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Klímabarát, energiatakarékos tippek 
  

 
 

Újévi zöld fogadalom 

A pozitív változás ígérete 

2016 ugyan egy pár napja már beköszöntött, de talán még nincs késő, hogy újévi fogadalmaink listáját egy pár zöld változtatnivalóval is 
kiegészítsük, és vállaljuk, hogy legalább egy kicsit zöldítjük életünket! Az alábbiakban igyekeztünk „komoly” eredményt hozó tippeket adni.  
 

Egy pár alapötlet kezdőknek 

 Amikor lefekszünk aludni, teljesen kikapcsoljuk a TV-t, számítógépet, a monitort, rádiót, DVD-lejátszót stb. 

 Lejjebb vesszük a fűtést éjszakára (18C bőven elég az alváshoz). 
 Fürdés helyett zuhanyzunk, de maximum 5 percig. 
 Újrahasznosítjuk a karácsonyi csomagolókat és lapokat jövőre. 
 

Ötletek haladóknak 

Azoknak, akik az előbbieken már rég túl vannak, sőt, amióta világ a világ, mindig mindent lekapcsoltak, konnektorból kihúztak és rövideket 
zuhanyoztak, vannak nagyobb elszántságot és esetenként utánajárást is igénylő fogadalom-javaslataink... 

 2016-ban húsmentes péntekeket tartunk! 

A veganap hasznos az éghajlatváltozás elleni küzdelemben (az emberi életmódhoz köthető 
üvegházhatású gázok közel 20%-át a húsfogyasztás céljából tartott állatok tartása adja), jó a 
környezetnek, az egészségnek, a megkímélt termőterületeknek, az állatoknak. 

 Rendszeresen (pl. hetente vagy havonta egyszer) kibocsátásmentes napokat tartunk! 

Hasonlóan a Föld Órájához, ezeken a napokon nem használjuk az elektromos 
berendezéseket, a hangsúly az árammentes és közösségi örömökön van: vacsora 
gyertyafénynél, olvasás, sportolás, kirándulás, lakásrendezgetés, társasjátékozás, festegetés, 
meditálás stb. 

 Amennyire lehet, mellőzzük az életünkból a TV-t, ld. keretezett példa alább! 

 Életmódunkat a méltányosság és társadalomtudatosság jegyében alakítjuk – ötleteket ld. a következő oldalon! 

 És végül jöjjön egy kihívás a legmerészebbeknek: fogadalom a zöld lelkiismeretnek… 

Nézzünk szembe a gyengéinkkel: mi az a dolog, tevékenység, amelyről nem szívesen mondanánk le még zöld elkötelezettségünk 
mellett se? Amit ugyan bűntudattal, de elnézünk magunknak..? 
Havonta tízféle magazint járatunk? Minden hónapban új táskánk van? Kedvenc háztartási eszközünk a fűnyíró traktor? Írjunk össze 
mindent, ami a lelkiismeretünket furdalja, válasszuk ki a legkevésbé fenntarthatót és MONDJUNK LE RÓLA! A lemondás 
hatékonyságát javítja az állandó szembesítés: készítsünk régi újságokból kivágott képekkel egy „posztert” a problémáról és tegyük ki 
a falra! 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás:http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/tippek_ujevi%20klimabarat%20fogadalom.pdf 

Kislábnyom Hírlevél 30. és 57. számai, Kislábnyom tippek rovatok (http://kislabnyom.hu/category/letoltheto-anyagok/hirlevel)  

Kalandötletek monitorbámulóknak 

Senki nem szeretné drákói szigorral eltiltani gyermekeit a TV-től és a számítógéptől. De ha elég szabadtéri tevékenységbe vonjuk 
be őket, ha elég erdőt, folyót és barlangot járunk be velük, nem is lesz szükség a tiltásra - sokkal kevésbé fogja érdekelni őket a 
képernyő. A brit Tim és Kerry Meek tapasztalatból tudják, hogy a dolog működik: két gyermekükkel kipróbálták, mi történik, ha  a 
tévénézést erdőjárásra cserélik. A szülők nem akarták, hogy a lányok gyerekkora a rajzfilmekről szóljon és végleg a TV elé 
ragadjanak, ezért mesenézés helyett a tízéves Amyt és a nyolcéves Ellát 100 szabadtéri kihívás elé állították. A pár – akik saját 
bevallásuk szerint nem túl kalandvágyók – szintén részt vettek mindegyik kihívás teljesítésében. A kipróbált tevékenységeket és 
megélt kalandokat a világhálón is közzétették, hogy mások is kedvet kapjanak. Egy év alatt ki is pipálták az összes kihívást. A 
lányok annyira élvezték a kalandokat, hogy a következő évi lista összeállításában már ők is részt vettek. 

