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Klímabarát, energiatakarékos tippek 
  

 

Tippek az őszre 

Az alábbiakban szezonális tippek következnek, amelyekből mindenki a saját szükséglete, érdeklődése, igénye szerint válogathat. 

Ha zavar az avar... 

…ne égesd el!! És a szomszédodat is beszéld le! 

Kezd eltűnni a kert a vastagodó levéltakaró alatt? Mielőtt füstbe borítanánk a környéket, 
lapozzunk inkább bele a KÖTHÁLÓ (Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata) avaros 
szórólapocskájába és az „avarégetéskor kibocsátott káros anyagok” listájának áttekintése 
után válasszuk önként a komposztálást! Így a lehulló levelekből nem légszennyezés, 

hanem értékes tápanyag lehet! 

Jó hír: minden falevél komposztálható, még a diófalevél is! 

További részletek és tennivalók tematikus tipp-gyűjteményünkben olvashatók. 

Hűtés és mélyhűtés télen 

Ha a fagyok idején a fűtésszámlán nem mindig sikerül spórolni, legalább az árammal tudunk takarékoskodni. Ehhez összegyűjtöttünk 
néhány jó példát, melyeket tapasztalataink szerint érdemes kipróbálni: 

 Nem mindent kell a hűtőszekrényben tárolni: a zöldségeket, gyümölcsöket télen 
hidegen tarthatjuk az ablakpárkányon vagy a lakás egy hűvösebb pontján is. 

 Ha megfelelőek a körülményeink és adott a lehetőség, télen akár ki is kapcsol-
hatjuk a hűtőt! Például fűtetlen előtérben, erkélyen, teraszon, pincében, vagy akár 

a padláson is az ajtó közelében elhelyezhetjük a hűteni valókat zárható dobozban, 
ládában, régi hűtőszekrényben stb.  

 Ugyanezt megtehetjük, ha konyhánk mellett/közelében hűvös kamra van, vagy van 
esetleg a kertünkben „hűtő-ház” – ld. képünkön.  

További részletek és tennivalók tematikus tipp-gyűjteményünkben olvashatók. 

Felkészültünk a fűtésszezonra? 

Sokan nem tudják, hogy egy átlag magyar háztartásban a fűtésre megy el a család költségvetésének nagy része, pedig rengeteg energiát 
és pénzt megtakaríthatunk – és szén-dioxid kibocsátásunkat is jelentősen csökkenthetjük! – ha átnézetjük a berendezéseket, szigetelünk, 
átgondoljuk és megváltoztatjuk szokásainkat. A legfontosabb dolog talán megfogadni azt, hogy a karbantartás mindig hatékony 
módszer! 

Ruhák 

Mielőtt elraknánk téli pihenőjükre a nyári ruhákat, nézzük át, melyeket szeretnénk jövőre is hordani, és 
melyektől lennénk hajlandóak megválni (adományként, ruhacserén stb.) vagy valamiképp újrahasználni 
(varráshoz, egyéb kreatív tevékenységekhez stb.). 

A meleg ruhákat ne csak kintre, otthonra is készítsük elő: álljanak készenlétben a pulcsik, kardigánok, 
meleg zoknik, mamuszok és takarók, hogy amikor megérkeznek a nagyobb hidegek legyen mibe 
bevackolni a fűtés feltekerése helyett. 

Az autóról se feledkezzünk meg 

 Ellenőrizzük a légnyomást az – évszaknak megfelelő - gumikban. A hidegebb 
levegő miatt alacsonyabb a nyomás, ami növeli az autó fogyasztását. 

 Ha van garázsunk, ne az utcán parkoljuk az autót – így indulás előtt nem kell 
járatni a motrot, azaz üzemanyagot takarítunk meg. 

2015. november 27.  
Ne Vásárolj Semmit! Nap 

A november utolsó péntekén tartott jeles nap tiltakozás a nyugati túlfogyasztás, a 
jólét, a vagyon egyenlőtlen elosztása, és a reklámnak a mindennapi életünkre 
gyakorolt hatása ellen.  

A nemzetközi napot 1992-ben kezdeményezte a kanadai Ted Dave, aki így akart 
tiltakozni a reklámok szüntelen túlfogyasztásra való ösztönzése ellen. Azóta 
egyre több ország vette át a Ne Vásárolj Semmit! Napot. 

További részletek a Kislábnyom hírlevél 56. számában olvashatók. 

Rajzolj valamit, 

Varrj valamit, 

Főzz valamit, 

Énekelj valamit, 

Építs valamit, 

Készíts valamit, 

Olvasd el a Kislábnyom hírlevelet, 

Ne vásárolj semmit! 

Kép forrása: www.gardenweasel.com 

További részletek és tennivalók tipp-gyűjteményünkben olvashatók. 

http://karbonkalkulator.hu/sites/default/files/letolt/tippek_ha_zavar_az_avar_2013szept04.pdf
http://karbonkalkulator.hu/sites/default/files/letolt/tippek_hutes_aram_nelkul_telen_2013nov7.pdf
http://karbonkalkulator.hu/sites/default/files/letolt/56.kislabnyom_hirlevel_2013nov29.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/tippek_futes.pdf
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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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