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TELLVILLAMOS KÖZÖSSÉG KARBONBÖJT BESZÁMOLÓJA 
 

 

Közös programjaink: termelői vásár Ásványrárón a Szigetközi Szatyor szervezésében 

március 10-én, csatlakozás a TeSzedd mozgalomhoz Győrújfalun március 23-án. 

 

Kis csapatunk a vásárban 

        
 

             
                  Házi kekszek kimérve is    Újrahasznosított textil  termékek 

 

 
    Homoktövis termékek 
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TeSzedd csoportkép március 23-án. 

 

 
 

Az egyes háztartások beszámolói: 
 

1. PINTÉR ÁGNES 
 

1. hét: február 15.-21. (Stand-by) 

 

Az első karbonböjt-hetünk rögtön betegséggel kezdődött, egy emésztőrendszeri vírus miatt 

könnyen betartottuk a húsmentes pénteket, és a hétvégi program is a regenerálódás jegyében 

telt.. :/ 

A stand-by esti túra nagyon tetszett a gyerekeknek, szerencsére alig találtunk lekapcsolni 

valót (pl. TV melletti elosztó). A házunkban mozgásérzékelős éjszakai fények is vannak, így 

éjjel nem kell villanyt kapcsolnunk a folyóson, ha pl. WC-re megyünk. 

Sok berendezésnél (TV, számítógép, mosógép, állólámpa) kapcsolható elosztókat használunk. 

A rooter kikapcsolását a férjem nem támogatta. A gyerekszobákban használunk éjszakai 

lámpát, mivel egyikük sem szeret teljesen sötétben aludni, de ezekben az égőket LED izzókra 

cseréltük. A TV-mentes napot igyekszünk hetente a karbonböjtön kívül is tartani, ezen a héten 

is társasozással, meseolvasással töltöttük az időt. 
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Extra kihívás: van több lámpánk, amiket ritkán használunk, ezeket kihúztuk a konnektorból. 

Két db 3 karos csillárban pont kiégett az egyik égő (energiatakarékosak), ezeket nem pótoltuk, 

így is elég fényt adnak. 

 

2. hét: február 22.-28. (Fűtés) 

 

Szombaton részt vettem a 2. koordinátor képzésen, ami szuper hangulatban telt, és nem 

mellesleg igazán finom, egészséges ennivalókat ehettünk 

A fűtéssel szerencsére nem állunk hadilábon, nálunk 20-21 fokra van állítva a hőfokszabályzó, 

éjjel pedig 19-re. Ennél lejjebb nem szerettük volna állítani, azt már nem éreznénk 

komfortosnak.  A fával való fűtés mellett szoktunk fűteni a klímaberendezéssel is, most ezt is 

lejjebb vettük 22 fokra (csak a közös helyiségekben van). 

A páratartalmat még sohasem mértem, ehhez most kölcsönkértem egy hordozható hőmérőt, 

ami a páratartalmat is mutatja. Egyik helyiségünkben sem volt extrém alacsony a páratartalom 

(átlagosan 38%). A gyerekszobákban a radiátorra kerámia párologtatót akasztottam. 

Gyakorlatilag mindenhol tartunk szobanövényeket 

A bútorok helyzetével kapcsolatban egyetlen kanapé van, amely részben a fűtőtest előtt áll, 

viszont helyhiány miatt egyelőre nem sikerült megoldást találnunk az áthelyezésére – tervben 

van.  

Elkezdtük az idei kerti munkákat, megnyitottuk a sort a mák vetésével. 

 

 
 

3. hét: március 1.-7. (Fürdőszoba) 

 

A heti mosásaink száma nem sok, átlagosan 4, ezt most sikerült 3-ra csökkentenem. A 

mosógépet kizárólag telepakolt állapotban indítom el. A mosási hőfok majdnem mindig 40 

fok. 

Extra kihívás: Bolti mosószer helyett évek óta természetes, házilag készített mosószert és 

mosódiót használok, öblítő helyett pedig ecetet és illóolajat. Kézmosáshoz csak a saját 

készítésű szappanjaimat használjuk, mosakodáshoz ezek közül a gyerekeim körömvirág 

szappant szoktak, én pedig bármilyet Egyedül a férjem ragaszkodik a tusfürdőjéhez.  
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A külön álló szárítógép használatát is mellőzzük a hetente egyszer, és ha jön a jó idő, mindig 

a teraszra teregetem majd ki a ruhákat. Bár van egy nagy sarokkádunk, gyakorlatilag mindig 

zuhanyozunk, közben szappanozáskor elzárjuk a csapot. A vizet a zuhanyzóból nem tudjuk 

felfogni, viszont a szárítógép használata során keletkező vizet elkezdtem WC-öblítéshez 

összegyűjteni. A zuhanyzó időnk maximum 5 perc szokott eddig lenni, most az egyik 

társasjáték homokórája segítségével próbáltuk 3 percre levinni – majdnem mindig sikerült. A 

fogmosási 3 percet sikerült betartanunk. A gyerekek a kulacsaikban maradt vizet a 

szobanövényekre locsolják, a kertben pedig esővízgyűjtő tartályt használunk. 

