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Beszámoló

  

2012. október 17.

  

  

Helyszín: Civil Ház, Gödöllő Szabadság út 23.

  

Jelen volt: 14 tag + 2 új érdeklődő = 16 fő.

  

  

Ismét tartalmasan töltöttük az időt, sok ötletet és hasznos tippet osztottunk meg egymással,
többek között ezekről esett szó:

  

1. Beszámoló az angliai testvérklubban és egy brüsszeli energiatakarékos házban tett
látogatásról

  

Edina és Kristóf szeptember végén látogatást tett Brüsszelben egy felújított energiatakarékos
házban, melynél nagyon sok innovatív, praktikus, valamint hagyományos dolgot vetettek be a
tulajdonosok. Ilyen volt többek közt:

  

· az esővíz gyűjtése a ház alatti ciszternában és annak felhasználása a WC-k öblítésére,
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· a szociális lakásbérleti programban történő részvétel, melynek keretében a szociálisan
rászoruló bérlők havi rezsi költsége a beépített energiahatékony berendezések és megoldások
révén megspórolt összeggel csökken,

  

· zöld homlokzat,

  

· a közel nulla energia felhasználású épület kialakítása hagyományos régi sorházakból.

  

  

Ezután az angliai testvérklubunkat látogatták meg és két fontos eseményről számoltak be
nekünk a Fownhope-i CRAG-el kapcsolatba:

  

· Sikeres biomassza projekt  beindítása közösségi tulajdonú vállalkozás keretében – az összes
részvényt a környéken lakó magánszemélyek vásárolhatták csak meg, hogy minél jobban a
magukénak érezzék az üzemet környezeti és munkahelyteremtési szempontból. A
testvérklubunk két tagja pont egy évvel ezelőtt meséltek nekünk a tervekről itt Gödöllőn 
(
http://klimaklub.greendependent.org/hu/godolloi-klima-klub/klub-beszamolok/58-19-klub-2011-
szeptember.html
)
.

  

· hEnergy Week (Herefordshire Energia Hét) – Egyik társszervezőként a Fownhope-i CRAG
közreműködésével immár harmadik éve szervezték meg Hereford megyében azt az egyhetes
programsorozatot, melynek célja a környékükön fellelhető energiahatékonysági és
klímatudatosságot növelő jó példák bemutatása. A hét keretében több mint 100 rendezvényt
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tartanak a szénszegény életmód témakörében.

  

A klíma-klub tagjai felvetették, hogy itt Gödöllőn is lehetne hasonló közösségi tulajdonú
vállalkozás keretében biomassza üzemet indítani (pl.: iskolában, ahol a szülők és dolgozók
lehetnének a részvényesek), valamint jó példákat bemutató programot szervezni.

  

  

2. "Termeld magad!" - háztáji biozöldség termesztési tanfolyam

  

A klub vendégeként Matthew Hayes ismertette a Nyitott Kert Alapítvány új programját, mely
keretében a szervezet gyakorlati, rövid tanfolyamokat tart a háztáji léptékű gyakorlati
élelmiszertermelésről zsámboki tankertjében. A tanfolyamok mindazok számára nyitva állnak,
akiket érdekelnek a saját élelem megtermelésének egyszerű, gyors és gyakorlati módszerei.

  

Az évszakokhoz alkalmazkodó, egy-két napos tanfolyamok elvégzéséhez nincs szükség
előzetes tapasztalatokra, csak a természetes kertészkedés iránti nyitottságra.

  

A tananyagban többek között szerepel: háztáji biozöldség- és gyümölcs-termesztés,
komposztálás, élelmiszerkert tervezése, kis léptékű baromfitartás, igáslovakkal folyó munka az
élelmiszertermesztésben, méhészkedés.

  

További információ: www.nyitottkert.hu ; info@nyitottkert.hu ; +36 70/771-9349

  

  

3. Gyümölcsfák kerestetnek gondos gazdát
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A GreenDependent júniusban tartott nemzetközi konferenciáján  adományokat gyűjtött a
résztvevőktől a rendezvény karbon-lábnyomának semlegesítése céljából.

  

A befolyt összegből 45 db őshonos gyümölcsfát szereztek be, melyek közül 10 db a „Tiszta
Udvar – Rendes Ház Gödöllő 2012” cím nyertesei között kerül szétosztásra, a maradék 35 db
csemete azonban ezúton keres gondos, szerető gazdákat.

  

Az igényeket a vera[kukac]greendependent.org címen lehet jelezni 2012. október 31-ig.

  

  

4. Energia-megtakarítás otthon, beruházás nélkül

  

A közös eszmecsere kapcsán a Kislábnyom kampányban legjobban szereplő Laurán, Szabó és
Illés családok képviselőinek szakértő útmutatása alapján az alábbi témákat jártuk körül:

  

a) Mivel sikerült a legtöbb energiát megtakarítani?

  

  

· fűtés: 
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- Ha otthon vagyunk napközben, tartózkodjunk a konyhában, nappaliban, így elegendő a közös
helyiségek fűtése (kiegészítő fűtéssel, mint például a cserépkályha vagy a sör-kollektor még
többet takaríthatunk meg).

