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LÚK - Lelkes Újpestiek Köre EnergiaKözösség 

2. feladat: Áram-megtakarítási kihívás, élménybeszámoló1 

 

A csapatból mind megpróbálkoztunk a kihívással, négyen sikerrel jártunk, egy 

család a házban folyó felújítási munkák miatt csak 20%-ot ért el, egy pedig 

egy erőteljes betegséghullám miatt elbukott.  

A kvízes feladat nagyon megmozgatta a csapatot egyébként, az egyik 

család ledes izzó-hívő lett, egy másik pedig komoly kutatásokat végzett 

internethasználat témakörben, és súlyos dolgokra derített fényt, amiből 

jó kis beszélgetés kerekedett.  

Az áramcsökkentős hét pedig mindannyiunknak jót tett kicsit - najó, a 

betegeknek nem... -, igyekeztünk családi élménnyé tenni, volt azért pár 

nem túl lelkes családtag...  

Ezen kívül: a közösség egyik tagja a mosdóba-mellékhelyiségbe felszerelt egy 

mosdókagylót, és annak a lefolyócsövét a WC-tartály öblítő csövébe kötötte 

be, így a kézmosással öblítik le azóta, amit lehet - megspórolva a WC-

lehúzást. (ld. kép)  

És tulajdonképp az áram-megtakarításhoz tartozik még ugyanebben a 

háztartásban a mosógéphez beszerzett mobilcső is (ld. kép). Mivel közel a 

mosógép a konyhai mosogatójukhoz, egy 300 ft-os csővel alkalmanként kb. 

10 mp ráfordítással (a cső csatlakoztatása a csaphoz) megoldható, hogy a 

mosógép beindítása előtt meleg vízzel töltsék fel a masinát. Így a gépnek már 

nem kell melegíteni a vizet, amivel felére/harmadára csökkenthető a mosás 

áramfogyasztása. A versenyhéten végül egyáltalán nem használták a 

mosógépet, ezért majdnem elfelejtettük megemlíteni ezt az újítást, pedig 

már másfél hónapja használják - és ennek az eredménye is meglátszik a 

fogyasztásuk csökkenésén.  

Illetve a közösségben többen rendelkeznek elektromos főzőlappal, így a főzés 

is érdekes volt, és nagy sikert aratott ez az ötlet:  

[Okoskonyha: unod az irodai ebédet?] 

 

Szóval ismét köszönjük a versenyt, nagyon hasznos volt!  

                                                           
1
 Ez a dokumentum még a feladatok értékelése előtt készült, az érdekes tapasztalatok megosztása érdekében :) 

http://wmn.hu/2016/03/20/okoskonyha-unod-az-irodai-ebedet-probald-ki-ezt-a-nagyszeru-trukkot/
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Fürdés és fogmosás gyertyafényben:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosogatás kézzel, álló vízben:     Áztatás mosás előtt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

TV helyett - kreatív elfoglaltság, rajzolás és társasjáték: 

 


