
Karbon böjt 
Gödöllő Kikapcsol 

A Közösség a háztartások egyéni módosítási lehetőségeinek fenntartásával javarészt a GreenDependent által összeállított karbon-böjti naptárat követi 

Karbon-böjtünk során azt kértük közösségünk tagjaitól, hogy hetente küldjenek rövid, lehetőség szerint képpel kísért beszámolót az adott hét eseményeiről. 

Azon tagjaink beszámolói, akik nem heti szinten, hanem egy összefoglalóban küldték el a böjt eseményeit, a heti bontású beszámolók után olvashatóak.  

Óra leolvasások 

Név 
Óraleolvasás történt (I=igen/N=nem) jelenlegi 

megtakarítási állás 
csapatba 

számít 
Megjegyzés beszámolót írt 

03.01 03.05 03.12 03.19 03.26 03.31 

Ági N N N N I I 04.05 -21,48% I ref. nagyon rövid I 

Csenge I I I I I I +11,44% N csak koordinál I 

Csilla I I I I I I -4,72% I  I 

Evelyn N N I 03.10 I N I 04.05 +44,33% I  N 

Furugh - - - - -  - I  méréssel nem I 

Gizella I I I I I I +3,57% I  I 

Heni N N N N N I -5,31 % I 
csak március végén 
olvasott le 

N 

Márti I N I I I I +23,68% I  I 

Orsi I I I I I I 04.05 +1,29% I  I 

Péter I N I I I I +12,47% I  I 

Szandra I I I I I I -17,51% N csak koordinál I 

Zita I I I I I I - I nincs referenciája I 

Jelmagyarázat: Lila háttér: túlfogyasztása van, zöld: megtakarítása van, I: a héten a többletfogyasztás irányába mozdult el, I: a héten a megtakarítás irányába 
mozdult el 
 



Beszámolók 
1. hét 

Zsemberovszky Csilla 

03.02. Nem csavartam ki villanykörtéket, helyette igyekeztem kevesebbet használni, ami elég jól 

sikerült. Mosogatásnál például nem használtam a helyi világítást, nélküle mosogattam. Remélem, jó 

lett (tapintásra biztosan)! 

03.03. A húsmentes pénteket, illetve a főzés nélküli ennivalókat gond nélkül abszolváltam, mivel 

egymagamra amúgy is ritkábban főzök. 

03.04. A mikró használata még gondot jelent, de talán ha beszerzek kisebb edényeket, amikben 

melegíteni is tudok, talán nem lesz gond. (Bár nem annyira látom a különbséget energiafelhasználási 

szempontból a villanytűzhely és a mikró közt.) 

 

Vásárhelyi Csenge 

Óraleolvasás nagyon izgalmassá vált ilyen gyakoriságnál, ugyanis 

könnyebben összeköthető, hogy az adott pár nap alatt, mely 

eszközöket használtam, és az mekkora fogyasztásnövekedést 

jelentett. 

03.02. Villanyégőt mi nem csavartunk ki, nem is tudunk, hisz az egész 

háztartásunkban csak 7 lámpa van, a legtöbb helységben csak 1. 

Azonban minden éjszaka áramtalanítjuk a wifi routert a böjt kezdete 

óta. 

03.03. A húsmentes péntekek mellett húsmentes hétfőt és szerdát is 

tartok - eddig sikeresen!  

03.04. A szombati főzés nélküli ebéd jól működött, hiszen a 2. 

koordinátor képzés keretében szendvicsebédet fogyasztottam, este 

pedig müzlit vacsoráztam. 

 

Mandeville Gizella 

03. 02.  Már elég kevés helyem van, ahonnan takarékoskodhatok az izzókkal, mert már a csillárokban 

eddig is ki volt csavarva a fele, de  azért még találtam az egyikben kettőt a másik kettőben egyet – 

egyet, amit kicsavarhattam. 

03.03. Javarészt hús nélkül étkezem, így könnyű betartanom egy egynapos húsmentes diétát, csak 

arra kell figyelnem, hogy az egyik nap péntekre essen és ezt a böjtnapot is betartottam. 

03.04. Főzés nélküli napon nagy adag salátát készítettem F. Nagy Angéla salátás könyvének 

felhasználásával.  Volt benne cékla, fekete- és piros retek, alma, banán, petrus banán, kivi, sárgarépa. 

