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Klímatudatosan a jövőnkért

    „Nem lehet megoldani a problémákat ugyanazzal a 
gondolkodásmóddal, mint amivel létrehoztuk őket.”

Albert Einstein



Kedves Diákok!

Ahogy Ti is hallottatok már róla, a klímaváltozás 
napjaink egyik legnagyobb kihívása,  

ami közvetlenül érinti életünket.

Életmódunkkal, mindennapi cselekedeteinkkel 
mi magunk is hatással vagyunk környezetünkre, 

ugyanakkor tehetünk is a globális felmelegedés ellen.

Hazánk különösen sérülékeny terület, ezért fontos 
az is, hogy időben felkészüljünk olyan változásokra, 

mint például a szélsőséges időjárási események 
(felhőszakadás, árvíz, aszály, szélvihar).

Ebben a kiadványban olyan információkat 
szeretnénk megosztani veletek, melyek segítenek  

Benneteket klímatudatossá válni.

Vigyázzatok a környezetünkre, hogy egy szebb és 
tisztább bolygón élhessünk!

 

Balogh László
Nagykanizsa város polgármestere



Mindennapi életünk az úgynevezett fosszilis 
tüzelőanyagok használatán alapul. Ezeket a földből 
termeljük ki, ahol évmilliók alatt halmozódtak fel. 

A kőolaj, a földgáz vagy a szén felhasználásával  
(pl. amikor fűtünk, autóval közlekedünk vagy áramot 
használunk) a légkörbe különböző anyagok kerülnek. 

Ezek egyike a szén-dioxid, amelynek sajátos 
tulajdonsága, hogy a Napból érkező, a Földünk 

felszínét elérő és onnan visszapattanó sugarakat 
és azok hőjét visszatartja, és így felmelegíti a 

földfelszínt és annak környezetét. 

Ezt nevezzük üvegházhatásnak.

Az üvegházhatás természetes jelenség, melynek 
nagyon fontos szerepe van, hiszen e-nélkül 

Földünkön sokkal hidegebb lenne és az élet 
nem létezne. A szén-dioxidot több más társával, 

mint például a vízgőzzel, a metánnal együtt 
üvegházhatású gáznak hívjuk.



Tudjátok mit is jelent a globális felmelegedés?
Földünkön az átlaghőmérséklet hosszútávú 

emelkedését jelenti.
De miért történik ez?

A szén-dioxid mennyisége folyamatosan növekszik 
a légkörben, ennek hatására a földfelszín egyre 

melegebb lesz. 
Amennyiben ez a folyamat tovább folytatódik,  

akkor a 21. század a végére a tudósok szerint ez  
szélsőséges éghajlatváltozást fog eredményezni.

Egyre gyakrabban fognak előfordulni  
rendkívüli időjárási körülmények, mint például 

nagyon meleg napok, árvizek, heves viharok, 
egyszerre lezúduló nagy esők. 

Ezek a változások már elkezdődtek,  
környékünkön is érzékelhetők.

 
Csónakázó tó környéke Nagykanizsa 2020. július 25.

Mit tudunk tenni mi ez ellen? Lássuk!



ELŐZZÜK MEG A HULLADÉK KELETKEZÉSÉT!

Vásároljunk a helyi piacról, előre csomagolt 
külföldről érkező élelmiszerek helyett!
Javíttassuk meg az elromlott gépeket,  

ne vegyünk egyből újat!
A könyveket ha tehetjük kölcsönözzük, ne vásároljuk.

Tudtad mi minden kerül a kukába?

A szemét elszállításával foglalkozó nagykanizsai cég 
elemezte mi mindent teszünk a szemetesbe.

Az ábrából is jól látszik, hogy sok dolgot, mint 
például a műanyag palack vagy papír nem a 

szelektív gyűjtőbe kerül, így esélyt sem adunk  
az újra hasznosításukra.

 

Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. adatai



GYŰJTSÜNK SZELEKTÍVEN!

 Tudtad, hogy Nagykanizsán a vegyes hulladék 
(konténerek, kukák) elszállításával foglalkozó cég 

2019-ben 6 380 663 kg vegyes hulladékot gyűjtött? 
Ez az adat azt jelenti, hogy mi Nagykanizsaiak 

egyenként 1 év alatt 137 kg szemetet termelünk. 

Ez a szám egy 4 fős család esetén már 548 kg!
Ennek nagy részét szelektíven is gyűjthetnénk.

De miért is jó a szelektív gyűjtés?

A szelektíven gyűjtött anyagok újra hasznosíthatók, 
így kevesebb hulladék kerül a szemétlerakóra.

