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Kislábnyom tippek 
  

Tavaszi nagytakarítás és közösségi cserebere  

Mivel a Budai-hegységben már megjelentek a téltemetők, és a farsangi időszaknak is lassan vége, kijelenthetjük, hogy itt a 
tavasz!  Ünnepeljük az élet megújhodását azzal, hogy nem csak a fagyokban hordott vastag ruháinktól szabadulunk meg, 
hanem a lakásban a port vastagon fogó használhatatlan vagy számunkra felesleges dolgoktól is! Hogy melyek ezek? 
Ízelítőnek íme 50 nyugodt szívvel elajándékozható/csereberén elcserélhető/kidobható dolog, további 100 ötletet pedig a lenti 
linken találunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás és további 100 tipp: http://okoanyu.blog.hu/2016/02/03/150_dolog_amit_nyugodtan_kidobhatsz_a_lakasodbol 

Hogyan szervezzünk közösségi csereberét? 

Mindannyiunknak vannak használható, jó állapotban lévő, továbbadható dolgai, ahogy 
mindenféle szükségletei is. Hogyan adjunk túl a cuccainkon és szerezzük be, amire 
szükségünk van minél fenntarthatóbb módon? Szervezzünk közösségi csereberét! A 
közösségi csereberéken áruk és szolgáltatások találnak vevőre házi almalekvártól a játékokig. 

Szervezés 7 lépésben 

1. Határozzuk meg a céljainkat – Kik vegyenek részt (a házban vagy az 
utcában/településen lakók stb.), milyen fajta dolgokat cserélnénk? 

2. Válasszunk helyszínt és időpontot – Olyan napot válasszunk, amikor a legtöbb ember ráér (hétvége) és tervezzünk 
minimum 2-3 órára. A helyszín legyen elég nagy, könnyen megközelíthető és lehetőleg olcsó bérleti díjú. 

3. Időben hirdessük meg az eseményt – Egy hónappal a cserebere előtt már nekiállhatunk. Néha elég csak szólni egy 

pár, mindenki mást elérő embernek, de biztosabb, ha Facebook-on, e-mailen, helyi újságban is hirdetünk. 

4. Feliratok és felszerelés – Írjuk ki a bejáratra, hogy ott vagyunk. Legyen regisztrációs asztal, ahol köszönthetjük és 
regisztrálhatjuk az érkezőket. Időben járjunk utána, hogy a helyszínen tudnak-e asztalokat és székeket biztosítani. 

5. Rendezzük meg a csereberét! -  Ha kisebb összejövetel van, az elején mindenki elmondhatja, mit hozott, és mire 
van szüksége. Nagyobb eseményeken Keres/Kínál táblákra lehet cetliken felírni, ki mit keres, névvel, elérhetőséggel. 

6. Dokumentáljunk és értékeljünk – Fotózzunk és számoljuk meg, hányan jöttek. Kérjünk visszajelzést a 
résztvevőktől, hogy a következő csereberét a levont tanulságok figyelembevételével tudjuk majd alakítani.  

7. Folytassuk a szervezkedést – Tartsuk az emberekkel a kapcsolatot, és szervezzünk további csereberéket. 
Bátorítsunk másokat is a szervezésre és osszuk meg a tapasztalatainkat online vagy a helyi médiában. 

Forrás: http://www.shareable.net/blog/how-to-throw-your-own-community-swap-meet  

A tippek és ötletek forrása a Kislábnyom Hírlevél 94. száma. 

 Régi termékek kartondobozai 

 Fém akasztók a tisztítóból  

 Műanyag akasztók a boltokból 

 Lejárt sminkcuccok  

 Magazinok, újságok 

 Régi körömreszelők 

 Régi festékek 

 Sosem használt, biztonság kedvéért 
tartalékolt alsóneműk 

 Hét évnél régebbi papírok, számlák 

 Páratlan és/vagy lyukas zoknik 

 Felesleges csészék és poharak 
Könyvek, amelyek biztosan nem 
érdekelnek, vagy sosem olvasnánk 
újra 

 Régi kütyük (DVD lejátszó, 
walkman..) 

 Házhozszállítós menük, amiket 
sosem nézünk meg 

 Régi üdvözlőkártyák  

 Porfogó csetreszek 

 Funkciótlan csavarok és anyák 

 A gyerekek régi műalkotásai (a 
legkedvesebbeket tartsuk meg, a 
kevésbé kedveseket digitalizáljuk )  

 

 Lejárt gyógyszerek és vitaminok 

 Régi, használaton kívüli cipők 

 Műanyag evőeszközök 

 Nagyon régi fűszerek 

 Felesleges tápkábelek 

 Hiányos játékok 

 Beszáradt körömlakkos üvegek 

 Nem hordott ékszerek 

 Lejárt kaják a hűtőből 

 Régi szőnyegek, lakásdekorációk 

 Parfümök, amikre rá se nézünk 

 Régi, sosem használt törölközők 

 Ikszedik készlet ágyneműhuzatok  

 Felesleges műanyagdobozok, főleg a 
tető nélküliek 

 Régi számlák 

 Két évnél régebbi fizetési utalványok 

 Régi belépők (egy pár fontos emléket 
természetesen megtarthatunk) 

 Felesleges jegyzetfüzetek 

 Ceruzák és tollak 

 Kis samponos flakonok szállodákból 

 Régi karácsonyi üdvözlőlapok 

 Régi ünnepi dekorációk 

 

 Kinőtt gyerekruhák 

 Régi naptárak 

 Azonosíthatatlan fagyasztott kaják 

 Filmek videokazettán és CD-n, 
amelyeket vélhetőn soha nem fogunk 
újra megnézni 

 Mindennemű termékminták 

 Játékok, amelyekkel az elmúlt évben 
nem játszott senki 

 Használaton kívüli övek 

 Takarítószerek, samponok, amiket 
egyszer használtunk, de nem 
szeretjük 

„Ne legyen 
semmi a 

házunkban, 
amiről nem 
tudjuk, hogy 

hasznos, vagy 
nem tartjuk 

gyönyörűnek.”  
(William Morris) 

http://okoanyu.blog.hu/2016/02/03/150_dolog_amit_nyugodtan_kidobhatsz_a_lakasodbol
http://www.shareable.net/blog/how-to-throw-your-own-community-swap-meet
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/94.kislabnyom_hirlevel_viiievf2szam_2017febr.pdf
https://gratitudeonline.com.au/why-spring-is-the-perfect-time-to-declutter/
https://kingscrossenvironment.files.wordpress.com/2012/03/give-and-take.jpg
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Hasznos információk, kapcsolat 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GreenDependent Egyesület a következő szakmai szervezet tagja: 

Resource Cap Coalition  

(Európai Koalíció az Erőforrás Használat Csökkentéséért) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerkeszti: Vadovics Edina 

Közreműködött: Antal Orsolya, Király Andrea és Vadovics Kristóf  

 

 

 

Szerkesztőség:  

GreenDependent Egyesület 

2100 Gödöllő, Éva u. 4. 
Telefon: 06-20/386-0922 

E-mail: info@greendependent.org 

Honlap: www.kislabnyom.hu 

www.greendependent.org 
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