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2014, szeptember.

a képregény az európai önkéntes szolgálat (eVs) projektjének keretében valósult meg.
rajzolta: anita zaramella
írta: anita zaramella, elea Kunz, Fabiola nardò, marie girier, tim reinders, szabadkai 
Vera - az eKoenergia titkárság önkéntesei és gyakornokai.

a magyar változatot lektorálta: lohász cecília, az energiaklub munkatársa, és 
     polyák emese

a magyar változat az eKoenergia hálózat magyarországi partnerével, az energiaklubbal 
együttműködve készült.

amennyiben a képregény részeit vagy egészét felhasználná, kérjük lépjen kapcsolatba az 
eKoenergia munkatársaival, az info@ekoenergy.org e-mail címen.

a képregény szabadon terjeszthető tartalma megváltoztatása nélkül. a képregény több 
nyelven letölthető az eKoenergia honlapjáról: www.ekoenergy.org.
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Kérem, polgármester asszony! 
Hiszen már megegyeztünK. Vagy 

meggondolta magát?
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erről szó sincs, 
de a Közgyűlésben 

többen is 
meggyőzőneK 

találtáK a sunbeam 
pályázatát.

ugyan már! a Fossilia 
tapasztalata több, 
mint 100 éVre nyúliK 
Vissza! Ki az, aKi pár 

szélturbinára bízná a 
Város áramellátását?

nos, igaza Van, szenes úr, de 
egyre többeKet nyomaszt az izé.. 

égHajlatVáltozás.

ne mondja, Hogy bedől enneK 
a zöld maszlagnaK.. tudja jól, 

Hogy a mi szénerőműVünK a 
legHatéKonyabb.

ebben egyetértünK, szenes úr. de 
sajnos nem mindenKi gondolja 

így. a Közelgő VálasztásoKra Való 
teKintettel inKább Kerülném a 
népszerűtlen intézKedéseKet.

asszonyom, a szaVazói nem 
törődneK az ilyen rész-

leteKKel. csaK áramot aKar-
naK, olcsón és Könnyen. 

inKább erre Koncentráljon.

a saját érdeKében pedig ne adjon a 
borúlátó előrejelzéseKre! a tecHniKa és 

a tudomány segítségéVel minden ne-
Hézség átHidalHató!

KiVéVe a ráK, a 
szegénység, ter-
mészeti Katasz-

tróFáK

a beruHázásunKnaK 
KöszönHetően egy elaVult 

erőműVet KiVonunK a 
Forgalomból. ez igazán 

Környezetbarát, Vagy nem?
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asszonyom, ma olyan 
negatíV, rosszul 

aludt?

jelenleg több tu-
cat intézményt és 

szerVezetet tá-
mogatunK a Város-
ban. Kár lenne, Ha 
megszűnne ez az 
együttműKödés

ezt ter-
mészetesen 

nem aKarjuK..

szélerőmű. tényleg ez 
Kellene a szaVazóinaK? 

csaK belerondítanaK 
a Kilátásba. a Fos-

silia új erőműVéneK 
proFitjából pedig még 
több projeKtet FogunK 

szponzorálni a 
Városban. ezt Vegye 

nyugodtan ígéretneK.

nos, az érVei meggyőzőeK, de 
jó lenne, Ha a KözVélemény is 

egyetértene VelüK. 

 Fontos a szaVazóK 
Véleménye.

nem Fogja 
megbánni, 

polgármester 
asszony.

bízom 
benne.
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polgármester 
asszony, mára Végez-

tem. meHeteK?

 épp elég Volt mára.

polgármester asszony! Hallgas-
son meg! polgármester asszony!

most nem 
éreK rá.

szia… nem 
tudom, Valami 

erőmű-cucc.

szia szoFi! 
mi ez a Fel-

Hajtás?

persze szoFi, 
meHetsz. én is 

induloK,
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politiKusoK! 
betyár banda. 
senKire sem 
HallgatnaK! gyere, FolytassuK az 

aláírásgyűjtést.

“elég a szénből! - meg-
újulóKat!”

az égHajlatVál-
tozás elKezdődött. 

a nem-megújulóK 
tönKretesziK a 

bolygót. 

mi ez a petíció? tudatni aKarjuK a 
politiKusoKKal, Hogy 
az embereK a megúju-
lóKat VálasztanáK.

aKKor 
Honnan lesz 

áram?

soK más For-
rás Van. szél-, 
napenergia.. a 
lényeg, Hogy 

megújuló!

       nem 
aKarjuK, Hogy 

a Fossilia
 megépítse 

az erőműVét. 
aláírod?

