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GÁNDHÍ

„A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, 
hogy kielégítsék mindenki szükségle-
teit, de nem elegendőek ahhoz, hogy 
kielégítsék mindenki mohóságát.”  
(Máhatma Gándhí)

Ha energiatudatosságról beszélünk, fontos megemlítenünk, hogy 

mi az az energia!

Az energia egyfajta változtatóképesség,  

munkavégző képesség. 

Einstein óta tudjuk, hogy az energia és a tömeg egymásba alakít-

ható (E=mc2). Az Univerzum teljes energiája (és ebbe a tömeg is 

bele tartozik) állandó, vagyis senki nem tud energiát előállítani! 

Az erőművek minden esetben csak átalakítanak valamilyen ener-

giát elektromos energiává: a szénerőmű, vagy a gázerőmű kémiai 

energiát alakít át, a vízerőmű a víz helyzeti energiáját alakítja át, 

stb. Az energiaátalakulás során mindig többféle energia keletke-

zik és ezek közül általában csak az egyik, ami nekünk hasznos. 

A hatásfok azt mutatja meg, hogy az energiaátalakulás során a 

teljes energia hány százaléka alakul az általunk óhajtott formá-

ba. Erőművek esetén ez a forma az elektromos energia, a háztar-

tásokban pedig épp az elektromos energia alakul át valamilyen 

más formába.

ENERGIATUDATOSSÁG

Ha például világítani 

szeretnénk a szobánk-

ban, akkor a megfelelő 

fényviszonyok elérésé-

hez valamekkora elekt-

romos energiára van 

szükségünk egy adott 

idő alatt.

Ha a lámpánkban hasz-

nált fényforrás hatásfoka 

magas, akkor kevesebb 

elektromos energiából állítja elő a számunkra szükséges 

fényenergiát, ami kisebb villanyszámlát jelent. Igen ám, de 

egy hatékonyabb fogyasztó általában több is kerül, vagyis 

érdemes megnézni, hogy az élettartama alatt behozza-e az 

árát! Az élettartamot viszont erősen befolyásolja a használat 

módja! Mellékhelységbe például nem érdemes drága fény-

forrást szerelni, mert a sok fel-le kapcsolástól gyorsan tönk-

remegy, így nincs ideje, hogy behozza az árát!
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A hatékony közlekedés például azt jelentheti, hogy a megfelelő jár-

művet vagy közlekedési módot választjuk az utazásunkhoz. A kö-

zeli boltba eljutni valószínűleg autóval a legkényelmesebb és talán 

a leggyorsabb is, viszont mi kerül a mérleg másik serpenyőjébe?  

A hatékonyság mindig azt jelenti, hogy mennyi erőforrás felhaszná-

lásával lehet elérni bizonyos eredményt. Ha nagyon jelentős erőfor-

rás felhasználásával csak csekély javulást tudunk elérni, pl. a me-

netidőben vagy a kényelemben, akkor az nem hatékony megoldás.

Minden közlekedési forma közül természetesen a gyaloglás a leg-

olcsóbb. A kerékpározás már lényegesen drágább, hiszen egy ke-

rékpárt meg kell vásárolni, ráadásul időnként el is romlik, ami járhat 

alkatrész vagy akár munkadíj költséggel is.

HATÉKONY KÖZLEKEDÉS
Egy lehetséges alternatíva a tömegközlekedés használata. Ez va-

lószínűleg drágább lesz a kerékpározásnál és az sem biztos, hogy 

számunkra ideális a menetrend, valamint éppen a nekünk megfelelő 

helyen van a buszmegálló. Ezért valószínűleg gyaloglással kell kom-

binálunk. Még tovább drágul a közlekedésünk, ha üzemanyaggal 

működő járművet szeretnénk használni. Egy motorkerékpárral vagy 

autóval megtett kilométer díjának csak egy része az üzemanyag ára. 

A jármű korától és típusától függően ezt az értéket akár kettővel vagy 

hárommal is meg kell szoroznunk, ha javításokat, kopóalkatrészeket 

és egyéb költségeket is bele akarunk számolni. Meg kell tehát vizs-

gálnunk, hogy valóban érdemes-e autóba ülnünk, ha elindulunk! 