 

4. hét: március 8.-14. (Konyha) 

 

A hetet egy remek programmal kezdtük: közösségünk néhány tagjával elmentünk a Szigetközi 

Szatyor által szervezett Szigetközi vásárra Ásványráróra. Vettünk házi kolbászt és sonkát, 

homoktövis termékeket, házi kekszet kimérve, szörpöket, kézműves játékokat is. 

Szerencsére saját kertünkben sok zöldséget, gyümölcsöt meg tudunk termelni, és ezeket 

későbbi használatra lefagyasztani. Emiatt működtetünk egy nagy fagyasztóládát, amit a tél 

folyamán korábban már leolvasztottunk.  

A hűtő önleolvasztós, de az esedékes kitakarítást megcsináltam. A hőfok beállítása itt is és a 

fagyasztónál is ideális. 

A konyhai berendezések használatánál komolyabb kihívásokkal szembesültünk, mivel 

mindegyik elektromos, a főzőlap és a sütő is. Ezen a héten több ételt az udvari 

grillkemencében készítettünk el, például pizzát sütöttünk, és hamburgert készítettünk 

nagyrészt saját alapanyagokból.  A vízforraló használatát mellőztük egész héten. A reggeli 

kávéfőzést nagy önuralommal sikerült 1-1 napra kihagynom . A mikró használatát 

próbáltuk lejjebb szorítani, ami nem is olyan egyszerű a megszokás miatt. De legalább 

mindegyik gépre igaz, hogy amikor nem használjuk, kihúzzuk őket (kivéve a főzőlapot és a 

sütőt)  

A mosogatógépet nem használjuk minden nap, összevárjuk, amíg teljesen megtelik, és akkor 

is az energiatakarékos üzemmódot választjuk. 

A konyhában LED csíkokat szerelt fel a férjem, ezeket használjuk a nagy mennyezeti lámpa 

helyett. A főzőlap feletti elszívóban lévő lámpa izzóját is lecseréltük LED-re. 

 

Rákaptam a különböző szendvicskrémekre: hagymás körözöttkrémet, tonhalkrémet és 

csicseriborsó-krémet készítettem. A szigetközi vásáron vett kekszből kiindulva, kipróbáltam a 

házi zabkeksz készítést, aminek nagy sikere lett.  

       
Először próbáltam ki a csíráztatást, első körben zsázsa és brokkoli csírával. Saját rozsos 

kenyeret sütöttünk, ez biztosan hagyomány lesz . 
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Ezen a héten a győri Muszáj Természetvédelmi Egyesület ökoklubjának előadásán vettem 

részt, amely a pálmaolajról és annak környezeti hatásairól szólt. Ennek hatására a jövőben 

igyekszem kerülni a pálmaolaj tartalmú élelmiszereket. 

Mivel már érezhetően közeledik a tavasz, folytattuk a kinti kerti munkákat a gyerekeink 

segítségével: borsó-és répavetés, málna-és ribizlibokrok, gyümölcsfák tavaszi metszése. A 

legnagyobb falat a levendula ültetvény visszametszése volt, de ezt is sikerrel megoldottuk.  

 

                 
 

 

 
 

5. hét: március 15.-22. Közösségi vállalás: Vásárlás 

 

Az utolsó karbonböjt hétre a vásárlás témakörét választottuk. 

Szombaton és vasárnap Ne vásárolj semmit! napokat tartottam. A hétköznapok során 

legtöbbször egy kis élelmiszerboltban vásárolok, de főzéshez igyekszem a fagyasztónk 

tartalmát használni. Hetente egyszer egy falubeli kecsketartótól veszek kecsketejet (saját 

üvegbe), alkalmanként sajtot, sajtkrémet.  
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Közösségünk több tagja használ már bevásárlásnál vászon szatyrot, kosarat, illetve 

függönymaradékból varrt szütyőket. Vásárlásnál ilyenbe kérem a péksüteményt, zöldséget, 

gyümölcsöt, a műanyag zacskó helyett. 

 

      
 

Közösségünk egyik tagjával gyerekruhákat csereberéltünk, illetve egy ismerős anyukától 

vettünk a lánya kinőtt ruháiból, így nem kell új ruhákat vennünk a gyerekeknek. 

Az én gyerekeim kinőtt ruháiból, már nem használt játékaiból egy nagy doboznyit elküldtem 

egy mélyszegénységben élő kelet-magyarországi faluba, ahová már többször küldtem 

adományt. 

 

A karbonböjt zárásaképpen majdnem teljes létszámban március 23-án részt vettünk a TeSzedd 

szemétszedésben a falunkban. Utána a közös ebédnél beszéltük át a böjt tapasztalatait. 

Vasárnap sógornőmmel, aki a csapat tagja, közösen bebicikliztünk Győrbe a gyerekeinkkel a 

Mosoni-Duna partra, fagyiztunk és játszótéren voltunk. 

 

 
 

Ami jó volt: úgy vettük észre, hogy sok tekintetben tudatosak vagyunk már. Viszont amiről 

azt hittük, hogy hű, de könnyű, kiderült, hogy komoly odafigyelést igényel. 

