
A 40 napos CO2-böjtöt 40 diás 
 filmvetítéssel mutatjuk be: 
 
ergo19  (2019. február-március) 



A széndioxid-böjt ELŐKÉSZÍTÉSE: 



        Húshagyókedden kiürítjük a mélyhűtőt, utána már nem fogyaszt 



          Nem esik le a töltő, ha kihúzzuk a konnektorból – kemény 1 mWatt  



            Újjáéled a kert és a fóliasátor a sok házi palántától 



                A böjt végéig ki fog tartani az élelem 



Péntekenként lecsó, kompót, kukorica, cukkini, lekvár 



                                                  A legnagyobb fogyasztókat kell az 1/10-ére venni 



   Az 500 Ft-osokkal is lehet takarékoskodni – a pénz nem költi magát  



Első hét -- Készenlét: 



                                                Konnektor kihúzva, de kézmagasságban 



Kütyümentes este – internet kihúzva 



Ne kapcsold fel a hagyományos izzókat! 



A keringető szivattyú se menjen éjjel-nappal 



   Legyen feltöltve az akkumulátor, mert a böjti szelek okozhatnak áramszünetet 



Második hét -- Fűtés: 



Az előírt hőmérséklet 19 °C – egy pulóver fel, két fok le 



Hogy ez mi? – Katalizátor a tömegkályha utóégetőjében 



E szelepet letekerted-e, s felette enyhe szelet eresztesz-e be – egy percre? 
 
                                                                              Párásítás mosott ágyneművel 



Népi szokás szerint Nagycsütörtökön kioltjuk a kemencét – addig sem megy a keringetőpumpa 



Harmadik hét -- Fürdőszoba: 



A mosógép vizét mindig gyűjtjük – felmosásra még jó lesz. 
             Ha a víz habzik, akkor van benne mosóerő. 



                  Rövidebb hajat gyorsabban lehet szárítani 



   Fürdővíz vécéleöntéshez 



                                 Gyűjtjük az esővizet is – ha van  



Negyedik hét -- Konyha: 



   A palack sós jég olyan, mint egy kis hűtő 



            Üvegek várják a paradicsomszezont 



   Szelektív gyűjtés: komposztnak, 
 
                                   teának,  
                       tojásnak, nemeznek 

  Tyúknak,    nyúlnak 



   Egy láng, dupla haszon – a kihűlő sütőben megmelegszik a leves is  



   Háromfázisú mosogatás – HACCP szerint  



   Pénteki recept:  
Esterházy galuska 
eltett uborkával, 
nyers cékla-torma 
mártással 



                  Vasárnapi szertartás: Heti óraleolvasás  



                                               Hűtő az ablakban – odakint -0,5 °C van  



   Nem sok a 138 egy fagyasztónak, de sikerült leszorítani 66-ra  



Ötödik hét – Csapatvállalásként 
mindenki komposztál és/vagy 
kerékpározik: 



               Dédimama komposztosa  



                  Ha felássuk a komposztot, humusz képződik, nem metán 



               Komposzt kapucniban  



 Tűzoltó sisakban  



             Nem lehet elég korán kezdeni  



               Aki nem komposztál, az takarít  



                                              A szomszéd is komposztál  



   A dömper komposztot visz a 
faültetéshez, hogy legyen árnyék 
a tó szélén a kacsáknak  



    A bicikli felpumpálva, 
az elektromos meg pihenhet 



Annyi energia a közlekedés elektromos biciklivel, mint két laptop (autó: 1000 laptop) 



   Biciklizés 70-nel  



                    Esőben is biciklivel 





A klímavédelem péntekenként ilyen százalékokról álmodik 