Ízesítések: torma, mustár, majonéz, balzsamecet fokhagyma, hagyma, sőt egy fél deci bor is. Nagyon 

Router, kislámpa, laptop bedugva/ éjszakára kihúzva 



finom lett, de félek, hogy az arányokat nem tudom megismételni, mert nem írtam fel. A vacsora után 

kezembe vettem imádott hangszeremet, a gitárt. Szerencsére több számot is tudok fejből, így a 

gyertyafényes láthatás sem volt akadály. Hasznos és pihentető volt a korai lefekvés. (recept 

googledocsban is szerepel: http://bit.ly/2oU1EEr 

Szomor Szandra 

Március során minden nap - lehetőség szerint reggel és este is - leolvassuk a villanyórát, és felírjuk, 

hogy aznap milyen áramot igénylő tevékenységeket végeztünk, hogy jobban megértsük, miért ugrott 

meg február során az áramfogyasztásunk. 

03. 02. Az egyik égőnk a karbon-böjt előtt pár nappal kiégett, 

így ezt már nem cseréltük ki, szerencsére pont egy két égős 

csillár egyik tagja volt. Így a konyhában most csak egy égő van, 

és a legmeglepőbb az, hogy nem igazán érezni a különbséget, 

nem tűnik ettől a helyiség sötétebbnek. 

A másik áldozat a fürdőszobai plafonon található égő lett, 

most csak a tükör feletti lámpát használjuk. 

03. 03. Lévén, hogy mindketten vegetáriánusok vagyunk, nálunk minden egyes nap húsmentes. Ezért 

jövő héttől minden héten egy nyers napot iktatok be a magam részéről, szerdánként tervezem ezt 

megejteni. 

03. 04. Napközben dolgoztunk, estére pedig vendégségben voltunk, így ez a nap otthon árammentes 

nap lett. A gyertyafényes otthoni vacsorát egy másik nap pótoljuk. 

Antal Orsi 

A böjtöt igyekeztük komolyan venni, a feladatok jelentős részét végre is hajtottuk, de minden 

számításunkat, és reménybeli megtakarításunkat keresztülhúzta a mosás, két ok miatt: 

1. Középső gyermekünk kiscsoportos ovis, és még elő-elő fordul vele, hogy a délutáni alvás alatt 

bepisil. Ilyenkor az ovi hazaadja az ágyneműt (a huzatokat), amit kézzel akár ki is tudtunk 

volna öblíteni, és másnap visszavinni, de sajnos az óvoda mosógépe elromlott, így 

hazaküldték a teljes felszerelést, paplan, párna stb. Ezeket muszáj volt rögtön gépbe tenni, 

ebben a hónapban eddig kétszer. 

2. Elindult a kertszezon, azaz elkezdtünk eljárni a 

zalai telkünkre, ahol viszont a télen bezsákolva 

4hónapot pihenő ágynemű egy részét, illetve a 

nem bezsákolt ruhanemű egerek látogatta részét 

kellett szintén soron kívül mosni.. Ez jelentős 

többletfogyasztás. 

03.02. Egy égőt kitekertünk, plusz van 2-3 lámpa, amit 

sosem használunk.  

03.04. Zalában voltunk a telken, ahol nincs se víz, se áram, így nem volt nehéz dolgunk árammentes 

programot szervezni, és nyers ebédet készíteni  

  

Március 2. 
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Zsembery Zita 

Múlt héten nem voltam otthon több napot, így a böjt kevéssé ment, de szombat este társasoztunk a 

gyerekkel, meg alig nyomkodja most a kütyüjét, mert rákattant az olvasásra. Hétvégén sokat voltunk 

kint a kertben (mi tavaszi munkákat csináltunk, Panni meg a barátnőjével görkorizott). 

 

Mátyás Evelyn 

Tegnap este érkeztünk haza a síelésből. Sajnos előtte kórházban voltunk a legkisebbel – ott alvással, 

így kiment a fejemből az óraleolvasás, böjtölés. 

 
2. hét 

Zsemberovszky Csilla 

03.09. Megint eltelt egy hét.  Egy alkalommal sikerült nem a mikróban melegítenem az ennivalót! 

Persze, kérdéses, hogy a villanytűzhely mennyivel fogyasztott kevesebbet vajon... Mérni sem igen 

lehet, mert be van építve a falba a csatlakozás. Ahol még elbuktam a héten, az a hajszárítás volt. 

