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Kolumbusz Kristóf az At-
lanti-óceánon hajózva 
meglátta a Bahamák part-
jait, amelyről azt hitte, 
hogy India.

Meghalt Müller Ferenc, a 
hazai ásványtan és földtan 
tudósa.

Budapesten átadták a déli 
vasúti összekötő hidat.

Leleplezték Fadrusz János 
Mátyás király-szobrát a ko-
lozsvári főtéren.

A magyar labdarúgó-válo-
gatott első hivatalos mér-
kőzését játszotta. A csa-
pat kapitánya Hajós Alfréd, 
olimpiai bajnok úszó volt.

Joszif Visszarionovics Sztá-
lin lett a Szovjetunió első 
számú vezetője.

Megszületett Luciano 
Pavarotti olasz operaéne-
kes, tenor.

Gömbös Gyula halála után 
az új kormányt Darányi 
Kálmán alakította meg.

Megkezdődött a tizenkilen-
cedik újkori Nyári Olimpia 
Mexikóvárosban.

Megszületett Hugh 
Jackman ausztrál filmpro-
ducer, színész, filmszínész 
(X-men, Kardhal).

36 éves korában meghalt 
Gene Vincent, a korai rock 
and roll egyik meghatározó 
alakja (Be-Bop-a-Lula).

Bemutatták a Broadwayn a 
Jézus Krisztus Szupersztár 
című musicalt.

Jasszer Arafat Magyaror-
szágra látogatott.

A Magyar Nemzeti Galé-
ria a Budavári Palotába 
 költözött.

A Who együttes 
búcsukoncertjén a New 
York-i Shea stadionban 
előzenekarként a The Clash 
együttes játszott.

Jurij Vlagyimirovics 
Andropovot választották 
meg a Szovjetunió Kommu-
nista Pártja főtitkárának.

Meghalt Fényes Szabolcs 
zeneszerző Erkel Ferenc- 
díjas, kiváló művész.

Megszületett Josh 
Hutcherson amerikai szí-
nész (Éhezők viadala).

The Rolling Stones Circus 
címmel bemutatták azt a 
dokumentumfilmet, ame-
lyet még 1968 decemberé-
ben vettek fel.

Michael Schumacher hato-
dik világbajnoki címét sze-
rezte meg, ez rekord a For-
ma–1 történetében.

Meghalt Eörsi István Kos-
suth- és József Attila-díjas 
magyar író, költő, műfordí-
tó, újságíró.

Forrás: ezenanapon.hu
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Ezen a napon

Három fiatal, háztartást ve-
zető nővel beszélgettünk 
arról, mit tehetünk a hét-

köznapokban, ha csökkenteni 
szeretnénk az ökolábnyomunkat. 
Rájöttünk közben, hogy környe-
zettudatosnak lenni nemcsak 
trend, de energia- és pénztárca-
kímélő alternatíva is.

A reklámok uralta igényeken kell 
változtatni

Enikő két gyermekével, férjé-
vel a Maros megyei Fintaházán 
él, családi házuk mellett kertjük 
van, így több lehetőségük is arra, 
hogy bizonyos dolgokat környe-
zettudatosabban tegyenek meg. 
Enikő szerint azonban legelő-
ször is az igényeken kell változ-
tatni, mert az ember sokszor fö-
löslegesen vásárol olyan dolgo-
kat, amelyekre nincs szüksége, 
így abból nagyon hamar szemét 
lesz. „Amióta a gyerekek meg-
vannak, azóta próbálunk tuda-
tosabban élni, több mindenre fi-
gyelni. Mivel van kertünk, tar-
tunk tyúkot, kacsát, sok min-
dent megtermelünk magunknak 
az élelmiszerek közül, emellett 
próbálunk inkább helyi terme-
lőtől vásárolni a multinacioná-
lis bevásárlóközpontok helyett” 
– mondja Enikő. Emellett a csa-
lád alig vásárol új ruhákat, in-
kább a használtruha-kereskedé-
seket részesítik előnyben, illetve 
a lányok nagyon sok ruhát, cipőt 
örökölnek az unokatestvérektől. 

