lebeszélni a gyermeket az iskolakezdési bevásárlás túlkapásairól, 
gondoljunk bele, milyen nehéz dolgunk van, ha a karácsonyról van szó! Hogy a december mégse az ajándékhalmozásról szóljon, 
összeszedtünk tíz fontos ötletet, amellyel segíthetünk tizenéves gyermekünknek felfedezni az ünnepek valódi értelmét. 

1. Mutassunk jó példát és csökkentsük a karácsonyi beszerzéseket  
Elég egyértelműnek tűnhet, hogy erre szükség van, és a legtöbben valószínű úgy gondoljuk, hogy már 
most is jó példával járunk elöl. De megéri kicsit átgondolni, vajon tényleg így van-e. Előfordult már, 
hogy nagy ajándékpakkokkal megrakodva tértünk haza és közben lelkesen magyaráztuk kamasz 
gyermekünknek, hogy nehogy túlzásokba essen a vásárlással? Volt, hogy már októberben vettünk ezt-
azt a karácsonyi készülődés jegyében? A fogyasztásmentes karácsony ránk is vonatkozik! Legyen 
inkább a családi hagyományokon, a közös főzésen, játékokon, zenélésen, mesélésen stb. a hangsúly! 

2. Limitáljuk a kívánságlistát 

Szülőként mindig legalább annyit, vagy jobbat akarunk a gyermekünknek, mint amennyi anno nekünk 
gyermekként jutott, így van ez a karácsonyi ajándékokkal is – nagy a kísértés, hogy mindent 
beszerezzünk, amit a karácsonyi kívánságlistájukra írtak. Álljunk ellen a késztetésnek! Fontos, hogy a 
gyerekek megtanulják, hogy nincs mindenre szükségük, amit akarnak. Ha megkapnak mindent, a 

karácsony előbb-utóbb ajándékszerzési versennyé alakul.  

3. Vegyünk részt különböző programokon 

Minél több élményt adunk tárgyak helyett, annál tartalmasabb és értékesebb lesz a karácsony a gyermekünk számára is. Mehetünk 
jótékonysági rendezvényre, közösségi ünnepségekre, karácsonyi színházi előadásra, baráti vagy családi vacsorára stb. A lényeg, hogy 
egyértelművé tegyük, a karácsony a szeretetről és együttlétről, és nem a dobozokról szól. 

4. Az önkéntes munka is fontos 

Az élményeket nem feltétlenül kell a jótékonykodás és önkénteskedés köré szervezni, de a gyerekek bevonása ilyen jellegű 
tevékenységekbe segíthet megérteni, hogy miért nem a fogyasztásról kéne szólni az ünnepeknek. Gondoskodjunk róla, hogy gyermekeink 
lássák a kevésbé szerencsés másik oldalt is, hogy tudják, nem mindenkinek kerül több fogás az asztalára, és hogy sok gyereknek már 
egyetlen ajándék is nagy szó. Magyarországon számos szervezet hirdet összefogást és szervez gyűjtést a rászorulók javára az ünnepek 
előtt, csatlakozzunk a felhívásokhoz – pénzzel, tárgyakkal, tettekkel! 

5. Ismertessük meg velük a pénz értékét 

A nagyobbak már értik a pénz valódi értékét. Mutassuk meg nekik a karácsonyi költségvetést (ha van ), és ne rejtsük véka alá, hogy 
vannak anyagi korlátok. Beszéljük át, mennyi pénzre lesz szükség a tanulmányaik folytatásához. Nézzük meg, hogy az általuk kért 
ajándékok mennyit vesznek majd ki a családi költségvetésből, majd kérjük meg őket, hogy fontolják meg mi a fontosabb: most bi rtokolni az 
adott tárgyat vagy elérni a jövőre kitűzött egyéb célokat. Ha nyíltan és a gyerekekkel közösen kezeljük a család őket érintő pénzügyeit, 
annak csak pozitív hatása lehet. 