Ha a Fossilia 
csaK gázt és 

szenet Használ, 
Ki árul megúju-

lót?

Van elég zöld 
szolgáltató. például 

a sunbeam, őK 
szélerőműVeKet 

építenéneK az 
újmezőn.

aHa, szóVal 
erről beszélteK..
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elolVassuK az
 anyagoKat. soK siKert 

a petícióVal!

asszem HazateKereK. 
ma nincs KedVem 

játszani.

ja jó..oK!

baromság a FossiliánaK 
adni a tendert. a sun-
beam pályázata soKKal 
előnyösebb a VárosnaK.

de Hát neKiK 
dolgozol, drágám.

a cégem Kapott tőlüK 
megbízást, nem én. 

remélem még elmond-
Hatom, Ha Valami nem 

tetsziK.

apu, nem KérHeted, 
Hogy máson 
dolgozHass?

azt sajnos nem 
engedHetem meg, 

Kislányom.

a Fossilia Fontos 
megrendelőnK, és 
jó árat FizetneK.
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önért a Környezetért a jöVőért

áram-, víz-, szél-, vagy napenergiából az ön háztartásába? Kattintson ide!

itt olvashat többet az eKoenergia cimkéről

az eKoenergia hálózat 35 tagot számlál, európa szinte minden országából. célunk a megújuló energia elter-
jedése, és hogy a fogyasztók megbízható, környezetbarát, és a klímaváltozást pozitívan befolyásoló termékhez 
jussanak.

 az eKoenergia eddig az egyetlen európai szintű zöldáram-
címke. az eKoenergia címkével értékesített energia ga-
rantáltan  megújuló forrásokból származik, és megfelel az 
eKoenergia szigorú környezetvédelmi feltételeinek.

további információk a zöldáramról és az 
éghajlatváltozásról ->

további információk az éghajlatalapról ->

sunbeam

Kezdőlap rólunk ökocímke Hogyan vásárolhatok eKoenergiát

ráguglizoK.. itt 
Van.

tudjátoK, mi ez a sunbeam?

 mi ez az 
EKOEnErgia? te 
tudod, apa?

nem, Kattints 
a HonlapjuKra. 

azta, 30 nyelVen 
Van!

“az európai FogyasztóK 
szabadon VálasztHatjáK 
meg az általuK Fogyasz-

tott áram típusát és For-
galmazóját.”

nem is tudtam, 
Hogy ilyen soK cég 
léteziK. mi mindig 
csaK a FossiliánaK 

FizettünK.

eKoenergia zöldáram-címke
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minden eladott mWh 
eKoenergiáért 10 eurocent 
kerül a Környezetvédelmi 
alapba. 

az így összegyűlt  pénzt 
folyóvizek
 állapotvisszaállítására 
fordítjuk.

további információk ->

Figyelj, ”eKoenergia  
KörnyezetVédelmi alap” 

-ez Vajon mi? eKoenergia Környezetvédelmi 
alap

de miVel is Fog-
lalKoznaK ezeK az 

eKoenergiásoK?

KörnyezetVédelmi
 KöVetelményeKet állítanaK, 

erőműVeKre is.

itt írja, Hogy 
például nem 

FogadjáK el azt a 
biomasszát, amit 

élelmiszerKént 
is Fel leHetne 

Használni.

ez elég szimpi. miért nem 
VáltunK szolgáltatót? 

legalább Valami értelmes 
dologra KöltenénK.

Kattintsál csaK a “Ho-
gyan VásárolHatoK 

eKoenergiát” pontra, 
Kislányom.
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eKoenergia Környezetvédelmi 
alap

szeVasz szoFi!! 
Hogy Vagy? 

jobban?

Hát, ja..… szeretnéK 
megbeszélni VeleteK 

Valamit. Fontos.

az edzésnél is Fontosabb? 
tudod, Hogy Vasárnap meccs 

lesz!

ez tényleg Fontos. tudtoK az 
új erőműről, amit Fel aKarnaK 

építeni?

az újmezőre?

aHa, most dönteneK 
arról, milyet

 építseneK.

egy csomót gondolKod-
tam, és szerintem a 
szélerőműVet Kéne 

támogatni.

most mit jössz ezzel? edzeni jöttünK, Vagy mi. 

nem aKarom miattad 
elVeszteni a meccset.
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most nem csaK rólam Van szó. 
már töK soKan KampányolnaK 

a szélerőműért.