Ami kifejezetten nehéz nálunk, az a húsfogyasztás csökkentése, főként a család húsimádó 

tagjai számára (ez nem én vagyok). Ennek ellenére igyekszem ezentúl is becsempészni 

húsmentes ételeket és több nyers fogást. 

A heti egy (vagy több) kütyümentes napot, illetve autómentes napot szeretnénk hosszú távon 

is megtartani. Ez utóbbi leginkább hétvégén szokott sikerülni, akkor viszont gyakran. A 

szabadban töltünk annyi időt, amennyit csak lehet, szerencsére a nagy udvarunk és kertünk 

mindig ad valami elfoglaltságot. A házi kenyérsütés is szokásunkká fog válni. 
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Húsmentes ételeink: mákosguba saját termesztésű mákkal, sütőtök krémleves, tejfölös 

gombapaprikás cukkinis rizzsel és paradicsomsalival, kakaós csiga, mángoldos lepény 

(fagyasztóba eltett mángoldból), rizsfelfújt, házilag eltett lecsó tojással, zöldborsó leves (saját 

fagyasztott borsóból), gyümölcsleves (saját fagyasztott gyümölcsből), palacsinta házi 

málnalekvárral (nincs mindenről kép) 

 

          

  
 

 

 

2. PINTÉR KATALIN 

 

1. hét: Stand-by 

 

A pénteki húsmentes napot áttettük szombatra, mert akkor van otthon az egész család, akkor 

tudok főzni. Menü: gyümölcsleves (tavalyi évben elrakott fagyasztott gyümölcsökből) és 

palacsinta (gyerekek kedvence). Házi lekvárral és az elmaradhatatlan nutellával (sajnos ezt 

még nem tudtam kiváltani házi készítésűvel). 

Szombati és vasárnapi napon nagyon jó idő volt, végre és a „ki nem kapcsolta le versenyt?” a 

gyerekek nyerték ezért játszótérre mentünk vasárnap.  

Éjszakai túra sötétben: próbáltunk mindent lekapcsolni, kihúzni a konnektorból. Férjem 

előrelátó volt és már régebb óta, ha vesz hosszabbítót, akkor kapcsolósat vett, amivel 

egyszerűen lehet áramtalanítani. 

Szerdai napon: kütyümentes napot tartottunk. Egy nagyon jót monopoliztunk illetve 

activityztünk. Gyerekek nagyon élvezték. Lefekvés előtt a szokásos meseolvasás nem 

maradhatott el. 

 

2. hét: Fűtés 

Itt is a pénteki húsmentes napot átraktuk szombatra és szilvásgombócot csináltam ebédre, 

vacsorára a családnak illetve tojásos levest.  

Vegyes tüzelésű kazánnal fűtünk, úgyhogy nem megoldható nálunk a hőmérséklet 

csökkentése. 
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Szobák hőmérséklete 20-26 fok között változik a nap folyamán. Viszont a páratartalom 

nagyon alacsony 20-35 között van. Ezért a gyerekek szobájában kénytelenek vagyunk 

elektromos párásítót használni. De hétvégén azzal spórolunk, hogy a kimosott ruhákat a 

gyerekek szobájába teregetem, és ezáltal ha egy nap is, de nem használjuk a párásítót. 

Bútorok nincsenek a fűtőtest előtt. Meg tudtuk oldani úgy a bútorok elhelyezését, hogy 

szabadon legyenek a fűtőtestek.  

Viszont ezen a héten felszerelték a napelemeket a házunk tetejére! 

 

3. hét: Fürdőszoba 

Szombati nap lett a húsmentes nap. Ezen a napon kakaós csigát készítettem 

paradicsomlevessel. 

 
 

Mosást próbáltam leszorítani eggyel kevesebbre. Megnéztem azokat a ruhákat, amik egyszer 

voltak a gyerekeken és nem piszkosak, azokat még egyszer rájuk adtam. Viszont házi 

készítésű mosószert szoktam vásárolni (jóval jutányosabb áron, mint a boltban kapható 

mosószerek) egy győrújfalui vállalkozótól, aki szappanból készít mosószert. Illatmentes, 

mivel csalán allergiám van, ezért voltam kénytelen kitalálni valami alternatívát. Mosódióval 

kezdtem, de ezt jobbnak találtam és mondhatom nagyon bevált. Környezetet sem szennyezzük, 

sőt a kiporciózása is meglévő flakonokba történik, melyeket újra és újra tölthetnek egy-egy 

vásárlás során. 

A nagy családi fürdés kimaradt, mert a kádunk a lehető legkisebb ami létezik. A gyerekek 

viszont általában együtt fürdenek minden vasárnap, mikor a hajmosást is megejtjük. A hét 

többi napján viszont csak zuhanyoznak. A fürdést azért is szeretik a gyerekek, mert végre 

használhatják a gyerekek segítségével készült fürdőbombát. Fürdés meg természetesen a saját 

készítésű szappannal történik. 

