
Magyarország is üzenetet küld a koppenhágai csúcsra 
Klímafürdőbe hívják bulizni az országot a hazai civilek 
 
Nagyszabású, filmforgatással egybekötött nyitott Klímavédelmi bulit rendeznek 
civil szervezetek 2009. október 24-én a budapesti Széchenyi Fürdőben. Az 
eseményről Herendi Gábor (Valami Amerika I-II.) rendezésében készülő 
rövidfilmet, 120 nemzet szintén megfilmesített éghajlatvédelmi eseményéhez 
hasonlóan bemutatják a világ döntéshozóinak, hogy lényegi eredményekre 
sarkallják őket a decemberi koppenhágai csúcstalálkozó előtt. Ott születik 
döntés ugyanis arról, mit vállalnak az országok az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentése érdekében. 
 
„Világszerte tízezrek mozdulnak meg ezen a napon, hogy a legkülönbözőbb akciókkal 
jelezzék az éghajlatvédelem fontosságát. Ez a világ egyik legnagyobb összehangolt 
mozgalma, amely a világ vezetőinek figyelmét akarja felhívni arra, fontos döntést 
készülnek hozni idén decemberben Koppenhágában a Föld jövőjéről ” – mondta Varga 
Judit, a szervező Messzelátó Egyesület elnöke, a Levegő Munkacsoport munkatársa. „Mi 
Magyarországot akarjuk megmozgatni ezen az estén – tette hozzá –, és várunk 
mindenkit, hogy megmutassuk a világnak, itt is van legalább ezer ember, aki fontosnak 
gondolja ezt az ügyet és képes magát jól érezve bekapcsolódni ebbe a nemzetközi 
eseménysorozatba.” 
 
A kezdeményezés a 350.org civil szervezettől származik, amely életre hívta a világ 
legnagyobb mozgalmát. Honlapján 120 országból mintegy 1600 hasonló eseményt 
regisztráltak erre a napra. Több millió ember ekkor mutatja meg, hogy egy 
biztonságosabb jövőt szeretne és megtesz mindent, hogy az éghajlatváltozás ütemét 
amennyire lehet, mérsékelje.  
 
A budapesti Széchenyi fürdőbe legalább ezer embert várnak. (Ez azért is fontos, mert a 
fürdő bérletét legalább ezer belépő megvásárlása esetén tudják kifizetni a szervezők.) A 
jegy ára alacsonyabb, mint a normál belépőnek: 1500 forint elővételben, és ebben 
szerepel ingyen masszázs – amíg pedig a masszőr tart, tombola, zene, a fitness-központ 
használata, na meg persze részvétel a filmforgatáson. 
 
A rendezvénysorozat helyszínei között olyan emblematikus helyek is találhatók, mint 
például a kihalásra ítélt korallzátonyoknál végrehajtott merülés, megmozdulás a Taj 
Mahalnál, a Sydney-i operaház előtt és hegymászók a Mount Everest csúcsán. Minden 
helyszínben közös motívum a 350-es szám, amit valamilyen formában mindenütt 
megjelenítenek a résztvevők. 
 
A 350-es szám több tudományos vizsgálat szerint a légkör biztonságos széndioxid-
szintjét jelzi, amely mellett még elkerülhetők az éghajlatváltozás okozta katasztrófák. 
Mára ez az érték elérte a 390-es szintet (a szám a szén-dioxid koncentrációját mutatja 
ppm-ben, ami az angol part per million rövidítése, és azt jelenti, hogy milliomod 
részecske). 
 
A magyar helyszínen forgatni tervezett klímaakció filmben felülről fényképezve mutatják 
majd be a fürdőt elöntő „emberárt” és a szimbolikus számot, a 350-et, mint megoldást. 
Ez az „emberár” egyrészről az éghajlatváltozás okozta tengerszint-növekedést ábrázolja, 
illetve a hazánkban is egyre gyakoribb áradásokat, másrészről a klímamenekülteket, akik 
2040-re várhatóan 200 millióan lesznek. Ugyanakkor azt a sok-sok embert is megjeleníti, 
aki tenni is szeretne az éghajlat védelméért. 
 
További felvilágosítás és jegyelővétel a www.klimafurdo.com honlapon. 