  

- Jelentős megtakarítás érhető el, ha a hőfok szabályzót 1-1,5 °C-al lejjebb állítjuk, és inkább
pulcsit veszünk a pólóra.

  

- Ha tehetjük, télen aludjunk közös szobá(k)ban, így kevesebb helyiséget kell állandóan fűteni.

  

- Szereljünk minden szobába hőmérőt, így ha hidegnek is érezzük a szobát, megnyugtató, ha
látjuk, hogy megfelelő a hőmérséklet.

  

- Bár beruházás kategória, sok fűtési energiát lehet megtakarítani falfűtés kialakításával is.

  

  

· víztakarékosság:

  

- Rövid, 3-5 perces zuhanyzás, melyhez nagy segítség a fürdőszobai homokóra.

  

- Ha a bojler messze van a zuhanytól, sok hideg vizet kell kiengedni, mire meleg víz jön a
csapból, ezért érdemes a kezdeti hideg vizet vödörbe felfogni, mert ez még locsolásra,
mosásra, állatok itatására, mosogatásra is alkalmas.

  

- Mosáshoz használt öblítő vizet, zöldségpucoló vizet érdemes gyűjteni, mert WC öblítésre,
felmosásra még használható.
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- Általában a WC tartályokon állítható, mennyi vízzel öblítsen, úgyhogy érdemes ellenőrizni.

  

- Használjunk kézmosóval kombinált WC-tartályt. Hogyan alakítsuk át WC tartályunkat házilag: 
http://www.instructables.com/id/Hack-a-Toilet-for-free-water./

  

- Régi bojler tartály kiválóan alkalmas a szürkevíz tárolására.

  

- Hasznos segítség a konyhában a zöldségpucoló kesztyű, mellyel a zöldség héját könnyen
ledörzsölhetjük a kesztyű tenyerén található durvább szemcsék segítségével, így kevesebb idő
és víz is elegendő a zöldségek tisztításához. A kesztyű korlátozott számban beszerezhető Illés
Marika klubtársunknál.

  

- A régi szennyvízgyűjtő átalakításával nagyobb esővíz tároló alakítható ki a kertben.

  

- Esővízgyűjtők elhelyezése a kertben (pl.: hordó) a növények locsolására.

  

- Egy ügyes vízszerelő segítségével és kevés anyagi befektetéssel ki lehet vezetni a mosóvizet
a kertbe, ahol locsolásra használható (csak ha környezetbarát tisztítószert használunk!).

  

  

· elektromos áram:

  

- A lakásban több főkapcsoló kialakításával egy gombnyomással több, egy időben használatos
készülék áramtalanítható egyszerre (pl.: számítógép+monitor+nyomtató vagy TV+DVD
lejátszó+set up box+zenegép).
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- Használjunk elektromos kisgépek helyett inkább kézi erővel működtethető eszközöket (pl.:
kenyérvágó kés, elemes óra, kézi habverő, stb.).

  

- Éjjelre, több napos utazások előtt áramtalanítsuk elektromos berendezéseinket.

  

- Takarítsuk rendszeresen hűtőgépünk hátulján a hűtőrácsot.

  

- Új gép vásárlása esetén válasszunk legalább A vagy A+-os berendezéseket, melyek ugyan
drágábbak, de többletköltségük akár pár hónap alatt megtérül.

  

- Próbáljuk kikapcsolni a mélyhűtőt vagy a hűtőládát, hiszen nyáron rengeteg friss zöldségből
válogathatunk, télen pedig kinn is tárolhatjuk (erkély, terasz, verem) terményeinket. És
válasszunk egyéb tartósítási módozatokat!

  

- Ellenőrizzük villanybojlerünkön a hőfok beállítását! A legtöbb esetben lejjebb tekerhetjük,
sokszor a 40-50 °C is elegendő.

  

- Mikrohullámú sütő nagyon káros, inkább ne használjuk.

  

  

b) Hogyan lehet bevonni a családtagokat?

  

· Tartsuk számon a megtakarításunkat, s az összeget fordítsuk családi programokra, vagy
egészítsük ki belőle a zsebpénzt.
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· Tartsunk karbon-mentes családi estéket, amikor csak a feltétlenül szükséges elektromos
készülékeket/eszközöket használjuk (pl.: ajándékkészítés, társasjátékozás, közös főzés, nyers
ételek kipróbálása).

  

· Szervezzünk több autómentes közös programot (pl.: gombaszedés ősszel)

  

  

Köszönjük mindenkinek, hogy saját tapasztalatait, jó gyakorlatait megosztotta a közösséggel!

  

  

  

Következő összejövetelünk: 

  

Látogatás a Kerepes melletti Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központba 2012. november
17-én  (szombaton)
10-12 óra között.

  

A hulladékkezelőben körbevezetnek minket és ismertetik a telep működését.

  

Egyszerre csak 50 embert tudnak fogadni, s mivel a látogatók listáját előre le kell adni, kérjük,
hogy jelezzétek előre a vera[kukac]greendependent.org címen, hányan jönnétek.
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Igény szerint közös telekocsis utazás is szervezhető.

  

  

  

Mindenkit szeretettel várunk következő találkozóinkra is!

  

  

 9 / 9