Zuhanyzásnál úgy spóroltunk a vízzel, hogy a szappanozásnál a vizet elzártuk. 

 

4. hét: Konyha 

Szombaton a férjem meglepett minket a saját készítésű krumplis tésztával, aminek nagy sikere 

volt. Fagyasztó kitakarításánál előjöttek az aljából olyan alapanyagok, melyről nem is tudtam, 

úgyhogy a héten sok fagyasztott gyümölcsöt fogyasztottunk esténként, melyek a radiátoron 

kiolvadtak. Sőt még a héten megengedtem, hogy a tavalyról megmaradt jégkrémet is 

megegyék a gyerekek. 

A sütő takarítása sajnos kimaradt, viszont a páraelszívót kitakarítottam. És sajnos a kávéfőzős 

nap is kimaradt, nem tudunk felkelni kávé nélkül.  

A héten történt: konyhakertben a veteményes elkészítése (hagyma, sárgarépa, petrezselyem, 

borsó, cékla, mák…) Málna, egres és ribizli bokrok ritkítása, fák metszése. 
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Közben készítettem megmaradt függöny anyagból szatyrokat, melyet ki is próbáltak a többiek 

az ásványrárói vásárban. Sajnos én nem tudtam elmenni, de a következő alkalmat nem 

hagyom ki. 

 

 

5. hét: közösség által választott: Vásárlás 

Szombaton rizsfelfújt készítése a fiam kérésére. A gyerekek nagyon élvezik a húsmentes 

napot, mert akkor biztos valami édesség lesz ebédre.  

 
 

Vasárnap kihasználtuk a nagyon jó időt és a férjem begyújtott a saját készítésű kemencébe és 

3 kg lisztből pizzát sütöttünk a gyerek illetve felnőtt seregnek. Összesen 24-en voltunk 

rokonok és barátok. Mondhatom nagyon jó nap volt. 

 

Minden héten keddi napon elmegyek a faluban lévő helyi termelőtől vásárolok kecsketejet, 

kecskesajtot (havonta) és kecsketejből készült natúr joghurtot, ezekhez üveget szoktam vinni. 

 

 

Varrtam még a megmaradt függöny anyagból bevásárló szatyrokat. Egy falubeli anyukától 

kinőtt gyerekruhákat vettünk a sógornőmmel (ő a koordinátor), így nem kell új ruhákat 

vennünk a lányainknak tavasszal. 

6. hét: értékelés 
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Szombaton nutellás gombóc volt a menü. Ezen a napon történt a faluban a közös 

szemétszedés, melyen részt vettünk. Nagyon jó kis összefogás volt, elfáradtunk, viszont utána 

nagyon jól esett a pincepörkölt. Nagyon sok zsák szemét gyűlt össze, ahogy látható a 

fényképeken is. Nagyon szuper volt ez a nap! 

Vasárnapokat megpróbáltuk úgy 

szervezni, hogy ne kelljen a kocsit használni. 24-én vasárnap szerencsére nagyon jó idő volt, 

úgyhogy a gyerekekkel bebicikliztünk Győrbe és fagyiztunk egyet. Mondhatom ez a nap is 

szuper volt. 

 

 

3. BARÁTH GABRIELLA ÉS FEKETE ATTILA 

 
 

1. hét (2019. február 15-21.) Stand-by 

Családunk életében az első hét nagy érdeklődéssel telt a karbonböjt naptár egyes feladatai 

iránt. A húsmentes pénteket sikeresen betartottuk, hiszen nálunk szerencsére mindenki szereti 

a főzelékeket, így ezen a napon sóskát készítettünk a családi vacsorára. 

 

   
 

A „Ki nem kapcsolta le” versenyt a héten a gyerekek megnyerték, így az ő kérésükre egy 

tavasziasabb időpontban, igaz, hogy nem februárban, mivel az időjárás nem volt alkalmas rá, 

de később ellátogattunk az állatkertbe. 
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A sötétben kipróbáltuk az „éjszakai túrázást”, és találtunk is olyat, ami bekapcsolva maradt, pl. 

a számítógépasztalnál, ezt természetesen éjszakára áramtalanítottuk, és a következő napokban 

figyeltünk is rá, nehogy megint úgy maradjon. 

 

 
 

Ezen a héten többször is lehetőségünk volt rövid időt a szabadban tölteni, így a „Tv és 

kütyümentes nap” keretében körbe sétáltuk a falunkat, ahol élünk. A gyerekek nagy örömére 

előkerültek az ősszel elrakott biciklik is. 

 

 
 

2. hét (2019. február 22-28.) Fűtés 

A húsmentes pénteken ezen a héten brokkolikrémlevest készítettem vacsorára, egy kis sajttal, 

és levesgyönggyel, nagy sikere volt. 
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A verseny kezdetén levettük a ház fűtését 23 fokról 22 fokra, mivel a legkisebb gyermekünk 

még csak egy éves – ő itthon van, nem jár bölcsibe -, így az ő, és a nagyobb gyermekek 

egészségét szem előtt tartva ezen már nem változtattunk. 

