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Klímabarát, energiatakarékos tippek 
  

 

Zölden minőségi életet:  

tippek, családi történet és beruházások 

14 életmód tipp 

1. Lakjunk olyan közösségben, településen vagy városrészben, ahol mindent elérünk gyalog 

Keressünk olyan városrészt, települést, ahol biciklivel és gyalog mindent elérünk, ahol megtaláljuk az életünkhöz szükséges 
szolgáltatásokat. Így jelentős mennyiségű benzinpénzt és CO2-kibocsátást megtakaríthatunk, és sokkal kevesebb időnk 
megy majd el az ingázásra, napi utazásokra is! 

2. Szerezzünk egy biciklit és járjunk sokat gyalog - Ahova csak tudunk, 

menjünk biciklivel vagy sétáljunk! Mindkettőnek számtalan előnye van: biciklizni és 
gyalogolni környezetbarát, költségkímélő, egészséges, sportossá tesz és javítja az 
agyműködést is  

3. Vonatozzunk - A vonat nem csak zöldebb, mint pl. a repülő, de az utazó 

szempontjából is előnyös: több hely jut a lábaknak, szabadon lehet mozogni, élvezhető a 
kilátás, és sokkal kevésbé macerás feljutni egy vonatra, mint egy repülőre. 

4. Ne hűtsük/fűtsük túl a lakást, maradjunk a komfortzónában - A 

komfortzónánk a hőmérséklet, páratartalom és szellőzés hármasának az a kombinációja, 
amelyben jól érezzük magunkat.  

A lakásban található hő- és páraszabályzók vagy a légkondik nem tudják a három említett komforttényezőt egymással 
kombinálni. Tegyük ezt meg helyettük és gondoskodjunk a komfortzóna energiamentes kialakításáról: azaz nyáron például 
a légmozgás biztosítására nyissunk ablakot!  

5. Öltözzünk megfelelően - A szigetelés és a hatékony fűtési rendszer is nagyon fontos, de a hideg ellen a legolcsóbb, 

legkönnyebb és leggyorsabb megoldás, ha felöltözünk.  

6. Legyünk minimalisták - Legyen kevesebb holmink! Szabaduljunk meg mindentől, amire nincs szükségünk! Mottó: 

„Ne legyen semmi a házadban, ami szerinted nem hasznos vagy gyönyörű.” (William Morris) 

7. Dobjuk ki a TV-nket - Sokkal több lesz az értelmesen (például testmozgásra, olvasásra, hobbira) felhasználható 

szabadidőnk és áramfogyasztásunk is csökken. 

8. Szigeteljük otthonunkat - A megfelelő szigetelés az egyik legjobb módja az energiafogyasztás csökkentésének. A 

jól szigetelt és szellőztetett otthon kényelmesebb! 

9. Vásároljunk energiahatékony termékeket - Az alacsonyabb fogyasztású berendezések használata jobb a 

környezetnek és természetesen a pénztárcánknak is. A megtakarított pénzt fordíthatjuk energiatakarékossági beruházásra  

10. Együnk kevesebb marhahúst - Ha nem eszünk marhahúst, kisebb lesz a karbon-

lábnyomunk és a táplálkozásunkhoz köthető szennyezés is. Egészségesebbek és 
karcsúbbak leszünk, és még pénzt is megtakaríthatunk. 

11. Együnk több zöldséget és gyümölcsöt - A zöldségek és gyümölcsök 

termesztése sokkal kevesebb vizet, energiát és földterületet igényel, mint a tej- és húsipari 
állattartás. Természetesen az egészségünknek is jót tesz, ha elhagyjuk vagy csökkentjük a 
húsfogyasztásunkat. És megkíméljük az állatokat is… 

12. Együnk helyi és szezonális ételeket - Ha nem szezonális és helyi terményt 

veszünk, lényegében fosszilis üzemanyagot eszünk. 

13. Kertészkedjünk – Ha a saját terményeinket fogyasztjuk, kevesebb fosszilis 

üzemanyagot használunk az élelmiszerek szállítására. A kerti munkák az életminőségünket 
is javítják, ráadásul valami szépet és hasznosat hozunk létre! 

14. Tartósítsunk - Amit lehet, tegyünk el télire! Nincs mámorítóbb, mint a februári hóviharban kinyitni egy üveg, a nyár 

ízét és illatát árasztó saját eltevésű baracklekvárt...  

Források: Kislábnyom Hírlevél 62. száma; http://www.treehugger.com/culture/10-tips-make-every-day-earth-day.html; 
http://www.treehugger.com/slideshows/health/9-green-living-options-improve-your-quality-life/ 

http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/62.kislabnyom_hirlevel_2014majus31.pdf
http://www.treehugger.com/culture/10-tips-make-every-day-earth-day.html
http://www.treehugger.com/slideshows/health/9-green-living-options-improve-your-quality-life/
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Zölden minőségi életet 
  

 

Kisgyerekkel kislábnyomon? Egy angol anyuka története 

Hattie Garlick újévi fogadalma 2013-ra az volt, hogy egész évben nem költ külön semmit 2 éves 
kisfiára, Johnny-ra. Azaz, nem vesz: 

 kifejezetten gyerekeknek gyártott élelmiszert,  

 játékokat, ruhákat, 

 eldobható pelenkát, és 

 nem fizet gyermekének szórakoztatásáért sem (ld. játszóház). 

Fogadalmának megvalósításáról blogot indított, amely ma is aktívan működik.  

