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EnergiaKözösségek – Klímabarát ünnepek 
  

 

Mikulás levele a gyerekeknek... 

 

Kedves Gyerekek! 

 

A legtöbben tudjátok, hogy ilyenkor november végén és decemberben nagyon elfoglalt vagyok, csakúgy, mint az ajándékok 

készítésében segédkező manók. Ám, mielőtt felpakolok mindent a szánomra és elindulok idei körutamra, meg szeretném 

osztani veletek, hogy állnak a dolgok errefelé. Szeretném elmesélni nektek, hogy idén itt, az Északi Sarkon nagyon nehéz 

évünk volt. 

Először is, egyik rénszarvasom a tavaszi edzés során annyira megsebesítette lábát, hogy 

felmerült, helyettesítő szarvast kell keresnem. A baleset oka az igen nagymértékben 

elvékonyodott jég volt, ami beszakadt alattunk az edzés során. Szerencsére a sérülés 

mostanra begyógyult, de a vékony jég miatt továbbra is aggódunk. Igazából már kb. 10 éve 

észrevettük, hogy az időjárás igen sokat változott errefelé. 

A jegesmedvék például már évek óta mondogatják nekem, hogy egyre többet kell utazniuk 

ahhoz, hogy vastag, kemény jeget és havat találjanak. A sarki csér és lunda rajok szokatlan 

időben repültek el, és jöttek vissza, az állandó fagy 

övezetében, a tengerparton pedig tocsogós lett a talaj… 

ami azt jelenti, hogy ott már nem is állandó a fagy… Emiatt újra kellett terveznem 

felszállási és leszállási útvonalainkat, ami évről évre egyre bonyolultabb feladat.  

Mindezek miatt elhatároztam, hogy utánajárok, mi is történik valójában. És, képzeljétek, 

azt találtam, hogy mindez egy klímaváltozásnak nevezett dolog miatt történik! 

Így jöttem rá arra is, hogy a sok utazás, ami során viszem nektek a meglepetéseket, a sok 

ajándék, és igazából az, ahogy élünk, egész életmódunk, milyen nagy hatással van a 

Földre, és milyen nagy mértékben befolyásolja a földi és légköri folyamatokat. 

Mondhatnátok erre azt, hogy hát igen, de én csak egy egyszerű Mikulás vagyok, mit tudhatok én ezekről a bonyolult 

dolgokról és folyamatokról? 

Hááát, igen, ez igaz, de nagyon sokat olvastam és kutattam a témában, elolvastam mindenféle tudományos jelentést, sok 

okos ember véleményét, és bár egy kicsit unalmasak voltak, egyetértés van abban, hogy nagyon nem jó a helyzet 

mostanában, és ez évek óta folyamatosan romlik. Amiatt, hogy sok fosszilis tüzelőanyagot, azaz olajat, földgázt és szenet 

használunk, rengeteg szén-dioxid került a légkörbe. Ez azért gond, mert így a nap hőenergiája felhalmozódik a légkörben, és 

felmelegíti azt. 

Emiatt aztán nincs például elég eső, és a gazdák nem tudnak elég élelmet termelni a világ számos országában. És sok állat 

élőhelye, nem csak a jegesmedvéké, hanem például az elefántoké, tigriseké és oroszlánoké is, egyre kisebb, sokszor 

teljesen eltűnik. És emiatt vannak sok helyen hatalmas és pusztító viharok, árvizek.  

Nagyon megijedtem, és arra gondoltam, hogy de hát mit tehetnék én, egy 

egyszerű ember és Mikulás segítő manókkal meg egy pár rénszarvassal? 

Először is kiszámoltam, hogy nekem és manóimnak, illetve a rénszarvasoknak 

mekkora a karbon-lábnyoma, azaz nekünk köszönhetően mennyi szén-dioxid és 

egyéb hőenergiát megfogó anyag kerül a légkörbe. És az derült ki sajnos, hogy 

igen nagy lábnyommal jár, hogy a sok jó leányzónak és legénynek elvigyük az 

ajándékokat!  

