
Az Efalu csapat márciusát a mellékelt képes naptárban foglaltuk össze. 

 

A leolvasásokban mind a hét család részt vett. A 91 darab szám elemzését egy külön táblázatban 

készítettük el. Annyi biztos, hogy a 17 tonnás CO2-megtakarítást (-28%) tartottuk. Annyi biztos, 

hogy ebben az egy hónapban is másfél tonna széndioxiddal kevesebb jutott a Föld légkörébe Efalu 

energiaközössége által. 

 

A márciusi karbonböjtre 6 család küldött be extra vállalást, de azt mind teljesítették is. A 

csapattagok külön márciusi karbonvállalásai: 

 

Kajcsa Magdi: Főzök az egész családra így 5(!) család élelme fő meg egy tűz felett. Márc. 19-én 

csak 9 fő. Márc. 26-án 13 fő. Ez sajnos az órai fogyasztásnak nem tesz jót, de ha mindenki autó 

nélkül jön, nagyon megéri. 

 

Csoboth Judit: teljesen leállítottuk a kisebbik fagyasztót (Márc. 1). Márciusban minden vasárnap a 

konyhai kályhatűzhelyen főzünk, pl. a fotón medvehagymás palacsinta a saját tyúkunk húslevesben 

főtt húsával. 

 

Vámosiék: hétfő, szerda, péntek nem használjuk a mosogatógépet. Hétfőnként tévémentes napok. 

 

Takácsék: Nincs tv-nk, a gyerekek szeretnek rajzolni, színezni, kirakózni. Egy kádban fürdetjük a 

gyerekeket. Leoltjuk a villanyt, amikor nem is mi vagyunk a naposok. A ruhaszárítógépet csak 

végszükség esetén használjuk, jó időben kiteregetem a ruhákat. A mosogatógépet csak hetente 

egyszer használjuk. 

 

Dőryék: bicikli+vonat, ökoenergia bemutató, faültetés (50 db), 8 napos Föld órája, palántázás a 

többieknek is, PBöjt, besegítünk a pékeknek, ünnepi kalács a pékség kihűlő kemencéjében, 

fejlámpázás, Szabad Magyar Energia, energiaforradalom a műegyetemen. 

 

Orbánék: Mindenhová biciklivel, tömegközlekedéssel járunk. Márc. 19. vasárnap: A kertben 

tanultam, a fiúk meg elmentek biciklizni – nulla energia. Márc. 25. szombat: kerti főzőcskézést 

rendezünk – szintén nulla energiával. 

 

A fogyasztástól felszabaduló időben az "Olvasnivaló" gyűjteményt olvasgattuk led-fénynél. Ezek 

csupa olyan sztorik, amik nagyon, de nagyon nem ingerelnek pazarlásra. Az olcsós recepteket is 

beletettük a gyűjteménybe. 

 

A semmit-sem-tevésben még egy verset is írtunk, ha ez számít: 

 

Szabad Energia 

 

Talpra! magyar energia! 

Osztrák földről gyere haza 

Oroszt vegyünk vagy arabot? 

Ez az olaj: Válasszatok! 

A magyar föld szépségére esküszünk 

Energia-rabok többé nem leszünk. 

 

Rabok voltunk mostanáig 

Függő minden háztartás itt 



Ősapáink éltek-haltak 

- Fosszilist nem fogyasztottak. 

A magyar föld szépségére esküszünk 

Energia-rabok többé nem leszünk. 

 

Ősapáink sírhelyére 

Száll ma korunk szennyezése 

Föld alól vett energia 

Elfogy aztán nincs több soha 

A magyar föld szépségére esküszünk 

Energia-rabok többé nem leszünk. 

 

Sehonnai bitang ember 

Ki energiát nem termel 

Mindig fogyaszt és pazarol 

- lesz még böjtje ám valahol 

A magyar föld szépségére esküszünk 

Energia-rabok többé nem leszünk. 

 

Lenn az alföld sík vidékén 

Fúj a szél és árad a fény, 

de mi földgázt kunyerálunk? 

orosz atom minden vágyunk? 

- A magyar föld szépségére esküszünk 

Energia-rabok többé nem leszünk. 

 

Legyen minden megújuló, 

olyan ami nekünk való! 

A földhő és biomassza 

tiszta magyar energia! 

A magyar föld szépségére esküszünk 

Energia-rabok többé nem leszünk. 

 

A magyar nép független lesz 

megvédve a környezetet 

mit rákentek a vállalatok 

lemossuk a gyalázatot 

A magyar föld szépségére esküszünk 

Energia-rabok többé nem leszünk. 

 

Napelemes közösségben 

Élnek unokáink szépen 

Köszönik, hogy mikor kellett 

megmentettük ezt a Földet. 

A magyar föld szépségére esküszünk 

Energia-rabok többé nem leszünk. 

               Petőfi után szabadon! 

 

 