Egyszerűen nincs olyan meleg, hogy hagyhatnám magától megszáradni a hajamat. Nyáron szoktam 

így, de most nem mertem bevállalni.  

Március 4., saliebéd 
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márc. 4., napenergiával fűtött 
babaaltató 

Márc. 4., napelemes világítás bent …
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Márc. 4., árammentes szabadidő 
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03.11. A hűtőt nem olvasztottam le, mivel önkiolvasztós. Viszont kimostam a lenti részt, és 

leporoltam a rácsot! 

03.12. Az óraállásaimat feltöltöttem, sőt, a jelszót is sikerült megváltoztatnom! Ezzel a 

sikerélménnyel búcsúzom 

 

Vásárhelyi Csenge 

03.07. A héten fokozottan figyeltem a telefontöltőket, mivel 

néha bedugva maradnak, de szerencsére, csak egyszer kellett 

kihúznom feleslegesen bedugva hagyott töltőt. A router 

áramtalanítására továbbra is figyelünk. 

03.09. Nincs mikrónk, így nem esett nehezünkre lemondani a 

használatáról,  kávéfőzőből kotyogós, gázon melegíthető 

változatot használ Jocó, én nem iszom kávét, így a 

teaforralásról mondtam le. Szendvicssütőt egész héten nem 

használtuk, bár azt amúgy is csak igen ritkán használjuk. 

03.10. A héten továbbra is tartottam a hétfő-szerda-pénteki húsmentességet, Jocó a pénteket tartja 

csak, de azt legalább igen.   

03.11. A hűtőleolvasztásra ás a kondenzációs rács por-mentesítésre nem került sor, mivel elutaztunk 

a hétvégére, de jövő héten bepótolom! 

 

Zsembery Zita 

03.07. Próbálunk figyelni, hogy a töltők ne maradjanak bedugva- kapcsolós hosszabbítót használunk, 

így nem kell kihúzogatni a dugaszokat. 

03.10. Volt húsmentes napunk (ezt most nem volt nehéz kivitelezni, mert a férjem külföldön van :-) 

A gardróbban mozgásérzékelős LED sorra váltottuk a hagyományos égő helyett (hasonlót tervezek a 

kamrába is. 

Hulladék: külön gyűjtjük az egyes hulladékfajtákat. Nyilván a műanyag, fém, papír külön ezen túl a 

konyhai hulladék megy a csirkéknek, szomszédok és kollégák Budapesten is hordják be nekem a 

minisztériumba a száraz kenyeret és a pucolt zöldségek héját...megy a tojásgyárba az egész :-) 

Sokszor csak 2 hetente telik meg a 80 literes kukánk... 

 

Mandeville Gizella 

03.07. A bedugva maradt telefontöltőt kihúztam. A készenlétieket megszüntettem (rádió, TV,  mikró). 

A TV-hez kikapcsolható elosztót tettem.  

03.09. Mikrót kihúztam, mert nem használom. Kávét egyszerre 4 személyest főzök le. 

A napi fogyasztás utáni maradékot hűtőben tárolom kb. 3-4 napra valót, így csak melegítenem kell, 

amikor megkívánom. Konyhai takarékosságom: egyszerre 2-3 napra való adag zöldséget párolok le 

nyomásszabályzós edényben. Így kisebb a gázfogyasztás, és mert 80 C foknál nem lesz melegebb az 

edényben, a létfontosságú enzimek sem mennek tönkre. A következő napon – gázon – csak 



melegítem az ebédem. Rizst, tésztát mindig 3-4 adagot főzök. A többletet a mélyhűtőben adagokra 

osztva tárolom, amely napon szükségem van rá, akkor előző este felteszem a normál hűtőbe 

fogyasztásig. 

03.10. Pénteken a húsmentes napot betartottam. 

03.11. Szombaton a hűtőnek csak a rácsát tisztítottam le, mert belül 10 napja olvasztottam le. A 

belső hőfokot rendszeresen ellenőzöm, de ezt a fagyasztóban nem tudom, mert nincs külön beállítási 

lehetőségem. A mélyhűtőm tele van, de felülre beraktam 4 vízzel teli üveget, mert kevés élelmiszer 

van éppen benne. 

