LEGYEN ÖN IS VÁLOGATÓS!
SELECTĂM UN ALTFEL DE VIITOR.

HOGYAN KERÜLD
EL A BAJT?

Ajánljuk ezt a kis tájékoztatót mindenkinek, aki egy kicsit is odafigyel környezetére
.
Mi most nem csak a problémára szeretnénk felhívni a
figyelmet, hanem a probléma megoldásának lehetőségét is megmutatjuk nektek. A legfontosabb szempont a
hozzáállásunk. Hinnünk és tennünk kell valamit, annak
érdekében, hogy pozitív változás következzen be életünkben. Ez a változás tőlünk függ.
Célunk a figyelem felhívása a sürgős változtatásra a termelt hulladék mennyiségének csökkentésére. Rengeteg kis dolgot tehetünk mi magunk, annak érdekében,
hogy ne termeljünk minél több hulladékot. A mindennapok apró döntéseinek nagy következményei vannak
és lesznek a jövőben. Figyeljünk oda
.

A MEGELŐZÉSről szólunk most nektek.

1. Csökkentsd
és használd újra!
A csomagolásmentesség kellene legyen a legelső lépés
a megelőzés során. Vásárláskor nyugodtan vidd magaddal textilzacskóid, üres üvegeid, kosarad. El se hiszed
mennyi nem lebomló szeméttől mentesíted a Földet.

EZ A KEDVENC
BEVÁSÁRLÓKOSARAM :)

2. Elvitelkor kérd a saját
poharadba a kávéd,
üdítőd
Már városunkban is vannak olyan éttermek, bisztrók,
ahol ezért még kedvezményt is adnak. Utasítsd vissza a
szívószálat, igyál nyugodtan pohárból. A legtöbb helyen
úgy próbálják emelni az italok „értékét”, hogy szívószálat is adnak hozza.
Ám a legfontosabb, hogy mindig vidd magaddal saját
kulacsod, termoszod.

MMM.. FINOM!

3. Mondj le a palackozott
vízről
Szerencsések vagyunk, hogy tiszta ivóvíz áll rendelkezésünkre környékünkön. Gond nélkül fogyasztható a
csapból folyó víz (ha nem szeretjük a klór szagot, akkor akár egy olcsóbb vízszűrővel ezt orvosolni tudjuk).
A rézkancsó is megtisztítja a csapvizet.
Egy-egy palackozott víz árának 90%-át a csomagolás viszi el, vagyis egy olyan eszközért fizetünk, amelyet néhány perc után eldobunk. A PET palackok nagyon kis
százaléka kerül újrahasznosításra. A legtöbb a szemétdombon végzi, és évszázadok múlva is ott lesz.

soha többé
palack..!
Tehát mire van szükséged
ahhoz, hogy akár már holnaptól kezdve egyáltalán
ne legyen szükséged több
PET palackos vízre és egyéb
italokra? Egy saját kulacsra!

Rengeteg helyen újra lehet tölteni: mosdókban, gyógyszertárakban,
bankokban, de a legtöbb étteremben
is zokszó nélkül újratöltik csapvízzel.
Ezen felül a Bethlen-negyedi és a Sétatéri parkban is vannak ivókutak.

4. Vigyél magaddal
saját szatyrot
Vásárláskor ez legyen egy örökzöld szabály

5. Gyakran dönthetünk
tudatosan
Mindennapi kis dolgainkban nagyon gyakran van lehetőségünk tudatosan választani. Pl. a halottak napi
mécsesek helyett vásárolhatunk egészen egyszerű kis
fehér gyertyákat. A szeretteinkhez azok lángja is ugyanúgy eljut…
Ha háztól hozzuk a tejet, használjunk bátran üveg edényeket. Az íze is sokkal finomabb így. Főleg, ha tudod,
hogy még jót is teszel ezzel a környezetednek

6. Terjed a szelektív
hulladékgyűjtés
Hargita megyében, a legtöbb településen már szelektíven gyűjtik a hulladékot. Tégy meg mindent érte, hogy
a te szűkebb környezetben is legyenek válogatósak a
barátaid.

7. Vásárolj helyit!
Ez lehetne örökzöld szabály 2.0
. Udvarhelyen is
egyre több helyi kisbolt van, ahol rengeteg jó minőségű
helyi élelmiszer és kézműves termékek közül válogathatsz. Több szociális média oldalon is találsz hasznos
infókat ezekről a kiscsoportokról.