Az étkezés és ruházkodás 
mellett a mosó- és tisztítósze-
rek, valamint a kozmetikai és 
tisztálkodási eszközöket „forra-
dalmasította” otthonukban a fi-
atalasszony. Több mint öt éve 
nem használ öblítőt és üzlet-
ben kapható mosószert a mosó-
gépbe, ahelyett inkább a bőr- és 
környezetbarát mosódiót hasz-
nálja, mellé pedig házi készíté-
sű mosógélt, öblítőként pedig az 
ecet-illóolaj kombináció vált be, 
így az illatozó ruhákról sem kell 
lemondaniuk. Amellett, hogy biz-

tosan nem ártalmasok ezek az 
anyagok a bőrüknek, azt is el 
tudják kerülni, hogy a vegysze-
rek visszakerüljenek a vizek-
be, arról nem is beszélve, hogy 
mennyi fölösleges műanyag cso-
magolás be sem kerül a házukba.

A környezettudatosság tekin-
tetében talán a hulladék csök-
kentése és kezelése a legnagyobb 
kérdés. Enikőék, amellett, hogy 
szelektíven gyűjtik a szemetet, 
a kert végében egy komposztá-
lót is létrehoztak, amellyel fel-
használják a háztartási szemét 
nagy részét. „Két hét alatt egy na-
gyobb szemetestartályt tölt meg 
a mi négytagú családunk, ami-
óta van komposztálónk. Igyek-
szünk üveges ásványvizet venni 
– amit egyre nehezebb már talál-
ni, szinte mindenütt műanyag pa-
lackokban árulják –, vásárláskor 
nem kérünk műanyag zacskót, 
de még így is gyűl azért műanyag 
bőven” – magyarázza Enikő, aki 
két lánygyermeke mellett még a 
mosható pelenkát is kipróbálta. 
Igaz, nem tudott teljesen áttérni 
rá, de nappal legalább ezt hord-
ták a gyerekei, ha éjjel az eldob-
hatót is adta rájuk.

Sok kicsi sokra megy

Panna nem olyan rég köl-
tözött ki családjával Maros-
szentgyörgyre, saját bevallása 
szerint, amióta házban él, sok 
szempontból egyszerűbb kör-
nyezettudatosnak lenni. Az első, 
ami az eszébe jut, az a hulla-
dék. Eddig is igyekeztek szelek-
tíven gyűjteni a szemetet: külön 
az üveget, a fémet, a műanyagot, 
de most sokkal nagyobb terük 
van erre. „Bár palackozott vizet 
iszunk, így rengeteg műanyag 
gyűl, legalább leadjuk. Igyek-
szem mindig szatyrokkal menni 
vásárolni, és vásárlásnál is ke-
rülni a csomagolt árut, pluszba 
adott műanyag zacskót. Itthon-
ról teljesen száműztük az alufó-
liát és a műanyag fóliát, ugyanis 
ha ezekbe pakolom az ételeket, 
a koszos alufóliát nem gyűjthe-
tem szelektíven” – sorolja Pan-
na, amikor arról kérdezem, hogy 
mit tesz a hétköznapokban a kör-
nyezettudatosság apropóján. A 
kétgyermekes édesanya gyűj-
ti és leadja a használt eleme-

ket, valamint a használt étolajat 
is, emellett nem csak száműzte 
a házukból az alufóliát, alterna-
tívát is keresett, amit saját ma-
ga állít elő. Belebotlott ugyanis 
a méhviaszos élelmiszercsoma-
golókba, amiket újraszalvétának 
vagy újratasaknak neveznek. 
Ezek nemcsak 100%-ban ter-
mészetes anyagokból állnak, 
de sokkal szebb és praktiku-
sabb, mint a folpack vagy alufó-
lia, ráadásul újrahasználható, 
így hozzájárulunk a szemétter-
melés csökkentése révén a kör-
nyezetünk megóvásához. Bár az 
ötlet nagyon megtetszett Panná-
nak, az árát kicsit sokallta, s az-
zal sem volt kibékülve, hogy a 
„világ végéről” ideutaztassa, így 
rövid idő után rájött, hogy keve-
sebb pénzből ő maga is előállít-
hatja ezeket az újraszalvétákat, 
újratasakokat. 

Panna igyekszik minél több 
élelmiszerből helyit venni: zöld-
séget, gyümölcsöt a piacról, saj-
tot, tojást, húsfélét is ismerős 
termelőktől, ugyanakkor tuda-
tosan kerüli a tájidegen élelmi-
szereket, amelyeket csak több 
ezer kilométeres szállítással 
tudnak idehozni. Ilyen példá-
ul a chiamag, az avokádó vagy 
az óceáni hal, stb. „Azt gondo-
lom, sok kicsi sokra megy. És 
ha minél többen elkezdünk az 
úgynevezett zero waste, vagyis 
a hulladékcsökkentés irányá-
ba mozogni, akkor előbb-utóbb 
ennek eredménye is lesz” – vé-
lekedik a környezettudatos 
édesanya, aki szerint Románia 
fényévekre le van maradva ilyen 
szempontból.