6. Engedjük őket pénzt költeni 

Ajándék helyett adjunk pénzt karácsonyra. Igen, valószínűleg elköltik majd cuccokra, de legalább megértik, mire elég, amit kaptak és hogy 
miért nem biztos, hogy cuccokat venni a legjobb belőle. A fogyasztásfüggőség elkerülésében segíthet, ha megértik, hogy mindennek ára 
van és az ő saját döntésük, hogy értelmes vagy értelmetlen dolgokra költik az adott pénzmennyiséget. 

7. Szúrjuk ki és leplezzük le a fogyasztóknak szánt marketinges mézesmadzagokat 

A gyanútlan és fogékony vásárlókat célzó ügyes termékelhelyezés, a mindenből a legjobbat ígérő plakátok, a hirdetések rejtett üzenetei 
még a felnőtteket is gyakran csapdába csalják, hát még a gyerekeket! Hívjuk fel a figyelmüket a számukra állított reklámcsapdákra, és 
magyarázzuk el, miért nem érdemes bedőlni ezeknek. Lehet hogy bosszantónak találják majd, de ennyi – a cél érdekében – belefér  

8. Nézzünk együtt olyan karácsonyi filmeket, amelyek az ünnepet nem ajándékhegyekkel mérik 

Azokra a családi filmekre gondolunk, amelyek az ünnep valódi értékeiről szólnak, ld. A Grincs, A karácsonyi cipő, Dickens Karácsonyi 
énekének filmváltozata vagy az 1946-ban készült Az élet csodaszép, és természetesen a 
karácsonyt vallási szempontból körüljáró filmek is. 

9. Élményt ajándékba 

Mondjunk nemet a tárgyi ajándékokra! Kérjük meg a gyerekeket, hogy idén karácsonyra élményt 
kérjenek. Étterembe szóló utalványt, mozibérletet, jótékonysági adományt – és ha megengedheti 
a család, akár kisebb utazást is. (További ötletek itt és itt.) 

10. Beszéljünk őszintén 

Próbáljunk meg nyíltan és őszintén beszélni a fogyasztói társadalom és a mértéktelen 
fogyasztás problémáiról, környezeti és társadalmi hatásairól. Meg fogunk lepődni, hogy 
gyermekünk mennyire pozitívan reagál az őszinte párbeszédre. 

Forrás és további információ: http://www.postconsumers.com/education/teen-holiday-consumer-tips/  

Kép forrása: www.ubspectrum.com 

kép forrása: 
https://www.pinterest.com/prislila/culture-jamming/ 

http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/tippek_unnepi_keszulodes_2013dec13.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/Tippek_unnepre_mikulas_karacsony.pdf
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EnergiaKözösségek hírek 
  

 

EnergiaKözösségek újratöltve – idén ismét indul a verseny 
A GreenDependent az elmúlt 3 év sikeres programjaira építve idén 

ismét elindítja a díjnyertes EnergiaKözösségek energiamegtakarítási és 

életmód-zöldítési versenyét az E.ON csoport támogatásával. A tavalyi 

verseny során jól teljesített csapatok által felállított mércét idén is el 

szeretné érni, vagy meg is kívánja haladni már több mint 30 csapat az 

ország egész részéről. (A tavalyi eredményekről lásd a Kislábnyom 

Hírlevél 63. számát.) 

Az eddig jelentkezett közösségek sokfélesége és területi 

elhelyezkedése is meglepte a szervezőket, újabb és újabb területeket 

sikerül megszólítani ezzel a kezdeményezéssel. Az korábbi baráti 

társaságok, családtagok, iskolai és munkahelyi csapatok melllett idén már szintén van egy rádió hallgatóiból összeállt közösség, egy 

családok átmeneti otthonában lakókból álló csapat, egy E.ON dolgozókból álló csapat, valamint nonprofit szervezetek saját munkatársaiból 

szerveződött közösség is. Egy közösség Csíkszeredából is benevezett, első határon túli csapatunk! 

FONTOS: Aki most kapna kedvet, a versenybe még mindig lehet nevezni, mivel a versenyfeladatokat 2015. január 1. és május 31. között 

kell elvégezni! Jelentkezni az itt letölthető adatlapon lehet. 