A sok rénszarvasos utazás során, hát, hogyismondjam, elég sok rénszarvas 

ürülék keletkezik, ami rengeteg metán-kibocsátással jár, ami ugyanolyan hatású 

a légkörben, mint a szén-dioxid. Aztán ott van a sok világításra és fűtésre fordított 

energia, mert hát itt az Északi Sarkon elég sötét és hideg van.  
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EnergiaKözösségek – Klímabarát Mikulás 
  

 

 

Kiderítettem viszont, hogy a legtöbb energiát szélkerekek segítségével is fedezni 

tudnánk, így nagy építkezésbe fogtunk, és, képzeljétek, a rénszarvasok nagyon 

szeretnek a szélkerekek körül kergetőzni! A rénszarvasok ürülékét pedig 

összegyűjtjük, és egy biogáz üzemben hasznosítjuk, energiát termelünk belőle! 

Nagy mértékben sikerült így fosszilis tüzelőanyag használatunkat csökkenteni, de 

azért nem teljesen. Azt találtuk ki, hogy annak a hatását, amit nem tudtunk a 

szélenergiával és biogázzal kiváltani, fák ültetésével semlegesítjük. Persze nem 

az Északi Sarkon, hanem olyan országokban, ahol jó az éghajlat a fák 

ültetéséhez, és ahol egyébként probléma a fák kivágása. Valahol gyümölcsfákat 

segítünk ültetni, hogy így az ott élők extra terményekhez is jussanak. 

Az is sokat segít, hogy egyre többen választotok, ti, gyerekek is természetesebb 

ajándékokat, amiknek az elkészítése és beszerzése nem okoz olyan sok 

károsanyag-kibocsátást – ehhez, ahogy így nézegettem ezt a kis összeállítást, 

elég sok ötletet találhattok ti is! 

Ezen kívül mindannyian írhatunk saját országunk vezetőinek is, hogy hozzanak 

minél hatékonyabb és mindenki számára kötelező szabályokat a Föld és a klíma 

védelme érdekében. Biztos hallottátok ti is, hogy a világ politikusai gyakran 

összeülnek megbeszélni ezeket a problémákat, de eddig nem sikerült a 

tennivalók tekintetében megegyezésre jutniuk. Ezért kérném, hogy írjatok nekik is 

– biztos tudtok, hisz nekem is mindig ügyesen megírjátok, milyen ajándékokat 

szeretnétek… Mostanában ültek le ugyanis megint tárgyalni egy Doha nevű 

városban, Katarban, és jó lenne, ha tudnák, ti is szeretnétek, hogy egyezzenek 

meg végre ők is! 

Közben pedig az ünnepek során örüljünk mindannak a jónak, amink van, és osszuk meg egymással! 

Az EnergiaKözösségek kislábnyomos Mikulása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cikk Felix Dodds blogján megjelent írás fordítása és adaptációja. 

Képek forrása: 

http://www.swifteconomics.com/2009/12/17/global-warming-rank-world-problems/, 

http://www.bite.ca/bitedaily/2012/09/animal-of-the-week-the-puffin/, http://www.kdl.org/branches/4/news/277 
http://sciencenordic.com/windpower-oh-my-deer, http://magyarorszag.nyaralas.sk/20091201/mikulas-varos/ 
 

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=602690#null
http://earthsummit2012.blogspot.hu/
http://www.bite.ca/bitedaily/2012/09/animal-of-the-week-the-puffin/
http://www.kdl.org/branches/4/news/277
http://sciencenordic.com/windpower-oh-my-deer
http://magyarorszag.nyaralas.sk/20091201/mikulas-varos/
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Klímabarát tippek - Mikulás 
 

 

Zöld ötletek a csizmába 
Mikulás már javában készülődik a kiscipőtöltögetésre - ideje, hogy mi is 
átgondoljuk, hogyan tehetjük zöldebbé a várakozást és ajándékozást.  

