
Az autók és a repülők elég sok 
szennyezőanyagot bocsátanak ki.
A testmozgástól sokkal 
egészségesebben, fittebbek és 
boldogabbak leszünk. Ráadásul 
káros anyagokkal sem terheljük 
környezetünket. Hosszabb utazások 
esetében osszuk meg autónkat 
másokkal, esetleg buszozzunk vagy 
vonatozzunk!

Ha messzire mész, oszd meg
mással is az utazás élvezetét!

SÉTÁLJ &
BICIKLIZZ TÖBBET!

VÁSÁROLJ 
KEVESEBBET! 
Nézd meg, mire van 
szükséged! 

Manapság nagyon sok terméket 
készítenek műanyagból. Például az 
üdítős palackokat. Igyunk tiszta 
csapvizet és frissen facsart 
gyümölcslevet! Sokkal egészségesebb.
Ne vásároljunk felesleges dolgokat, 
csak amikre tényleg szükségünk van! 
Ha lehet, javítsuk meg ruháinkat! A 
megunt dolgainkat cseréljük el!



Figyeljünk arra, hogy télen ne 
fűtsük feleslegesen a lakást! 
Aludni sem túl pihentető 
izzasztó melegben.
Ha kimegyünk egy 
helyiségből, kapcsoljuk le a 
lámpát!
Ha meguntuk a tévét, 
áramtalanítsuk. Később sem 
muszáj visszakapcsolni, mert 
amúgy is sokkal 
szórakoztatóbb játszani vagy 
beszélgetni a családunkkal 
és a barátainkkal.

SPÓROLJ AZ 
ENERGIÁVAL!

SULIBA MENET:
AUTÓ HELYETT
SÉTA VAGY BICIKLI 

TERMÉSZET:
EGY NÖVÉNY
ÜLTETÉSE VAGY
ÖRÖKBEFOGADÁSA

Kapcsold ki a tévét! 
Menj ki a szabadba! 

5 ELEM KIHÍVÁS

Próbáld ki legalább két hétig!
Ha tetszik, tedd ezt bármeddig!

RUHA VAGY
JÁTÉK:
CSEREBERE 

ÉTKEZÉS:
TÖBB ZÖLDSÉG
ÉS GYÜMÖLCS

SZÓRAKOZÁS:
TÉVÉ ÉS TELEFON
HELYETT
JÁTÉK VAGY
BESZÉLGETÉS 



15%

42%

78%

21%

OSZD MEG!

VÉDD A
TERMÉSZETET!

Életterünk szennyezése 
veszélyezteti az egész 
élővilágot.
Egyensúlyban kell élnünk 
a természettel!
Ültessünk fákat és egyéb 
növényeket, melyek 

táplálékot biztosítanak 
számunkra, valamint 
élőhelyet az állatok 
számára. Viszonozzuk 
felelős gondozással, amit 
értünk tesznek!

Ültess növényeket! 

ÉTKEZZ
OKOSAN!

Csak annyit együnk, 
amennyire 
szerevezetünknek 
szüksége van, a 
maradékot osszuk meg 
családunkkal és 
barátainkkal! Vásároljunk 
természetes eredetű 

élelmiszereket, lehetőleg 
helyi termelőktől!
Ha tehetjük, alakítsunk ki 
kiskertet, ami friss 
zöldésegeket és 
gyümölcsöket biztosít 
számunkra!

Vásárol helyi termelőktől! 

Figyeljünk embertársainkra! 
Segítsünk nekik! Ha 
szükségesnek érezzük, 
kérjünk mi is segítséget!
Ne féljünk! Minél többet 
tanulunk a bennünket 
körülvevő világról (melynek 
mi is nagyon fontos részei 
vagyunk), annál 
magabiztosabban mozgunk 
majd benne. Ennek 
köszönhetőan 
boldogabban élhetünk. 

Cserélj
tapasztalatokat! 



KEHOP.....

NÉHÁNY 
ÖRÖKZÖLD
TANÁCS
Ilyen fiatalon is tehetsz a 
környezet védelméért?

IGEN.
Felnőttként talán túlságosan 
elfoglalt az ember, hogy ilyen 
dolgokon agyaljon, de TE, ha 
valóban cselekedni szeretnél, 
akkor van néhány dolog, amit 
tehetsz.



KAPCSOLAT

(+36 52) 590 590

vagyonkezelokft.hajdusamson@gmail.com

4251 Hajdúsámson,

Szabadság tér 5.


