Ha a karácsonyt környezetvédelmi szempontok szerint vizsgálnánk, egy egész könyvet megtölthetnénk vele. Hogyan
elôzhetjük meg, hogy idén a karácsony ne a tárgyak, hanem valóban a szeretet ünnepe legyen?

Kis karácsony,
zöld karácsony
Az ünneprôl mindenkinek más jut
eszébe. Bejgli, kalács, gyertyafény, fenyôillat, a gyermekek szemében rejtôzô kíváncsiság, a hófehér táj…
Sok háziasszonynak a napokig
tartó takarítás, az ajándékvásárlás,
sorban állás, tolakodás, a parkolási
nehézségek. A fa belefaragása a tartóba a férfiak számára ugyanolyan
stresszes, mint a nôk számára a karácsonyi menü kitalálása és elkészítése, majd a csomagolás, csomagolás, csomagolás.
Amikor a karácsony fénye már
tovatûnik, a sok kedves emlék mellett itt marad a hatalmas mennyiségû
hulladék.
Hogyan csökkenthetnénk a karácsonyi ünnepek során keletkezô hulladék mennyiségét úgy, hogy közben nem forgatjuk fel fenekestül az
életünket? Mit tehetünk, ha zavar
bennünket a nappaliban heverô
díszcsomagolás, a degeszre tömött
szemeteszsák, és azok az ajándékok, melyekrôl már a vásárlás pillanatában tudható, hogy semmilyen
célt nem szolgálnak?
A környezettudatosabb karácsonyhoz adunk pár tanácsot.
Milyen fát válasszunk?
Klímaszakértôk is komoly vitákat
folytatnak arról, hogy a valódi fenyô
vagy a mûfenyô jobb a bolygónknak? A vállalatok és intézmények kibocsátáscsökkentését segítô független tanácsadó szervezet, a brit
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Carbon Trust vizsgálatai szerint
ugyanis az élô fenyô életciklusa alacsonyabb károsanyag-kibocsátással jár, mint a mûanyag fenyôé.
Amennyiben a hulladék fenyô megfelelô helyen és módon kerül újrahasznosításra, szinte karbonsemlegesnek mondható. Egy mûfenyô tíz
év alatt hozza be az élô fenyônek ezt
az elônyét.
A Carbon Trust szerint a károsanyag-kibocsátás szempontjából sokkal lényegesebb az, hogy hogyan
hasznosítjuk újra az élô fenyôt, mint az,
hogy honnan származik, és mennyi
üzemanyagot használnak föl a szállításához.
A legtöbb magyar nagyvárosban
szervezetten összegyûjtik az ünnep
után kidobott fákat, melyeket aprítás után komposztálnak, majd az
érett komposztot a város zöldterületein hasznosítják. Figyeljünk oda arra, hogy az összes dísztôl, szaloncukorpapírtól megszabadítsuk fenyôfánkat, hogy komposztálható legyen. Falusi környezetben saját magunk is komposztálhatunk. Ha lehetôségünk van rá, válasszunk inkább
élô, konténeres fenyôt, amit tartsunk szentestéig hûvös helyen,
majd óvatosan, a hajtásokat nem
megsértve öltöztessük fel, és lehetôleg távol tartsuk a radiátortól addig,
míg lakásunkat díszíti. Ha mûfenyôt
választunk, döntsünk a jobb mi nôségû mellett, hogy 10—15 évig ne
kelljen másikat vásárolnunk.

Ajándékozás másképpen
November utolsó péntekje a „Black
Friday”, amikor sokan úgy érzik, muszáj vásárolniuk valamit, készülve már
a karácsonyra. Ugyanebben az idôpontban van a „Ne Vásárolj Semmit!
Nap”, melyet elôször 2004-ben tartottak Magyarországon. Ez egy tüntetés
a túlfogyasztás ellen, mely társadalmunkat jellemzi.
Úgy gondolom, mint a mindennapi
életben, itt is a mértékletességnek, a
tudatosságnak kell érvényesülnie. Ne
vásároljunk felesleges holmikat, csak
mert muszáj ajándékozni valamit. Vegyünk tartós, az ajándékozott által vágyott dolgokat, melyek lehetôség szerint természetes alapanyagúak és javíthatóak legyenek.
Ha kreativitásunk és kézügyességünk lehetôvé teszi, készítsünk személyre szóló, egyedi ajándékokat. Az
adventi idôszakban a városok fôterein,
mûvelôdési házakban szerveznek
kézmûvesvásárokat, ahol helyi kézmûvesektôl, termelôktôl vásárolhatunk.
Így nemcsak magas hozzáadott
értékû ajándékokkal lephetjük meg
szeretteinket, hanem egyúttal a helyi