 Van, aki október óta azt számolgatja, mikor teheti végre a csizmáját az 
ablakba. A türelmetlenebb gyermekeket lefoglalhatjuk adventi naptár 

készítésével.  

Az akár koszorúként is használható naptárakat a háztartásban fellelhető 
hulladékokból állítsuk össze – baloldalon egy csipeszekből és teafilterekből, 
jobboldalon régi csomagolópapírokba burkolt gyufáskatulyákból, karton-
papírkarikából és terítőből álló naptár látható: 

 Amennyiben a családban még él a szokás, hogy csakis 
frissen pucolt cipőbe érkezhet ajándék, készítsünk házilag 
közösen színtelen és környezetbarát cipőkrémet teljesen 

természetes anyagokból! Ha nagyobb adagot csinálunk, akár 
ajándékozhatunk is belőle a család felnőtt tagjainak! 

Recept 

A hozzávalókat - 5 g méhviasz, 5 púpozott teáskanál lanolin, 30 ml 
szójaolaj - gőz fölött addig melegítjük, amíg a viasz felolvad. Ezután 
kézi keverőgéppel alacsony fokozaton krémes állagúvá keverjük, 
és egy dobozba töltjük. A szer kb. 8 hónapig eltartható. (Forrás: 

Nagymama házipraktikái, 2002, Reader’s Digest Kiadó) 

 Hallgassunk a jóöreg Télapó-dalokra és “csizmatölteléknek” igyekezzünk egészséges, bio, hazai 
és minél kevesebb finomított cukortartalmú csemegéket beszerezni, ld. aszalt gyümölcsök, dió, 

mogyoró, de készíthetünk étcsokiba mártott almát és mézeskalácsot is. A diókat-mogyorókat figuraként 
(hóember, Mikulás, rénszarvas stb.) is a csomagba tehetjük. A tudatos fogyasztás jegyében vegyük 
komolyan, hogy annyi lesz az ajándék, amennyi egy-egy pár cipőbe fér – nem kell telepakolnunk az 
ablakpárkányt! Zöld ajándékként meglephetjük szeretteinket Mikulásvirággal is, gondozását ld. itt. 

 Kerüljük a műanyag mikulászacskókat, inkább szerezzünk be vagy varrjunk mi magunk textilzsáko-
kat - szépek és újrahasználhatóak! Ha angolszász módra “zokniba” érkezik az ajándék, ehhez is szám-

talan helyen találunk az interneten, karácsonyi kézműves könyvekben szabásmintát! Csomagolhatunk 
ajándékot kéztörlőhengerből készült Mikulás-figurába is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A legmaradandóbb ajándékot Mikuláskor is az együtt töltött idő, az élmények, programok és a másoknak okozott öröm jelentik! 

 Utóbbit szem előtt tartva gyermekeinkkel közösen készítsünk csomagot a nehezebb sorsú gyerekek részére és vigyük el a 
MikulásGyárba. 

 Ha az időjárás engedi, szervezzünk koraesti túrát a családdal, barátokkal - az erdőben Mikulás-apuka várhatja forró csokival a 

társaságot… 

 Olvassunk együtt Mikulás meséket – nem kell hozzá feltétlen könyvet venni, az Interneten is számtalan mesét találunk! 

 Nézzünk utána a Diósgyőri Mikulásvonatnak és a Gyermekvasút Mikulásprogramjának!  

 Mehetünk bábszínházba (dec.6. Diótörő a Budapest Bábszínházban), színházi előadásra (dec.7. Veszélyben a puttony a 
Cserepesházban), koncertre (dec.1. Téli Vackák Mikulás-koncert a Marczibányi téren) vagy táncházba is (dec. 2 és  9. Adventi 
és Mikulásváró mulatság a Marczibányi téren). 