A hűtő éves fogyasztási méréseim:  

 fogyasztás jegesen, és poros ráccsal: 16.400.- Ft/év, 

 fogyasztás leolvasztva, de porosan: 13.000.-Ft/év, 

 fogyasztás kívül belül tisztán: 11.700.- Ft/év,  

 Éves megtakarítás rendszeres takarítással: 4.700.- Ft. 

 

Antal Orsi 

03.07. Két töltőt (egy telefont és a tablet-et) kihúztunk. 

03.09. A felsorolt készülékek egyikét sem használjuk a háztartásban, vagy csak nagyon ritkán.. 

03.11. A hűtőolvasztást áttettük március 14-re, mert aznap szerelték a villanyvezetékeket a házban, 

és egész nap nem volt áram, azaz a hűtőt mindenképp le kellett volna 14-én is olvasztani. Mivel ez 

hétfőre esett, a lakásban csak anya és a legkisebb gyermek tartózkodott, így a rács tisztítása sajnos 

elmaradt (nagy a hűtő, nehéz mozgatni, és egy egyéves mellett nem is nagyon lehet). 

03.12. Két kiégett energiatakarékos égő helyére vettünk LED-égőket, és ki is cseréltük őket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Március 7. 
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hőfokszabályzós lecke 



Szomor Szandra 

03.07. Nálunk nincsenek készenléti üzemmódban hagyott berendezések, mindent (az új router az 

egyetlen kivétel, amit Rabi néha elfelejt kikapcsolni, ha elmegy otthonról) mindig áramtalanítunk 

éjszakára és ha nem vagyunk otthon. A routerre tehát ma extrán figyeltünk. 

03.09. Mivel a naptárban megjelölt berendezések közül egyikkel sem rendelkezünk, ezért ezen a 

napon a vízforralót nem használtuk. 

03.11. A hűtő önleolvasztós, továbbá kb. 3 héttel ezelőtt takarítottam ki kívül-belül, ezért ezt a 

feladatot újra nem végeztem most el. 

03.11-12. Főzésmentes hétvégét tartottunk. Sokat jártunk vendégségbe, valamint sok salátát 

gyártottunk, és hideg élelmiszereket ettünk, amikor otthon voltunk. 

 

3. hét 

Zsemberovszky Csilla 

Sajnos még mindig mikróban melegítek - az esik kézre, illetve ahhoz vannak edényeim. A 3 perces 

zuhanyzás sem sikerült (még!), illetve a kütyümentes hétvége sem. Eléggé függök az internettől 

sajna, plusz a sorozataim a Comedy Centralon szintén fontosak számomra. De fogok majd még 

próbálkozni, más szórakozást is keresni. Az autómentes csütörtököt én kiterjesztettem egész hétre, 

sőt egész hónapra! Nem volt nehéz, mivel jelenleg nincs autóm... 

 

Vásárhelyi Csenge 

03.14. Egész héten gyors zuhanyzást végeztünk. Átlagban sikerült teljesítenünk a 3 percet, ugyanis 

Jocó kb. 1,5-2 perc alatt zuhanyozott le, én 3-4 perc alatt. 

03.16. Autó hiányában ez nem esett nehezünkre. 

03.17. Húsmentességet ezen a héten is sikerült betartani – Jocó 

pénteken, én hétfő-szerda pénteken nem eszem húst. 

03.18. Nem sikerült következetesen betartani sajnos, mivel a telefonunkat 

mindketten kénytelenek voltunk használni, és Jocó mivel szakdolgozatot ír, 

így az ő laptopja a nap felében működött. Ellenben szinte minden este a 

nappali/hálószobában nem használtunk lámpát csak mécsest . 

 

Szomor Szandra 

03.14. Ezen a napon csak "cicamosdást" végeztünk. Egy bevizezett törülköző segítségével is meg 

lehet "fürdeni", ezt még a vízmentes szálláshelyeken tanultuk meg kirándulás közben. 

03.16. Nincs autónk, ezért nálunk minden nap autómentes. Így azzal toldottam meg, hogy ezen a 

napon megnyitottam hivatalosan az idei bicikli-szezont. 



03.18. A rossz idő miatt a kütyümentes nap nem teljesen valósult meg, de délután, amikor az eső 

elállt sétáltunk egy nagyot a városban, át Budára. 

