A program a KEHOP-1.2.1-18-2018-00037 azonosítószámú,
„Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás Csepelen” című projekt keretében valósul meg.

A FÖLD ÓRÁJA
Ahogy a Föld lakossága gyarapodik, úgy növekszik az általunk felhasznált energia mennyisége is.
Energiaigényünk kielégítése minden másnál több üvegházhatású gáz kibocsátással jár, így az az
éghajlatváltozás legfőbb kiváltó tényezője. Magyarországon a teljes energiafelhasználás harmadát a
lakossági fogyasztás teszi ki, ezzel a háztartások nagyobb energiafogyasztónak bizonyulnak, mint a
közlekedés, vagy akár az ipar, ezért rendkívül fontos, hogy az egyes háztartások csökkentsék
energiafogyasztásukat. Kis odafigyeléssel, káros szokásaink megváltoztatásával már rengeteget
tehetünk, ha pedig még nagyobb megtakarítást szeretnénk elérni, akkor alacsony
energiafelhasználású, környezetbarát berendezések használatával, életterünk energetikai
korszerűsítésével még nagyobb változást érhetünk el.
A sikeres éghajlatvédelem érdekében fel kell tudnunk mérni, hogy mi az, amire valóban szükségünk
van, illetve mi az, ami inkább csak a kényelmünket szolgálja. Ami pedig a legnehezebb: az utóbbiakról
le kell tudnunk mondani – legalább részben. Cserébe azzal a tudattal élhetünk, a magunk részéről
mindent megtettünk annak érdekében, hogy a Földet élhető állapotban adjuk át gyermekeinknek,
unokáinknak.
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Mi az a Föld órája?
A Föld órája kezdeményezés 2006-ban indult Ausztráliából, Sydneyből. Az esemény keretében a
szervezők arra kérték a háztartásokat és vállalkozásokat, hogy kapcsolják le/ki egy órára a nem
létfontosságú világításukat és elektromos berendezéseiket. Ezzel szerették volna felhívni a figyelmet
az éghajlatváltozás elleni cselekvés szükségességére. 2007-ben, az esemény második évében,
Sydneyben a lekapcsolás órájában már 10,2%-kal csökkent a fogyasztás. Néhány év alatt mind a hét
kontinensen jelen volt az esemény, amely így világméretű akcióvá vált. 2018-ban az eseményhez 188
ország csatlakozott és egy óra erejéig közel 18 ezer épület és objektum világítását kapcsolták le.
Magyarországon 2008. óta van jelen a kezdeményezés, minden évben március utolsó szombatján, este
20.30 és 21.30 között kapcsolják le világítást és elektromos berendezéseiket az akcióhoz csatlakozók.
2018-ban Budapesten 260 épület és objektum díszvilágítását kapcsolták le egy órára, évről-évre pedig
egyre több magánszemély is csatlakozik az eseményhez.
Miért teszek ezzel jót a Földnek?
A kérdés megválaszolására vegyünk néhány elgondolkodtató példát a WWF számításai alapján:
•

•
•

ha az egész világ csatlakozna a kezdeményezéshez csupán egy órára, annyi energiát
spórolhatnánk meg, amellyel 88 ezerszer beutazhatnánk Magyarország teljes vasúthálózatát
motorvonattal.
ha az egész világ lekapcsolna egy órára, a megspórolt energiával egy magyar háztartás 500 000
évig elélne.
a világon egy óra alatt annyi energiát spórolhatnánk meg, amely fedezné hazánk 2 heti
energiaszükségletét.

A WWF Föld Órája rendezvénye idén március 26-án 20:30 és 21:30 között kerül megrendezésre,
azonban ez a 60 perc sötétség csupán szimbolikus. Az esemény valódi célja, hogy az emberek az év 365
napján környezettudatosan éljenek, környezettudatos döntéseket hozzanak a jövő érdekében. A Föld
jövője mindannyiunk felelőssége, minden tett számít!
Csatlakozzon Ön is a világszintű kezdeményezéshez, adjon Ön is egy óra pihenőt a Földnek!
Ön már mindent tud az energiatakarékosságról? Tesztelje tudását az alábbi linken:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWDeMO_DDGBihO-EgYgRW2WlMKQvPQzdvojcbixbIJtiPpA/viewform?usp=sf_link