Ellátogathatunk Nagykarácsonyba, ahol november 9-én megnyitotta kapuit a 17. Országos Mikulás Fesztivál, számtalan programmal, 

Mikulásházzal és természetesen benne a Mikulással  

fadarabokból 

kartonpapírból 

Öko-Mikulás 

Textilzsák Diórénszarvas Cipő helyett „zokni” 

Mogyoróbábuk  

Kép forrása: http://miskolc.varosom.hu  

Étcsokiba mártott almák 

http://www.recipe.com/dark-chocolate-dipped-apples/
http://sztimuhely.blogspot.sk/2010/01/mogyi-mikulasok.html
http://www.edenkert.hu/szobanoveny/viragdiszek/eljunk-egyutt-a-mikulasviraggal-/2402/
http://www.ovonok.hu/oko-mikulas.html
http://www.mikulasgyar.hu/
http://www.mikulasfalva.com/mikulas-mesek.html
http://miskolc.varosom.hu/programok/gyerekprogram/Diosgyori-Mikulasvonat.html
http://www.gyermekvasut.hu/chrw_events.php?extend.488
http://www.budapest-babszinhaz.hu/diotoro.html
http://www.cserepeshaz.hu/index.php/programok/cserepes-mikulas
http://speckojedno.hu/?page_id=71
http://www.marczi.hu/
http://www.mikulasfalva.com/index.php
http://erikamunkai.blogspot.sk/2011/10/mikulaszsakok.html
http://etsy.com/
http://www.lakaskultura.hu/otlet/cipo-helyett-csizma-1017
http://etsy.com/
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EnergiaKözösségek – Klímabarát karácsony 
  

 

Az ünnep is lehet klímabarát?! 
 

Lassan kezdődik az adventi időszak, mindenki kezd készülődni a téli ünnepekre, a 

Karácsonyra, Szilveszterre, Hanukára, sok iskolás pedig már most várja a téli 

szünetet. Az évszak adottságai miatt a klímabarát életmód eleve kihívásokkal teli, 

hisz sokat kell fűtenünk, világítanunk. 

De hogy tudnánk mégis az ünnepeket, a pihenést és szórakozást klímabaráttá, 

energiatakarékossá tenni?  

Kezdjük mindjárt azzal, hogy ha időben átgondoljuk, hogyan is szerezzünk be, 

szervezzünk meg és bonyolítsunk le mindent, rengeteg energiát, erőforrást és 

felesleges költséget meg tudunk spórolni. A tervezgetés közben pedig azt is 

felderíthetjük, honnan szerezzük be a szükséges dolgokat, hogy se nekik, se nekünk 

ne kelljen sokat “utazniuk”.  

Az is fontos szempont, hogy ha valamit mindenképp szükséges beszereznünk, 

megvennünk, olyan helyről vegyük azt, ahol pénzünkkel segíteni is tudunk és 

valamilyen módon helyi közösségünket vagy valamilyen jó célt támogatunk: 

például a helyi piacon vásárlással a környéken élő termelőket, a karácsonyi 

vásárban a helyi kézműveseket, a helyi jótékonysági boltban beszerzett dolgokkal 

különböző jó célokat, vagy fejlődő országokban nevelkedő gyerekeket (pl. ha az 

UNICEF boltjában vásárolunk). 

Ebben az időszakban otthonunk ünnepi díszbe öltöztetése is fontos kérdés. 

Sokan állítanak például karácsonyfát… A „hagyományos”, termesztett majd 

kivágott fenyőfa feldíszítése helyett gondolhatunk alternatív megoldásokra is: 

készíthetünk „fát” ágakból, használt kartonból, maradék fémből is – érdemes tehát 

kreatívnak lennünk, és a család minden tagját bevonni az ötletelésbe és 

megvalósításba. 

Nagyon lényeges az ünnepi menü összeállítása is… Hogyan tudunk olyan 

ételsort összeállítani, amely figyelembe veszi a hagyományokat, ízletes, egészséges 

és klímabarát is? Ezzel kapcsolatban igyekszünk olvasóinktól is ötleteket gyűjteni 

az EnergiaKözösségek Verseny során: várjuk a klímabarát ünnepi 

menüjavaslatokat recepttel együtt – a legjobbakat minden érdeklődővel 

megosztjuk majd az EnergiaKözösségek honlapon, valamint a hírlevél hasábjain 

is. 

