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Gödöllői klíma-klub 

  

2011. január

  

Emlékeztető

  

Jelenlévők:

  

Kaszap Márta, Kaszap István, Laurán Csaba, Simó Móni és Pali, Tóthné Bogdányi Franciska,
Mandevillené Keresztényi Gizella, Nagy Henriette és 2 kisfia, Vadovics Edina és Kristóf, Veres
Gábor és Baranyi Gabi

  

Tervezett napirend:

  

· Gödöllői zöld oviban tartott előadásról beszámoló (Edina)

  

· Vita a húsevésről

  

· Veres Gábor előadása a fogyasztásméréssel kapcsolatban

  

· Story of Electronics film levetítése
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· Hírek a testvérklubunkról (Fownhope CRAG)

  

· Föld napi biciklis felvonulás

  

Megvalósult  napirend:

    
    1. A Föld napjára      tervezett biciklis felvonulás részleteinek megbeszélése. A következő     
dolgok vetődtek fel:   

     
    -  Ápr. 22. (a Föld Napja) Nagypénteken lesz – akadályozza ez vajon a felvonulás
szervezését?   
    -  Jó lenne a felvonulásra valamilyen egységes „jelzés” (pl. sapka, póló, zászló stb.) a
felvonulóknak.   
    -  A felvonulás után jó lenne programot is szervezni, pl. helyi együttesekkel koncert, esetleg
akadályverseny – ami egyébként minden Föld Napján van Gödöllőn.   
    -  Hamarosan össze kell hívni az első megbeszélést minden potenciális szervezővel.  

    
    1. Bemutatkozás az új      tagoknak. A bemutatkozás során a Kaszap család által mesélt
dolgok annyira      belelkesítették a tagokat, hogy megkértük őket, hogy legközelebb tartsanak   
  előadást a Balaton mellett található öko-birtokukról (Bokorliget), és az      ott végzett munkáról,
a gyökérzónás szennyvíztisztító rendszerről, stb.   
    2. Edina mesélt róla, hogy volt a gödöllői      Zöld Oviban előadni a GATE Zöld Klubosokkal
együtt, ahol kb. 60-an voltak,      nagy volt az érdeklődés, és a klíma-klubról is beszélt, vitt
szórólapokat.      A résztvevőknek a biciklis túra/felvonulás ötlete is tetszett, szívesen      részt
vennének rajta.   
    3. Vita a húsevésről:  

  

· Házi feladat volt, hogy a mostani klubtalálkozóra elolvassunk egy cikket, ami a húsevés
előnyeiről/hátrányairól szól. Tervek szerint minden találkozóra kiválasztunk egy olvasmányt,
amit otthon mindenki elolvas, és aztán beszélünk róla.

  

· Kristóf javaslata szerint két csoportra bomlottunk, az egyik csoport (a lányok) érveket
gyűjtöttek a vegetarianizmus mellett, a fiúk pedig érveket gyűjtöttek a húsevés mellett. Ezután
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egy vita keretében ismertettük az érveket.

  

Főbb érvek:

        

Húsevés mellett

  

Vegetariánus   étrend mellett

  
    

Finom

  

Környezeti szempont   (a húsevésnek sokkal nagyobb a karbon-lábnyoma)

  
    

Több benne az   energia, fontos fehérjeforrás

  

A területigénye   sokkal kisebb a növénytermesztésnek - a szegényebb régiókat is el lehetne   látni, ha kevesebb húst ennénk

  
    

A trágyával   visszavihetők a tápanyagok a földbe

  

Állatvédelmi okok

  
    

Egyes vadállatok   populációnagyságának szabályozására szükség van (amiknek a természetes   ellenségei már eltűntek)
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Lelkiismereti okok

  
    

Nehéz megszervezni   a tisztán növényi alapú étkezést

  

Egészségügyi okok,   egyes betegségek a sok húsevéssel vannak kapcsolatban (pl.: köszvény)

  
    

 

  

Vallási okok

  
      

  

· Felvetődött, hogy nehéz az embereket pusztán környezeti szempontokkal meggyőzni, hogy ne
egyenek (olyan sok) húst, főleg, hogy rengeteg tévhit kapcsolódik a vegetarianizmushoz. Pl.: a
növényeken élők mindig éhesnek érzik magukat, mert kevesebb az energia a növényi
táplálékban. Ezt meg lehet cáfolni azzal, hogy vannak nagyon sikeres vega sportolók, sőt,
olyanok is, akik azután lettek sikeresek, hogy felhagytak a húsevéssel. Ilyen példákat kéne
gyűjteni, hogy a tévhiteket eloszlassuk.