Amikor 2012 decemberében Hattie-t elbocsátották a munkahelyéről, először nagyon megijedt. 
Gyermekük születésekor ahol tudták, már megszorították kiadásaikat, így elsőre úgy tűnt, nem 
tudnak már többet spórolni, ugyanakkor sokat költöttek játékokra, gyermekruhákra, játszóházra 
és bébiételekre. Mégis van hol lefaragni? 

Íme Hattie költségfaragó ötletei: 

- A bio babaételekről és mini rizs-sütikről lemondott, és nem főzött külön ételt sem a kisfiának – azt kapta, amit a szülei, 
és azt ette meg az ételből, amit szimpatikusnak talált. Ha valamit nem akart megenni, Johnny kapott egy banánt, a 
következő étkezésre pedig megéhezett, és megette, amit elé tettek. 

- Felhagytak a rengeteg extra programmal, ld. zeneoktatás, babanyelv órák stb. 

- A felesleges gyerekcuccok újrahasználata érdekében Hattie csereberét szervezett, így megszabadult sok holmitól, és 
új ruhát, cipőt, könyveket, illetve barátokat szerzett, akiktől segítséget kérhetett, akikkel programokat és további 
csereberéket szervezhetett.  

- A kísérlet alatt a család rájött, hogy azok a dolgok, amiket leginkább élveznek együtt csinálni, igazából nem kerülnek 
plusz pénzbe, ld. főzés, kertészkedés, gyógynövény gyűjtögetés, vagy közös kávézás és zenélés a szomszédokkal.   

- Új életmódjuknak köszönhetően sok új emberrel ismerkedtek meg, így ha leugranak a parkba, Johnny mindig talál 
játszópajtást magának – így játszóházért se kell fizetni... 

- A gyerekfogkrém és -sampon helyett Johnny a szülei tisztálkodó szereit használta. 

- Az eldobhatót mosható pelenkára cserélték, aminek a használata sokkal egyszerűbb volt, mint gondolták. 

- A kísérlet alatt kiderült, hogy míg Johnny órákig tud mindenfélét építeni kartonból, az új játékok csak rövid ideig kötik 
le. Azóta ebihalakat és zöldségeket nevelnek a kertben, amit Johnny nagyon komolyan vesz   

Forrás: http://www.telegraph.co.uk/women/10211090/Successful-parenting-without-spending-money-a-mothers-story.html 

Nagyobb beruházások, új beruházások  

Életünk energia- és klímatudatosabbá tétele hosszú és komoly elszántságot igénylő folyamat, amelyben energiahasználati 
szokásaink megváltoztatása az egyik első lépés! Az energiaárak emelkedhetnek, és a klímaváltozás egyre 
kézzelfoghatóbb problémává válik – van miért elgondolkodnunk tehát további, komolyabb, esetenként beruházást is 
igénylő változtatásokon. 

A Kislábnyom és EnergiaKözösségek programok elsősorban az energiahasználati szokások 
átgondolására koncentrálnak, azaz olyan ötleteket igyekszünk bemutatni, amelyek 
megvalósításához nem kell komoly kiadásokat felvállalnia a családi költségvetésnek. Előbb-
utóbb azonban eljön a pillanat, amikor már csak kisebb-nagyobb beruházással lehet továbblépni, 
vagyis a további megtakarításokhoz szükségessé válhat.. 

 …az elavult fűtésrendszer korszerűbbre cserélése; 

 …az otthon szigetelése, nyílászárók cseréje; 

 …megújuló energiahasználat kialakítására; 

 …az asztali számítógép CRT monitorjának cseréje egy kb. harmadannyit fogyasztó LCD képernyőre stb. 

Ajánlott tennivaló 

Gondoljuk át, milyen beszerzéseket és beruházásokat tervezünk a közeljövőben, és a gépek, anyagok, technológia 
kiválasztásánál törekedjünk a maximális energiahatékonyságra! Berendezéseink kiválasztásakor figyeljünk oda arra, hogy 
környezetbarát és energiatakarékos termékeket válasszunk. Kérjük ki szakember véleményét! A különböző beruházásokkal 
elérhető megtakarításokról többet megtudhatunk a Klímabarát háztartások – útmutató családoknak kiadvány 4. fejezetében. 

Kép forrása:  
www.cdfa.org.uk 

http://www.freeourkids.co.uk/
http://www.telegraph.co.uk/women/10211090/Successful-parenting-without-spending-money-a-mothers-story.html
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/csaladi_utmutato_web_1.pdf
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrB8pcsKlFVaQMAvQ2jzbkF;_ylu=X3oDMTBxNG1oMmE2BHNlYwNmcC1hdHRyaWIEc2xrA3J1cmwEaXQD/RV=2/RE=1431411373/RO=11/RU=http%3a%2f%2fwww.cdfa.org.uk%2f2011%2f12%2f12%2fnew-30m-investment-fund-launched-for-community-green-schemes%2f/RK=0/RS=WcrZJqQYzKZ9kNWmRUQ4mzXSP30-
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Hasznos információk, kapcsolat, támogatók 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Az E.ON EnergiaKözösségek program támogató partnere:  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Szerkeszti: Vadovics Edina 

Közreműködött: Antal Orsolya, Vadovics Kristóf 

 

 

Információk az E.ON EnergiaKözösségek programról: 

 GreenDependent Intézet 

2100 Gödöllő, Éva u. 4. 
Tel.: 06-20-386-0922 

E-mail: info@energiakozossegek.hu 

Honlap: www.energiakozossegek.hu  

www.greendependent.org 
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http://www.energiakozossegek.eu/
http://www.greendependent.org/
https://www.facebook.com/pages/EON-EnergiaK%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek/1400093076894220

