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TARTALOM
 Kislábnyomos életmód
- Rendhagyó, kislábnyomos
ünnepi naptár
 EnergiaKözösségek hírek
- Alakuló EnergiaKözösségek
további tagokat várnak!

Ünnepi naptár és felhívás az év utolsó
Kislábnyom hírlevelében
Idén, az Új Amerikai Álom Központ naptárját látva, amelynek mottója "Egyszerűsítsük az
ünnepeket", mi is elkészítettük kislábnyomos ünnepi naptárunkat december hónapra abban a
reményben, hogy sikerül Olvasóinkat, és Olvasóinkon keresztül talán másokat is inspirálnunk,
hogy idén (is) együtt, máshogy ünnepeljünk! Minden hétnek választottunk egy kislábnyomos
ünnepléshez illő tematikát, és minden napra találhatunk valami érdekes kislábnyomos tippet,
olvasnivalót, tennivalót... Alább a decemberből hátralévő közel két hét tippjei olvashatók.
Mint mindig, most is szeretettel várjuk Olvasóink ötleteit, tapasztalatait a naptárral és
kislábnyomos ünnepléssel kapcsolatban akár emailben, akár közösségi oldalunkon!

Pihenés és újévre hangolódás
Dec. 22. Olvasnivaló:
Karácsonyi üzenet a múlt századból

26-27. "Zöld" pihenés
50 ötlet klímabarát pihenéshez
Filmajánlatok:
* A leghasznosabb átalakulásra, változásra
buzdító filmek
* A természet megszólal (angolul)

Dec. 23.Tippek:
Energiatakarékos Karácsony

Dec. 28. Nézd meg, próbáld ki:

Boldog kislábnyomos
ráhangolódást és
ünnepeket kívánunk
minden Olvasónknak!
A Szerkesztő: Vadovics Edina
és a Kislábnyom hírlevél
csapata

Anti-határidőnapló

Dec. 24-25. Olvasnivaló:
A múmik karácsonya

Dec. 29-31. Tipp:
Tegyünk kislábnyomos újévi fogadalmat
További ötletek: 50 hasznos kislábnyom tipp

Az inspirációul szolgáló angol nyelvű naptár itt található.
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EnergiaKözösségek hírek
Alakuló EnergiaKözösségek további tagokat várnak!
Gyertek, csatlakozzatok ti is, hiszen EnergiaKözösségbe jó tartozni, mert
 beruházás nélkül átlagosan 10%, de ha kifejezetten találékonyak és
elkötelezettek vagytok, akár 20-25% energiát - és pénzt! - lehet együtt
megtakarítani,


ha úgy érzitek, már nem tudtok többet megtakarítani, akkor is érdemes
csatlakozni, mert az eddigi tapasztalatok alapján mindig lehet valamit
javítani - vagy ha mégsem, a kevésbé haladó megtakarítók szívesen
tanulnak tőletek;

 megtanuljátok, mi köze a hűtőszekrényeteknek a gleccserolvadáshoz, és
rengeteg információt, tippet kaptok az otthoni energiafogyasztásról,
megtakarításról és életmódzöldítésről;
 megoszthatod és megvitathatod másokkal energiamegtakarítási tippjeidet,
miközben tanulhatsz is tőlük új dolgokat;
 egy lelkes, pozitív változásokért munkálkodó közösség tagjává válhattok;
 ha elkötelezett háztartászöldítők és megtakarítók vagytok, értékes
nyereményekre is szert tehettek;
 elkezdhettek egy új dolgot megtanulni, amely később akár karrierlehetőséget jelenthet;
 a közös megtakarítás és életmódzöldítés erősíti a közösséget, és a korábbi
résztvevők beszámolói alapján a családtagok közti összetartást is!
Idén több mint 30 EnergiaKözösség indul az ország minden részében alakulnak közösségek munkatársakból, barátokból, rádió hallgatóiból, és egy
településen lakókból is. A következő településeken még biztos tudsz
csatlakozni, de keressetek minket akkor is, ha nem ezeken a helyeken laktok,
megkeressük a hozzátok legközelebb lévő közösséget!

Szóval, ahol még biztosan keresnek tagokat lelkes
klíma-koordinátorok:

Daruszentmiklós/Dunaújváros, Érd, Győr,
Nyíregyháza, Siklós, Százhalombatta,
Tiszafüred/Tiszaörvény

Jelentkezés, érdeklődés itt: info@energiakozossegek.hu
További információk
az E.ON EnergiaKözösségek programról:
http://www.energiakozossegek.hu
Közösségi oldal:
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Hasznos információk, kapcsolat

Szerkeszti: Vadovics Edina
Közreműködött:
Antal Orsolya és Vadovics Kristóf
Design: Iconica Bt.
Szerkesztőség: GreenDependent Egyesület
2100 Gödöllő, Éva u. 4.
Tel.: 06-20/334-2889
E-mail: info@greendependent.org
Honlap: www.greendependent.org
A Kislábnyom Hírlevél korábbi számai a www.kislabnyom.hu oldalon
megtalálhatók és onnan letölthetők.
A hírlevelet az info@kislabnyom.hu címen lehet lemondani.

A GreenDependent Egyesület a következő szakmai szervezetek tagja:

Klímabarát Települések Szövetsége

Resource Cap Coalition
(Európai Koalíció az Erőforrás Használat Csökkentéséért)
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