8. Fairtrade
Ez a társadalmi szempont a ruhákat, lábbeliket előállító
és a nyersanyagokat termesztő munkaerőre is vonatkozik. A világ kémiai növényvédő szereinek több mint
húsz százalékát a gyapottermesztés során, a pamut
előállításában használják. További kémiai anyagokat
használnak a pamut feldolgozásánál és színezésénél:
egy póló előállításához szükséges gyapot termesztéséhez körülbelül ezer liter víz szükséges, a gyártás során
pedig közel 800 féle kémiai anyagot használnak fel.
Van ennél rosszabb?
Megoldásként a használt ruhaboltokat vagy a Fairtrade
címkével ellátott termékeket ajánljuk

9. Vásárolj húst helyi,
biogazdaságból!
Hallottál már a nagyüzemi állattenyésztés káros környezeti hatásairól? A húsfogyasztás (főleg a vörös hús)
jelenleg az emberiség legégetőbb, megoldásra szoruló
problémája: a nagyüzemi állattenyésztés által kibocsá-

tott üvegházhatású gázok felérnek az összes földi és
légi közlekedési eszköz által kibocsátott gázzal. Az ilyen
jellegű farmgazdálkodás okozza a globális vízveszteséget, az erdőirtást, az emelkedő tengerszinteket, és a hatalmas mértékű környezetszennyezést.
Megint visszatérünk a második örökzöld szabályunkhoz: olyan húst vásároljunk, amely helyi gazdaságból,
és azon belül is lehetőleg biogazdaságból származik.
Keresd azokat a termékeket, melyek termelése kevésbé
káros a környezetre, mint például a disznó- és a szárnyashús.
Étkezéskor tekintsd a húst „ízesítőnek”, és ne főételnek
(csirke-csíkok a salátában vagy pirított szalonna a túrós
laskán). Ha nem is vagyunk vegetáriánusok, kísérletezzünk húsmentes napokkal, fedezzük fel a zöldséges
ételek ízvilágát.
Ha megtehetjük, hogy hozzájárulunk a fenntartható
termeléshez, a Föld jövőjének biztosításához, az állatok szenvedésének megszüntetéséhez, közben pedig
a megszokott ízekről sem kell lemondanunk: miért ne
tennénk?

10. Komposztálj a
konyhában!
A hulladék több, mint 40%-a szerves anyag. Meg fogsz
lepődni mennyivel kevesebb szemét gyűl majd össze.
Ha egy kis edényt kinevezel komposztálónak, máris
megoldódik a probléma.
Székelyudvarhelyen minden gyűjtőpontnál van komposzt tartály, melyet heti rendszerességgel ürítünk.

11. Ültess fát!
Egy átlagos fa körülbelül 12 kg oxigént termel. Ez naponta 10 ember számára biztosít levegőt. Nem kell
saját kerted legyen. Civil szervezetek rendszeresen hirdetnek faültetési projekteket. Egyik ilyen projekt környékünkön a Hargita újrafásítása. Rendszeresen keresnek önkénteseket!

12. Papírtörlő helyett
textil törülköző
S ha mégis a papírtörlő használata mellett döntesz, lehetőleg fehérítőmentes papírtermékeket vásárolj. Tudtad,
hogy a friss fákból nyert tonnányi papírt rengeteg vegyszerrel fehérítik ki, hogy aztán majd sok vízzel és energiával eltűnjön a lefolyóban. Ugyanígy megkérdőjelezhető
a nedves törlőkendő létjogosultság is. Amellett, hogy tele
vannak kémiai anyagokkal, sokkal olcsóbb és környezetkímélőbb, ha magunk vizezzük be az egészségügyi papírt.

13. Csökkentsd a
vízhasználatot!
Fogmosás közben zárd el a vízcsapot, kádban fürdés
helyett válaszd a zuhanyzást, vagy pl. ne folyó vízzel
mosogass, hanem töltsd fel a mosogatókagylót.

14. Ha picit jobban
felöltözöl otthon
Felesleges többet fizetni a fűtésért, amikor sokszor elég,
ha picit jobban felöltözöl otthon. A túlfűtött lakásban
bágyadttá válunk, romlik a gondolkodásunk és csökken
a reakcióidő is.

15. Tedd zölddé a helyet,
ahol a napod nagy
részét töltöd
Az iskola vagy a munkahelyed a második otthonod, vigyél be növényeket, melyek biztosítják a friss levegőt,
ami segít, hogy fogékonyabb legyen az agyad. Nevezzetek ki 2 kartondobozt papír (kék) és műanyag (sárga)
hulladéktárolónak. Az iskolai műanyag tejespoharak és
kifliszacskók újrahasznosítható hulladékok! Van már
egy jó pár osztályterem városunkban is, ahol ott állnak
ezek a sajátkészítésű színes dobozok

16. Oldd meg a házidat
rögtön suli után
Így áram helyett napenergiát használsz, és az sem elhanyagolható tény, hogy azok a tanulók, akik nappali
fénynél tanulnak, sokkal jobb eredményeket érnek el.