  

· A másik tévhit, ami az emberekben még mindig él, hogy a hús drágább, ezért a húsevés
összekapcsolódott a jóléttel. Aki vega, az szegény. Ennek történelmi okai vannak.

  

· A következő tévhit, hogyha az ember nem eszik húst, akkor hiánybetegségei lesznek. Ez is
tévhit, helyesen megszervezett növényi étrenddel semmilyen betegség nem alakul ki, főleg,
hogyha az ember tejtermékeket és tojást is eszik.
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· Szó volt arról is, hogy milyen módszerekkel lehet segíteni az átállást. Sokszor elég problémás
az, hogy milyen ételeket is főzzünk, ha hús nélküli étrendre szeretnénk áttérni. Vannak olyan
ételek, amik ízre nagyon hasonlítanak a húsos ételekre, de igazából nem azok. Egyre nagyobb
igény van arra, hogy összegyűjtsünk néhány receptet és közkinccsé tegyük.

  

5. Mire az összes húsevéssel kapcsolatos dolgot megbeszéltük, nagyjából le is járt az időnk.
Végül megszavaztuk, hogy Gábor előadását a fogyasztásokról még meghallgatjuk, mert az sok
embert érdekelt.

  

Néhány fontosabb dolog az előadásból:

  

· A hűtőgép 30%-kal többet fogyaszt, amikor otthon vagyunk, és nyitogatjuk.

  

· Egyébként kb. 11kWh-t fogyaszt havonta

  

· A laptopok közül a minilaptop kevesebb, mint feleannyit fogyasztott, mint a nagy gépek. A
háztartásban egyébként ezek fogyasztottak a legtöbbet a hűtő után, 10 kWh-t egy hónapban.
Ezen kívül a töltők, habár nagyon keveset, de akkor is fogyasztottak, ha gép nélkül voltak
bedugva a konnektorba.

  

· A mobiltelefonok töltői a hiedelemmel ellentétben bedugva hagyva se fogyasztottak. Havi
fogyasztásuk: 0,1 kWh

  

· A gázcirkó megdöbbentően sokat fogyasztott, tekintve, hogy nem is elektromos árammal
történik a fűtés, csak a keringető szivattyú és a kijelző elektromos. Ennek ellenére télen a
fogyasztása 10 kWh környékén mozog egy hónapban.

  

· Kiderült, hogy egy 30 fokos, 73 perces mosás harmadannyit fogyaszt, mint egy 60 fokos, 90
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perces. A mosásra egyébként 5,5 kWh megy el egy hónapban

  

· A hajszárító fokozatai is igen különböző mértékben fogyasztottak. A legalacsonyabb ventilátor
fokozat és legalacsonyabb hőmérséklet esetén a készülék tizedannyit fogyasztott, mint a
legmagasabb fokozatokon.

  

· A kenyérsütő a sütés közben, mikor melegített, 10X annyit fogyasztott (600W), mint amikor
csak gyúrt (60W).

  

· Megdöbbentő, hogy a mikrohullámú sütő egyébként is nagy fogyasztása mellett akkor is
5W-os teljesítményt jelzett a fogyasztásmérő, amikor nem működött a gép, csak be volt dugva.
Szóval érdemes teljesen áramtalanítani, amikor nincs használatban.

  

· A havi fogyasztás megoszlását a következő ábra mutatja:

  

  

A teljes előadás itt megtalálható .

  

Edina és Kristóf fogyasztásméréssel kapcsolatos beszámolóját a következő alkalommal fogjuk
meghallgatni.

  

A filmre sajnos szintén nem maradt időnk, azt is a következő találkozón fogjuk megnézni.
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A legközelebbi klub 2011. február 16-án lesz.
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