Pár fontos információ a versennyel kapcsolatban: 

 Egy EnergiaKözösséget 5-10 háztartás alakít, s a közösségeket felnőtt klíma-
koordinátorok és fiatal energiavadászok fogják össze; 

 A verseny végeredményébe a tényleges megtakarítás mellett 4 életmód-zöldítő, 
tematikus, kreatív feladat eredményét is beszámítjuk; 

 A közösségek munkáját a GreenDependent szakértői mellett E.ON önkéntesek is 
segítik. 

A tavalyi versenyhez hasonlóan több mindent is jutalmaznak a szervezők: 

 A 3 legjobban szereplő - legtöbbet megtakarító és legjobb feladatokat 
készítő közösség értékes nyereményben részesül: 

 1. díj - 300.000 Ft értékű vásárlási utalvány (környezetbarát és 
energiatakarékos termékekre) 

 2. díj - 250.000 Ft értékű vásárlási utalvány (környezetbarát és 
energiatakarékos termékekre) 

 3. díj - 200.000 Ft értékű vásárlási utalvány (környezetbarát és 
energiatakarékos termékekre) 

 Minden min. 9% megtakarítást elérő közösség jutalmat kap. 

 Minden, a versenyt végig teljesítő energiavadász és klíma-koordinátor 
oklevelet kap, közülük a legeredményesebbeket külön is jutalmazzuk. 

 

A közösségeket vezető klíma-koordinátorok és energiavadászok 
felkészítésére 2014. november 28-án, illetve december 13-án kerül sor. 

Nagy örömünkre a 33 közösség közül 9-et részben vagy teljesen olyan 
koordinátor és energiavadász vezet, aki már korábban is részt vett a 
Kislábnyom vagy EnergiaKözösségek programokban! 

 

A verseny védnöke idén is Dr. Szabó Marcel, 
a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes. 

 
További információk és megtakarítási tippek: http://www.energiakozossegek.hu 

A program közösségi oldala: 

 

  

http://www.donorsforum.hu/hu/friss-hirek/1-latest-news/618-a-magyar-adomanyozoi-forum-kihirdette-a-tarsadalmi-befektetesek-dij-idei-nyerteseit?body=http://www.donorsforum.hu/hu/friss-hirek/1-latest-news/618-a-magyar-adomanyozoi-forum-kihirdette-a-t
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/63.kislabnyom_hirlevel_2014jun30.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/63.kislabnyom_hirlevel_2014jun30.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/hu/let%C3%B6lthet%C5%91-anyagok
http://www.energiakozossegek.hu/
https://www.facebook.com/pages/EON-EnergiaK%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek/1400093076894220
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Kislábnyom hírek 
 

  

FORGASS FILMET ÉS NYERJ VELE! 
A CEEweb negyedik alkalommal szervezi meg a Green-Go Rövidfilm Versenyt, mely idén is várja a kreatív, sokkoló, vices, de mindenképp 
különleges és szemléletformáló kisfilmeket, az alábbi három kategóriában: 

1. A természet nyújtotta javak (ökoszisztéma szolgáltatások); 

2. Fenntartható családi gazdálkodás (Az ENSZ 2014-es a családi gazdaságok éve alkalmából); 

3. Hogyan segít a természet a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban? (A természet alapú klímaadaptáció és klímaváltozás 
hatásainak enyhítése) 

A filmek bármilyen műfajban készülhetnek (rajzfilm, animációs film, bábfilm, 
dokumentumfilm, riportfilm stb.). 

A kisfilm maximum 60 másodperces kampányfilm, vagy 60 másodperc és 4 perc 
közötti hosszúságú kisfilm lehet. 

Határidő: 2014. december 10.,18:00 óra. 

A felhívás részletei és jelentkezés: http://greengofest.eu/hu/contest 

DIO: a természet értékét kifejező új virtuális valuta  
Mit szólnánk hozzá, ha környezettudatos életmódunkkal pénzt tudnánk keresni? Vajon 
mint egyének többet tennénk a fenntarthatóságunkért némi anyagi ösztönzésre? És 
cégtulajdonosként? Zöldítenénk a beszállítói stratégiánkon?  

