2. számú HÍRLEVÉL
2010. 02.
melyben NOCO2 JOCÓ ÜDVÖZLI ÖNT
a Tatabányai Kistérségben
A honlapon található kalkulátor segítségével Ön is könnyedén meghatározhatja
éves, havi, vagy akár egy heti tevékenységébıl származó szén-dioxid kibocsátását.
A felsorolt semlegesítési opciók közül pedig kiválaszthatja, hogy mely projektet, illetve
beruházást támogatja, legyen az biciklitároló Tatabányán, faültetés Vértessomlón,
vagy akár komposztáló Várgesztesen. Sıt! Önkéntes vállalásait ugyanúgy
elszámolhatja a klímajegyrendszerben.
Nincs más dolga, mint ellátogatni a www.noco2.hu honlapra, kiszámítani szén-dioxid
kibocsátását, és választani egy szimpatikus projektet! A klímajegyek átvételérıl és
elszámolásáról a honlapon több információt is talál.

A KLÍMAJEGY
Tudja ön, hogy mennyi szén-dioxidot bocsát ki egy napon, egy hónapban vagy egy
évben? Számolja ki és semlegesítse helyben! A lehetıségekrıl informálódjon
weboldalunkon! Szén-dioxid lábnyomát könnyedén kiszámolhatja webes
kalkulátorunkkal.
Kibocsátását cserélje klímajegyre! Egy klímajegy 100 kg szén-dioxidot semlegesít.
Egy klímajegy értéke 1.000 Ft. Használja a klímajegyeket, hogy kiváltsa a
legmegfelelıbb semlegesítési megoldást! Mi elvégezzük a szén-dioxid semlegítı
beruházást Ön helyett. Egy fa ültetése, néhány energiatakarékos izzó alkalmazása,
kerékpártárolók kihelyezése vagy kerékpárutak építése többet számít, mint
gondolná. Semlegesítsen helyben ott, ahol a kibocsátás történt! Mi pedig egy
tanúsítvánnyal igazoljuk, hogy hány klímajegyet váltott ki. A tanúsítvány mintája
megtekinthetı a médiatárban. Nevét és tevékenységét (belegyezéséét követıen) a
dicsıségtáblánkon is megjelenítjük.
Saját kezőleg, a saját kertjében is elvégezheti a beruházást. Mi kiszámoljuk Önnek a
kibocsátását. Kiszámoljuk azt is, hogy mennyi kibocsátást és hány klímajegyet válthat
ki a tervezett szén-dioxid semlegesítı tevékenységével, beruházásával. Amennyiben
a beruházást a Tatabányai Kistérségben teljesíti, örömmel állítunk ki érte egy
tanúsítványt. A klímajegy csupán a környezetvédelmi tevékenységet elismerı
tanúsítvány, amely nem kereskedhetı és nem váltható készpénzre!
Pénz nélkül is tehet! Számos módja van a semlegesítésnek. Segítse tevékenységünket
önkéntes munkája felajánlásával a környezetvédelmi akcióink során!
Legyen a partnerünk! Semlegesítse az áram- vagy főtésfogyasztásából, az egyéni
vagy alkalmazottai utazásából vagy az energiafogyasztás más formáiból származó
szén-dioxid kibocsátását! Tegye a következı céges konferenciát vagy eseményt
karbon-semlegessé
a
klímajegy-rendszerünk
semlegesítési
lehetıségeivel!
Támogassa az oktatási intézményeinket azzal, hogy újrahasznosított anyagból készült
írószerekkel látja el ıket! Erre mind lehetıséget nyújt a Tatabányai Kistérség
klímajegy-rendszere.
Egy átlagos autó évente tömege háromszorosát bocsátja ki szén-dioxidban, ami a
globális felmelegedés egyik fı okozója. Tudta Ön, hogy egy száz éves tölgyfa 10
ember oxigénellátását biztosítja naponta?
Semlegesítsen helyben! A tatabányai kistérségben!

Legyen Ön a változás, amit látni szeretne a világban!

RENDEZVÉNY
Megtartottuk Kalkuláljunk, játsszunk, oldjuk meg együtt! címő konferenciánkat!
A rendezvényt Tatabánya MJV alpolgármestere nyitotta meg. A regisztrált résztvevık
száma 75 volt. A projekt keretében egy facsemetével ajándékoztunk meg minden
résztvevıt.
A konferencia elsı elıadásában ismertettük a klímajegy rendszert. „Vegyen részt
benne! A klímajegy-rendszer” címmel Dr. Horváth Levente szakértı tartott elıadást.
A délelıtt második felében interaktív szimulációs mőhely keretében játszottak a
résztvevık Dr. Botos Barbara, Cornell University, Ithaca, NY, Egyesült Államok
vezetésével. A következı fıbb témákat érintve.
„Egyetlen probléma sem oldható meg abban a rendszerben, amelyben
létrehozták.” Albert Einstein
„Túl a kerítésen” interaktív játék a fenntarthatóság dilemmájáról
„Árverés átveréssel” csoportos szimulációs játék a fejlıdés nyomában
„A közlegelık tragédiája” A klímaváltozás valós társadalmi háttere, avagy ahogyan
a szalontüdıt szeretjük. Rövidfilm-vetítéssel egybekötött interaktív kártyajáték a
legelszántabb kockáztatni vágyóknak.

Majd egy pár szavas összegzéssel és egy szendvicsebéddel búcsúztunk a
konferencia játékos kedvő résztvevıitıl.

KÖVETKEZİ ESEMÉNY
Klímatudatosság képzés
a Tatabányai Kistérségben mőködı cégek, szervezetek szakemberei részére
Idıpont:
Helyszín:

2010. február 11. (csütörtök) 9:30 - 13:00
Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatala,
Tatabánya, Fı tér 6.

földszinti

tanácsterem,

További információ a projektrıl és a programról: klima@tatabanya.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
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