A barométert nézegetve könnyen leolvasható nemcsak a hőmérséklet, de a páratartalom is, a 

páratartalom helyiségenként változó volt – fürdőben és a konyhában magasabb értéket 

mértünk -, de átlagban 50-60% között mozgott. 

 

   
 

Nálunk padlófűtés van, így a fűtőtest előtti bútorok feltérképezése nem releváns. Mivel a 

házunk kicsit több, mint egy éve készült el, a nyílászárók is jól működnek még. Vasárnap 

„TV és kütyümentes” napot tartottunk, ellátogattunk a nagyszülőkhöz. 

 

3. hét (2019. március 1-7.) Fürdő 

Ezen a héten szintén tartottunk húsmentes napokat, egyik nap krumplistésztát fogyasztottunk. 

 

 
A háztartásunkban szinte minden nap bekapcsoljuk a mosógépet, de február 27-28-án és 

március 1-jén – pont egybeesett a feladatunkkal – a Pannon-Víz vízszolgáltató társaság 
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vízhálózat tisztítást végzett, nem szerettük volna, ha a ruháink tönkre mennének, így 

kihagytunk pár napi mosást. 

 

 
Nálunk általában a gyerekek mindig együtt fürdenek, mivel még elég picik, így könnyen és 

egyszerűbben kivitelezhető ez a fajta eljárás, mint a külön-külön fürdetés. Sokszor persze 

kifröcskölik a vizet, ilyenkor másnap közös zuhanyzás van. Zuhanyzás esetén szappanozásnál 

és fogmosásnál szigorúan mindig elzárjuk a vizet, ez már a gyerekeknek is természetes 

szerencsére. A családfő időhiány miatt szinte mindig csak zuhanyozik. A fürdővizet 

felhasználtuk WC öblítésre, de aztán elég körülményesnek tűnt annyi vödröt találni, így 

később felhagytunk vele. 

 
 

A héten a „TV és kütyümentes nap” keretében ellátogattunk az óvodával Hóvirág túra 

keretében a mecséri erőbe. Természetesen a hóvirágokhoz nem nyúltunk, csak messziről 

csodáltuk a tavasz első hírhozóit. 
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4. hét (2019. március 8-14.) Konyha 

A húsmentes napunkon kelkáposzta főzeléket ettünk, illetve volt a héten a gyerekeknek túrós 

és kakaós tészta is. 

A sütőnk piroitikus tulajdonsággal rendelkezik, így ezt kiaknázva kitisztítottuk vele a sütő 

belső terét. Sajnos a hűtő- és fagyasztó tisztítása már egy sokkal időigényesebb feladat, így ez 

most a héten elmaradt. 

Szendvicssütőt, és kávéfőzőt egyáltalán nem használtunk (a háztartásunkban senki sem 

kávézik, nincs is kávéfőzőnk). A vízforralót egyénileg vállaltuk, hogy nem használjuk a 

verseny időtartama alatt. A mikrosütőt kizárólag a tészták melegítésénél használtuk, a levesek, 

főzelékek melegítését az elektromos főzőlapon oldottuk meg. 

Ezen a héten szintén tartottuk „TV és kütyümentes” napot, melynek keretében felkerestük a 

nagymamákat és a család férfi tagjai felköszöntötték őket nőnap alkalmából. 

 

 
 

5. hét (2019. március 15-21.) Közösségi vállalás: Vásárlás 

A héten, a húsmentes napjainkon zöldséglevest, tavaly nyáron lefagyasztott lecsót, és rántottát 

is ettünk. 

A „TV és kütyümentes nap” keretében voltunk szülinapi gyerekzsúron egy ugriparkban, 

illetve négy napra kirándultunk a Balatonra, ahol a családfő lefutotta a Szupermaratont, mi 

pedig, a család többi része a befutók helyszínein vártuk, és drukkoltunk neki. Addig, míg nem 

érkezett meg élveztük a friss levegőt, és a gyönyörű magyar tenger látványát. 

A csapatunk által tett vállalást, miszerint nem használunk eldobható nejlonzacskókat 

sikeresen betartottuk, és a mai napig használjuk a megmaradt függönyünkből varrt kis 

táskákat a pékáru vásárlásánál, illetve a zöldségek beszerzésénél. Szombatonként a városi 
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piacon vásároljuk meg az éppen fellelhető zöldségeket, gyümölcsöket. Próbálunk hétköznap 

csak a falunkban lévő helyi kis boltban megvásárolni a szükséges friss pékárut. 

 

 
 

6. hét (2019. március 22-24.) Értékelés 

A húsmentes napunkon készítettünk krumplifőzeléket. 

A „TV és kütyümentes nap” keretében elültettük a házunk elé a Tihanyból vásárolt 

szabadgyökeres levendulákat. 