gazdaságot, a helyi munkalehetôségeket is támogatjuk.
Ajándékozzunk értékes együtt töltött idôt, színházlátogatást, mozijegyet,
egy együtt töltött délutánt, hétvégét,
menjünk együtt koncertre, állatkertbe,
könyvtárba, manapság ez igazi ajándék lehet, pár óra, amit egymás társaságában töltünk.
A gyermekek karácsonya
A gyermekeknek a karácsony meglepetés nélkül mit sem ér. Öröm látni a
csillogó szemeket, amikor a feldíszített
fát megpillantják, majd kíváncsian bontogatják ajándékaikat. Hogy az örömük
sokáig tartson, minôségi, természetes
anyagokból készült játékokat válaszszunk számukra, melyeket akár a kisebb
testvér is megörökölhet tôlük. Válaszszunk társasjátékot, mellyel együtt tud
játszani a család, vagy könyvet, melybôl
a hosszú téli estéken felolvashatunk.
Csomagoljunk,
ne csomagoljunk?
Ha higiéniai szempontokat nem
sért, már a boltból se vigyünk haza felesleges csomagolóanyagot és a
pénztáraknál vásárolható nejlontáskák
helyett vigyünk magunkkal sokszor
használható vászontáskát.

Karácsonykor több termék díszesebb csomagolásban kerül a polcokra, ne dôljünk be ennek. Az otthon írt
bevásárlólistával megelôzhetjük azoknak a dolgoknak a megvásárlását,
amikre valójában nincs is szükségünk.
A kereskedelmi forgalomban kapható, színes, fényes, díszes csomagolópapírok drágák, és nagymértékben
terhelik környezetünket. Ajándékozzuk
meg a természetet is azzal, hogy nem

termelünk az ünnep alkalmából még
több hulladékot. Kimutatható, hogy az
ünnepi idôszakban kb. 20%-kal nô a
hulladék mennyisége, melynek jelentôs része a csomagolásokból származik. A drága csomagolópapírok helyett
inkább vegyünk valamilyen számunkra
szükséges dolgot, ne dobjuk ki a pénzünket a kukába.
Folytatás a 32. oldalon
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Folytatás a 31. oldalról
Ha mindenképpen csomagolni szeretnénk, legyünk kreatívak! Csomagolhatunk újságpapírba, textilbe, festett
cipôsdobozba, vagy korábban kapott,
és óvatosan kibontott csomagolópapírba, amit ilyen módon többször felhasználhatunk.
Mi kerüljön
az ünnepi asztalra?
Amit jóízûen fogyaszt el a család.
Nincs pontos magyarországi statisztika erre vonatkozóan, de hatalmas
mennyiségû élelmiszer végzi a szemetesben, és ez az ünnepek után még
emelkedik. Figyeljünk oda arra, hogy
megfelelô mennyiséget fôzzünk, anynyit, amennyi el is fogy. Azért, mert karácsony van, még senki sem fog kétszer annyi ételt elfogyasztani. Ha mégis túllôttünk a célon, keressünk recepteket a maradékok hasznosítására,
vendégeljük meg barátainkat, szomszédainkat, vagy gondoljunk az állatmenhelyek lakóira.
Adományozzunk!
„Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony!” — szól Szilágyi Domokos idézete, és valóban, karácsonykor jobban
odafigyelünk egymásra, olyan érzések
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kerítenek hatalmukba bennünket, melyek egész évben nem.
Az adventi idôszakban számos helyen szerveznek adománygyûjtô akciókat, ahol felajánlhatjuk a számunkra
már felesleges, azonban más számára hiányzó használati cikkeket, ruhanemût, játékokat, könyveket. Segíthetünk ismerôsöknek és ismeretleneknek, gyermekeknek és nyugdíjasoknak, adhatunk tárgyakat, vagy pénzt.
Az ilyenkor kedvezményezett hátrányos helyzetû csoportok nemcsak a

karácsonyi idôszakban, hanem az év
365 napján mellettünk élnek. Nagyon
nemes, hogy ilyenkor gondolunk rájuk,
de gondoljunk az év többi napján is,
akkor is szükségük lehet egy tányér
ételre, meleg ruhára, egy segítô kézre,
vagy csak egy jó szóra. Adni jó.
Legyen az idei karácsony kicsit zöldebb, kicsit tudatosabb, kicsit személyesebb. Legyen olyan a karácsonyunk, amilyennek mi szeretnénk.

„Kívánd, hogy mindaz, amit ma éjjel gondoltál,
ugyanúgy igaz legyen holnap s holnapután!
Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet,
békés karácsonyt mindenkinek!”

Székely Rita

