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Versenyben a számláinkkal
Hasznos és nemes versengés folyt 2012. december 1. és 2013. február 1. között a Csalán Egyesület
jóvoltából. Huszonként háztartás nevezett be az Egyesület „Mérhető megtakarítások”
energiatakarékossági versenyébe és a résztvevők az elmúlt hónapokban szorgalmasan, rendszeresen
elküldték a gáz, villany és vízóráik állását a program koordinátorának, Szalay Tímeának. A verseny
lezárult, amelynek eredményeiről sajtótájékoztatóval egybekötött díjátadón kaptunk tájékoztatást.
„ A jelentkezőknek először egy háztartási adatlapot kellett kitölteniük, amelyben megadták a ház,
lakás méretét, állandó lakóinak számát, a falak jellemzőit, a fűtés, főzés és a melegvíz előállítás
módját valamint a vízhasználat alapvető jellemzőit. A nevezőknek az energiafogyasztási adatok
referencia értékeket is ki kellett deríteniük az elmúlt egy évből. Ehhez tudta a Greendependent
Intézet kalkulátora az idei fogyasztási adatokat hasonlítani, és ebből derül ki, hogy ki
takarékoskodott a legtöbbet.” – tudunk meg Kiss Renátától, a Csalán Egyesület programvezetőjétől.
A Csalán szakértői csapata nem hagyta magára a versenyzőket. Minden jelentkezőt kiadványokkal,
tippekkel, beszélgetési alkalmak megteremtésével segítettek, megteremve így az alapját egy
formálódó energiaközösségnek, amely benevezett a Greendependet Intézet országos versenyébe.
„ Elsősorban a fűtés és a melegvíz előállítás kapcsán kaptunk sok új és jól hasznosítható információt,
de egyéb kérdéseket, például az energiatakarékos világítást, vagy a légkondicionálás környezetbarát
alternatíváit is megbeszéltük. Mi eddig is elég tudatosan éltünk, ezért is volt meglepő, hogy még
mindig voltak megtakarítási lehetőségeink. A legnagyobb megtakarítást azzal értük el, hogy
kikapcsoltuk a fagyasztónkat, és most már kizárólag friss alapanyagokat használunk” – mondta el
Dányi Dániel, a verseny győztese.
Az eredményhirdetésre minden résztvevő meghívót kapott. Megtudtuk, hogy a legtöbben végig
bírták a versenyt, és a győztesek 17 család közül kerültek ki. A legeredményesebbekre értékes
ajándékok vártak- a győztes egy kerékpár kapott, a többieknek sátor, hálózsák, társasjáték jutott.
„ A nyereményben részesülők láthatólag nagyon örültek az eredménynek, de mindenki nyertes,
hiszen közösen jelentős, mintegy 3000 kg CO2 kibocsátástól kíméltük meg környezetünket. És e jó
érzés mellé minden résztvevő kis ajándékot is kapott. A Csalán versenye lezárult ugyan, de a
Greendependet Intézet Energiaközösségeink versenyéhez csatlakozva tovább mérjük
megtakarításainkat, tovább vetélkedünk, immár országos szinten. Célunk, hogy mi is ott legyünk
Magyarország legtakarékosabb közösségei között!” - zárta mondandóját Szalay Tímea, a verseny
koordinátora.
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