 

                    
 

Az autómentes napok betartása már nehézkesebb volt, de igyekeztünk, Attila rendszeresen jár 

biciklivel, esős napok esetén busszal dolgozni. Február elejétől március közepéig 231 km-t 

kerékpározott a munkába járás során (fotó lent). Mikor éppen nem esett az eső, és napsütéses 

jobb idő volt, mi is gyalog mentünk a gyerekekkel az óvodába. Az újonnan kipróbált dolgok 

közül a vásárlásoknál ezentúl is fogunk varrt szütyőket és szatyrokat használni. 
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4. ILLÉS KLAUDIA 

 

péntek  szombat         vasárnap        hétfő               kedd             szerda            csütörtök 

Febr. 15.  

 

 17. 

óraleolvasás 

 

megtörtént  

18.  

 

húsmentes 

nap 

19. 20.  
TV/set top 

boksz 

kikapcsolása 

éjszakára  

21. 

22. 

 

 

 

23. 24 

óraleolvasás 
megtörtént  

25.  
közös társasozás 

tv nézés helyett  

26. 27.  
radiátorok 

előtti bútorok 

elmozdítása  

28. 

Március 

01.  

 
Húsmentes 

nap 

02. 03. 

óraleolvasás 
megtörtént  

04. 05. 06. 
fürdés idő 

csökkentése 

max. 2 perc  

07.  

08. 
ne vásárolj 

semmit -nap 

 

 

09. 
ne vásárolj 

semmit-nap  

10. 

óraleolvasás 
megtörtént 

 

termelői piacon 

jártunk: 

kézműves 

termékek 

vásárlása  

11. 
termelői piacon 

vásárolt magokból 

csíráztatás  

12. 
csíráztatás a 

munkahelyen 

is  

13. 

 

14.  

15. 

 

 

 

16. 17.  

óraleolvasás  
megtörtént  

+ veteményes 

kert ásása+ 

autómentes nap  

18.  
áramszünet 16-20 

óra között, 

gyertyafénynél 

tanulás+társasozás  

19. 20.  21.  

22. 
textil szütyő 

használata 

zöldség 

vásárlásakor 

nejlon zacskó 

helyett  

 

 

23.  
Te Szedd 

szemétgyűjtési 

akcióban 

részvétel! 

+karbonböjt 

tapasztalatok 

kiértékelése, 

közös ebéd a 

szabadban  

24.      

 

 

Fényképek:   
 



 17 

           
televízió és kütyü mentes nap: kirándulás    Március 10. termelői piacon jártunk Ásványrárón. 

        

Március 11.: csíráztatás eredménye    Március 22.: textil szütyő használata vásárláskor 

                      
 

Március 17. veteményes előkészítése 
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Március 23.: TeSzedd akcióban részt vettünk. A kép készült Győrújfalu határában 

szemétszedés közben. 

 

Amit továbbra is tartani fogunk: Az izzókat energiatakarékos izzókra cseréltük és ezután már 

csak ilyet használunk, a fürdés idő lecsökkent 2 percre, a vásárlásokkor kosarat és textil 

szütyőket használunk a nejlon zacskók helyett, a Tv-k set-top boxa és egyéb rooter minden 

éjjel kikapcsolt állapotban, a veteményes kertet gondozni fogjuk az év során, illetve 

rendszeresen csíráztatok magokat.  

 

5. Némethék Karbonböjt naptára (Németh Gyula) 
 

Áramfogyasztás feb. 17. - márc. 24. között. 

Dátum Óraállás (áram) 

02.17 21104 

02.24 21132 

03.03 21166 

03.10 21205 

03.17 21244 

03.24 21272 

 

Magunkról pár szóban: 

2005 óta lakunk a házunkban. Már a beköltözés óta próbálunk figyelni az 

energiatakarékosságra. A+-os nagykészülékeket (hűtő, mosógép) próbáltunk vásárolni, már 

vagy 10 éve lecseréltük az izzókat kis fogyasztásúakra. Mikrót csak rövid melegítésekhez, 

kávéfőzőt csak kétnaponta használjuk. Vízforralónk nincs. Szigeteléssel és a hőmérséklet 

szabályzásával 25-30%-os csökkentést értünk el a gázfogyasztásban 4 év alatt.  

A szemetet szelektíven gyűjtjük. Kb. a felére sikerült csökkenteni a kommunális hulladék 

mennyiségét. A papírhulladék jó részétől az iskolai gyűjtőakcióban szabadulunk meg. PE 

zacskókat és táskákat használunk, de a jó állapotúakat újra használjuk, a többi megy a 

szelektív gyűjtőbe. 

Mézet, diót helyi termelőktől veszünk. Málnát, epret és más gyümölcsöket termesztünk a saját 

kertünkben. Teraszon paprika és paradicsom lesz ültetve. A zöldhulladékot komposztáljuk. 

Nyáron gyakran sütögetünk a kertben. 
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Otthonunkban inkább a magas páratartalommal küzdünk (50-70%). Páragyűjtővel és rövid 

szellőztetéssel próbájuk csökkenteni, ami kis energia veszteséggel jár.  

 
1. hét 

Feb. 15. Húsmentes menü: közös krumplispogácsa sütés. 

  

 

Feb. 18. Stand-by: Kapcsolható elosztók beüzemelése mobiltöltőkhöz.  

