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Pér, 2020. január 15.   

„Légy vidám és tedd a jót, a 

verebeket pedig hagyd 

csiripelni!” 

Bosco Szent János 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Bosco_Szent_Janos


„Érdekes lenne megkérdezni az utca emberét, hogy szerinte mi a mai kor három legnagyobb 

problémája. Valószínű, hogy szinte mindenki említené a természeti gondokat, de ha 

visszakérdeznénk, hogy mit tesz ezek ellen, akkor gyanítom, csak hümmögne, hogy lényegében 

semmit. Szerintem a környezetvédelem nemhogy top három, hanem a legfontosabb. Hiába 

oldunk meg sok mindent a világban, ha egyénileg nem foglalkozunk a bolygónk védelmével, 

egyszer mindennek vége lesz. Hatalmas a felelősségünk!” 

Máté Bence 

Az első feladat nem volt más, mint a máskor is szokásos családonkénti energia felmérés és a 

tanulságos „energiazabálók és energiamatuzsálemek” listája–a közösségnek össze kellett 

írnia, hogy mi a közösségben a 3 legtöbbet fogyasztó ÁRAMMAL MŰKÖDŐ eszköz 

("energiazabáló"),és mi a közösségben a 3 legidősebb ENERGIÁT fogyasztó 

eszköz("energiamatuzsálem")? 

Na, nézzük, hogy mire jutott az Energia(ny)esők csapata 

Az energiamatuzsálemek: 

Talán számunkra ez volt a legnehezebb, mert a 

csapat többsége viszonylag fiatal, így nem túl 

idősek a használt elektromos berendezések. Azért 

megbújt egy két készülék a ház különböző részében. 

3. helyezett – MELEGSZEDVICS SÜTŐ 

Nem nagyon van használatba, egy picit idejemúlt. 

Konkrétan a korát nem sikerült megtalálni, de 

biztos, hogy 10 éven felül van.  

2. helyezett – KÉK KÜLTÉRI FÉNYCSŐ 

Egy régebbi fénycső, a mai karácsonyi hangulat 

„nélkülözhetetlen” hozzávalója. Korát szintén csak becsülni 

tudtuk. Legalább 10 éves. 

 

1. helyezett: LEHEL 330 LITERES 

FAGYASZTÓLÁDA 

Ugyan ez egy rendkívül régi darab és máig használatba van 

(az üzembehelyezéstől kezdve folyamatosan), még egyszer 

sem kellett javítani, semmi gond nem volt vele. 2 éve mértem 

a fogyasztását mérővel (most nem volt rá lehetőség), bár nem 

emlékszem a pontos adatokra, csak arra, hogy lényegesen kevesebb volt a fogyasztása, 

mint amit vártam, azaz nem volt kimagasló fogyasztása! És hogy mikor „született”? 

Pontosan 1990-ben lett üzembe helyezve, azaz idén ünnepli a 30. születésnapját. 

https://www.citatum.hu/szerzo/Mate_Bence


 
 

És most nézzük az energiazabálókat! Igazából több rangsort is feltudnánk állítani, 

annak függvényében, hogy sokat fogyaszt, de keveset használjuk, vagy kevesebbet 

fogyaszt, viszont nagyon sokat használjuk. De nézzük, hogy a végén mire is jutottunk! 

 

Az energiazabálók: 

 
3. helyezett: KÉK KÜLTÉRI FÉNYCSŐ, mely már az energiamatuzsálemeknél is 

szerepel. Karácsonykor igencsak szeretjük a fényeket, egy picit túlzásba is esünk (és 

vannak, akik nem is picit!). Előző karácsonykor még használatban volt, de úgy tűnt, 

hogy neki is szerepe volt a decemberi áramfogyasztásban, ami igencsak több lett, mint 

amit vártam. Ezért összehasonlítottam egy új, ledes karácsonyi füzér fogyasztását és a 

kék fénycső fogyasztását. 

ÚJ LED FÜZÉR   VS.    FÉNYCSŐ 

kevesebb, mint 10 w   365 w, úgy hogy volt rész, ami már nem világított 

(gyárilag 455 w) 

 

Végeredmény: HASZNÁLAT ALÓL VÉGLEG MENTESÍTVE!!! 

 

2. helyezett: PÁRAMENTESÍTŐ KÉSZÜLÉK 

Ez ugyan nem a legnagyobb teljesítményű készülék, 

azonban ebben az időben viszonylag sokat megy és két 

családnál is előfordul. Maga a készülék 355 wattot 

fogyaszt, ami még a fénycsőnél is kevesebb, de a 

működési idejével (naponta, akár több órát is 

működhet!) felkerült a dobogóra. A lila páratartalom 

mérő ismerős lehet!  Köszönjük szépen! 

 

Igen, Ő a nyertes fagyasztóláda, 

mely kerek 30 éve hibátlanul látja el 

a dolgát! 



1. helyezett: ELEKTROMOS SÜTŐ 

Januárban elérkezett a leolvasás időszaka. Mikor 

felvittem az adatokat, mindenkinek megmutattam 

az aktuális eredményt. Sajnos a legtöbb esetben 

mindenkinek többletfogyasztás jött ki. És jött a 

magyarázat: „Sok volt a vendég! Sokat ettek! 

Állandóan ment a sütő! Az ünnepek alatt csak 

főztem és sütöttem!”. Így lett az első helyezett az 

elektromos sütő. És hogy mennyi a fogyasztása? 

Mindenkinél, akinél elektromos sütő van 2000 watt 

felett van a fogyasztása. A legtöbb 2700 watt. 

Leginkább az ünnepi időszak miatt esett rájuk a 

választás.  

Azonban más készülékeket is meg kell említenünk.  

Ezek a következők: Vízforraló (1500-2100w), mikrohullámú sütő (900-1400 w), 

vasaló (1700-2400 w) 

 

 

„Komputer, mobiltelefon, internet, stb. Ez a bolygó már rég nem olyan, mint 

amilyennek az átlag ember képzeli. Ez egy energia, anyag és információáramoktól 

övezett valami, ami teljesen különbözik minden eddigi világtól, amiben eddig éltünk.” 
Csányi Vilmos 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Csanyi_Vilmos