17. Otthon is légy zöld
A kozmetikumokat, tisztítószereket cseréld le környezetbarát szerekre, mint pl. az ecet, szódabikarbóna,
mosódió, mosószóda, szappan... A szódabikarbóna
szinte mindenhol felhasználható: mosás, mosogatás,
takarítás…
Amellett, hogy rengeteg pénzt spórolsz így meg, sokkal
hatékonyabban és környezetkímélőbben tisztítanak,
mint bármelyik átlagos tisztítószer, mely tele van káros
vegyi anyagokkal. Vizeink védelmére is gondolnunk kell.
Minél kevesebb vegyi anyagot használunk a ruháink,
edényeink, otthonaink tisztántartására, annál kevésbé
terheljük a környezetet

18. Készíts saját
kártevők elleni szert!
Ha vannak szobanövényeid vagy kiskerted, készíts saját
kártevők elleni szert. A vegyszeres rovarirtók rendkívül
károsak a méhekre.

19. Saját tárolóidba
csomagolj!
Gyorsételek helyett csomagolj ebédet a saját tárolóidba. Műanyag zacskó itt marad a Földön. Több 100 évig…

20. Sétálj, bringázz!
Rövidebb távokon sétálj, vagy biciklizz.
Használd a tömegközlekedést.

21. Ajándékozz
szolgáltatást!
Ajándékvásárlásnál próbálj úgy meglepetést szerezni,
hogy ne egy újabb terméket vásárolj, hanem válas�sz szolgáltatást: pl. színházjegyet, koncertjegyet vagy
egyéb “élményeket”. Ha mégis a termék mellett döntesz, válaszd a „zöldebb utat”, pl. babalátogatáskor
ajándékozz biológiailag lebomló vagy mosható pelenkát. Ez nemcsak környezet-, de pénztárcabarát megoldás is
.

22. Lehet saját
kozmetikai laborod
Rengeteg kozmetikai szert nagyon könnyen el tudsz készíteni. Adunk 1-2 tippet, a legegyszerűbbekből: naptejet kókuszolaj és cink oxid porból készíthetsz pár perc
alatt (a krém erőssége a hozzáadott cink por mennyiségétől függ).

23. Bevált és
vegyszermentes
Garantáltan bevált, és teljesen vegyszermentes. Sminklemosó helyett simán csak használhatsz kókuszolajat
egy kis textilkendőre kenve. Most már Székelyudvarhelyen is van olyan kisbolt, ahol lehet újrahasználható
kozmetikai kellékeket vásárolni. És megnyílt egy csomagolásmentes bolt is a Bethlen negyedben!!!

24. Reuse
Használd újra régi dolgaid. Egy elszakadt pólóból rengeteg készülhet kistáska, hajgumik, meg rengeteg tisztítórongy. A sok műanyag fogkeféből kiváló lábtörlőt
rakhatsz össze.

25. Mondj le a lufikról!
Akármennyire is felvidítanak, sajnos nagyon környezetszennyezőek

26. Segíts másokon!
Szánj időt a jótékonysági szervezetekre, menjetek közös szemétszedésekre, annyira feldobja a hangulatot
egy-egy ilyen esemény.

27. Ne egyedül vágj bele!
Egyezzetek meg a barátokkal, családdal, együtt készítsétek el házi kenceficéiteket, szervezzetek „zöld bulikat”, vigyetek színes, szelektív zsákokat magatokkal
kirándulások, bulik alkalmával. Együtt tapasztaljátok
meg, hogy az ökológiai tudatosság valóban hoz pozitív
változást életünkbe.

28. A Föld az otthonod!
Tölts minél több időt a szabadban és tekints úgy a Földre, mint az otthonodra

RECEPTEK A ZÖLDEBB
HÁZTARTÁSHOZ
Földfelmosás: tiszta meleg víz + egy csapott evk. szódabikarbóna
Fehér ruha mosása: 4-5 mosódió vagy organikus ruhamosó gél + citromsav vagy perkarbonát (a citromsav
egy természetes gyenge sav, mely a környezetben kön�nyen lebomlik, fehér, “só” állagú).
Színes ruha mosása: 4-5 mosódió vagy organikus ruhamosó gél + 1 kanál szódabikarbóna + ecet öblítőként
Mosogató gépbe: mosószóda (3 púpozott evk. meleg
vízben feloldva) + ecet külön
Edény és kályha súrolása, tisztítása: szódabikarbóna
Vízkőoldás: citromsav vagy tejsav (1-2 %-os oldatban
szórófejes palackkal felhordani a felületre)

Szükséges anyagok
1. mosódió
2. szódabikarbóna
3. mosószóda
4. ecet

5. citromsav/tejsav
6. perkarbonát
7. illó olajak ízlésünk szerint

Talán a legfontosabb, hogy pozitívan álljunk hozza
mindehhez (és mindenhez is
).
Minél többen élünk ezekkel a környezetbarát szokásokkal, annál szebb eredményeket érünk el. Ha képesek
vagyunk változtatni gondolkodásmódunkon, rengeteg
új lehetőség nyílik meg előttünk.
Ezzel a kis tájékoztatóval segíteni szeretnénk mindenkinek. Nem tanácsot adunk, hanem azt szeretnénk elérni,
hogy te magad indulj el ezen az úton önszántadból.
Mindig tudd, hogy amennyire tiszteljük környezetünk,
az is annyira fog tisztelni minket.
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