A győri vasútállomástól a Mobilisbe gyalog húsz perc alatt lehet kiérni 

és eközben körülbelül két kilométert teszünk meg. Ha autóba ülünk, 

akkor az út majdnem három kilométerre nő és a menetidő csak a 

felére csökken. Eközben elköltünk – a jármű fogyasztásától függően 

– kb. 100 Ft-nak megfelelő üzemanyagot. És ez csak az üzemanyag! 

Fizikaóráról tudjuk, hogy egy tárgy, ha melegszik, kitágul; ha lehűl, 

akkor pedig összehúzódik. A jármű motorja üzemmeleg állapotá-

ban tehát más paraméterekkel rendelkezik, mint hidegen, ebből is 
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fakad, hogy motor kopásának jelentős része a bemelegedési fázis-

ban keletkezik. Nem beszélve arról, hogy ilyenkor a hatásfoka sem 

magas, így a fogyasztása is jelentősen nagyobb. Vagyis, ha csak „el 

kell szaladnunk” a vasútról a Mobilisbe, nagyon rosszat teszünk az 

autónkkal, ha azt választjuk. A 100 Ft-on felüli költségekkel további 

probléma, hogy nem folyamatosan, időben egyenletesen elosztva 

merülnek fel, hanem egyszerre, a jármű karbantartásakor, műszaki 

vizsgája előtt vagy egy esetleges hirtelen meghibásodás alkalmá-

val. Akkor pedig nem esik jól. Hiszen mondhatnánk, hogy az autó-

zás néhány száz forintos költsége még mindig kevesebb, mint egy 

buszjegy ára, de amikor egyszerre kell kifizetni két-háromszáz ezer 

forintot, az bizony nem kellemes.

Érdemes tehát jól meggondolnunk, hogy gyalog megyünk, kerék-

párral, tömegközlekedéssel vagy autóval. 

Hasznos lehet az autó, de csak  

akkor válasszuk, ha indokolt! 

Sok felszerelést viszünk messzire, ahova ráadásul nem is jó a tö-

megközlekedés? Nincs más választásunk, autóra fel! De valószínű-

leg sokkal többször gondoljuk úgy, hogy autóba kell ülnünk, mint 

amennyiszer az valóban indokolt!

A célunk az, hogy a hulladék és vegyszermentesebb élet a min-

dennapjaid része legyen anélkül, hogy lemondással vagy több-

letkiadással járna. Hiszünk abban, hogy a legapróbb lépésekkel is 

komoly, kézzelfogható eredményeket érhetsz el egy tisztább világ 

létrehozásában. 

ÖKOHÁZTARTÁS

„A változások az apró hétköznapi 
lépésekkel kezdődnek, amiket később 
a környezetünk is követni fog, és ezzel 

kezdődik el valami értékes…”  
(dunaszigeti bölcsesség)

BÖLCSESSÉG
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Bele mersz vágni egy olyan új dologba, amitől jobban fogod érzeni 

magad, és ami lehet, hogy másoknak még új lesz? Ha igen, a kérdés 

már csak az, hogy Téged mi fog motiválni?

Az okok különbözőek lehetnek: van aki a környezetet védi, van aki 

az egészségét, van aki a családjára és gyerekeire gondol, és olyan 

is van aki spórolni szeretne. Bármi is lesz az, ami miatt belevágsz, az 

első lépések megtételéhez összegyűjtöttünk Neked néhány ötletet 

és ötletadót a mindennapokhoz:

Ha azonnal nekifognál, próbáld ki az alábbi biológiailag 

lebomló, természetes alapanyagokból készülő szereket, 

melyeket mi magunk is használunk és szeretünk, és a bolti 

vegyszerekkel azonos hatással rendelkeznek!

Hozzávalók: - almaecet 1dl

                       - víz 9 dl

                       - illóolaj (elhagyható)

Legegyszerűbb öblítő az almaecet és víz keveréke. 1 dl alma-

ecetet hígítunk 9 dl vízzel, így a ruhák puhák lesznek, a mosógé-

pünk pedig tiszta. Használhatunk ecetet is. Ha pedig hiányozna 

az illat, adhatunk hozzá pár csepp 100%-os illóolajat. Lehetőleg 

szabadban szárítsuk a ruhákat, ugyanis a napfénynek fertőtlenítő 

hatása is van!