Ezt próbálja kideríteni a környezetvédőként ismert David French, aki létrehozta az “Én 
cseppem a tengerben” (My Drop in the Oceans) nevű globális valuta platformot. A célja a 
platformmal az, hogy jutalmazáson alapuló, kölcsönös előnyökkel járó zöld 
együttműködést valósítson meg az egyének, vállalatok és helyi önkormányzatok között 
és ezzel elérje, hogy az emberek értékelni kezdjék a természetet és fenntarthatóbban 
használják az erőforrásokat. A Svájcban ezév szeptemberében indult program a 
résztvevőket akkor jutalmazza az új “természet-pénzzel”, ha valamit tesznek a 
fenntarthatóság érdekében. 

A DIO (ejtsd "dí-o") úgy működik, hogy a rendszer tagjai minden fenntartható cselekedetükért kapnak az elektromos valutából egy bizonyos 
– a tevékenységnek megfelelő – mennyiséget, amit aztán levásárolhatnak a tagvállalatoknál. Az összegyűjtött pénzt egy tucat helyi 
vállalkozásnál – kávézókban, fenntartható ruhaboltban, zeneboltban, jógastúdióban és egy közösségi irodában – vásárolhatják le, de 
egyelőre csak a számla maximum 5%-át fizethetik DIO-val. A tervek szerint ez az arány később növekedni fog. 

Forrás és további információ itt.  

Nobel-díjasok szólítanak fel az erőforrások ésszerű felhasználására 
Tizenegy Nobel-díj birtokos egy hongkongi konferencián közösen szólalt fel az emberiség 
túlzott fogyasztása ellen: „Komoly fenyegetést jelentünk a bolygóra nézve. 
Fenntarthatóbban kellene élnünk, dolgoznunk, utaznunk. Csak akkor tudjuk elkerülni az 
életünket biztosító ökoszisztémák pusztulását, ha okosabban és a mohóságunkat 
visszafogva használjuk a rendelkezésre álló erőforrásokat. 

A Föld több sebből vérzik: globális felmelegedés, erdőirtás, a talaj és a víz degradációja, az 
óceánok savasodása, vegyi szennyezés, környezetszennyezés okozta betegségek és még 
hosszan sorolhatnánk. Az egyre mélyülő krízisben a fogyasztóknak, vállalatoknak és 
politikusoknak szembe kell nézniük mindennapi döntéseik környezetre gyakorolt hatásával. 
Fenntarthatóságra kell törekednünk – az élelmiszer fenntarthatóságára, a víz- és talaj 
fenntarthatóságára, az atmoszféra fenntarthatóságára.” 

Forrás és további információ itt. 

Norvégia legnagyobb nyugdíjpénztára nem fektet többé szénbe 
A norvégiai nyugdíjalapok legnagyobb kezelője, a KLP, úgy döntött, hogy eladja összes szénipari befektetését. A cég vezetői 
inkább a megújuló energiával foglalkozó vállalatok részvényeibe fektetnek ezentúl, a tervek szerint kb. félmillió norvég koronát 
(nagyjából 75 millió USD-t). 

Norvégiában a KLP kezeli az állami szektorban dolgozók többségének nyugdíj-megtakarításait és teljes eszközállományát tekintve az 
ország második legnagyobb befektetőjének számít. A november 19-én nyilvánosságra hozott döntés a legfőbb befektetőnek, az állami Olaj 
Alapnak is fontos precedens – tőlük november végére várják a fosszilis energiahordozókra vonatkozó befektetési döntés meghozatalát. 

A KLP vezérigazgatója, Sverre Thornes bejelentette, hogy azért változtatnak a befektetéseike n, hogy felhívják a figyelmet a 
megújuló energiaforrásokra való áttérés fontosságára. „Meg vagyunk győződve róla, hogy sikerül így is hasonló befektetési 
hozamokat elérnünk a jövőben, mint eddig. Fontos, hogy a tulajdonosaink és ügyfeleinknek se kelljen aggódniuk ezügyben.” 

