
 N
os, a személyes példaadáson túl 
előadást tart a civil kurázsiról, fiait 
is a környezet védelmére neveli. 
Mindig is földközeli embernek 

tartotta magát, szereti és óvja a termé-
szetet. Biciklivel jár, ha mégsem, kör-
nyezetbarát autót vezet, és családjával 
együtt energiatakarékos villanykörtét 
használnak, szelektíven gyűjtik a hul-
ladékot, komposztálnak, napkollek-
torokat szereltettek fel, és az esővizet 
is felfogják. A konyhakertben szintén 
sok időt tölt együtt a család. De az sem 

mindegy számára, hová jár vásárolni. Szerin-
te a tudatos fogyasztói magatartás elsősorban  
a környezetbarát magyar termékek vásárlásában, 
illetve a helyi kisboltok támogatásában nyilvá-
nulhat meg. „Számos oka van annak, hogy miért 
érdemes magyar terméket vásárolni. Az egyik, 
mert ezeknek a kis- és középvállalkozásoknak 
is működniük kell, hiszen ettől működik egy 
mikroközösség is, ettől működik egy város, egy 
falu vagy egy község. Ami nagyon fontos és  
a szívemhez a legközelebb álló, az a környezeti 
hatás, mert egészen egyszerűen az az ökológiai 
lábnyom, amit hagyunk magunk után ebben 

a korban, a továbbiakban tarthatatlan. Csak 
azáltal, hogy külföldi termékeket vásárolunk, 
elképesztő mennyiségű kárt okozunk akarva-
akaratlanul a környezetünkben.” 
Ezért is tartja jó ötletnek a Magyar Termék 
Nonprofit Kft. tagjainak összefogását és idei 
nyereményjátékát, melynek keretében magyar 
termékek vásárlásával többek között az ismert 
hazai „matyódesign” egyedi iparművészeti 
kollekcióját lehet megnyerni. A kollekciónak 
a használati értékén túl komoly eszmei értéke 
is van, és olyan kiváló fiatal művészeket támo-
gatnak, akiknek hitvallása a hagyományőrzés.

A grafi kát és a hímzett termékeket 
a matyodesign készítette – kézzel, szeretettel. 
www.matyodesign.hu

a kép illusztrációpa kép illusztráció

Játsszon velünk a 
Facebook-on és nyerjen 
további 1 000 000 Ft-ot.

HETI NYEREMÉNY: 100.000 forint  értékű, 
egyedi, limitált gyártású iparművészeti kollekció
NAPI NYEREMÉNY: 25.000 forint  értékű, 
egyedi, limitált gyártású iparművészeti kollekció
További részletek: www.amagyartermek.hu

Válassza a minőségi és fi nom hazait,
és nyerjen gyönyörű és nagyon divatos hazait!

Novák Péter igazi 21. századi reneszánsz ember. A Beugró műsorvezetője, a színészként, énekesként, 
zeneszerzőként maradandót alkotó művész évek óta „zöld” életmódot folytat. Hogy miben áll ez?

Promóció

Novák Péter Mindig is földközeli ember volt

Tudja, miérT jó, ha 
valaki magyarul zöld
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