Végül, nem elfelejtkezve az ünnepet kiegészítő ajándékokról sem, egy egész 

oldalt szántunk arra (ld. alább), hogy eddig összegyűjtött ötleteinket megosszuk. 

Jó keresgélést és ünnepi készülődést kívánunk mindenkinek, és, mint mindig, 

most is szívesen várunk minden további klímabarát ötletet! 

Az EnergiaKözösségek magyar csapata 

info@greendependent.org 

 

fémből, gyertyákkal 

kartonpapírból 

fadarabokból 
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Klímabarát tippek - Karácsony 
 

 

Ajándékok takarékosan, kreatívan, zölden karácsonyra 
A november végi nemzetközi “Ne vásárolj semmit!” nap szellemében készülünk az év végi 
ünnepekre. 

Az Occupy mozgalom kicsit több, mint 1 éve indult, és hadat üzent a fogyasztói ünneplésnek is - 
üdvözlőlapjukon tavaly a mindig nagyon aktuális következő szöveg volt olvasható: „Idén az az ajándékod, 
hogy a te nevedben is küzdök a gazdasági-társadalmi igazságért - Cserébe szeretetet és együtt töltött időt 
kérek, nem bolti termékeket - A közösséget élvezd, ne a fogyasztást!” 

Abban feltétlenül megegyezhetünk, hogy az ünneplésben a főszerep az együttlété kellene, hogy legyen. Az 
is tény azonban, hogy ajándékozni öröm... Milyen ajándékot készítsünk, ha el szeretnénk kerülni a 
boltokat, környezetbarátok és energiatudatosak szeretnénk lenni, és ha lehet, spórolni is szeretnénk…? 
Íme néhány ötlet, amelynek elkészítésébe, megvalósításába a család apraját-nagyját bevonhatjuk

1
: 

Konyha és finomságok: 

 Saját készítésű recept-gyűjtemény 
 Saját készítésű lekvár, savanyúság, szörp, befőtt, rumos gyümölcs, aszalt gyümölcsök 
 Eltett zöldségek (fokhagyma, zöldbab, padlizsán, paradicsom stb.) 
 Házilag füstölt kolbász, házi pálinka  
 Száraz sütemények és természetesen mézeskalács 
 Teák év közben gyűjtögetett gyógynövényekből; fűszerkeverékek 
 Szárított gomba (szintén saját gyűjtésből) 

Textil: 

 Hímzett terítő; batikolt tarisznya, póló vagy párna 
 Régi kötött pulóverekből új pulóver 
 Szintén bontott fonalból sapka-sál-kesztyű 
 Zsebes tároló a falra 

Gyerekeknek: 

 Babák vagy állatkák zokniból, maradék anyagokból; fakanálbáb 
 Saját készítésű társasjáték, kártya, szókirakó 
 Kisautó fahulladékból, repülőmodell kartonból 

Egyéb: 

 Szerencsét hozó keltetett búza  

 Szaporított szobanövény, vetőmagok a kertből 
 Saját készítésű naptár családi fotókkal, rajzokkal 
 Apróságok: gipszből készült hűtőmágnes, mini virágcserépből festett csengők, képkeret, 

gyerekrajzok, festett borosüveg, méhviasz gyertya, karácsonyfadíszek hulladékból 
 Ékszerek a legkülönfélébb alapanyagokból (gyöngy, termések stb.) 
 Házi szappan és egyéb otthon készült kozmetikumok, levendulás zsákocska illatosítónak 
 Szolgáltatás (gyerekvigyázás, barkácsolás, kert felásása, fényképezés stb.) használatára 

feljogosító utalvány 
 Idő-utalvány: közös teázásra, kirándulásra, társasjátékozásra invitáló kártya 

Dekoráció és csomagolás: 

 Használjunk saját készítésű, természetes anyagú (fa, üveg, szalma, csuhé, agyag, toboz stb.) 
és tartós díszeket, lakásdekorációt. 

