A program a KEHOP-1.2.1-18-2018-00037 azonosítószámú,
„Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás Csepelen” című projekt keretében valósul meg.

ÜNNEPELJÜNK ZÖLDEN!
Az év során számtalan alkalom kínálkozik az ünneplésre: húsvét, karácsony, szilveszter, névnapok,
születésnapok, azonban sokszor pont ezek a jeles napok járulnak hozzá leginkább környezetszennyező,
pazarló életmódunkhoz. Évközben is nehézséget jelent odafigyelni étkezési szokásinkra, különösen igaz
ez ünnepekkor, amikor különleges fogásokat szeretnénk az asztalra tenni, s a családot várva sokszor
egy hadseregnek is elég étel kerül az asztalra, a maradék pedig a kukában végzi, hiszen másnap új
fogásokat készítünk. Ha mi magunk főzzük az ünnepi menüt, törekedjünk arra, hogy helyi termelőktől
vásároljunk, vagy látogassunk el egy csomagolásmentes boltba, ahol szinte minden konyhai
alapanyagot saját edényeinkbe vagy fenntartható csomagolásba kimérve is megvásárolhatunk.
Vásárláskor mindig vigyünk magunkkal vászontáskákat, ezzel is elkerülhetjük, hogy feleslegesen
műanyaggal terheljük bolygónkat!

A kép forrása: welovebudapest.com

Az ajándékok az ünnepek már-már elmaradhatatlan tartozékai, de a környezetünk szempontjából nem
mindegy, hogyan nyújtjuk át őket. Éves szinten átlagosan kb. 95 kg papírt használunk el, ennek a fele
csomagolóanyag. A teljes papírfogyasztásunk 65%-át hasznosítjuk újra valamilyen formában, a többi
sajnos a kommunális szemét közé, vagyis hulladéklerakóba kerül. A legtöbb csomagolópapír be van
vonva valamilyen dekoratív réteggel (műanyag, csillámpor, metál, bársony), ami miatt sajnos nem
újrahasznosíthatóak. Nem kell azonban teljesen lemondani az ajándékcsomagolásról, számos
környezetbarát alternatíva is kínálkozik. A „furoshiki” nevű japán módszer például kendőkbe, ruhákba
bújtatja az ajándékokat. Érdemes körülnézi az otthonunkban „kallódó” régi térképek, elfeledett
fémdobozok, nem használt papírtáskák, üres befőttesüvegek között, kis kreativitással valamennyiből
remek csomagolás válhat!
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szemléletformálás Csepelen” című projekt keretében valósul meg.

A kép forrása: womagic.hu

Az ünnepléshez szervezesen hozzátartozik a díszítés, amely szintén lehet környezettudatos: izzósor
helyett világíthatunk gyertyákkal, a lakásdíszek készülhetnek termésekből, természetes
alapanyagokból. Nagyobb összejövetelek alkalmával gyakran szükség van egyszer használatos,
eldobható eszközökre is, előkerülnek a műanyag tányérok, poharak, evőeszközök, éthordók.
Törekedjünk rá, hogy saját készleteinket használjuk, remekül elsülhet, ha minden tényér másféle,
legalább nem keverik össze a vendégek! Ha mindenképp szükség van egyszer használatos eszközökre,
válasszunk újrahasznosított papírból készült termékeket!
Kis odafigyeléssel ünnepek alkalmával is rengeteget tehetünk környezetünk, bolygónk védelméért!
Ön már mindent tud a zöld ünnepekről? Tesztelje tudását az alábbi linken:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_QmYnO8vzDns29Y_9rBlUD9w5QpdS8eiALZLJmVNG_D0EA/viewform?usp=sf_link

