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Klímabarát, energiatakarékos tippek 
  

 

Karácsonyi fenntarthatóság 

A közelgő ünnepek és hideg hónapok miatt a klímabarát életmód kihívásokkal teli, hiszen sokat kell fűtenünk, világítanunk, és 
nem csak az üzletekben, de a konyhánkban is megnő a forgalom  Hogyan tudnánk mégis a karácsonyt klímabaráttá, 
energiatakarékossá tenni? Erre vonatkozóan gyűjtöttük össze az alábbi ötleteket. 

 Ha iiddőőbbeenn  ááttggoonnddoolljjuukk, hogyan is szerezzünk be, szervezzünk meg és bonyolítsunk le mindent, rengeteg energiát, 

erőforrást és felesleges költséget meg tudunk spórolni. A tervezgetés közben azt is felderíthetjük, hol vegyük meg a 
szükséges dolgokat úgy, hogy se a termékeknek, se nekünk ne kelljen sokat utaznunk.  

 OOtttthhoonnuunnkk  üünnnneeppii  ddíísszzbbee  ööllttöözztteettééssee is fontos kérdés. A hagyományos, 
termesztett majd kivágott fenyőfa feldíszítése helyett gondolhatunk alternatív 
megoldásokra is:  

o Készíthetünk „fát” ágakból, használt kartonból, maradék fémből is;  

o vagy ahogy eleink tették, díszíthetünk termőágat – függesszünk fel vagy 
tegyünk vázába fenyő-, rozmaring-, kökény- vagy kedvünkre való bármilyen örök-
zöld ágat és dekoráljuk aranyozott dióval, mézesbábbal, szalmafigurákkal, papír-
díszekkel. Vonjuk be a család minden tagját az ötletelésbe és megvalósításba. 

o Ajándékötletnek sem rossz az ehető dekoráció, azaz az esztétikus, ugyanakkor 

el is fogyasztható gyümölcskoszorú, fokhagymafüzér, madáreleség-gömb, 
fűszer- vagy csonthéjaskoszorú. 

 Az üünnnneeppii  mmeennüü  öösssszzeeáállllííttáássaakkoorr igyekezzünk olyan ételsort kitalálni, amely helyi és szezonális alapanyagokból 
készül, ugyanakkor ízletes és egészséges is. Remek menüötleteket és zöld programtippeket is találunk a Nagycsalád 

– kis lábnyom kampány záró kiadványában, illetve ehető díszeket és további klímabarát ünnepi recepteket itt.  

 AAjjáánnddéékkookk::  Milyen ajándékot készítsünk, ha környezetbarátok és energiatudatosak szeretnénk lenni, és ha lehet, 
spórolni is szeretnénk…? Íme néhány ötlet, amelynek elkészítésébe, megvalósításába a család apraját-nagyját 
bevonhatjuk: 

 
 
 
 
 

 
 
 

o Saját készítésű ajándékokat találunk itt.  

o Ha vesszük az ajándékot, és nem készítjük, fontos szempont, hogy olyan helyen vásároljunk, 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. 

Amit még megtehetünk… 

A munkaszüneti napok meglehetősen energiafaló időszakai az évnek. Különösen igaz ez az év végi ünnepnapokra, amikor is 
sokan hosszabb időt töltenek otthon, és ilyenkor a rokonok, barátok látogatása is gyakori. Nem is beszélve az ünnepi 
fényekről! Mindez igencsak megkergeti a mérőórák mutatóit. Hogyan csökkenthetjük energiafelhasználásunkat az energiafaló 
ünnepi időszakban? Tippek itt. 

További ötletek: 

 Zöld és pénztárcakímélő: http://www.tudatosvasarlo.hu/cikk/tippek-zold-es-penztarcakimelo-karacsonyhoz 

 Ajándékozzunk megtakarítást: http://energiaklub.hu/hir/ajandekozzon-megtakaritast 

 Tudatos ajándéktippek: http://tudatosvasarlo.hu/cikk/tippjeink-karacsonyra-zold-ajandekra-unneplesre 

 Kislábnyom hírlevél 10., 11. és 56. számai 

 50 ötlet kikapcsolódáshoz, pihentető tevékenységekhez a téli szünetben a Kislábnyom hírlevél 61. számában 

KKaarrááccssoonnyyii  aaddoommáánnyyoozzááss  
“Az ünnepek alatt minden különösebb utánajárás nélkül megtalálhatjuk 
azokat a helyeket, ahol akár pénzbeli, akár tárgyi segítséget nyújthatunk 
- szándékunknak megfelelő célra és formában.” 

o KKaarrááccssoonnyyii  aaddoommáánnyyoozzáássii  lleehheettőőssééggeekk érhetők el az 

adhat.hu oldalán. 

oo  MMeegguunntt  ttáárrggyyaakk ttoovváábbbbaaddáássaa  iitttt  

o A legnagyobb, már hagyományossá vált hazai aaddoommáánnyyggyyűűjjttőő  

aakkcciióókkrróóll itt olvashatunk. 

AAjjáánnddéékkoozzzzuunnkk  iiddőőtt – vásárlós sorbanállás helyett 

legyünk együtt a családdal minél többet! 

AAjjáánnddéékkoozzzzuukk  aa  kkaarrááccssoonnyy  sszzeelllleemméétt – családi 

hagyományok, együtt éneklés/zenélés, meseolvasás, 
szánkózás, séta a hóban, karácsonyi kívánságok a 
csillagos ég alatt stb. 

AAjjáánnddéékkoozzzzuukk  aa  ssaajjáátt  kkrreeaattiivviittáássuunnkkaatt – süssünk, 

főzzünk, varrjunk, barkácsoljunk, fotózzunk, rajzoljunk. 

AAddjjuukk  mmaagguunnkkaatt – adományozzunk, önkénteskedjünk, 

segítsünk másokon! 

http://polkadotstationery.com.au 

http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/tippek_karacsonyfa_favagas_nelkul_2013dec18.pdf
http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letolt/zarokiadvany.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/tippek_unnepi_keszulodes_2013dec13.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/Tippek_unnepre_mikulas_karacsony.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/tippek2_enrgiatakarekos%20karacsony.pdf
http://www.tudatosvasarlo.hu/cikk/tippek-zold-es-penztarcakimelo-karacsonyhoz
http://energiaklub.hu/hir/ajandekozzon-megtakaritast
http://tudatosvasarlo.hu/cikk/tippjeink-karacsonyra-zold-ajandekra-unneplesre
http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letolt/hirlev10.pdf
http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letolt/hirlev11.pdf
http://karbonkalkulator.hu/sites/default/files/letolt/56.kislabnyom_hirlevel_2013nov29.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/61.kislabnyom_hirlevel_2014apr30.pdf
http://humusz.hu/adni-es-kapni-jo
http://www.fogyasztok.hu/cikk/20081218/karacsony_adomanyozas_lehe
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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.: 06-20-334-2889 

E-mail: info@energiakozossegek.hu 

Honlap: www.energiakozossegek.hu  

www.greendependent.org 
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