Nem tudjuk a gyermekeinket elrángatni a TV elől? Mi magunk is órákat áldozunk a képernyőre kikapcsolódásként minden nap? 
Próbáljuk ki a 100-as listát, és garantáltan elfeledkezünk a tévéműsorról! Fontos: Ne hagyjuk, hogy az időjárás bármiben 
megakadályozzon - akár esik, akár fúj, süt a nap vagy havazik, legyen bármilyen évszak és bármilyen hónap, irány a világ! 

Néhány tipp a család listájából: 

Kiránduljunk rollerrel   Vállaljunk közösségi munkát   

Töltsük az éjszakát függőágyban  Menjünk gyík- és siklólesre   

Kenuzzunk végig egy folyón  Ünnepeljünk szülinapot vízparton 

Szerezzünk túlélési ismereteket  Ismerjünk meg új városokat, de lakjunk kempingben 

Gyűjtsünk vadon élő ehető növényeket  Próbáljuk ki a tájfutást    

http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/tippek_ujevi%20klimabarat%20fogadalom.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/30.kislabnyom_hirlevel_2011dec15.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/57.kislabnyom_hirlevel_2013dec20_0.pdf
http://kislabnyom.hu/category/letoltheto-anyagok/hirlevel
http://www.dotrythisathome.com/a-year-of-photos/
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Klímabarát, energiatakarékos tippek 
  

 

Méltányos, társadalomtudatos életmód 

A méltányos kereskedelem, azaz fair trade alapelvei ötvözik az emberek társadalmi-gazdasági helyzetének javítását a környezeti és 
kulturális gondoskodással. Olyan alapelvek ezek, amelyekre – az egyéni cselekvés szintjén - a saját életünket is építhetjük. 

10 apró ötlet a méltányosságot követő életmód kialakításához (Jeff Bratz írása nyomán) 

1. Együnk szezonális és helyi termékeket 

Az idénygyümölcs és zöldség több szempontból is környezet- és egészségkímélő. Mindent megtudhatunk a szezonális étkezésről és a 
helyi élelmiszerek fogyasztásának fontosságáról pl. a Kislábnyom hírlevél 10. számának Olvasnivaló rovatából. 

2. Ne autózzunk 

A benzin minden, csak nem méltányos kereskedelemből származó termék, különösen napjainkban. Próbáljuk megoldani az életünket autó 
nélkül, de ha nem megy, legalább utazzunk tele kocsival.  

3. Önkénteskedjünk a lakóhelyünkön 

Nem kell külföldre mennünk ahhoz, hogy segíteni tudjunk másokon. A saját 
környezetünkben, szomszédságunkban, településünkön is van bőven tennivaló, akár a 
környezetvédelem, akár a társadalmi problémák terén. 

4. Ültessünk fokhagymát 

Hogy miért? Nem csak azért, mert egészséges és finom, hanem azért is, mert a 
fokhagyma szedése az egyik legmegerőltetőbb fizikai munka a mezőgazdaságban 
dolgozók számára. 

5. Szedd magad – a saját kertedben! 

Aki kertes házban él, ne (csak) füvesítse és dísznövényekkel telepítse be a kertjét - hanem 
termeljen élelmiszert és a díszcserjék helyett ültessen fogyasztható gyümölcsű/termésű bokrokat 
és fákat. Egy kiskert nem csak egészséges élelmiszert biztosít, de a napi rendszeres mozgáshoz 
is hozzásegíti a gazdáját. És mi lehet még a kertészkedésnél is nagyobb élvezet? Természetesen 
a termények szüretelése és elfogyasztása, az egész család aktív részvételével!  

6. Tartósítsunk! 

A szedett terményekből tegyünk el télire. A befőzést is csinálhatjuk a gyerekekkel együtt, akik sokat tanulnak a látottakból, plusz így 
garantáltan jut a téli hónapokra is a saját magunk termelte, vegyszermentes gyümölcsökből és zöldségekből. 

