
E.ON EnergiaKözösségek 2021-22 / 2. versenyfeladat 

 

A beküldött képek a Tolnai Megyei Illyés Gyula Könyvtár energiaközösség tulajdonát képezik. Ha szeretné felhasználni írjon az info@energiakozossegek.hu email címre.1 

MÁSFÉLFOKOS KARBON-BÖJT 2022 

EnergiaKözösség neve:  Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 

 

Név 1.hét: Lakhatás és energia 2.hét: Élelmiszerfogyasztás 3.hét: Mobilitás 
4.hét: Szabadidő, termékek és 

szolgáltatások 
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Ellenőrizzük a melegvíz 

hőmérsékletét és lejjebb tekerjük. 

Visszavettük a fűtést és 

csökkentettünk a lakás 

hőmérsékletét, amit igyekszünk 4 

héten keresztül tartani. 

Szabadon választott kihívás: Mind a négy 

héten csak szezonális összetevőkből 

készítünk min. 3 vacsorát. 

 

Selejteztünk a ruhásszekrényben és 2 

doboz gyerekruhát tovább adtunk. 

Selejteztünk mézes üvegeket, amiket 

további használatra visszavittünk a 

méhészetbe. 

Rendet raktunk a gyógyszeres 

szekrényben is és gyűjtőkonténerbe tettük 

a nem használtakat: 

Jártunk a Caritasnál is már nem használt 

párnával, lepedőkkel, szappanokkal… 

Ruhagyűjtő konténerbe tettünk régi 

cipőket és néhány ruhát. 
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A böjt ideje alatt lejjebb vesszük a 

termosztátot 1 fokkal. 

Szabadon választott kihívás: Húsos 

napok számának heti kettőre csökkentése 

Hétvégente biciklizős/túrázós 

programot szervezünk, nem autózunk 
Leszokom a kávéról 
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Ellenőrizzük a melegvíz 

hőmérsékletét és lejjebb tekerjük. 

Mind a négy héten tartunk egy-egy 

húsmentes napot. 

A böjt ideje alatt hétköznap min. 2 nap 

nem használjuk az autót – 

tömegközlekedünk, biciklizünk, 

gyalogolunk. 

Szabadon választott kihívás: Tavaszi 

nagytakarítást tartunk a 

ruhásszekrényben – barátokkal 

ruhacserét szervezünk. 
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A böjt ideje alatt csak 30 fokon 

mosunk. 

Szabadon választott kihívás: Mind a négy 

héten tartunk egy-egy húsmentes napot. 
 

Átnézzük a háztartást, és a még 

használható, de számunkra felesleges 

holmikat – pl. adományboltok 

segítségével – újrahasznosítjuk. 
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Ellenőrizzük a melegvíz 

hőmérsékletét és lejjebb tekerjük. 

Mind a négy héten tartunk egy-egy 

főzésmentes, nyers étel napot. 

Utazás vonattal, tömegközlekedéssel, 

vagy gyalog (bár nem ez volt a 

vállalásom) 

Szabadon választott kihívás: 

Közösségi programokkal, 

magbörzével, közösségi 

kertészkedéssel segítjük, hogy minél 

több család termeljen zöldséget a saját, 

vagy a közösségi kertben, vásároljon 

helyi termelőtől, csomagolásmentesen. 
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Kardos Etelka, a Magyar Permakultúra Egyesület elnöke tartott előadást: A permakultúra alapjai címmel, amit magbörze követett. 

Március 5-én tartott a Könyvtár egy magbörzét a frissen létrehozott magkönyvtár hirdetésére, ahol Gabi is meglátogatott minket. 