 Az ajándékokat többször használható csomagolóanyagba (vászonzsák, erős papírtáska, 
kartondoboz) csomagoljuk. 

Ha mégis venni szeretnénk valamit, keressünk kézi erővel vagy zöld energiával működő termékeket, 
ajándékozzunk élményt vagy szolgáltatást és feltétlenül válasszunk tudatosan, a tudatos vásárlók 12 
pontjának szem előtt tartásával! 

További ötletek: 

Ajándékozzunk megtakarítást: http://energiaklub.hu/hir/ajandekozzon-megtakaritast 
Zöldés pénztárcakímélő:http://www.tudatosvasarlo.hu/cikk/tippek-zold-es-penztarcakimelo-
karacsonyhoz 

Tudatos ajándéktippek: http://www.tudatosvasarlo.hu/cikk/tudatos-vasarlo-karacsonyi-ajandek-tippjei 
A GreenDependent Egyesület Kislábnyom hírlevelének 10. és 11. számai 

 

                                                           
1
Az ötletek egy részét a GreenDependent Egyesület „Nagycsalád – kis lábnyom” versenyre érkezett pályázatokból válogattuk. 

Az adventi naptár is lehet öko:  
pl. ha kinőtt zoknikból készítjük  

és házi finomságokkal rakjuk tele 

Díszek PET-palackból: 
http://artesan.blog.hu 

fadarabokból 

kartonpapírból 

file:///E:/Dropbox/GreenDependent/KISLÁBNYOM_KMOP%202010/Kiadvanyok/Hirlevel/29.szám/(http:/tudatosvasarlo.hu/12pont.html
file:///E:/Dropbox/GreenDependent/KISLÁBNYOM_KMOP%202010/Kiadvanyok/Hirlevel/29.szám/(http:/tudatosvasarlo.hu/12pont.html
http://energiaklub.hu/hir/ajandekozzon-megtakaritast
http://www.tudatosvasarlo.hu/cikk/tippek-zold-es-penztarcakimelo-karacsonyhoz
http://www.tudatosvasarlo.hu/cikk/tippek-zold-es-penztarcakimelo-karacsonyhoz
http://www.tudatosvasarlo.hu/cikk/tudatos-vasarlo-karacsonyi-ajandek-tippjei
http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letolt/hirlev10.pdf
http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letolt/hirlev11.pdf
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Klímabarát tippek - Karácsony 
 

 

Ha mégis inkább vásárolnánk… 
Fontos szempont, hogy ha valamit vásárolunk, olyan helyen vegyük azt, ahol pénzünkkel 
segíteni is tudunk és valamilyen módon helyi közösségünket, a helyi gazdaságot vagy 

valamilyen jó célt támogatunk: például a helyi piacon vásárlással a környéken élő termelőket, a 
karácsonyi vásárban a helyi kézműveseket, a helyi jótékonysági vagy adományboltban 
beszerzett dolgokkal különböző jó célokat, vagy szegényebb országokban nevelkedő gyerekeket. 

Mit adhatunk tehát a klímabarát és kislábnyomos ünneplés szellemében? 

 .Adhatunk mindenféle “szolgáltatást”: 

 színház, koncert stb. jegyet, 

 uszoda és/vagy szauna belépőt, 

 saját segítséget: gyerekvigyázást, takarítást, sütést, masszázst, kert felásást stb.,  
(kisgyerekes barátok pl. nagyon örülnek mozijegynek gyerekvigyázással ), 

 vacsorára vagy egyéb közös programra meghívást, 

 energia auditot vagy hőtérképkészítést, 

 és még számos hasznos, személyre/családra szabott élményt... 

 Választhatunk a megajándékozott személyére/családjára/háztartására szabott terméket is, 
amely segíthet a kislábnyomos életmód megvalósításában, vagy a megajándékozottnak 
szüksége van rá.... 