Nem csak külföldön lehetsz „zöld”

Bár Katiról azt gondoltam, 
azért lett környezettudatos, mert 
több évet élt Londonban, Auszt-
riában, s így látta a jó példát, ki-
derül, nem csak ez számít. Ne-
ki például volt egy tanára, cser-
készvezetője, aki lefektette az 
alapokat, s rávezette a diákja-
it, hogy hosszú távú befektetés a 
környezetvédelem. „Bár a tökéle-
tes az lenne, ha úgy élnénk, mint 
a nagyszüleink, akiknél nem 
gyűlt a szemét, vásárolni se na-
gyon kellett, mert megtermeltek 
maguknak mindent, ez a mai vi-

lágban lehetetlen. De talán meg-
próbálhatunk mértékletesek len-
ni, például helyit enni az avokádó 
helyett, megnézni, szükségünk 
van-e mindenre, amit megvásá-
rolunk, s hogyan tudjuk csök-
kenteni a hulladékunkat” – ma-
gyarázza Kati, aki éppen ezért 
párjával néhány szabályt veze-
tett be az életükbe. Például ná-
luk kis túlzással „nem teheti be 
műanyag zacskó a lábát az ottho-
nukba”, visznek bevásárlószaty-
rot az üzletbe, próbálnak kimé-
rős dolgokat vásárolni, s viszik 
magukkal a dobozukat otthonról, 
s abba tetetik a tejfölt, olajbogyót, 
stb. Tudatosan próbálnak főzni 
is. Ha van egy fej brokkoli a hű-
tőben, akkor brokkolileves lesz 
belőle, s nem készül valami más 
azért, hogy aztán két nap múlva a 
kukába landoljon. Nemrég beve-
zették azt a szabályt is, hogy ha 
valaki vesz egy új cipőt, meg kell 
szabaduljon egy másiktól – pont 
azért, hogy csak akkor vegyenek, 
ha tényleg szükség van rá.

Ők is gyűjtik az elhasznált 
olajat, az elemeket, a műanyag 
palackok mellett a műanyag fó-
liát, a papírt, a fémet, az üveget 
is. Kati szerint ez nem nagy do-
log, csak egy kis kényelmi kér-
dés, ráadásul, amikor elkezdték 
szelektíven gyűjteni a szemetet, 
akkor jöttek rá, hogy a műanyag 
gyűl a legjobban, s akkor már 
azon is elkezdtek dolgozni, ho-
gyan legyen kevesebb a műanyag 
hulladék. Katiék, amikor túráz-
nak a hegyekben, lefelé jövet sze-
metet gyűjtenek. A fiatal pár még 
a faszállítmányok ellen is „hadjá-
ratot indított”. „Létezik egy app-
likáció, amin meg lehet nézni, 
hogyha látsz egy fát szállító te-
herautót, hogy az be van jelent-
ve, hivatalosan szállít, vagy épp 
lopja a fát. Ezen ellenőrizni lehet, 
de ha felhívod a 112-t, s elmon-
dod, hol láttál milyen rendszá-
mú faszállítót, azok is kötelesek 
ellenőrizni a szállítót” – magya-
rázza Kati, aki ezzel a módszer-
rel már fatolvajok elfogásában is 
segédkezett. A fiatal nőnek hosz-
szú távon az a nagy vágya, hogy 
egy környezettudatos, valami-
lyen szinten önfenntartó házban 
éljen, hiszen ez nem utópia már 
manapság Romániában sem.

SZÁSZ CS. EMESE

„Zöldnek” lenni az erdélyi hétköznapokban

Környezettudatos tippek

Ha elkezdjük szelektíven gyűjteni a szemetet, azt is látjuk, műanyagból gyűl a legtöbb
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Sokat hallunk a globális 

felmelegedésről és an-

nak hatásairól. De vajon 

mit tehetünk környeze-

tünk védelméért amel-

lett, hogy külön gyűjtjük 

a műanyag palackot, 

s nem szemetelünk? 

Olyan, környezetünk-

ben élő személyeket 

kérdeztünk, akik pozitív 

példával járnak elöl, s 

el tudják mesélni, hogy 

nem ördöngösség kissé 

„zöldebb” életvitelt élni 

a hétköznapokban itt, 

nálunk is. 