7. Kutassunk fel fair trade termékeket és beszerzési helyeket 

Tippeket találunk többek között itt és itt. 

8. Szervezzünk fair trade ünnepeket: húsvétot, karácsonyt, születésnapot... 

Ha egyébként is szoktunk ilyen jellegű ajándékokat adni - olyan csemegéket keressünk, 
amelyeken megtalálható a fair trade logó. A csomagocskák mellé akár rövid tájékoztatást is 
mellékelhetünk a csoki/kávé/stb. eredetéről és a méltányos gazdaság fontosságáról. Hazai 
csokibeszerzési forrásokról olvashatunk például itt. Érdemes szétnézni a kézműves 
csokiboltokban és bioboltokban is, szinte mindegyikben találunk fair trade kakaóból készült 
termékeket, illetve teákat, kávékat! 

9. Olvassunk a témában 

Tájékozódjunk és olvasgassunk akár online letölthető kiadványokat is a méltányos 
kereskedelemről, ld. a Védegylet FAIR TRADE kiadványát vagy a méltányos kereskedelem 
alapelveit. 

10. Nézzünk filmet a témában 

Ha nem érünk rá/nincs kedvünk olvasgatni, és inkább a filmeket kedveljük, megnézhetjük például Robert Kenner 2008-as Food, Inc. című 

filmjét az amerikai élelmiszeripar nagyvállalatok uralta világáról. Ne legyenek illúzióink: nem csak Amerikában ilyen a helyzet. 

Akit az is érdekel, hogy mi lehet a megoldás, és hogyan szabadulhatunk meg a nagyvállalatoktól való függésünktől, az pillantson bele ebbe 
a kiadványba (Élelem és demokrácia: bevezető az élelmiszer-önrendelkezéshez)! 

Haladóknak 

Ha valaki ennél is elszántabb és a fentieknél komolyabban veszi a témát, számos Internetes honlapon nézelődhet tanácsért és ötletekért. 

Bővebben ld. a http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/tippek_meltanyos_eletmod_2015nov23.pdf oldalon! 

http://m.origo.hu/t_mobile/infototo/20150514-rabszolgaktol-es-gurcolo-gyerekektol-jon-a-banan.html
https://globein.com/b/10-tips-fair-trade-living
http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letolt/hirlev10.pdf
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/korkep-hazai-fair-trade-piacrol
http://okoszolgalat.hu/lakossagi-szolgaltatasok/mi-az-a-fair-trade-es-miert-jo/
http://betonliget.cafeblog.hu/2014/04/29/fair-trade-csoki/
http://www.vedegylet.hu/doc/FT_kiadvany.pdf
http://okoszolgalat.hu/lakossagi-szolgaltatasok/mi-az-a-fair-trade-es-miert-jo/
http://okoszolgalat.hu/lakossagi-szolgaltatasok/mi-az-a-fair-trade-es-miert-jo/
https://www.youtube.com/watch?v=uMVdrEo5130
https://www.youtube.com/watch?v=uMVdrEo5130
http://vedegylet.hu/doc/foodanddemocracy.pdf
http://vedegylet.hu/doc/foodanddemocracy.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/tippek_meltanyos_eletmod_2015nov23.pdf
http://globein.us7.list-manage.com/track/click?u=495ebf141162c4e03ccc98c2b&id=89593ac634&e=ee4426166c
http://globein.us7.list-manage.com/track/click?u=495ebf141162c4e03ccc98c2b&id=89593ac634&e=ee4426166c
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Hasznos információk, kapcsolat, támogatók 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Az E.ON EnergiaKözösségek program partnere:  
 

 
 
 
 

A verseny védnöke Dr. Szabó Marcel, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ezen információs hírlevél tartalmáért a kizárólagos felelősség a szerzőket terheli, nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét. Sem 

az EACI, sem az Európai Bizottság nem felelős az abban foglalt információk bármilyen jellegű felhasználásáért. 
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Információk az E.ON EnergiaKözösségek programról: 

 GreenDependent Intézet 

2100 Gödöllő, Éva u. 4. 
Tel.: 06-28-412-855 

E-mail: info@energiakozossegek.hu 

Honlap: www.energiakozossegek.hu  

www.greendependent.org 

 

 

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