Ehhez összeállítottunk egy elsősorban online boltokat tartalmazó beszerzési- és ötletlistát. 

Inspiráció:  
családok ünnepi beszámolói ajándék, program és menü ötletekkel olvashatók a Nagycsalád – kis 
lábnyom és Kislábnyom projektzáró kiadványokban (az aláhúzott szavakra kattintva olvashatók). 

Jótékonyság ajándékba: segítsüti, sok kicsi 2012, kecskepár és tiszta víz 
Magyarországon kevésbé megszokott jótékonyságot adni, azaz valakin segíteni, egy jó ügyhöz hozzájárulni a megajándékozott nevében. 

Nálunk pl. a SoSe Közhasznú Alapítvány segítségével lehet ilyen ajándékot adni: sorsjegyet vásárolhatunk az 
általunk meghatározott, de min. 1000 Ft értékben, amivel gasztronómiai ajándékokat nyerhetünk. A sorsjegyek 
árusításából befolyt pénzből az Alapítvány 100%-ban az Age of Hope gyermekvédelmi alapítványt támogatja.  
További információk és sorsjegy vásárlás (természetesen ajándékba , nyerés esetén az általunk megajándékozott 
örülhet a gasztronómiai meglepetésnek): http://sok-kicsi.hu/20121116_sok_kicsi_2012 

Ha kifejezetten zöld ajándékot szeretnénk adni, a WWF szervezésében segíthetünk megajándékozott ismerősünknek egy jegesmedvét 
örökbefogadni: http://adomany.wwf.hu/orokbefogadas/jegesmedve  

Külföldi jó példát és lehetőséget az Oxfam nemzetközi 
jótékonysági szervezet honlapján találunk: itt rengeteg 
lehetőség közül választhatunk mindenféle értékben. 
Vehetünk pl. 10 fontért tiszta vizet 10 ember számára a 
földrengés sújtotta Haitin, 50 fontért egy kecskepárt Afrika 
Száhel övezetében élő farmerek számára, amelyek 
megélhetést, élelmet, trágyát és további kecskéket is 
jelentenek számukra, és számos más „jó tettet”, pl. olvasni 
tudást, egy tál ételt, stb.  

Az ajándékok között itt lehet válogatni. 

 

Az EnergiaKözösségek program támogatója: 

 

 

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. 

További információk az EnergiaKözösségek programról: http://www.energiakozossegek.eu 

 

Kép forrása: http://www.etsy.com 

fadarabokból 

kartonpapírból 

Kép forrása: http://www.etsy.com 

http://karbonkalkulator.hu/sites/default/files/letolt/termekek_szoro_uj.pdf
http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letoeltheto-anyagok/44-projektkiadvanyok/141-megjelent-a-nagycsalad-kis-labnyom-projektbemutato-kiadvany-csaladi-esettanulmanyokkal.html
http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letoeltheto-anyagok/44-projektkiadvanyok/141-megjelent-a-nagycsalad-kis-labnyom-projektbemutato-kiadvany-csaladi-esettanulmanyokkal.html
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/kislabnyom_zaro_kiadvany.pdf
http://sok-kicsi.hu/20121116_sok_kicsi_2012
http://adomany.wwf.hu/orokbefogadas/jegesmedve
http://www.oxfam.org/
http://www.oxfam.org.uk/shop/product/safe-water-for-10-people-corporate-gift-ou7064ws
http://www.oxfam.org.uk/shop/oxfam-unwrapped/animal-lovers/goat-couple-ou7018ls
http://www.oxfam.org.uk/shop/christmas/charity-gifts
http://www.energiakozossegek.eu/
http://www.etsy.com/listing/94620488/eco-friendly-candle-pure-orange-peel?utm_source=etsy_finds&utm_campaign=etsy_finds_112012_3419009708_0&utm_medium=email&email_sent=1353429242&.user_id=15340927&euid=_8QrCKLTr6e1tNB3mQDlmTrpmgUs&link_clicked=81