Forrás és további információ: http://gofossilfree.org/klp-divest-coal/ 

http://www.ceeweb.org/hu/
http://greengofest.eu/hu/contest
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/blog/dio_the_currency_that_prices_nature
http://www.theguardian.com/science/2014/oct/07/nobel-laureates-call-for-a-revolutionary-shift-in-how-humans-use-resources
http://english.klp.no/about-klp/klp-boosts-investment-in-renewables-and-reduces-in-coal-1.28994
http://english.klp.no/about-klp/klp-boosts-investment-in-renewables-and-reduces-in-coal-1.28994
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Olvasnivaló 
 

  

Ökomese sorozat 
A ReCity Magazin a környezeti nevelés témáival foglalkozó “Csemete” című rovatával szeretne hozzájárulni 
ahhoz, hogy közös jövőnk érdekében a gyermekekből környezettudatos és felelősségteljes felnőttek vájanak.  

A rovat Ökomese sorozatában a természet és az ember közti törékeny kapcsolatról, valamint a növény- és 
állatvilág szereplőinek tanulságos történeteiről olvashatnak a gyermekek és a gyermeklelkű felnőttek. 

A sorozat eddig megjelent meséi: 

1. Miért késett a tavasz? – Mindenki hiába várja a tavasz beköszöntét. Március tehát elhatározza, addig megy, míg meg nem leli a 
várva várt Tavasz nyomát. Vajon hol találja meg? 

2. Vili, a városi vakond – Hogyan lett Vili a városi platánfák örök barátja?  

3. A pitypang meséje – A pitypangot kis semmi növénynek tartja a többi virág, ezért szeretne eljutni egy olyan helyre, ahol benne is 
találnak valami jót, szépet. Vajon teljesül a kívánsága? 

4. A sün tüskéi – Valamikor réges-régen nagyon szomorú életük volt a sünöknek, szegényeket prédának tekintete minden nagyobb 
állat. Egy nap azonban sün Samu tüskékre tett szert, amik megvédték őt. Vajon hogyan lettek tüskéi? 

Forrás: http://recity.hu/csemete 

Egyre több fiatal fordít hátat a korlátlan fogyasztásnak 
A képen a kínai Wang Zhe pózol a ruhásszekrénye előtt, amiben nagyjából 30 darab ruhanemű 
található a korábbi 400 helyett.  

A 34 éves Wang, aki egy multinacionális vállalatnál dolgozik, korábban rengeteg pénzt költött 
divatos ruhákra, bevallottan azért, hogy felhívja magára a figyelmet, vagy elnyerje az emberek 
elismerését. De amikor egy alkalommal a baseball-sapka és farmernadrág hegyek között 
képtelen volt megtalálni az öltönyét, rájött, hogy a holmik nagy része teljesen felesleges 
„szemét”. Ekkor döntötte el, hogy teljesen megváltoztatja az életmódját: "Azóta minden erőmmel 
azon vagyok, hogy minimalista, egyszerűbb életet éljek. Minimalizálom a holmimat, a vágyaimat, 
megszabadulok a felszínes kapcsolataimtól és minden energiámmal az értékes és fontos 
dolgokra koncentrálok. Így nem leszek többé a vágyaim rabszolgája és többé nem a birtoklás 
jelenti a valódi boldogságot.” 

Forrás és további információ: http://www.globaltimes.cn/content/892227.shtml#.VGs-iJW99uA.facebook 

A Solaroad átadta Hollandiában az első napenergiás bicikliutat - de 
biztos ez a legjobb módja a napenergia hasznosításának? 
A képen a gyerekek egy 3,7 millió USD értékű, 70 m hosszú napelemes betonúton várják az 
indulást. Kérdés, hogy megéri-e a befektetés, ha az útszakasz által termelt áram három (!!) 
háznak lenne elegendő. 

Ezen gondolkodott el a treehugger.com technológiai újdonságokkal foglalkozó újságírója, 
Lloyd Alter, aki cikkében gyorsan utána is járt több szakértő véleményének. 