Hagyjad 
már, szoFi. 

szélerőmű? mi 
ez a 

baromság?

 HallottatoK már a
 globális 

Felmelegedésről? 
a megújuló energia

 segítHet lelassítani, és 
a VárosunK aKár jó példa 

is leHetne.

miért ne? Fogalmad 
sincs, de már az
 áramunK ötödét 

megújulóKból
 KapjuK! és leHetne 

soKKal több is!

Figyelj, ezt a cuccot a 
HippiK találtáK Ki, Hogy 

úgy éljünK, mint az 
ősembereK.

Várjál, nem 
a Fossilia a 

szponzorunK?

de. mért?

mert ami neKiK jó, az neKünK is 
jó leHet..

azt 
Hiszed?

a lényeg, Hogy
 szabadon 

VálasztHassunK. 
gondoljátoK át!
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igazán nemes gondolat, de 
mit tudnánK csinálni? úgyis 

a politiKusoK dönteneK.

mondjuK én is 
inKább szélerőműVet 

szeretnéK, de 
szerintem nem Fog-

naK megKérdezni.

na, pont ezért 
Hülyeség erről

 beszélni. menjünK már 
játszani, az soKKal 

Fontosabb!

talán mégis 
teHetnénK 
Valamit...

te szoFi, nem az 
önKormányzatnál 

dolgozol? miért nem 
ott próbálKozol?

előbb utána 
aKaroK olVasni.
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polgármester 
asszony, 
lenne egy 

perce?

most 
soK a 

dolgom..

ez igaz, de... a 
megújuló energia 

lenne a legjobb 
Választás..

elnézést, de 
Véletlenül Hallottam, 
amiKor szenes úrral 

beszélgetteK.

pedig az egyáltalán 
nem rád tartoziK!

nos, a VárosunK már így is soKat 
tesz a KörnyezetVédelemért. például 
ott VannaK az új szeleKtíV szigeteK.

a zöldáram is 
szép elgon-
dolás, de… a 
KiVitelezése 

nem olyan 
egyszerű.

de Hát 
miért 
nem? a szél sem Fúj öröKKé, 

szoFiKám. a VárosnaK 
pedig soK áram Kell..

de Ha most 
nem VáltunK 

megújulóKra...

ez a Fiata-
los HéV..a 

dolgoK nem így 
műKödneK.

leHet, Hogy a 
zöldáram a jöVő, 

szoFiKám, de neKünK 
most más a dolgunK.
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öö..te ilyen 
Fiatal Vagy?

aHa, mint egy átlag-önKéntes 
az eKoenergiánál. szia szoFi! 
azt írtad, lenne pár Kérdésed.

Ha zöldáramot aKarsz Venni, a szolgáltatótól zöld 
tariFát Kell Választanod. őK származási garanciáKKal 

igazoljáK, Hogy megtermelteK annyi zöldáramot, 
amennyit te Használsz.

származási garancia. egy olyan 
igazolás, ami megaWattóráKra lebontVa 
igazolja az áram eredetét. egy KeresKedő 

annyi zöldáramot árusítHat, amennyi 
származási garanciája Van.

Ha a szolgáltató ennél több zöldáramot 
aKar eladni, aKKor több ilyen garanciát 

Kell beszereznie. de a lényeg, Hogy minden 
származási garanciát csaK egyszer le-

Het FelHasználni. találsz egy részletes 
tájéKoztatót is a HonlapunKon.

aHa, az eVs, európai önKéntes szolgálat 
Keretében. ez egy eu-s program Fiata-

loKnaK, amelyneK Keretében önKénteseK le-
HetneK KülFöldön ciVilszerVezeteKnél. itt 
az eKoenergiánál is nemzetKözi a csapat.

aHa, azt Hallottam, Hogy nem leHet tudni, Hogy az 
áram, amit HasználunK tényleg zöld-e. Vagy igen?

származási 
micsoda?

Köszi, 
szuper!

egyébKént... azt mondtad, 
önKéntes Vagy az eKoenergiánál, 

ugye?
ú, ez töK jól HangziK. még az 
égHajlat alapról KérdeznéK..
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szoFi, szia! olVas-
tuK az emailt..

szóVal a polgár-
mester nem Hallga-

tott meg?

nem VagyoK 
meglepVe.

meg se nézte, amit írtam, 
Kell egy b-terV.

