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Gödöllői klíma-klub

  

2012. március 1.

  

Jelen volt: 14 fő.

  

Horváth Gábor úr az Unibond Bt. (Gödöllő, Kőrösi Csoma S. ú 33.) tulajdonosa fogadott minket.

Horváth úrban egy érdekes egyéniséget ismertünk meg. Színes gondolkodását jellemzi
cégének változatos tevékenysége is - Egyedi berendezések, ehhez tartozó építőipari
megoldások, alkalmazott kutatás, szél-, illetve vízenergiával működő mezőgazdasági
berendezések gyártása, forgalmazása, karbantartása, javítása; Kerítéslécek, komplett kerítések
gyártása; Mozgáskorlátozott felvonók gyártása, telepítése; Templomi burkolatok és bútorzatok
gyártása, beépítése.
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A telepen a kísérleti fázisban lévő komposztfűtést tekintettük meg, melyet a szomszédosfaapríték előállító üzemtől vásárolt alapanyaggal üzemeltetnek. (Ez a frakció egyébként darálásután égetésre kerülne.)A komposzt közepén hordóvázra feltekerve 100m kemény műanyagcső található, melynekközepén egy vastag cső megy át, amin keresztül szellőztetés és locsolás oldható meg. Akomposzt hője felmelegíti a csőben keringő vizet, mely a vegyi üzem levegőjét hivatott fagypontfelett tartani egy kis radiátor segítségével.  

Sajnos, mint Horváth úr elmondta a folyamat gyönyörűen elindult és az első 3 hétben 60°C-osvolt a víz hőmérséklet, azonban ez 3 hét után lecsökkent és 15°C-os marad – ezt a fagyokbanis tartotta. Az elmúlt napon pedig ló és tehén trágyát tettek bele, hogy a folyamatot újraindítsák.A fejleményekre majd később rákérdezünk. A kísérlet eddig csak részben tekinthető sikeresnek,de Horváth úr kitartóan tovább folytatja.  Aki szeretne kicsit jobban elmerülni a témában, annak ajánlunk néhány érdekes forrást:magyarul:http://www.elotiszaert.hu/letoltes/elofalu/EH-90/EH90_papir_2.pdfhttp://www.valkonya.hu/alternativ-energiak/bozotkomposzt/http://www.komposztkazan.hu/http://alternativenergiak.hupont.hu/8/komposztkazanhttp://kerecsen.tv/?m=201202angolul tudóknak:http://permaforum.hu/files/Another_Kind_of_Garden-The_Methods_of_Jean_Pain.pdf  Következő összejövetelünk 2012. március 24-én lesz, palánta és mag cserebere,garázs-bazárral egybekötve a Regina Ház udvarán (2100 Gödöllő, Röges u. 66.)  Kerti cserebere:        -  célja, hogy az érdeklődők palántát, virághagymát, facsemetét, magvakat, komposztot ésegyéb kerti eszközöket cserélhessenek egymás között, miközben megoszthatnak egymássalkertészkedéssel kapcsolatos tippeket, ötleteket is. Meglepetésként a biokiskertesek(http://biokiskert.hu/) is jönnek cserélni és árulni.     Garázs-bazár:        -  a Regina Alapítvány és Regina Fórum a kapott adományokból (bútorok, háztartásieszközök, ruhák, játékok stb.) vásárt rendez, amelynek bevételéből közhasznútevékenységeiket fejlesztik és bővítik.     További fontos dátumok:        -  2012. március 24.: palánta és mag cserebere, garázs-bazárral egybekötve a Regina Házudvarán           -  2012. április 21.: „Föld Napja Kislábnyomon” családi/háztartási energiatakarékosságirendezvény a Művészetek Házában és környékén     Mindenkit szeretettel várunk következő találkozóinkra is!      
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