Az Amszterdamhoz közel megépült napelemes bicikliút kivitelezői, azaz a holland Solaroad 
munkatársai maguk is elismeri, hogy a kis dőlésszög miatt (ami lényegében nincs, hiszen a 
cellák a földön fekszenek) a napelemek csak 30%-át termelik majd annak az energiának, ami 
a háztetőkön elhelyezett társaik teljesítménye. A paneleket ráadásul olyan edzett üveg védi az 
igénybevételtől, amely valószínűleg drágább, mint maga a napelem. 

A Renewables Magazine munkatársa, Craig Morris szerint azonban a 30%-ot sem érik majd el a napelemek. „A kosz, a bicikligumik 

tapadását is segítő edzett üveg és az árnyékok valószínűleg ennél is jóval alacsonyabb teljesítményt eredményeznek.” 

Lloyd igyekszik pozitív maradni a kérdésben és siet leszögezni, hogy a) ez egy kísérleti projekt, amely három éven át méri majd az 
útszakasz teljesítményét és biztonságosságát; b) a napenergia-termelés csak egy az utak kihasználtságával kapcsolatos nagyobb 

tervekből. A TNO Kutatóintézet témában készült PDF-jében többek között az áll, hogy „a napenergiás út egyedülálló lehetőséget biztosít 

arra, hogy a napelemeken túl egyéb funkciók is helyet kapjanak az útfelületben. Ilyenek például a forgalomról információt gyűjtő 
szenzorok, amelyek segíthetnek a forgalomirányítás szervezésében, sőt, az automata járműirányításban is. További funkciók lehetnek 
még a változtatható útburkolati jelek, a télen bekapcsolható fűtés, és a járműveket energiával ellátó vezeték nélküli energiaátadó rendszer. 

A tervek lenyűgözőek, de az energiatermelő út hatékonysága erősen kérdőjeles marad. „Nehezen tudok rosszabb helyet elképzelni a 
napelemeknek, mint az útfelületet. Na jó, talán a pincepadlóm rosszabb.” – írja zárszónak a cikk szerzője. 

Forrás és további információ: http://www.treehugger.com/solar-technology/solaroad-opens-first-solar-bike-path.html 

http://recity.hu/csemete/49-miert-kesett-a-tavasz
http://recity.hu/csemete/66-okomese-2
http://recity.hu/csemete/99-okomese-a-pitypang-meseje
http://recity.hu/csemete/135-okomese-a-sun-tuskei
http://recity.hu/csemete
http://www.globaltimes.cn/content/892227.shtml#.VGs-iJW99uA.facebook
http://www.renewablesinternational.net/netherlands-gets-stupid-solar-cycling-paths/150/452/83160/
https://www.tno.nl/downloads/solar_energy_from_roads2.pdf
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Termékek, szolgáltatások 
 

  

A „Hatékony Ház Napok: Nyisson Ön is!” kampány keretében közel 60 alacsony energiaigényű magánházat és középületet lehetett 
meglátogatni november második hetében. A látogatások során találkoztunk a következő környezetbarát, sok esetben öko-címkés 
termékkel. A termékek többségét egy PREFA-díjat nyert, alacsony energiaigényű, ugyanakkor környezetbarát és költséghatékony épületnél 
találtuk. Úgy találtuk, mindig érdemes körbenézni, milyen környezetbarát alternatíva létezik már Magyarországon is!  

Ökopanel 
Ezt egy olyan épületnél láttuk, ahol a ház falszerkezeti anyaga a vályogtégla és a szalmabála.  

Az ökopanel magvát szalmából préselik magas nyomás és hő hatása mellett. Nem tartalmaz semmilyen 
kötőanyagot és festéket. Ezt a magot újrahasznosított, vékony rétegű papírkartonnal ragasztják le. Mivel a 
szalma és a papír szerves anyagok, ezért az ökopanel teljes mértékben újrafeldolgozható vagy 
komposztálható.  

Mechanikai tulajdonságainak köszönhetően önhordó válaszfalakat lehet belőlük kialakítani 
tartókonstrukciók nélkül – így jelentős költségmegtakarítás érhető el. Használható padlásszobák, 
mennyezetek, válaszfalak, padlózatok, szarufa (rafter) szigetelések, térelválasztó beépítések, tetőtér 
beépítése, stb. konstrukcióinál.  