Volt Valami 
petíció, nem?

ja persze, 
meg a 

Hippi lúzer 
HaVerjaid! 

azt 
Hiszed, 

az bármit 
ér?

szerintem ér. de a legFontosabb, 
Hogy az embereK tudjáK, Hogy 

VálasztHatnaK.

Várjál már, mi egy Focicsapat 
VagyunK, nem VilágmegmentőK
 Klubja! Hol látod KiírVa, Hogy 

“FloWer poWer”?

csinálHatnánK 
plaKátoKat, meg 
szórólapot. Ki 
tudom raKni az 

egyetemen.

nem VagyunK a FossiliáHoz KötVe az időK 
Végezetéig. az embereKneK tudniuK Kell, 

Hogy most leHetőségünK Van zöld 
energiára Váltani.

nyugi már, 
HaVeroK VagyunK. 
egyszer csinál-
HatunK Valami 
értelmeset is, 

nem?

mintHa ez 
az lenne. 
csináljá-

toK csaK, de 
másHol, és 

mással!

most mit zaVar ez 
titeKet? a Közös 

pénzből semmit nem 
KöltünK!

de a szponzori tá-
mogatás ugorHat!
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nee, Komolyan?
Hát persze. mit gon-
doltoK, Hogy FogunK 
Fizetni a pályáért, a 
szerKóért, a Kondis 

HelyiségeKért?

Ha már FelHoztad, 
nem biztos, Hogy új 

mez Kell minden 
szezonra. a légKondi 

is töK Felesleges.

ez most Komoly?

egyébKént se 
csinálunK semmit a 
csapat neVében, nem 
is FogjáK megVonni 

a pénzt.

aHogy te azt Képzeled. 
gondolod, nem FogjáK 
megtudni, Hogy mi itt 

KampányolgatunK ellenüK? 
gondolod, majd boldogan 

csengetneK ezeK után?

aHa, és Vajon 
Honnan tudnáK 

meg?

Figyelj, a srácoK majdnem bent 
VannaK a bajnoKságon, nem 

FogjuK ezt az esélyt 
elszalasztani miattad.
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Készen VagytoK. 
na csá!

nem Kell parázni 
peti, menni Fog.

Ha pedig a Fossilia nem 
ad pénzt, majd 

támogat ValaKi más. 
nem minden a pénz 

Körül Forog, játszani 
tudunK anélKül is.

na mi Van, 
edzünK Végre?

nyugi, peti, lesz az is. 
nem csaK edzés Kell a 
győzelemHez, Hanem 

csapatjátéK is.

és a
 bajnoKság?

rajtunK
 múliK, Hogy 

Hogy játszunK, 
nem rajtuK!

remélem...
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töK jól néz Ki 
ez a röplap.

Hogy HangziK a 
“Válts zöldre”? 
maradHat így?

á, Kicsit egyszerű. 
nem nézünK Valamit 

a tWitterről? jó, Ha 
egyszerű. 

az a lényeg, 
Hogy 

átmenjen.

a legtöbb 
emberneK így 
is elég soK új 

inFó lesz.

a KönyVtár 
Visszaírt, Hogy 

tartHatjuK 
náluK a 

Fórumot!

egy Hónap múlVa lesz... meg tud-
juK addig rendesen Hirdetni?

a Hirdetés 
részét én 

elintézem. 
szoFi, te a 
szöVegre 

Koncentrálj!

de... én nem 
is aKartam 
beszélni...

pedig te lennél a 
legjobb. minKet már siKerült 

meggyőznöd! szerintem 
másoKat is meg tudnál..
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szélerőműVet az újmezőre! 
Kérem, írja alá a petíciónKat! ezeK azoK, aKiK mindig a 

zöldáramért
 KampányolnaK..

ja, én is láttam az emaileKet. 
igazság szerint a sunbeam 

pályázata nem is rossz.

szia gábor! 
el se 

olVasod?

erre neKem 
nincs időm.

pedig egész értelmes. 
megnéztem a 

HonlapjuKat, és... a Végén még te is 
tarisznyás zöld 

leszel, Ha így 
Folytatod.
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mi Van, Ha nem süt a 
nap, nem Fúj a szél?