Feb. 20. TV és tablet helyett közös Monopoly. 
2. hét 

 

Feb. 23. Fűtés: 20 fokra visszavesszük a hőfokot, ha nem vagyunk otthon. 

Feb. 25. Páratartalom és hőmérséklet mérése és rögzítése adatgyűjtővel. 

 
3. hét 

Márc. 1. Húsmentes péntek: Nutellás gombóc 

 

   Márc. 2. Mosás 40 fokon, tele mosógéppel. 
4. hét 

Márc. 9. Nyers menü: Tonhal saláta 
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5. hét  

Márc. 16. Kütyümentes nap: Kártyázás. 
6. hét 

Márc. 23. TeSzedd akcióban szemetet szedett az egész család Győrújfalun és környékén. 

Márc. 24. Paprika magok ültetése: 

 

 

 

6. DINNYÉS CSALÁD: 5 hetes karbonböjt, avagy mire figyeltek Dinnyésék 

 
Áram: 

A megkapott fogyasztásmérő segítségével január hónap folyamán megmértük az elektromos 

eszközeinket, mi mennyit fogyaszt használat közben és használat nélkül „alvó állapotában”. 

Arra jutottunk, hogy a stand by üzemmód energiafelhasználásán tudnánk javítani, így 

beszereztünk 3 db okosdugaljat, amelyeket a 2 set-top box, 1 mosógépre került felhelyezésre, 

így elindulva az okosotthon kialakítása felé energiát is spórolunk.  

A fűtésünk termosztátján 0,5 fokkal kisebbre állítottuk a hőfokot, de 2012-es 

beköltözésünkkor már időjárás-figyelő eszközt vásároltunk a fűtés szabályozására, és a 

felesleges fűtés elkerülése érdekében.  

A villanykapcsolók fel-le kapcsolására tudatosan figyelünk és a gyerekeket is erre neveljük 

kezdetektől, úgyhogy ha előfordulna fölösleges világítás, valaki figyel rá és lekapcsolja, ezzel 

egyidejűleg felhívja a többiek figyelmét rá. 

 

Víz: 

A gyerekek kis koruk óta zuhanyoznak, mivel nagyon kiszárítja bőrüket a víz. Mióta önállóak 

egyedül zuhanyoznak és többször figyelmeztetjük őket a gyors zuhanyzásra, az emberek, 

állatok szomjazására a világ más területein. (Ez több-kevesebb sikert eredményezett, a 

következő a zenére zuhanyzás kipróbálása lesz☺ )  

A gyerekek ritkán fürdenek kádban, de akkor közösen és ha úgy alakul, akkor mi felnőttek is  

gyorsan megmosakszunk. 

Mosogatógépet használunk, amire mindig figyelünk, hogy csak tele állapotában indítjuk el. A 

kézzel mosogatott edényeket nem folyóvízzel, hanem az öblítővíz felhasználásával áztatjuk és 

röviden öblítjük. 

A kerti növényeket esővízzel locsoljuk. A szobanövényeket a kulacsban maradt maradék 

vizekkel. A tojás és zöldségek főzőlevét szintén felhasználjuk a növények öntözésére. 
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Vásárlás: 

Amennyire tehetjük piacon, helyi termelőktől vásárolunk. Tojást, homoktövis velőt mindig. A 

zöldségeket is igyekszünk helyi termelőktől vásárolni, bár időnként piacon is nehéz 

megtalálni a helyi termelőt, mert sokszor idős néniket bíznak meg nagybaniról származó 

termékek eladására, ezzel megtévesztve a vásárlót.  

A hulladékcsökkentés természetesen fontos feladat, így saját szütyőbe, zsákba rakjuk a 

termékeket (fotó). 

 

 
 

Részt vettünk az I. Szigetközi kulturális és hagyományőrző vásáron és a Győrben havonta 

megrendezésre kerülő „Védd a helyit, Vedd a Kisalföldit” mozgalom lelkes látogatói vagyunk. 

Igyekszünk egy héten 2-3x vásárolni, és minél jobban előre gondolni a hetet. Törekszünk az 

ételhulladék csökkentésére, így az okos, kreatív megoldásokra törekszünk az ételfelhasználás 

terén, valamint a felesleget lefagyasztjuk. 

Ha belefér az időnkbe, magunk készítjük a hétköznapi ebédünket és a kenyeret is mi magunk 

sütjük. 

 

Étkezés: 

Mivel a gyerekek közintézményben étkeznek és mi vagy viszünk, vagy máshol fogyasztjuk el 

az ebédünket, így étkezés terén a teljes húsmentes nap betartás nem mindig sikerült. De a 

vacsorát a család este közösen fogyasztja el, amit igyekeztünk úgy összeállítani, hogy heti 3-

4-5 alkalom húsmentes legyen. 