Magas páratartalom esetén a belső pórusos réteg felszívja a nedvességet, és alacsony páratartalom 
esetén felengedi azt. Ez a rendszer főleg a téli fűtési szezonban befolyásolja kedvezően a beltér 
mikroklímáját.  

Egyéb kedvező tulajdonságai: tűzálló, kiváló hő- és hangszigetelő, szilárd, robosztus és mechanikailag ellenálló, nem keletkeznek rajta 
repedések, igény szerint méretre vágható, könnyen formálható kézi szerszámok segítségével is. 

Forrás és további részletek: http://www.heloro.hu/index.php/oekopanel 

Habüveg hőszigetelés 

A GEOCELL® Habüveg (üveghab granulátum) egy magas hőszigetelő képességű, teherhordó anyag 100% 
hulladék üvegből. Költségtakarékos és környezetbarát alternatívája a padozatok, alapok és pincepadozatok 
alatt szokásos XPS lemezeknek. Drénfunkció és külső hőszigetelés egy lépésben: átveszi a kavicstöltés drén 
funkcióját, helyettesíti a sávalapozást, a „fagygátat” és egyúttal külső hőszigetelésként funkcionál a talaj felé. 
Zseniálisan egyszerű és hőhídmentes rétegrend a hőszigetelt padozatokhoz egy lépésben! 

A habüveg sok tulajdonságot egyesít, amely kombinációt semmilyen 
más szigetelőanyag nem nyújtja:  

 tömörített töltésnél a Lambda érték 0,08; 

 a tömörítés mértékével szabályozható a terhelhetőség;  

 a felfelé jövő nedvesség ellen véd, a mag száraz marad, a köztes térben a víz lefolyik; 

 ellenáll a bomlásnak, baktériumoknak, fagynak, öregedésnek, nedvességnek és 
rágcsálóknak; 

 semmiféle károsanyagtartalma nincs.  

Forrás és további részletek: http://www.geocell.hu/hu/ 

Környezetbarát parkettázás és láncfűrész olaj 

Parkettázás - kék angyal öko-címkés termékekkel:  

 Mapei ULTRABOND ECO izocianát- és oldószermentes 
parketta ragasztó (további részletek itt);  

 Montana környezetbarát tölgyfa parketta; és  

 Swingcolor parketta lakk 

 

 

 

A képen látható - természetesen nálunk is kapható - láncfűrész 
olaj szintén rendelkezik kék angyal minősítéssel, sőt megkapta az 

európai öko-címkét is! 

 

 

Az európai öko-címke és a kék angyal (német) öko-címke:  

http://www.hatekonyhaz.hu/
http://www.prefa.hu/hu/
http://www.heloro.hu/index.php/oekopanel
http://www.geocell.hu/hu/
http://epiteszforum.hu/kornyezetbarat-anyagok-kornyezettudatos-projektekhez
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Igazságosság ökológiai korlátok közt 

- hogy mindenkinek jusson, de maradjon is 

 

  

Hitelezz Karácsonyra! 
A Kiva non-profit szervezet célja, hogy adományozással összekösse az 
embereket a szegénység enyhítése érdekében. Kihasználva az internet és a 
mikro-finanszírozási intézmények világméretű hálózata adta lehetőségeket, a 
Kiva-n mindössze egy 25 dolláros kölcsönnel bárki segíthet a szegényeknek 
szerte a világon. 

A Kiva egy olyan világot képzel el – még a világ legtávolibb országaiban is -, ahol 
minden ember lehetőséget kap egy jobb élethez. Úgy szeretné ezt elérni, hogy 
elérhető áron, biztonságosan juttatja kölcsönhöz a szükségben élő embereket. A 
Kivának adományozni olyan egyszerű, hogy nem is sejtenénk, mennyi munka van 
mögötte. 

A Kiva öt kontinensen működik együtt mikrohitel intézményekkel azért, hogy kölcsönhöz juttassa azokat az embereket, akik nem férnek 
hozzá a hagyományos banki hitelekhez. A kölcsönök 100 százaléka ezekhez az intézményekhez, más néven Helyi Partnerekhez jut, 
amelyek helyben adminisztrálják a kölcsönöket. Emellett a Kiva munkáját szerte a világon 450 önkéntes könnyíti meg, akik segí tik a Helyi 
Partnerek munkáját, szerkesztik és fordítják a kölcsönt felvevők hirdetéseit, valamint biztosítják a Kiva számos más programjának 
zökkenőmentes lebonyolítását.   