VannaK olyan megújulóK, 
aHol az időjárás nem oKoz 
ingadozást: pl, a biomassza 
és a Vízenergia. a tárolást 
biztosító tecHnológiáK is 

egyre jobbaK.

állítólag a szél-
turbináK megöliK a 

madaraKat.

a magas épületeK és a KözleKedés 
soKKal több madár Halálát oKozza, 

az égHajlatVáltozásról nem is 
beszélVe!

a turbináK elHelyezése is 
soKat számít. az eKoenergia 

ezt Külön Vizsgálja.

de a szélenergia 
nem túl drága? 

nem FogunK 
többet Fizetni?

ma már nem igaz, 
Hogy a megújuló 
energia drágább. 

Ha a szénerőműVeK által 
oKozott szennyezést is be-
számítjuK, mindjárt más a 
Kép. ráadásul a szélért és a 

napFényért nem Kell Fizetni - a 
Fosszilis üzemanyagoKért 

annál inKább.

égessüK el 
a szemetet! 
az is meg-

újuló, nem?

és Ha 
mindenKi 
napelemet 

Vesz?

ne 
egyszerre, 

Kérem!
mi Van ezzel az

 eKoenergiáVal? miért nem 
őK építeneK?

az eKoenergia a címKe, ami 
garantálja, Hogy az áram 

zöld. a sunbeam állítja Fel 
a turbináKat.

senKineK se muszáj tőlüK 
Venni áramot, a lényeg, Hogy 

legyen rá leHetőség.

igen, ön a 
KendőVel?

Ha a szélerőműVet 
VálasztjuK, jobb 

lesz a leVegő?

21



IGAZA VOLT. A LÁNYT 

SZEMMEL KELL

 TARTANI.

SzeneS

a Fiatal Korod 
ellenére jól 

beszéltél!

Köszönöm, 
KoVács úr..

eléggé 
izgultam.

nem aKarsz a rádióban is 
beszélni a témáról? pén-
teKen Van egy műsorunK.

de igen, 
az töK jó  
lenne! 

KiraKom ezeKet a bolt-
ban. néHány VeVőneK 

biztosan szemet szúr.

címzett:
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eKoenergiára 
váltottunk

nos, megVitatHatjuK a 
pályázatoKat, de..

egyre több cég Vált 
zöldáramra. neKünK és a 

VárosnaK is előnyös 
leHetne egy megújuló

 projeKt.

úgy tűniK, a 
polgároK ezt 

aKarjáK.

2 Hónap alatt több, mint 
5 000 aláírást gyűjtötteK a 

sunbeam szélerőműVe 
mellett.

nos, nem Hagy-
HatjuK Figyelmen 
KíVül a Választó-

polgároK 
aKaratát.

jöVő Héten újra 
megVitatjuK az 
erőműtendert.
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aZ a KiS FrUSKa!
ő az oKa 
mindenneK!

mielőtt FelbuKKant, 
senKit nem érdeKelt 

az eKoenergia 
Vagy a sunbeam 

szélerőműVe.most 
meg..

eddig Hányan mondtáK 
Vissza a szolgáltatást?

és még a 
polgármester 
is KiHátrál!

de Ha a Hangadót 
eltáVolítjuK, 

elcsitul az egész 
mozgalom. lassan, 

de biztosan.

mégis Hogyan? imádjáK a 
Kiscsajt. a Focicsapat az 
öVé, még a polgármestert 

is átállította.

történetesen szoFi 
apuKája a Fossilia 

Kampányán dolgoziK. az 
anyja munKanélKüli.

igen? miért 
csaK most 
mondja?

nos, 50 céges ügy-
FelünK Kérte..
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elnézést, 
ezt muszáj 
FelVennem.

de az egyiK 
legjobb 

emberünK...

igen, de...

szenes úr, miben 
segítHeteK?

az szép 
összeg..

...minden tőlem 
telHetőt...

mielőbb, értem. Kérése 
parancs, szenes úr.

ezzel megVolnánK. 
Kitti, intézze az 

utalást.

meg Fog térül-
ni, szenes úr.

most Hagyjon, 
jelenésem Van a 
tV-ben. épp ideje, 
Hogy az embereK 
jót is HalljanaK 

rólunK.

Ha mégsem, 
azt nagyon 
megbánja.

csaK szaporán, 
Várom a jó 

HíreKet.
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apa! 
nyert a csapatunK!

meHetünK a 
bajnoKságra!

remeK, 
Kislányom!

