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1. Idén ne költekezd túl magad! Készíts 
saját kezűleg ajándékot, és garantált sike-
red lesz. Fontos, hogy a tárgyi ajándékok 
mellett időt is szánj családodra! Ezzel egy-
értelműen kifejezheted, hogy mennyire 
szereted a családtagjaidat, és hogy velük 
szeretnéd tölteni a szeretet ünnepét.

2. Nagyon fontos odafigyelni a környe-
zetbarát csomagolási megoldásokra is! Ha 
postázod az ajándékot, próbálj újrahasz-
nosítható papírdobozokat használni! Ha 
kreatív vagy, régi újságokból, és képre-
gényekből is remekül kidekorálhatsz egy 
sima dobozt. A doboz mellett az ajándék 
táska is jó megoldás lehet, hiszen azt több-
ször is fel lehet használni! Üdvözlőkártyák 
és képeslapok helyett írj e-mailt, vagy tele-
fonálj, ezzel is rengeteg fa kivágását lehet 
megelőzni. Ha azonban a tradíciók miatt 
ragaszkodsz az üdvözlőkártyákhoz, ren-
geteg jó tipp van arra, hogy otthon megta-
lálható, újrahasznosítható anyagokból ho-
gyan készíts egyedi darabokat.

 Zöld Karácsony
Fogyasztói társadalomban élünk, ahol minden arról szól, hogy 
minél többet vásároljunk, pazaroljunk és fogyasszunk. Kará-
csonykor használjuk fel a legnagyobb mennyiségű energiát, étke-
zünk legtöbbet szükség felett, termeljük a legtöbb hulladékot és 
szennyezzük legjobban a környezetünket. Az ünnepeket megelő-
ző időszakban legtöbbünk a városban rohangál ajándékok után, 
majd alig alszunk, mert készülni kell a vendégek fogadására, és 
végül teljesen kimerülünk, ahelyett, hogy nyugodt és békés csa-
ládi körben élvezhetnénk ezt a különleges ünnepet. Természete-
sen ezen lehet változtatni! Idén legyen másképp! Végy egy nagy 
levegőt, lépj ki a mindennapokból és élvezd a karácsonyt! Ezzel 
a lelkedet és környezetedet is megóvhatod! A következőkben eh-
hez nyújtunk egy kis segítséget zöld tippjeinkkel.

3. Idén karácsonyfa gyanánt kipróbál-
hatod az élő, gyökeres fát, melyet Kará-
csony után visszavihetsz az árushoz, vagy 
remekül eltarthatsz egy láda komposztban 
vagy friss földben tavaszig, amikor pedig 
visszaültetheted a természetbe. 

4. Használj LED-lámpákat a hagyomá-
nyos égők helyett. Ezekkel ugyanolyan 
hangulatvilágítás érhető el, de kisebb 
energiafelhasználás árán. Ha a gyertya-
fényt kedveled, vásárolj méhviaszból ké-
szült gyertyát. A legtöbb dekoráció, a ka-
rácsonyfadíszektől a műanyag koszorú-
kig, rengeteg környezetre káros anyagot 
tartalmaz. Ebben az évben próbálj saját 
kezűleg karácsonyfadíszeket készíteni ter-
mészetes alapanyagokból! 

5. A nagy ünnepi vacsorák elkerülhetet-
lenek, ám kis odafigyeléssel máris csök-
kenteni lehet a környezetre káros hatásait. 
Idén próbáljunk meg hazai, vagy környék-
beli termékeket vásárolni. Hiszen, ha ke-
vesebbet kell szállítani az élelmiszert, ke-

vesebb energia fogy, így megint 
tettünk valami jót környezetün-
kért. A maradék ételeket és italo-
kat ne dobjuk ki, adjuk oda nehe-
zebb sorsú szomszédoknak vagy 
hajléktalanoknak. 

6. Végül, szelektíven gyűjtsd 
össze. és dobd ki a szemetet. 
Amit lehet, tegyél el jövőre (pl 
díszdobozok, csomagolópapírok, 
dísztasakok, szalagok stb).

Reméljük, hasznosnak bizo-

nyultak az információk, és remek, mégis 
környezetbarát karácsonyod lesz! A zöld 
karácsony megvalósítása valójában nem 
jár sok lemondással, csupán egy kis odafi-
gyelést igényel. Minél többen alkalmazzuk 
a fenti praktikákat, annál szebb és kímél-
tebb marad a környezetünk. 
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