Minden egyes, a Kiva-n keresztül adományozott dollár közvetlenül a hitelek finanszírozására megy, a Kiva nem von le belőle kezelési vagy 
egyéb költségeket. Továbbá, a Kiva a Helyi Partnerektől nem számít fel kamatot. De akkor hogyan tud működni ez a rendszer? A Kiva-t 
alapvetően a működési költségre szánt, opcionális adományok tartják fent. Emellett, az egyesület pályázatokon, üzleti partnereken és 
alapítványokon keresztül jut támogatáshoz.   

“Évek óta hitelezem a Kiva-n keresztül olyan, a fejlődő világban található kezdeményezéseknek, amelyeket nem tudnának 
megvalósítani az effajta támogatások nélkül. Ez idáig kivétel nélkül visszakaptam az adományozott hiteleket, soha nem volt 
gond a visszafizetésükkel.” - meséli a Kislábnyom hírlevél egyik munkatársa 

Forrás: http://www.kiva.org/ 

Jótékonyság ajándékba: segítsüti, kecskepár és tiszta víz  
Magyarországon egyelőre kevésbé megszokott jótékonyságot adni, azaz valakin segíteni, egy jó ügyhöz hozzájárulni a megajándékozott 
nevében. Ügyeket azonban lehet találni! 

Például a SoSe Közhasznú Alapítvány segítségével lehet ilyen ajándékot adni: sorsjegyet vásárolhatunk az 
általunk meghatározott, de min. 1000 Ft értékben, amivel gasztronómiai ajándékokat nyerhetünk. A sorsjegyek 
árusításából befolyt pénzből az Alapítvány 100%-ban az Egy Ebéd Egy Esély Gyermekétkeztetési Közhasznú 
Alapítványt támogatja.  

További információk és sorsjegy vásárlás (természetesen ajándékba , nyerés esetén az általunk 
megajándékozott örülhet a gasztronómiai meglepetésnek): http://segitsuti.hu 

Külföldi jó példát és lehetőséget az Oxfam nemzetközi 
jótékonysági szervezet honlapján találunk: itt rengeteg lehetőség 
közül választhatunk mindenféle értékben. Vehetünk pléldául: 

 10 fontért tiszta vizet 10 ember számára,  

 25 fontért egy kecskét, amely megélhetést, élelmet, trágyát és 
további kecskéket is jelentenek a családok számára,  

 és számos más „jó tettet”, pl. tanár képzést, egy tál ételt, stb.  

Az ajándékok között itt lehet válogatni. 

 

Ezt a rovatot a következő szervezetek és programok közreműködésével és támogatásával írjuk:  

 

 

http://www.kiva.org/
http://segitsuti.hu/
http://www.oxfam.org/
http://www.oxfam.org.uk/shop/oxfam-unwrapped/parents-and-carers/safe-water-for-10-people-ou9021wa
http://www.oxfam.org.uk/shop/oxfam-unwrapped/animal-lovers/goat-ou9010ml
http://www.oxfam.org.uk/shop/oxfam-unwrapped?cid=Lnk_OI_OU_2013
http://www.ceeweb.org/hu/rcc/
http://www.ceeweb.org/hu/rcc/
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A GreenDependent Egyesület a következő szakmai szervezetek tagja: 

Klímabarát Települések Szövetsége 

Resource Cap Coalition  

(Európai Koalíció az Erőforrás Használat Csökkentéséért) 

 

 

 

Szerkeszti: Vadovics Edina 

Közreműködött:  

Antal Orsolya, Gáll Veronika, Kiss Veronika, és Vadovics Kristóf 

 

Design: Iconica Bt. 

 

Szerkesztőség: GreenDependent Egyesület 

2100 Gödöllő, Éva u. 4. 
Tel.: 06-20/334-2889 

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. 
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