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A TV2 idõjósa takarékoskodik az energiával

Noémi inkább gyalogol
Családi házban nõtt fel Gaál Noémi, ahol már gyermekkorában környezettudatos 
magatartásra nevelték. A szerves hulladékot komposztálták, a kertet összegyûjtött 
esõvízzel vagy a fúrt kút vizével öntözték. A papírhulladékot pedig a kandallóban 
égették el. Ma már saját lakásban élnek párjával, és a két kiskutyával, de a krumpli 
héját, zöldségmaradékokat ma is hetente viszi szülei komposztálójába.
– A lakásban energiatakarékos 
égõket használunk, és bár a 
tetõtérben szinte lehetetlen 
klíma nélkül átvészelni a nyári 
hõséget, mi csak végsõ esetben 
használjuk a légkondicionálót 
– mondja Gaál Noémi. – Nem 
folyatjuk feleslegesen a vizet 
a csapból, és foszfátmentes 
mosóport használok. Általában 
igyekszem minél kevesebb 
vegyszert használni a háztar
tásban, vízkõoldáshoz is ecetet 
használok.

Noémi még a mosógépet is 
csak akkor dugja be, amikor 
használja. 

– Átgondolom az autózást 
is, igyekszem takarékosan és 
logikusan megtervezni az útvo
nalamat, a városon belül pedig 
gyalog közlekedem. A  napi 
rutinban nagyon sokat tehetünk 
azért, hogy ne pazaroljuk kör
nyezetünk energiáit! Gaál Noémi: Csak végsõ esetben használom a légkondit

A környezetvédelem nagykövete nem használ távirányítót

Németh Lajos unokája
nem érti a magyarokat
A meteorológust az év elején kérték fel, hogy legyen a környezetvédelem magyar 
nagykövete. Ez annyit jelent, hogy mindennapi életében mutasson rá, és hirdesse 
a környezettudatos magatartás fontosságát.

Németh Lajos szerint egyáltalán 
nem természetes magatartás 
az, ahogy kifosztjuk energia
forrásainkat. – Nagyon idõszerû 
lenne, hogy takarékoskodjunk, 
mert hamar rádöbbenhetünk 
arra, hogy egyszer csak kiapad
nak a korlátlan energiaforrások 
– figyelmeztet, és jó példával 
jár elöl. – Otthon nem hagyom 
égve a villanyokat, energiata
karékos izzókat vásárolok, nem 
használok klímát, és szelektíven 
gyûjtöm a szemetet. Kerékpárral 
közlekedem, vagy villamossal. 

Meglepve tapasztaltam, hogy 
nemegyszer gyorsabban érek 
célhoz, mint mások kocsival. 
Sok apró trükk is hozzásegít 
ahhoz, hogy takarékoskodjunk 
az energiával: a televíziózás
hoz nem használok távkapcso
lót, amikor nem nézem, akkor 
áramtalanítom a készüléket. 

A meteorológus lánya Finn
országban él családjával, az õ 
reakciójukon látja, hogy nálunk 
mennyire nem megszokott a 
környezettudatos életmód.

– Amikor látogatóba jönnek 

hozzánk, a nyolcéves unokám, 
Fanny egyáltalán nem érti, 
miért áll halomban az utcákon  
és az erdõk szélén a szemét. 
Azt hiszem, már óvodáskorban 
meg kellene tanítani nálunk is 
a természet tiszteletét, védel
mét. A  mai magyarországi 
viszonyokat elnézve, egyálta
lán nem vagyok optimista, s 
mindent megteszek azért, ami 
tõlem telik, hogy még az unoká
im unokái is az ember számára 
élhetõ körülmények között 
élhessenek. 