 

Mandeville Gizella 

03.14.  A férjem katona volt, Ő mondta, hogy gyakorlatkor 1 vödör víz és 3 perc a tisztálkodás. Hát ezt 

sikerült betanulni. Természetesen lavórban állva zuhanyozok, így a víz szükség szerint felhasználható 

áztatásra, felmosásra, vagy a WC leöntésére. Víztakarékos a téli locsolásom is, mert a kint elhelyezett 

vödrökbe vizet vagy akár jeget gyűjtök, és ezt használom fel a szobanövények locsolásakor. 

Most már festem a kinti vízgyűjtő hordóimat hogy a téli " pihenőjük" után az eresz alá állítsam őket a 

kerti szükséglet kielégítése érdekében. Tavaly nem volt szükségem a kerti csap kinyitására, ezért 

sietek a hordók felállításával hátha idén is sikerül ezt elérnem. 

03.16. A gépkocsimat megosztva használjuk a lányommal (két család). Én az orvost, postát, üzletet - 

szükség szerint - kerékpárral érem el. 

03.17. A húsmentes napon kedvenc zöldségeimből készült ételeket fogyasztok. Padlizsán krém 

sütőtők-paszta, na meg a vacsora a múlt héten készült recept szerinti saláta, amit alig vártam. 

03.18.  A kislábnyomban olvastam, hogy a mosogatógép szárítóját kapcsoljuk le. Ez nekem is tetszik. 

Hogy ezt meg tudjam tenni csörgőt állítok be. Ha nálam lesz a mérő le is fogom ellenőrizni, hogy 

mennyit takarítok meg. Áram-megtakarítást a TV-nézési módszerem változtatásával sikerül 

fokoznom. Sajnos elég gyakran elalszom a képernyő előtt. Ezt úgy védem ki, hogy beállítom a csörgőt 

a műsor végére és akkor kikapcsolom a készüléket. Méréseim alapján a készenléti állapot 

kikapcsolásával és a készülék előtti alvás megszüntetésével akár 40%-os megtakarítást is elérhetek, 

forintba az éves (számított) 5118 Ft/év-ből akár 2047 Ft, ami 40%-ot jelenthet. 

Ma kertészkedési napot tartok. Így nem fogyasztok áramot, a fűtést is 18 C-ra állítom és elhúzom a 

függönyt, hogy a nap besüthessen. Mióta szigeteltem a nap folyamán télen max. 1C fokot hűl a lakás, 

de ha van nap, akkor nemhogy nem hűl, de akár 0.5- 1 C fokot még melegszik is időnként. 

 

Antal Orsi 

03.14. Leolvasztottuk a hűtőt, és betartottuk az eddigi fürdési szokásokat, anyának kellett csak 

rövidíteni: apa 2 perc zuhany, anya (nagy keservesen) 3 perc zuhany, gyerekek fürödnek a 

zuhanytálcában, minden második nap. 

03.16. A csütörtök nálunk mindig autómentes nap, kedden és pénteken használjuk csak a kocsit 

gyerekfuvarozásra, a többi napon iskolába és haza is sétálunk, apa az irodába busszal jár. 

03.18. Sajnos a kütyümentes napot nem sikerült összehozni.. Zuhogott az eső, és amikor apával 

voltunk ügyelni az irodában, a gyerekekkel filmet néztünk, mert egyebet nem nagyon lehet csinálni. 

De március 25-én ismét Zalában leszünk, és ott az árammentes nap garantált  

 

Extrák még: legnagyobb gyermekünket vontuk be aktívabban a versenybe, mert ő szokott töltőket 

használni, és ő éri fel a villanykapcsolókat, a két kisebb nem.  A feladatok mellett konyhai tanórát is 

tartottunk, ahol saját magának kellett elkészítenie a kedvenc indonéz (zacskós) tésztáját, és ennek 



kapcsán foglalkoztunk az energiatakarékos főzés titkaival, ld. fedőhasználat, maradék hővel főzés 

stb..  Felfedeztettük vele a radiátorok hőszabályzóit is, mert eddig nem tudott a létezésükről. :-P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zsembery Zita 

A héten 2x is voltunk kirándulni, mert szép volt az idő. Hétfőn-kedden még beteg volt a gyerek, így 

akkor kevésbé figyeltünk a böjtre, de utána pótoltunk a kirándulásokkal... 