ALMAECETES ÖBLÍTŐ

Hozzávalók: - 2 evőkanál citromsav

                      - 4 dl víz

                      - 4-5 csepp illóolaj (teafa vagy citrom)

A citromsavat egy spriccelős flakonba töltjük, ezt 

felöntjük 4 dl langyos vízzel. Addig rázzuk, amíg fel 

nem oldódik a citromsav. Ezután hozzáadjuk az illó-

olajat. A citrom és a teafa ollóolaj is fertőtlenítő hatá-

sú. Az elkészült tisztítószert használhatjuk a konyha 

és a fürdőszoba takarítására is, különösen jó a rozs-

damentes felületek tisztításához. 

ÁLTALÁNOS TISZTÍTÓSZER
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Az iskolakert és a ker-

tes ház esetén annak 

udvar napjainkban főleg sar-

kosra nyírt gyepet és örökzöldeket tartalmaz. Ez renge-

teg problémát felvet, melyek közül a legfontosabb, hogy ez a 

sarkosra nyírt gyep, igaz, hogy élő felület, de a benne élő 2-3 

növényfajon kívül nem jelent több élőlénynek élőhelyet. A ter-

mészet szempontjából egy kietlen sivatag, amit csak környe-

zetszennyező módon, gyakori fűnyírással és gyomirtózással 

lehet karbantartani. Ehhez képest, ha változatosabb lágyszárú 

és cserjefajokat ültetünk bele pl. szurokfű, menta és orgona, 

nyári orgona, akkor nagyszerű rovarlegelőt is készítünk, ahol 

lepkefajok tucatját is megfigyelhetjük hónapokon keresztül az 

iskolaudvaron. És ha már nem vegyszerezünk, sőt szelektíven 

TERMÉSZETBARÁT  
KERT ÉS ISKOLAUDVAR

gyűjtjük a hulladékot, akkor a szerves anyagoknak egy kom-

posztáló keretet is készíthetünk, mellé béka és sün telelő odút, 

a cserjére vagy fára egy madárodút és télire etetőt rakhatunk. 

Könnyű bebizonyítani a házi és a vadméhek szerepét is, az ő 

életfeltételeiket egy-egy rovarhotellel segíthetjük. Ha rózsák 

és egyéb levéltetvek által kedvelt növény is akad az iskolaud-

varon, akkor okvetlenül készítsünk fülbemászó szállodákat is, 

hiszen a katicák mellett ők a leghasznosabb segítői a kerté-

szeknek, hatalmas levéltetű pusztító étvágyukkal.
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„Olyan dolgokat veszünk, amire nincs 
szükségünk, abból a pénzből, ami nem 
a miénk, hogy lenyűgözzünk embere-
ket, akiket még csak nem is szeretünk.”  
(Dave Ramsey)

Életszínvonalunk emelkedése egyre növeli fogyasztási igényeinket 

és csökkenti figyelmüket. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, amit 

kidobtunk a kukába, az megszűnt létezni, nincs vele több dolgunk, 

nem találkozunk vele a későbbiekben. 

Mi történne, ha megszűnne a hulladékszállítás? Valószínűleg pár hét 

alatt elborítana minket a saját szemetünk. Egy ideig próbálnánk eldug-

dosni ide-oda, a pincébe, az erdőszélre, de pillanatok alatt elfogyná-

nak az alkalmas zugok. Egy család átlagosan 100 l szemetet ter-

mel hetente, a kommunálist, szelektívet, mindent egybe véve.  

Ez azt jelenti, hogy 10 nap alatt családonként meg van az 1 

m3, egy 50 házas utcában az 50 m3… 

A lakossági hulladék az összes keletkező szemétnek csu-

pán az 5%-t teszi ki, tehát igazán nagy gondot a gyárak, 

üzletek, hulladéka jelent. Ez nem azt jelenti, hogy mi 

nem szólhatunk bele jelentősen a hulladékcsökkentés-

be, hiszen az ipar, az élelmiszergyártás a mi igényeinket 

FELESLEGES TERMÉKEK, 
TUDATOS VÁSÁRLÁS

DAVE RAMSEY szolgálja ki. Választásainkkal, vásárlásunkkal befolyásoljuk a ter-

melést, életmódunkkal utat és példát mutathatunk a probléma 

megoldására. A döntéshozók (politikusok, gyárigazgatók, üzlet-

vezetők, vállalkozók stb) is emberek, akik a privát elképzelésü-

ket, világnézetüket átviszik munkájukba is. 

