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MÁSFÉLFOKOS KARBON-BÖJT 2022 

EnergiaKözösség neve: Zölden Könnyebb 

  

 

Energiás kihívás: A böjt ideje alatt csak 30 fokon 
mosunk. 

Mind a négy héten tartottunk egy-egy 
főzésmentes, nyers étel napot. Kirándulások 
alkalmával nem volt nehéz betartani. 

Energiás kihívás: Autó helyett vonatozás eredménye 
4*12,84 kg CO2 megtakarítás, mert a párommal 
ketten mentünk Budapestre oda és vissza. 

   

Átnéztük a háztartást, és a számunkra felesleges 
holmikat ruhagyűjtőben helyeztük el. 

A kedvenc főzés nélküli ételem a 
gyümölcsjoghurt házi eltevésű gyümölccsel. 

A böjt ideje alatt többször mentünk hosszabb-
rövidebb bicajtúrákra. 

mailto:info@energiakozossegek.hu


E.ON EnergiaKözösségek 2021-22 / 2. versenyfeladat 

A képek a Zölden Könnyebb energiaközösség tulajdonát képezik. Amennyiben szeretné felhasználni, kérjük írjon az info@energiakozossegek.hu email címre. 
2 

Család: Reszl Berta Család: Reszl Berta Család: Reszl Berta 

 

 

 
 

 
Energiás kihívás: Lejjebb vesszük a termosztátot 1 
fokkal. 

Energiás kihívás: Mind a négy héten tartunk egy-egy 
húsmentes napot. 

Túra a Bakonyban 

 
 

 

Szabadon választott kihívás: Edzőteremben Szabadon választott kihívás: A böjt ideje alatt csak 30 Szabadon választott kihívás: Kazán karbantartás, 
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tartottuk a kütyü-  és internetmentes estéket. fokon mosunk. vízkötlenítés. 

Család: Gurdon Judit Család: Gurdon Judit Család: Gurdon Judit 

 

 

 

 

 

Energiás kihívás: A böjt ideje alatt lejjebb 
vesszük a termosztátot 1 fokkal. 

Energiás kihívás: A Koloska-völgy biciklivel: rengeteg 
hóvirág és hunyor pompázott! 

Energiás kihívás: A böjt ideje alatt hétvégente 
biciklizős/túrázós programot szervezünk, nem 
autózunk. 

Család: Lendvay Lívia Mária Család: Lendvay Lívia Mária Család: Lendvay Lívia Mária 
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Szabadon választott kihívás: Mind a négy 
héten tartunk egy-egy húsmentes napot. 

Szabadon választott kihívás: A böjt egész ideje alatt 
húsmentesen táplálkozás. 

Szabadon választott kihívás: Saját szedésű 
medvehagymával. 

Család: Lendvay Lívia Mária Család: Lendvay Lívia Mária Család: Lendvay Lívia Mária 
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Szabadon választott kihívás: A böjt ideje alatt csak 
30 fokon mostam. 

Energiás kihívás: Mind a négy héten tartunk egy-
egy főzésmentes, nyers étel napot. 

Komposzt felhasználása: kütyümentes elfoglaltság 

 

 
 

Átnéztem a háztartást, és a még használható, de 
számomra felesleges holmikat ukrajnai 
segélycsomagba adományoztam. 

Energiás kihívás: Autómentes napok: Zircen séta a 
friss bakonyi levegőn. Zircen nem szokatlan a havas 
táj sem. 

Kütyümentes elfoglaltságként kertészkedtem.  

Család: Szlivka Oktávia Család: Szlivka Oktávai Család: Reszl.Berta 
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Energiás kihívás: A böjt ideje alatt csak 30 fokon 
mosunk. 

Energiás kihívás: Mind a négy héten tartunk egy-
egy húsmentes napot. Quinoa saláta. 

A böjt ideje alatt hétköznap nem használtam autót – 
kerékpárral jártam munkába is és kerékpártúráztunk. 

Család: Várszegi Péter Család: Várszegi Péter Család: Várszegi Péter 

 

 

 
Átnézzük a háztartást, és a még használható, de 
számunkra felesleges holmikat elajándékoztuk. 

Fahéjas alma – zeller és üvegtészta 
bambuszrüggyel. 

Húsmentes étel: Borsóleves, túrósbatyu, alma 

Család: Várszegi Péter Család: Várszegi Péter Család: Várszegi Péter 
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