Németh Lajos: Mindent megteszek, hogy az unokám unokáira is élhetõ környezetet hagyjak

A színésznõ megirigyelte Brad Pitt autóját

Julia Roberts biotanácsadó lett
Csatlakozott egy bioüzemanyagot elõállító cég tanácsadó testületéhez, és letette a 
voksát a tiszta energiaforrások alkalmazása mellett Julia Roberts. A színésznõ vásá
rolt egy Toyota Prius hibrid autót is. Ez a típus az amerikai környezetvédõ sztárok köré
ben különösen kedvelt, ilyennel jár többek között Brad Pitt és Morgan Freeman is.

A környezetkímélõ alternatív 
megoldásokat támogatni nem 
csak divat a sztárok és ismert 
emberek körében, hanem 
kitûnõ üzleti vállalkozás is. 
A világ egyik leggazdagabb 
embere, Bill Gates is jelentõs 
mennyiségû részvényeket 
vásárolt egy bioüzemanyagot 
gyártó cégnél, amely kukori

cából állítja elõ az energiát. 
Európában is használják a 
kukoricát, de emellett épültek 
már olyan gyárak, ahol búzá
ból vagy céklából készítik az 
üzemanyagot. 

A Playhouse Disney össze
állította a világ tíz legelkötele
zettebb környezetvédõ híresség 
listáját. Olyan személyek kerül

hettek fel erre, akik ismertségük 
mellett vagyonuk egy részével 
is támogatják a törekvést, hogy 
a világot élhetõbbé tegyék. 
A toptízes lista tagjai: Lily Cole, 
David Tennant, Sienna Miller, 
Johnny Depp, Emma Watson, 
Stella McCartney, Lily Allen, 
Gwyneth Patrow, Chris Martin 
és Madonna.

Julia Roberts még nincs fent a tíz legelkötelezettebb környezetvédõ sztár listáján

Katasztrófaturisták járnak a sarki tengerekhez

A jégmezõk olvadását és a hatal
mas gleccserek leszakadását 
filmezik a katasztrófaturisták 
a sarki tengeren, miközben sok 
száz kutató aggódva figyeli a 
sarki tenger jegének olvadását, 
és próbál vészjeleket küldeni 

a világnak. Nemrég egy geo
fizikai szaklapban tették közé a 
tényt, hogy harminc év múlva 
a sarki jégmezõ nagy része 
eltûnik, és ennek tragikus 
következményei lesznek. 
A tengerszínt akár fél méter

rel is megemelkedhet, amely a 
föld lakott területeinek tíz szá
zalékát érintheti. Több ország 
part menti városai kerülhetnek 
egyszer és mindenkorra víz 
alá, és a folyamat megállítha
tatlannak tûnik.

DiCaprio: Robogóval a
globális felmelegedés ellen
Nemcsak beszél a környezet
védelemrõl, de példát is mutat 
Leonardo DiCaprio. Hibrid autót 
vezet, szert tett egy elektromos 
robogóra, nemrég pedig a zöld elvek 
szerint épült New Yorki Riverhouse 
épületegyüttesben vásárolt luxus
apartmant.

A ház a Hudsonfolyó partján áll, 
az energiát szolár panelek biztosít
ják. A David Rockwell tervezte 264 
egységbõl álló épület Manhattan 
elsõ olyan lakóhelye, ahol maxi
málisan teljesülnek a környezet
tudatos elvek. Az itt megvásárolha
tó lakások azonban egyáltalán nem 
olcsók, egy garzon közel egymil
lió, egy nagyobb, négy hálószobás 
apartman pedig hárommillió dol
lárba kerül. Leonardo DiCaprio két 
évvel ezelõtt producerként jegyez
te és õ a narrátora is Az utolsó 
óra címû filmnek, amely a globá
lis felmelegedés okozta válságról 
szól. A 89 perces mozi sorra veszi 
a Földet károsító erdõirtásokat, 
a fajok kipusztulását, az elsava
sodást, a gleccserek eltûnését, és 
alternatív megoldásokat kínál. Leonardo DiCaprio 89 percben foglalta össze az utolsó órát