FáradtnaK 
tűnsz..

az...az a Helyzet... 
KirúgtaK.

tesséK?? 
de...de.. 
miért?

azt mondtáK,
”átszerVezés”.
”FrissítiK az 
állományt”.

deHát enneK semmi 
értelme! épp téged? 
a te tapasztala-

toddal és tudásod-
dal..miért?

szenes!

csaK nem azt 
aKarod mondani..

a mai VendégünK: szenes úr, a Fos-
silia Vezérigazgatója! szenes úr, 

KezdjüK az eKoenergia Kampánnyal, 
Hogy érinti ez önöKet?

Ha engem Kérdez, egy raKás sületlenség. 
nem szabad, Hogy a KulcsFontosságú 

áramtermelés az időjárástól Függjön. a 
mi tapasztalatunK garancia a Kiegyen-

súlyozott ellátásra. sajnos az embereK 
soK mindent elHiszneK manapság.
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a Fossilia a legjobb Választás a Váro-
sunKnaK. tiszta, HatéKony és megbízHató 

szén, nem Valami...

ez szenes műVe. a 
Fossilia bajban Van, mert 
a polgármester Hajlandó 

újra megVitatni az 
erőmű-pályázatoKat.

a sunbeam pályázatánaK 
KedVez a Helyzet, az embereK is 
ezt aKarjáK. HallottátoK, Hogy 

Hány cég, bolt, VállalKozó 
Váltott mostanában

 eKoenergiára?

és ez nagyrészt neKed 
KöszönHető, csillagom. 

de aKKor sem Hiszem, Hogy 
szenes Képes lenne..

uramisten, most mi lesz 
VelünK? HagyjátoK abba 

a Kampányolást, csaK árt 
neKünK!

deHogy Hagyom! minél 
piszKosabban 

játszanaK, annál 
HangosabbaK leszünK! a munKámat úgysem 

Kapom Vissza, KereseK 
inKább mást. te is 

mondtad, Hogy az én 
tapasztalatommal...

de Ki is ez a szoFi, 
a zöldáram Fiatal 

szószólója? mi 
motiVálja?

elFogadja a 
megHíVást, Hogy 

KameráK előtt Védje 
meg az igazát?

27



ezeK tényleg 
megHíVtaK a 

talK sHoW-ba!

FelHíVtaK a tV-től. a 
műsort jöVő Héten 

ForgatjáK..nem tudom..

ne aggódj, szoFi. Képzeld 
azt, Hogy egy szóbeli. tuti 

Képes Vagy rá. úgyis Folyton 
az eKoenergiáról és a 

megújulóKról beszélsz.

jó, de ez most más! 
egy csomóan néziK a 

műsort, Főleg 
FossiliásoK! mi lesz,

 Ha belesülöK?

éppen őKet Kell 
megszólítani! 
Figyelj, ez egy 

szuper leHetőség, ne 
Hagyd Ki, szoFi!

de emiatt 
rúgtáK Ki 
apát is..

segítünK 
FelKészülni. 

összeírjuK az 
érVeKet, én leszeK 

a műsorVezető.

“szoFiKám, nem 
Vagy te túl Fiatal, 

Hogy energia-
politiKába üsd az 

orrod? mégis 
miért csinálod?”
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FiatalKént több 
Veszíteni Valóm Van az 

égHajlatVáltozás miatt. 
a jöVőm a tét!

nem Kellene inKább 
a tanulmányaidra 

Koncentrálnod?

jöVőre KezdeK az egye-
temen, de emellett 

leHeteK aKtiVista. a 
zöldáram és az 

eKoenergia Fontos...

..mindannyiunK számára. 
Fontosabb, mint az 

egyéni ambícióim, ez 
most nem ér rá egyetem 

után.

a megújulóKra Váltással nem 
érünK rá, Ha meg aKarjuK óVni a 

Földet . most Kell cseleKedni!  

Hiszel abban, Hogy a 
zöldáram megment-
Heti a bolygót? ez 
Volna az egyetlen 

csodaszer?