 

Húsmentes ételeink: 

túrógombóc, körözött, zöldségfasírt (kép3), pestos tészta, tojásos nokedli, borsóleves, 

palacsinta, borsófőzelék tükörtojással (kép2), tojáskrém, franciasaláta rántott karfiollal és 

rizzsel, zöldséges köles gazdagon, csőben sült zöldségek(karfiol, répa, krumpli, kelbimbó), 

tejberizs (kép1) 
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Közlekedés: 

A hétköznapokat autó nélkül nem tudjuk megoldani, mivel, amíg a kicsivel otthon voltam 3-

an 3 felé mentek, márciustól 5-en 5 felé dolgozunk. A gyerekek intézményből összeszedése és 

egyéb sportfoglalkozásokra eljuttatása komoly logisztikát igényel, de mindig szem előtt 

tartjuk a lehető legkörnyezetbarátabb megoldás alkalmazását. Ha úgy alakul egyikünk busszal 

közlekedik. Bárhova megyünk mindig több dolgot próbálunk elintézni, illetve a telekocsis 

megoldásokat alkalmazni. 

Hétvégén igyekszünk nem autózni (hétközben járkálunk eleget ☺) és a hétvégi bevásárlást is 

igyekszünk péntekre időzíteni. 

 

Kütyümentesség: 

Hétköznap tv nincs használva, mert nincs rá idő, hétvégén is minimális a használata. 

Telefont viszont mindennap használunk, mivel a nagyszülők, nagynéni, nagybácsik messze 

laknak és a kapcsolattartás legtöbbször telefon, messenger használatával történik. 

Helyette rejtvényt fejtünk (Kisfüles, Füles), társasjátékozunk (a mostani családi kedvenc: 

Tiltott Sziget), barátokkal találkozunk, olvasunk. 
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Szemét: 

Számunkra fontos, hogy minél kevesebb szemetet termeljünk, igyekezzünk a szemétté vált 

dolgok újrahasznosítására. Szelektíven gyűjtjük a keletkezett hulladékot. Részt vettünk a 

TeSzedd mozgalomban és lakóhelyünk (Győrújfalu) környékét tettük rendbe. A gyerekek is 

lelkesen segítettek a gyűjtésben. 

 

 

7. Karbonböjt beszámoló – Erdélyiék 

 
1. hét 

A karbonböjtöt úgy kezdtük, hogy húsmentes napokat 

iktattunk be a család étrendjébe.  Az első ilyen napon 

például reggelire saját készítésű kakaós csiga készült, 

ebédre grillezett hal zöldséges bulgur körettel. Délután 

készítettünk smoothie-t a nyáron eltett vegyes bogyós 

gyümölcsökből, vacsorára friss saláta grillezett sajttal.  

 

 
 

A közeli célpontok esetén bevezettük a családi sétákat, így vasárnap nem kellett elővenni az 

autót, gyalogosan jutottunk el a misére és a nagyszülőkhöz. Ezt az egész karbonböjt ideje alatt 

megtartottuk.  
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2. hét 

 

A gyerekek rendszerint égve felejtik a lámpát amerre 

járnak. Esténként körbejártuk a lakást, lekapcsoltuk az 

égve felejtett lámpákat, az elektromos zongorát, kihúztuk 

a töltőket a konnektorból. Kihúztuk a borhűtőt, ilyenkor 

még a kamrában is elég hűvös van a borok tárolásához. 

A gázfűtést szinte egyáltalán nem indítottuk el, 

mindennap fával gyújtottunk be a kazánba.  

Családilag beraktuk az idei télen beszerzett hasábfát a 

színbe száradni.  

 

 
3. hét 

 

Zuhanyzás alatt bevezettük az „elzárom a csapot 

míg szappanozok” elvet. Emeleti fürdőszobát 

építünk, ide víztakarékos zuhanyrózsát és 

csaptelepeket vásároltunk, ami levegővel keveri a 

vizet.  

Hetente egyszer a három gyermekünk haját egy 

kádban mossuk. Ez nem csak víztakarékos, hanem 

kiváló családi program is lett egyben.  

 

A mosnivalókat logikusan összeválogatva sikerült 

csökkenteni a mosások számát, bár nem a felére. A 

nagy darab ruhákat vállfán szárítottuk, így a szárítógépet is kevesebbszer kellett elindítani.  

 
4. hét 

A hűtőszekrényt leolvasztottuk, sajnos vastagon el volt jegesedve az alsó fiók alatti rész. A 

kondenzációs rácsot ellenőriztük, nem volt poros. A sütőt kitakarítottuk.  

 

Karalábélevest főztünk, dupla adag zöldséget pucoltam hozzá, az egyik felét nyersen 

rágcsáltuk el, míg elkészült az ebéd. 

A két nagylányom vállalása nem csak konkrétan a karbonböjt miatt, hanem egész nagyböjtre, 

de ide is nagyon jól illik. Egészen húsvétig lemondtak a kedvenc sorozatuk nézéséről, és 

helyette minden este vasárnapot kivéve tornázunk együtt hármasban. 
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5. hét 

Vásárláskor vászontáskát használunk nejlonszatyor helyett. 

A családban van, aki varr ilyesmiket, tőle beszereztünk 

többet.  

 

A nem húsmentes napokra a húst a helyi hentestől 

szerezzük be.  

Nagy kedvenc a családban a sóska. A helyi gazdaboltban 

vásárolt sóskamagot elvetettük a kiskertben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


