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Klímabarát, energiatakarékos tippek 
  

 

Mi legyen a karácsonyfával?  
A sok ellentmondásos hír hallatán sokunkban felmerül a kérdés: Hol van a legjobb helyen a kiszuperál t 
karácsonyfánk? Égessük el? Komposztáljuk? Tegyük ki a kuka mellé? A legkörnyezetkímélőbb megoldás 
sokszor még a témában tájékozottaknak sem egyértelmű.  
Egyesek azt állítják, hogy a fenyőt, magas gyantatartalma miatt szinte lehetetlen komposztálni. A természetben 
azonban mégis lezajlik a folyamat, illetve néhány helyen nagyüzemi körülmények között is minden gond nélkül 
komposztálják a fenyőket. Hogy lehet ez? A fenyők a gyantatartalom és a savas kémhatás miatt valóban 
viszonylag hosszú idő alatt bomlanak le, néhány egyszerű alapelv betartásával azonban lényegesen 
meggyorsíthatjuk a folyamatot, és így saját kertünkben sem lesz gond karácsonyfánk komposztálása: 

 alaposan aprítsuk fel a fát és a tűket, mielőtt rátesszük a komposzthalomra, 

 a komposzthalom a következő, néhány centiméter vastag rétegekből álljon: fenyőtörmelék, könnyen bomló növényi hulladék és föld,  

 nedvesítsük, locsoljuk meg a rétegeket 

 miután a komposzthalom kb. az egyharmadára összeesett, forgassuk át egy villával 

Ha nincs lehetőségünk az ilyen típusú újrahasznosításra, akkor érdemes utánanézni, hogy településünk hogyan birkózik meg a 
problémával. Ha az önkormányzat komposztálja a kidobott karácsonyfákat, illetve egyéb környezetbarát módon újrahasznosítja (p l.: 
talajtakaróként parkokban), nyugodtan bízzuk rájuk fenyőnket. 

Ha hosszútávon szeretnénk megkímélni magunkat és környezetünket a kidobott karácsonyfák okozta problémáktól, akkor jövőre fontoljuk 
meg "alternatív" karácsonyfa állítását, ötleteket erre ld. a Kislábnyom tippek között vagy a Kislábnyom hírlevél 57. számában.  

Hogyan szervezzünk „családzöldítő” összejövetelt? 

Szeretnénk energiatakarékos otthont? Családi összefogás nélkül nem fog menni!  

A környezettudatos életmód megvalósítását ne parancsban adjuk ki a családnak! A család életét csak úgy tudjuk energiatakarékossá tenni 
és "zöldíteni", ha mindannyian – a gyerekek is - dolgozunk rajta. Az egész egy jó mulatság is lehet: szervezhetünk újrahasznosító 
versenyt, készíthetünk játékokat a kidobásra szánt hulladékokból, az áram- vagy gázszámlából lefaragott pénzből elmehetünk egy családi 
„jutalomprogramra” (arborétum, múzeum, madárles, mozi stb.). 

Az összefogás egyik előmozdítója lehet, ha pl. „családi zöld tanácsot” hozunk létre. Szerezzünk be (vagy készítsünk magunk) egy nagy 

adag bio rágcsálnivalót és sütit, újrahasznosított papírból - szintén akár magunk készítette – jegyzettömböket, és hívjuk össze a család 
apraját, nagyját. 

Készítsünk tervet 

A zöld tanács fő feladata egy cselekvési terv kidolgozása lesz: első lépésként kijelöljük és fontossági sorrendbe állítjuk az átbeszélendő, 
zöldítendő dolgokat a háztartásban/családi hétköznapokban, például: 

 Energiahasználat   Mosás  Konyha  „Zöldebb” kert  Újrahasznosítás  

 Autózás csökkentése  Fűtés és hűtés  Étkezések  Víztakarékosság  

Egy-egy nagy papírra írjuk fel a kiszemelt témaköröket. Egyezzünk meg egy fix időintervallumban – pl. témánként 10 perc – és kezdjünk 
ötleteket gyűjteni arra nézve, hogy hogyan tehetnénk hatékonyabbá az adott területet energia- és erőforrás-felhasználás szempontjából. 
Ne feledjük: a család minden tagja „ötletember” - kortól és nemtől függetlenül, és minden ötletet érdemes megfontolni! 

A papírlapokra írjuk fel a témákhoz tartozó zöldítő javaslatokat. Egyelőre ne vitassuk meg őket, de mindenkiét jegyezzük fel - nincs rossz 
ötlet! Ne hagyjuk, hogy a családtagok leszólják/kritizálják egymás ötleteit… 

Ha kész vannak a listák, jöhet a következő feladat: egyenként végignézve a területeket, próbáljuk mindegyiknél megkeresni azt az ötletet, 
amelyet elsőként szeretnénk megvalósítani. A hasonló javaslatokat gyúrjuk össze, mindent alaposan vitassunk meg, és keressük a 
legpraktikusabb, leggyorsabban megtérülő energia-, illetve erőforrás-megtakarítást hozó intézkedést.  

Célok és felelősök: Családi Energiatakarékossági Terv 

A kiválasztott ötletek lesznek a célok és mindegyiknek legyen a családban egy-egy gazdája! A felelősök kiválasztásakor ne a családtag 
megbízhatóságára építsünk, hanem inkább arra, hogy magáénak érezze a feladatot. Vitassuk meg, hogyan valósítjuk meg a célokat és ezt 
is jegyezzük le egy egyoldalas "Energiatakarékossági Tervbe", amelyet később több helyen is „kiplakátolunk” a lakásban.  

Tűzzük ki a következő megbeszélés időpontját 

Fontos, hogy legyen következő összejövetel! Ez lehet egy hét, egy hónap múlva, attól függően, hogy mennyi változtatásba vágunk bele, 
mennyire lelkes a család. A legközelebbi kupaktanácson nézzük meg, hogyan haladunk az első ötletekkel és gyűjtsünk továbbiakat, ha 
van ihletünk.  

Vannak bevált családzöldítő ötleteid? Írd meg nekünk az info@energiakozossegek.hu címre, hogy megoszthassuk másokkal is! 

Forrás: http://www.mnn.com/lifestyle/responsible-living/stories/how-to-plan-a-green-the-family-meeting és a Kislábnyom hírlevél 13. száma 

Forrás: http://www.ehow.com 
              http://www.edenkert.hu 

http://kislabnyom.hu/kislabnyom-tippek
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/57.kislabnyom_hirlevel_2013dec20_0.pdf
mailto:info@greendependent.org
http://www.mnn.com/lifestyle/responsible-living/stories/how-to-plan-a-green-the-family-meeting
http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letolt/hirlev13.pdf


   GreenDependent Intézet, 2100 Gödöllő, Éva u. 4.  •  Copyright © 2014 •  GreenDependent.•  Minden jog fenntartva. 

 

 

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 
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https://www.facebook.com/pages/EON-EnergiaK%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gek/1400093076894220