és életmódVáltásra 
is! KeVesebb Húst 

Kellene Fogyasztani, 
KeVesebbet utazni.

de a megújuló energiaFor-
rásoK KulcsFontosságúaK. 

nélKülüK nem tudjuK me-
goldani az égHajlatVáltozás 
problémáit. ezt az embereKneK 

tudniuK Kell.

a zöldáram 
csaK része a 

megoldásnaK. 
energia-

HatéKonyságra 
is szüKség Van.
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az eKoenergiát Forgal-
mazóKat népszerűsíted. 
ez nem puszta reKlám?

az egész egy Helyi 
Kezdeményezésből indult, 

amiKor a szélerőműért 
gyűjtöttünK aláírást. Kiderült, 

Hogy többet érünK el, Ha az 
eKoenergiát támogatjuK.

pontosan 
Hogyan?

Ha eKoenergiát Forgalmazó cégtől VeszünK 
áramot, aKKor a cég a beVétel egy részét 
égHajlatVédelmi projeKteKre Fordítja.

azaz a Vásárlással egy nemes célt 
is támogatunK. de Hogy műKödiK ez 

a gyaKorlatban?

az eKoenergián 
Keresztül új megújulós 
projeKteKet is tudunK 

támogatni.

a támogatást 
tapasztalt szerVezeteK 

projeKtjei KapjáK.

legutóbb az olasz oiKos 
ciVil szerVezet napelem-
projeKtje egy tanzániai 

KözépisKolában.
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a FenntartHató jöVő 
csaK összeFogással 

leHetséges. ezért 
KampányunK elsődleges 

célja az inFormáció 
terjesztése.

együtt meg 
tudjuK 

csinálni. 

úgy tűniK, a Kampányo-
toK eléri célját. az 
újságoK szerint a 

Közgyűlés Figyelembe 
Veszi a jaVaslatai-
toKat: az újmezei 

erőmű sorsa azonban 
még nem dőlt el

gondoltatoK a Fossilia 
munKásaira? mi lesz 

VelüK? sorozatos 
elbocsátásoKnaK 

nézünK elébe?

a megújuló energiáK 
KiHasználása rengeteg új 

munKaHelyet teremt. az 
átmenet FoKozatos lesz, 

így az átKépzéseKre is
 lesz idő.

azt szeretnénK
 elérni, Hogy az 

embereK számára 
elérHető legyen a 

FenntartHató áram.

a cél nemes. 
de nem túl soK 
ez egy Fiatal 

lánynaK?

Hogyan VálasszunK, 
Ha nem tudjuK, miből?

a zöldáram 
Fogalma még 

nagyrészt 
ismeretlen, és 
mi szeretnénK 
elterjeszteni.
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nézzüK teHát az 
újmezőre építendő 

erőmű terVeit.

Két pályázat 
érKezett be: 
a Fossilia 

szénerőműVe, 
és a sunbeam 

szélparK 
terVe.

a szaVazást 
lezárom.

70%-os többséggel 
a Kiírást a 

sunbeam pályázata 
nyerte.
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Két éV telt el, és 
mennyi minden 

Változott..

a sunbeam szélparKja 
jó döntésneK 
bizonyult. az 

égHajlatVáltozás 
egyre ismertebb az 

embereK Körében.

megszűnt a Fossilia 
egyeduralma. azoK a 

sunbeam plaKátoK? ez 
apa új munKája.

az eKoenergia 
nöVeKsziK. 45 új 

partner 
csatlaKozott.

most én is neKiK önKén-
tesKedem, soK más Fiatallal. 

Három KlímaVédelmi
 projeKtet támogatunK 

az új csatlaKozóK 
Hozzájárulásából.

elKezdődött 
egy zöldebb 

jöVő.
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mit tehetsz?

Otthon

1.    Vásárolj zöld áramot! magyarországon 
is van néhány szolgáltató, akitől lehet megúju-
lókból termelt, azaz zöld áramot vásárolni. így 
a döntéseddel pozitív változást idézhetsz elő, 
és egyben jelzed a politikusok és a szolgáltatók 
felé, hogy a 100% megújuló energiában hiszel.

2.    Kövesd nyomon, mennyi energiát 
fogyasztasz, és csökkentsd a mennyiséget:

- ellenőrizd, mennyire energiahatékony egy 
ház vagy lakás, mielőtt beköltöznél,
- szigeteld otthonod,
- takarékoskodj, főleg a meleg vízzel,
- elektronikai készülékeid legyenek energia-
takarékosak, és kapcsold ki, amikor nem 
használod őket,
- fedő alatt forralj és főzz, az ételt hagyd 
kihűlni, mielőtt a hűtőbe raknád! 