 

4. hét 

Mandeville Gizella 

03.21. Mivel egyedül lakom, de az unokáknak nálam van a " tanulószobai" foglalkozásuk 

délutánonként ezért ezt vezettem be: aki nem kapcsolja le a villanyt maga után, ill. nem húzza ki a 

töltőjét, nem áramtalanítja a TV-t, nem csukja az előszobára nyíló szobaajtót, annak alkalmanként 

20.-Ft a büntetése. Ha aktuálisan áramtalanított, akkor  Ő kap 50.-Ft-ot. Hó végén elszámolunk. 

03.23. Esti szórakozáskén elővettem a kis csillagvizsgálómat és nézegettem az égboltot. Már rég nem 

tettem, ezért nehezen találtam meg a kedvenceimet. Ezt csütörtöki szórakozásként be fogom 

vezetni. 

03.24. Ma nem főzök, mert a saját termelésű,  eltett terményimből válogatok. Bab, borsó, tök, lecsó 

van üvegbe eltéve. Így energiatakarékosabb, mint fagyasztva. Az általatok küldött infókban jók a 

receptajánlatok. Köszönöm. 

Március 14. 
mélyhűtő olvasztás előtt 

Márc. 14. 
a táska, amibe átraktuk a fagyasztott 

dolgokat a leolvasztás idejére 

Energiatakarékos mosás: fürdés ruhában  



03.24. Ez most a paradoxon mivel számítógépes tanfolyamon vagyok délután, tehát nálam nincs 

fogyasztás. Este gyertyafénynél vacsorázom. 

03.25. A virág- és mag cserebere után ültetgetéssel foglalkoztam különös tekintettel a beszerzett bio 

magokra. Mivel este 8-ig nem voltam a lakásban, így áramot sem fogyasztottam (kivéve a hűtő és a 

cirkó távkapcsoló rendszerét) este gyertyafénynél vacsoráztam. 

03.26. Vasárnap csak az órák leolvasásával foglalkoztam, de folytattam az ültetgetést. 

Zsemberovszky Csilla 

Megint eltelt egy hét, és mérföldes léptekkel közeledik a tavasz! 

(Szerencsére, mert a tél engem nagyon megvisel.) 

03.21. Nem szerveztem "ki nem kapcsolta le" napot, mivel egyedül élek, 

és tökre lekapcsolok mindent, mindig.  

03.23. Sikerült viszont egy napot - délutánt, estét - eltöltenem 

elektronikus kütyük nélkül.  

Azért nem bánom, hogy lassan vége a böjtnek! Tudjátok, kicsit olyan ez, 

mint a fogyás. 100 kilóból könnyű leadni 30-at, de 54-ből 3-at, 4-et már 

nehezebb... 

Ja, csatolnék egy képet életem egyik megkeserítőjéről. Azt hittem, milyen jó lesz, ha gázzal csinálom a 

meleg vizet. De sajnos nem olyan jó, mert állandóan változtatja a hőmérsékletét a tűzforrótól a 

jéghidegig. Ez különösen tusoláskor tud vicces lenni. Valamint nem lehet menet közben elzárni, mert 

akkor megint sokáig csak hideg víz jön belőle... 

Szomor Szandra 

03.21. Egyedül a router marad nálunk bekapcsolva néha. A héten háromszor is így találtam, ezért én 

nyertem a versenyt, ebből kifolyólag én dönthettem el a szombati programot /hogy mi is volt az, lásd 

szombatnál/. 

03.23. A Rabit nehéz arra rávenni, hogy ne netezzen szabadidejében, de ezen a napon mégis sikerült, 

munka után elmentünk sétálni és vegetáriánus hamburgert enni Óbudára, majd barátokkal 

találkoztunk. 

03.25. Az árammentes szombat nem lett teljesen árammentes, de 

igyekeztünk azért. Például a hűtő ment, a bojlert bár lejjebb vettük, de 

nem teljesen kapcsoltuk ki (korábbi tapasztalat, hogy utána felfűteni újra 

elég sok energiába kerül, ezért egy napra kikapcsolni nem éri meg), és 

Rabi is ránézett az online hírekre reggel, sőt én is használtam 

ételmelegítésre a villanytűzhelyt ebédidőben. 