Itt nem csak arról van szó tulajdonképpen, hogy hova 

tesszük ezt a rengeteg hulladékot, ami nap, mint nap 

keletkezik igényeink kiszolgálásának melléktermé-

keként, hanem kapcsolódó környezet- és egészség-

károsító folyamatokról is. A szeméttel együtt kidobjuk 

a termékbe fektetett energiát, nyersanyagot, munkát. Az 

igényeinkkel fokozódik a nyersanyag igény, amihez újabb 

bányákat vagy ültetvényeket kell nyitni a még érintetlen 

természet kárára. Ezzel fokozódik a klímaváltozás, csökken 

a bioszféra stabilitása, ami többek között a mezőgazdasági 

termelést is sérülékennyé teszi.
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MI A HULLADÉK ÉS MI A SZEMÉT?

A két fogalmat nehéz szétválasztani egymástól. Amit mi itt szemétnek 

hívunk, az hivatalosan települési szilárd hulladék, melynek gyűjtése, 

kezelése, feldolgozása a hulladékgazdálkodás feladata.

A cél, elkülöníteni az újrahasználható, az újra hasznosítható hulla-

dékot, és a szemetet, ami a szeméttelepre, lerakásra, és ártalmatla-

nításra kerül. A megoldási lehetőségek egyértelműsítésére a szak-

emberek kidolgoztak egy úgynevezett 5 lépcsős hulladék piramist.

Újrahasznosítás: 

Ez az anyagában történő 

hasznosítást jelenti, erre a 

célra vannak a hulladék-

szigetek. Szállítási és fel-

dolgozási költség, energia 

befektetés és szennyezés 

ugyan van, de még mindig 

gazdaságosabb megoldás 

mintha újat gyártanának. A 

szelektív gyűjtés nem cél, 

csak egy eszköz a problé-

ma megoldására.

Hasznosítás: 

Az energetikai vagy cementgyári hasznosítást értjük. A hulladékot 

1400 C° fokon elégetik, és a kapott végtermék a cement.  Az ége-

tés másik célja lehet hő- vagy villamos energia előállítása. Ennek a 

megoldásnak komoly hátránya a légszennyezés és a másodnyers-

anyagok elvesztése.

Ártalmatlanítás: 

A hulladék egy tárolóba kerül és ott is marad. Ez legrosszabb meg-

oldás, de a leginkább bevett szokás a világon. Hazánkban jelenleg 

a hulladék 67%-a lerakóban végzi.
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Megelőzés: 

legjobb, legcélravezetőbb, de a legtöbb lemondással, átszerve-

zéssel járó megoldás. Ide tartozik például, a hosszú élettartamú 

termékek választása, az elromlott tárgyak, ruhák megjavítása, a 

felesleges dolgokról való lemondás, vagy a komposztálás.

Újrafelhasználás: 

Ez esetben az adott ter-

méket, átalakítás nélkül, 

újra, ugyanarra a feladatra 

lehet használni, mint amire 

eredetileg gyártották. Jó 

példa a betétdíjas üveg, 

de ide soroljuk azt is, ami-

kor hulladékból készítünk 

valamit házilag, például 

konzervdobozból tárolót, 

italos kartonból gyerekjá-

tékot, papírból papírmasét. 
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Magyarországon évente egy átlagos családra körülbelül 100 kg 

kukába dobott élelmiszert jut. Ez összesen 1,8 millió tonnát jelent, 

amiből 400 ezer tonna a lakossági élelmiszerpazarlás. Ezzel nem 

csak hulladék keletkezik, hanem a termelés és feldolgozás során 

felhasznált víz, energia, munkaerő és csomagolás is veszendőbe 

megy. A szakemberek szerint ezen odafigyeléssel – például bevá-

sárló lista készítésével, a megmaradt alapanyagok ételkészítéshez 

való felhasználásával, illetve az alapanyagok, készételek lefagyasz-

tásával – lehetne csökkenteni.

ZÖLD HULLADÉK ÉS 
ÉLELMISZER HULLADÉK 

 A zöld hulladék komposztálásával a műtrágyák felhasználását lehet 

jelentősen csökkenteni. Ez mind helyben, mind települési szinten 

megoldható. 