Kevesebb szeméttel környezetünket is kíméljük.
Pénzt is megtakaríthatunk,  

mivel így kevesebb lehet a szemétszállítási díj.



NE PAZAROLJUK AZ ÉLELMISZERT!

2019-es felmérés szerint a magyar háztartásokban 
évente 65 kg élelmiszer kerül a szemétbe! 
Leggyakrabban friss zöldségek, gyümölcsök, 
készételek valamint kenyér és pékáru. Kis 

odafigyeléssel ez megelőzhető lenne!

Rajzolta: Torhosi Tamara - Nagykanizsa

Néhány tudatos tipp:
Figyelj a lejárati dátumokra vásárláskor is!

Csak annyi ételt szedj a tányérodra,  
amit elfogyasztasz!

Segíts a megmaradt élelmiszerekből  
új fogásokat készíteni!

Ugyanolyan finom a kevésbé szép formájú gyümölcs 
is, mint a másik, emiatt ne tegyük félre!



Tudjátok mit jelent a túlfogyasztás napja?
Azt a dátumot jelenti, amikor a megszokott 

életmódunkhoz szükséges erőforrásokat elhasználjuk.
Ettől a naptól kezdve már a következő évi 

erőforrásokat „hitelezi meg” nekünk a természet.

Túlfogyasztás napja a világon
2020. augusztus 22.
Magyarországon

2020. június 14.

Sajnos jól látszik, hogy mi magyarok pazarlóbbak 
vagyunk a világátlagnál és már fél év alatt feléljük 
az egy évre rendelkezésre álló erőforrásainkat!



MŰANYAG AZ ÉLŐVIZEINKBEN!

 Földünkön éves szinten 100 millió tonnányi 
műanyagot használunk és ennek  

mintegy 10 %-a óceánjainkba kerül,  
emiatt számtalan élőlény pusztul el!

Nem csupán az óceánok, hazai vizeink is  
veszélyben vannak. Megdöbbentő tény, hogy  
2020. augusztusában a Tiszai PET Kupa 

verseny alkalmával 10,5 tonna hulladékot  
sikerült eltávolítani a Tisza árteréből.

Néhány tudatos tipp:

Palackozott ásványvíz helyett igyál csapvizet  
saját poharadból, kulacsodból!

Bevásárláshoz vigyél magaddal kosarat vagy 
vászontáskát, ne vedd meg a műanyag táskát!

Csomagold az ebéded újra használható tárolóba!
Ne használj eldobható evőeszközöket!

Kerüld a gyorséttermeket!



ZÁRD EL A CSAPOT!

Bár úgy tűnik, hogy nagyon sok ivóvíz víz áll 
rendelkezésünkre ez sajnos nem így van. 

A Föld teljes vízkészletének csapán 3%-a édesvíz 
melynek kétharmada jégben, hóban van, így csupán 

csak kb. 1 % ami közvetlenül felhasználható.
Sok országban már most vízhiány van,  

amit súlyosbít a növekvő népesség,  
a felmelegedés és a szükségtelen túlfogyasztás.

Hogy takarékoskodhatsz otthon a vízzel?

Sáros lábbal ne menj a lakásba,  
így nem kell naponta többször felmosni!

Fogmosásnál használj poharat,  
ne folyasd feleslegesen a vizet!
A növényeket esővízzel locsold!

Hívd fel szüleid figyelmét a mielőbbi javításra, 
ha csöpög a csap, mert pár hét alatt is sok vizet 

engedhetünk le így a lefolyóba feleslegesen!
Ne engedd tele a fürdőkádat,  
inkább zuhanyozz rövid ideig!



GAZDÁLKODJ OKOSAN AZ ENERGIÁVAL!

Mindennapi tevékenységeink során például  
mikor fűtünk, utazunk, áramot használunk,  

szén-dioxidot termelünk,  
ami hozzájárul Földünk felmelegedéséhez.  

Ezért nagyon fontos, hogy takarékoskodjunk  
az energiával.

Kis odafigyeléssel, nagymértékben csökkenthetjük 
ökológiai lábnyomunkat. 

Tippek:

Kapcsold le a villanyt abban a helyiségben,  
ahol nem tartózkodsz!

Indokolatlanul ne használj légkondicionálót!
Kapcsold ki monitort is ne csak a számítógépet!

Este a TV-t ne hagyd készenléti állapotban,  
teljesen áramtalanítsd!

Rövid távolságokra gyalog vagy kerékpárral menj!
Vásárláskor figyeld a műszaki cikkek  

energetikai besorolását!



Egy döntés Tőled
a klímaváltozás ellen!

Egy döntés 
a jövődért!
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