
Közösség neve: 

MENTŐCSOPORT 

 
baráti és családi közösség 



Kik vagyunk? 

 3 háztartásból 6 fő egy valódi mentőcsoport tagjai, mely önkéntes 

mentőcsoport célja, hogy segítse az emberi élet-, állat-, vagyon-

mentést és a természeti környezet védelmét a mezőkovácsházi  

és az orosházi járások területén (27 település):  

 - helyi és nemzetközi gyakorlatok, 

 - elsősegély-képzések,  

 - egészségügyi szűrések 

 - közös szabadidő programok: sportolás, túrázás 

 

 

 

 
 

Bekapcsolódott a családom két háztartása is a versenybe  

 

 

 



Honnan jöttetek? Hol laktok? 

 Deák család: 

 Miklós, Lilla és a kis Dávid 

 Somogy megye, Marcali 

 160 m², 32 éves, emeletes családi ház 

 3 éves központi fűtés, vegyes tüzelésű kazán  

 Szigetelés: van, külső falak vályogból, cserép  

korszerűbbre cserélve 

 

 Deák család: 
 Mátyás és Zsuzsanna 

 Békés megye, Mezőkovácsháza 

 102 m², 30 éves családi ház,  

 Fali szellőzős konvektorok és cserépkályha 

 

 

 



Vincze család:  

 Szilvia és Márta 

 Békés megye, Orosháza 

 80 m², 60 éves családi ház,  

 Tégla és vályog falazat 

 Fűtés: cserépkályha, vegyes tüzelésű kazán  

 

 

Szász Sándor és Császár Ildikó 

 Békés megye, Mezőkovácsháza 

 46 m², 26 éves lakótelepi lakás 

 5 éves fűtési rendszer: radiátorok 

 



Dobó család 

 Szülők: István és Judith 

 Gyerekek: Judit és Csilla 

 Békés megye, Mezőkovácsháza 

 98 m², 65 éves vályog-tégla falú családi ház 

 Szigetelés: - mennyezet: cirok, üveggyapot+hő tükör, hungarocell, 

          - padló: kőgyapot 

 Fűtés: parapetes konvektorok és kandalló 

 

 



…és miért jelentkeztünk a versenybe? 

 

 Kezdetben: az ENERGIACSÖKKENTÉS céljából,, önmagunk 
megmérettetése, kihívás, környezettudatos életmód megismerése, 
elsajátítása, példamutatás, gyereknevelési célok  

 Későbbiekben: kreatív feladatokon keresztül új ismeretek megszerzése, 
nyerési vágy 
 

Hogyan csökkentettük fogyasztásunkat? Legfontosabb eredményeink: 

Csapatunk megtakarítása: -20 %  
(a referencia időszakhoz képest 3 háztartásban többen lettek otthon) 

 Víz: -16 % 
 gyakoribb zuhanyzás 

 fürdővízzel való vécéöblítés 

 mosogatás és öblögetés álló vízben 

 öblögető vízzel való feltörlés 

 a csapból a meleg víz előtti hideg víz felfogása, felhasználása 

 kútvízzel való mosás forgótárcsás mosógépben 

 esővíz felfogása locsolásra 
  

 



 kuktában, illetve a szabadban 
való gyakori főzés, hideg ételek  
gyakoribb fogyasztása 

 lejjebb vettük a bojler hőfokát  

 csempekályhán, kazánon való vízmelegítés  

 a helyiségekbe hőmérőket tettünk, nappal  
hidegebbet tartottunk a lakásban 

 a konvektorok éjszakára teljesen levéve 

 redőnyök használata  

 ablakpárnák, szivacscsíkok az ablakokon, erkélyajtókon 

 dupla üvegezésű ablakok 

 függöny az ablakokon, ajtókon  

 szőnyegek szobákban, folyosókon, átjárókban 

 -„nyáron hűvös, télen meleg” – műhelymunkákra a pince 
hője hasznosítva 

 

 

Gáz: -22 % (fa -9%) 

 



Áram: -11 % nappali, -14 % éjszakai 

 

 csak ott volt felkapcsolva a villany, ahol tartózkodtunk  

 izzóinkat lecseréltük energiatakarékos és/vagy Led izzókra 

 elektromos berendezéseket csak használat idején tartottuk áram alatt 

 a készenlétet használó készülékek kikapcsolva 

 klíma helyett ventillátorok használata, lombhullató fák a ház előtt, terasz 

 akvárium konvektor mellé téve, világítása Led izzósorra cserélve, oxigén 

biztosítása növényekkel 

 napelemes kislámpák az udvaron 

 hagyományos tévé LCD-re való cseréje 

 lejjebb vettük a hűtő hőfokszabályzóját, kevesebb ajtónyitogatás (hideg ételek 

egyetlen nagy ételtárolóba téve), hűtő kondenzációs rácsának takarítása 

 mikrohullámú sütő és elektromos sütő használatának minimalizálása 

 bojlerek vízkövetlenítve, vízhőfok lejebb véve 

 ritkábban mosás automata mosógépben, csak teli mosógéppel, kisebb 

hőfokon való mosás, gyakoribb mosás Hajdú mosógépben 

 este korábban lefekvés, nappal kevesebb lakásban tartózkodás (kerti 

munkák, szabadtéri programok: sportolás, túrázás), családlátogatások 

 



 



Megtakarítások – meglepő dolgok 

 

 Ha időben elkezdjük a „versenyzést” még több megtakarítást 
értünk volna el 

 A megtakarításhoz nagyon sok, hasznos ötletet kaptunk a 
verseny során, melyeket hasznosítottunk, így értük el a végső 
eredményt 

 Meglepő dolgok: a készenléti üzemmódnak és a mikrohullámú 
sütőnek meglepően nagy az energiafogyasztása, a gáztűzhely 
elektromos sütője igazi energiazabáló 

 Mit tanultunk? 

 Tájékozódás, tudatosság, fogyasztásmérés fontossága, 
csapatmunka!!! családi és közösségi szinten egyaránt 

 Sok kis változtatással nagy eredmény érhető el. 

 A közös programok közelebb hozták a családokat és a  

 barátokat. 

 Szülői példamutatással a gyerekek környezettudatos  

 nevelése. 
 
 

 



 
Mit határoztunk még el a jövőre vonatkozóan? 

 Továbbra is megtartjuk a most bevezetett intézkedéseket, 

bevált szokásokat 

 Energiatakarékos gépek beszerzése 

 Fúrott kút 10 fokos vizének hasznosítása (klíma, lakás 

vízellátása) 

 Autóhasználat csökkentése: - kerékpáros és gyalogos 

közlekedés előtérbe helyezése 

 Tanultak, ötletek átadása a többi családtagjainknak, 

ismerőseinknek, tágabb környezetünknek 

 



 

 

 

 

Köszönöm a figyelmet,  

a verseny szervezők munkáját és segítségét,  

csapattagjaim kitartását! 

 