Kertes házban elég az udvar sarkában egy helyet kijelölni a kom-

posztnak. Nem szükséges semmilyen csoda komposztálót meg-

venni, és ha betartják a komposztálás alapvető szabályait, nem 

is lesz büdös. A bomlás megy magától, pár hónap alatt kész a  

tápanyag dús komposzt, amit, ha nincs konyhakert a tuják vagy a 

cserepes növények is meghálálnak. Városban egyelőre nem ilyen 

egyszerű az ügy, bár többféle, erkélyen is használható zárt kom-

posztáló kapható már. A legjobb lenne azonban összefogni és egy 

közösségi komposztálóban gyűjteni a zöld hulladékot, amelyet az-

tán a hulladékkezelő vagy egy kertészet elszállíthat. Ezzel a kom-

munális mennyiség is csökken, ritkábban kell szállítani. 
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Sok helyen még mindig szokás ősszel a lehullott leveleket és ág-

nyesedéket elégetni. Ezzel nem csak értékes tápanyagokat vesz-

nek el a jövő évi terméstől, hanem káros füstöt, gázokat engednek 

a levegőbe, melyek mellesleg arra vannak a legrosszabb hatással, 

aki a tűz mellett áll.

Mit tehetünk annak érdekében, hogy tudatos vásárlókká váljunk, 

ne halmozzuk el felesleges, silány minőségű termékekkel, haszná-

lati tárgyakkal otthonunkat? Ehhez adunk pár tanácsot.

Mit tehetünk annak érdekében, hogy tudatos vásárlók-

ká váljunk, ne halmozzuk el felesleges, silány minőségű 

termékekkel, használati tárgyakkal otthonunkat? Ehhez 

adunk pár tanácsot.

JÓ TANÁCSOK  
A VÁSÁRLÁSHOZ:

- Írjunk otthon bevásárlólistát! Így elke-

rülhetjük azoknak a termékeknek a meg-

vásárlását, amikre nincs is szükségünk.

- Ne menjünk éhesen vásárolni! A kor-

gó gyomor megakadályoz bennünket a 

szükséges ételek kiválasztásában.

- Vigyünk magunkkal vászontáskát vagy 

vesszőkosarat a vásárláshoz! Ezek sok-

szor újra használhatóak, nem úgy, mint a 

papírtáskák és a nejlonszatyrok.

- Részesítsük előnyben a helyi terméke-

ket, vásároljunk helyi kistermelőktől! Így 

csökkenthetjük a csomagolási hulladékot 

és a távoli helyekről való szállítási költsé-

gek sem a mi pénztárcánkat terhelik.

- Kerüljük azokat az élelmiszereket, me-

lyek aprólékosan előre vannak csoma-

golva! Amit csak lehet, vegyünk kimérve 

(sajtot, túrót, húst), így vásárolhatunk be-

lőlük éppen annyira, amennyire szüksé-

günk van.
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- A műanyagba csomagolt termékek helyett vegyünk 

üvegeset, hiszen így a csomagolást újra és újra felhasz-

nálhatjuk.

- Általában olcsóbb, ha nagyobb tételben, szezonban 

vesszük meg a zöldséget, gyümölcsöt, melyeket fel 

is dolgozhatunk, befőzhetünk. Ez persze csak akkor ol-

csóbb, ha a feldolgozásra szánt idő megtérül, és a csa-

lád szereti az így elkészített ételeket.

- Elkerülhetjük a felesleges árucikkek megvásárlását, 

ha heti menütervet írunk. Így felhasználásra kerülnek az 

otthon lévő, esetenként romlandó alapanyagok, és nem 

halmozódnak fel háztartásunkban.

- Ami jól be van csomagolva – legyen az egy fagyasz-

tott készétel, édesség vagy déligyümölcs – annak álta-

lában kevesebb a vitamin- és ásványi anyag tartalma 

és a tartósítás érdekében többféle vegyszerrel kezelték. 

Amiről tudjuk, hogy ki állította elő, annál egyszerűen 

utána járhatunk a termelés módszereinek és valószínű-

leg a csomagolóanyag is kevesebb lesz rajta.

TUDATOSAN, 
OKOSAN ZÖLDEN!
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