
 
 

„Tegyél érte, hogy minden nap a Föld napja legyen! Egyetlen nap kevés.” 
Mit tehetsz te Földért? 

 
Használj kevesebb energiát mindenhol ahol lehetőség van erre. Ez jó neked, mert kisebb 
lesz a számlád, és jó a Földnek, mert kevesebb szennyezést támogatsz! 
 
Cseréld le a villanykörtédet energiatakarékos izzóra, és oltsd le a villanyt, ha nem 
használod. 
 
Tedd a lakáshőmérséklet-szabályzódat télen 3 fokkal lejjebb, nyáron a légkondit 3 fokkal 
feljebb (pár fok is hatalmas energia megtakarítás lehet a klímagépnek). 
 
Állandóan tisztítsd az elektronikai gépeid szűrőit (kevesebb energiát használ fel, ha 
könnyebben működik) 
 
Kapcsold ki a televíziót, a videót, a hi-fit, a számítógépet és egyéb készülékeidet, ha már 
nem használod őket!  Talán furcsának találod, de a stand-by-mód a „rendes” 
áramfelhasználás tetemes százalékát emészti fel. A telefon és egyéb készülék töltőjét is 
húzd ki a konnektorból, ha nem használod. Ha központi áramelosztóra csatlakoztatjuk a 
fogyasztókat, egy kapcsolással valamennyit áramtalaníthatjuk. 
 
Energiatakarékos berendezéseket vásárolj (EnergyStar logó, ill. a zöld-piros energiaskálán 
zöld (A+) logó) 
 
Energiát takarítasz meg azzal, ha megvárod, míg lehűl az étel, és csak azután teszed be a 
hűtőbe. És tedd megfelelő helyre a hűtőt! Ha túl közel állítod a tűzhelyhez vagy a 
bojlerhez, akkor jelentősen megnőhet energiafogyasztása. 
 
Nézz kevesebb tévét, inkább olvass vagy beszélgess családoddal, barátaiddal. 
 
Ha teheted, akkor szárítsd ruháidat a szabadba kiteregetve, a szárítógépek nagyon sok 
áramot fogyasztanak. 
 
Ne rendelj nyomtatott katalógusokat, inkább online nézelődj. A katalógusok több mint felét 
senki sem nézi át, lejárta után pedig hamar szemétté válik. (kevesebb papírfogyasztás) 
 
Nyomtass fekete-fehéren (kevesebb tintafogyasztás - a tinta-előállítás energiát emészt 
fel és szennyező kémiai folyamat). Nyomtass a lap mindkét oldalára (kevesebb 
papírfelhasználás). 
 



Szigeteld a nyílászárókat! A réseken, a nyílászárók  alatt és  mellett  könnyen kiáramlik  a 
meleg télen. Állítsuk meg az energia-szökést, szigeteljük le a réseket! Ha lehet, 
építtessünk be dupla ablakot! Függönyökkel szintén gátolhatjuk a meleg elillanását. Legalább 
ennyire fontos a  falak és tető szigeteltsége. Ha van rá lehetőségünk, és például a helyiség 
magas páratartalma nem akadályozó tényező, műanyaghab-lapokkal is befedhetjük a 
falfelületeket. 
 
Ha van rá lehetőség, alkalmazz napelemes megoldást az otthonodban. Vannak már házilag 
felszerelhető – és azért már értékelhető teljesítményt leadó – mini szélkerekek is! 
 
Használd a lépcsőket, így egészségedért is tehetsz, a mozgólépcső és a lift sok energiát 
fogyaszt. 
 
Igyál több vizet és kevesebb üdítőt (egészségesebb + az üdítők előállítása energiát 
fogyaszt) 
 
Használj kevesebb vizet: zuhanyozz, ne fürödj, és ne folyó vízben mosogass. Ne hagyd a 
csapot folyni, szappanozás vagy fogmosás alatt. Szereltess fel energiatakarékos 
zuhanyfejet és mosogató csapot, cseréltesd le a rossz tömítéseket. 
 
Mosó- és mosogatógéped töltsd mindig tele és ne futtasd fél programon. Használj 
biológiailag lebomló mosóport, olyat, amely alkalmas alacsony hőmérsékleten (30 Celsius 
fok)  történő mosásra. Kevesebb energia, víz és szennyező kémiai anyag használat. 
 
Szelektáld a hulladékod. Ha megvan a lehetőség rá, akkor a papírt, üveget, műanyagot, 
fémet külön-külön gyűjtsd össze és dobd a megfelelő kukába. (Előtte tömöríts.) 
 
A használt elemet és akkumulátort vidd vissza a használtelem-gyűjtőpontokra. Még jobb, ha 
tölthető elemet használsz, így energiát spórolsz, és nem termelsz felesleges veszélyes 
hulladékot. 
 
Vásárolj újrahasznosított papírt, műanyagot, üveget. Keresd a logókat a termékeken. 
 
Csak azt vedd meg, amire valóban szükséged van. Egy 1,5 literes üveg előállítása kevesebb 
energiát igényel, és kevesebb hulladékot termel, mint három 0,5 l-s. Ugyanezért válassz 
minél kevesebb csomagolóanyagba tekert terméket. Ne dobd ki rögtön azt, ami elromlik, 
javíttasd meg. Ha valamit már nem használsz, ajándékozd, vagy add el. 
 
Használd a saját bevásárlótáskád vagy bevásárlókosarad a műanyag zacskók helyett (a 
zacskó előállítása költséges, szennyező, nem felbomló anyag) 
 
Kerüld az egyszer használatos vagy eldobható termékeket, válassz inkább visszaválthatót 
vagy moshatót! 
 
Ültess fákat az udvarodban, kertedben, parkodban. Egy fa több ezer tonna széndioxidot 
szív be élete során. 
 
Vegyszerek, elektromos riasztók helyett környezetkímélőbb a szúnyogháló. Háló híján őrölj 
meg szegfűszeget, tedd levendula- és citromolajjal együtt párologtató tálba vagy 
aromamécsesbe. Így nyitott ablak mellett sem jönnek be a szúnyogok. 



 
Vásárolj helyi friss zöldséget, gyümölcsöt, húst, tejterméket... Ezek távolról való 
szállítása, lefagyasztása hatalmas energiákat emészt fel. 
 
Használd minél kevesebbet az autódat. Gyalogolj, biciklizz, használd a tömegközlekedést 
vagy autózz közösen barátaiddal. 
 
Autód gumijaid mindig tartasd maximálisan felfújva. A lágy gumik nagyobb súrlódáshoz, 
nehezebb haladáshoz vezetnek, így az autó számára több energiafogyasztást, és több 
szennyezést jelentenek. 
 
Repülj kevesebbet. Inkább vonatozz, buszozz. Egy repülőgép legalább annyit szennyez, mint 
100 autó egyszerre, mindezt egyenesen a sztratoszférába. 
 
Ha kirándulsz lehetőleg a már kivert úton és köveken járj. Védd a természetet, ne 
szemetelj. Ne rongáld a feleslegesen a növényvilágot. Ne táborozz “szűz” növényzeten, 
telepedj a használt táborhelyre. Ne szennyezd a levegőt és a vizeket! Vigyázz a növényekre 
és az állatokra!  
 

Tegyél meg te is mindent azért, hogy környezetedben a növények, az állatok és az emberek 
egészségesebben éljenek, és természeti kincseink épségben megmaradjanak! 
 

Szenyán Ildikó 
http://szenyanildiko.hu 
A pillangó megrebbenti szárnyát... a test, a lélek, és a szellem egyensúlyáért! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