Úton

3.  Kerüld az autózást! a kerékpár és a 
séta egészségesebb, a közösségi közlekedés 
környezetbarátabb- és a városokban gyorsabb 
is. a telekocsizás, közösségi autóhasználat és 
a stoppolás is jó alternatíva: olcsó, zöld, és új 
barátokat is szerezhetsz.

az éghajlatváltozás jelenleg a legnagyobb kihívás az emberiség számára. egyre több 
üvegházhatású gáz kerül a légkörbe, és ez gyakran katasztrofális következményekkel jár. tud-
juk, mit kell tennünk ahhoz, hogy az éghajlatváltozást mérsékeljük. az emberiség élhet anélkül 
is, hogy bolygónk erőforrásait felemésztené.

elengedhetetlen, hogy vezetőink felismerjék a probléma súlyát. egyelőre az elavult válaszok és 
a rövidtávú gondolkodás jellemzi a döntéshozók túlnyomó többségét.
nagy szükségünk van olyan fiatalokra, mint szofi, akik cselekednek, ahelyett, hogy a 
politikusoktól várnák a megoldást.

minden egyéni döntés és tett számít: a sok kicsi összeadódva olyan erőt alkot, amelyet sem a 
piac, sem a politikusok nem hagyhatnak figyelmen kívül a következő évtizedekben.
a környezetbarát életmód takarékos és egészséges - nem csak a környezetnek, de az 
embereknek is jót tesz.
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4. Nyaralj a közelben, ne menj túl messzire! nem kell a világ másik végére repülni egy 
pihentető nyaralásért. Kerüld a repülést: ez ugyanis a növekvő szén-dioxid kibocsátás egyik 
oka.

5. Az ökoturizmus ma már egyre elterjedtebb, válaszd te is ezt a felelősségteljes és  
pihentető kikapcsolódási formát. Kerekezz, túrázz, evezz a természetben, és közben óvd is 
ezt az értékes közeget! nyaralás alatt fogyassz helyi termékeket, olyan helyen szállj meg, 
amelyből a helyi lakosoknak származik bevétele!

egyél okosan!

6. az élelmiszerek előállítása és szállítása is sok kibocsátásért felel. Ha ezt csökkenteni 
szeretnéd:

- egyél kevesebb tejterméket és húst,
- a helyi és szezonális élelmiszereket válaszd,
- fogyassz biót,
- csak annyi élelmiszert vegyél, amennyit meg is eszel! jegyezd fel, mennyi ételt dobsz ki, és 
ez alapján vásárolj kevesebbet!

Állj ki a környezetért!

10. támogass olyan szervezeteket, akik 
foglalkoznak az éghajlatváltozással, az emberi 
jogokkal és családtervezéssel. szavazatod is 
csak olyan politikusnak add, aki felelősen fogla-
lkozik az éghajlatváltozással.

Olvass többet itt: http://www.lakcimke.hu/
lakcimke.pdf

Túl sok cucc és kütyü

7. Vigyázz a dolgaidra! minél tovább 
használsz egy tárgyat, annál kevesebb szemét 
termelődik, és kevesebb energiát kell a 
gyártásra fordítani.

8. Vásárolj használt tárgyakat, jó 
minőségű termékeket, (amelyek hosszabb ideig 
használhatóak), és kerüld a túlcsomagolt árut.

9. Ajándékozz fenntarthatót! évente 
több millió vadonatúj ajándék landol a kukában. 
Kerüld a felesleges tárgyakat: ajándékozhatsz 
ajándékkártyát, masszázst, vagy akár egy
parcellát egy közösségi kertben.
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a befolyásos Fossilia cég szénerőművet akar építeni az újmezőn. másnak is vannak 
elképzelései a város áramellátásának kivitelezésére: a sunbeam ugyanoda egy 
szélfarmot telepítene. ez utóbbi terv váratlanul fi atal támogatókra talál, amikor szofi  
és barátai a megújuló energiáért kezdenek kampányolni. szofi  ráébred, hogy nem 
szabad a politikusokra hagyni a mindannyiunk életét befolyásoló döntéseket. a 
fogyasztók joga eldönteni, milyen szolgáltatótól milyen áramot vesznek, és 
választásukkal befolyásolhatják a környezetük alakulását. ezt felismerve szofi  rövid 
úton a környezet, a megújuló források és az eKoenergia lelkes szószólójává válik.

“a lényeg, hogy szabadon választhassunk. 
  gondoljátok át!”