Napközben továbbá a szerdai Víz Világnapja tiszteletére megmértem, 

mennyi vizet fogyasztok, ha a felgyülemlett edényeket és tányérokat 

folyó vízzel mosogatom. Meglepetésemre így kb. csak 77 %-át 

használtam el annak a víznek, amit állóvizes mosogatáshoz használtam 

volna. A mosogató méretei alapján ugyanis kiszámoltam, hogy maximum  



7,6 l vizet használtam el ennyi edény elmosogatásához, míg később egy irodai mosogatás alkalmával 

lemértem, hogy az állóvizes mosogatással 9,9 l vizet használtam el, ráadásul akkor nem is volt ennyi 

edény (mindkét esetben a mosogató formáját téglatestnek vettem, jóllehet, az oldalai 

lekerekítettek). 

A Föld Óráját viszont megtartottuk, elmentünk a városba sétálni, és úgy időzítettük, hogy fél 9-kor a 

Batthyány téren legyünk, és lássuk, ahogy a Parlament, a Lánchíd, a Vár, a Citadella stb. fényeit 

leoltják. Majd átsétáltunk a sötét Lánchídon, egészen a Király utcáig. Hazaérve gyertyafényt és 

lámpást gyújtottunk. 

      

Vásárhelyi Csenge 

03.21. Nálunk sajnos eldönthetetlen lett a kapcsoljuk le verseny végeredménye, mivel Jocó után én a 

routert és a telefontöltőket távolítgattam el, ő meg utánam a villanyokat kapcsolta le, így közösen 

döntöttünk a hétvégi programról.  Bár nem számoltuk pontosan, de mindkettőnkre ráfér még egy 

kis odafigyelés! 

03.23. Sajnos nem sikerült betartanunk ezt a kihívást, mivel a hétvégére azt a programot találtuk ki, 

hogy elmegyünk Tihanyba meglátogatni Jocó unokatestvérének a családját. A gyerekeknek nem 

szerettük volna az ezredik játékot megvásárolni, így kitaláltuk, hogy készítünk nekik egy fali képet 

(most költöztek új házba és még elég üres a fal ), mivel nagyon szeretik a Kisvakondot, és most 

jártunk Prágában, ami a Kisvakond hazája is. Így montázst készítettünk aznap este laptopon, mivel 

pénteken már Apukámékhoz voltunk hivatalosak, így kénytelenek voltunk a csütörtöki tilalmat 

megszegni a kép elkészülésének érdekében. 

03.25. Az otthoni árammentességet 

maximálisan sikerült betartani, úgy hogy 

nem voltunk otthon. Lejjebb vettem a 

bojlert és mindent áramtalanítottam 

indulás előtt (kivéve hűtőt). Tihanyban 

sem nagyon használtunk áramot, egész 

nap szabad levegőn voltunk, este 

szalonnát sütöttünk és gyönyörködtünk 

a csillagos égben. Nagy szerencséjük, 

hogy a Tihanyi belső tó partján laknak, 

így csak a tavat és a körülötte lévő erdőt 

látják a nappalijukból, sehol semmi 

lámpafény, így gyönyörű volt az égbolt. 

 



5. hét 

Vásárhelyi Csenge 

03.28. Rákeresetem jó pár sütés nélküli receptre és sok jó ötletet találtam, amiből a Húsvéti 

„locsolóbulimon”  (tervezünk ilyesmit egy barátnőmmel) ilyeneket tervezek készíteni.  

03.30. A társasozás csütörtök este sajnos kimaradt, ugyanis egyedül voltam, de pénteken (römizéssel 

és barátokkal), illetve szombaton (táblizással kettesben) pótoltuk. 

A böjt során észrevettem, hogy nem is igényel olyan sok odafigyelést a részemről, hogy kevesebb 

húst egyek, mivel nincs is rá annyira igényem, így továbbra is tartani fogom a heti 3 húsmentes 

napot, aztán ki tudja, lehet többet is . Otthonra haditervet készítek az energiafogyasztásunk 

csökkentése érdekében, hiszen a penészesedés okán most 10%-kal többet fogyasztunk, mint tavaly 

ilyenkor. Van azonban számos terület, ahol több odafigyeléssel lehetne faragni még, tanácsokkal 

ellátott kis kártyák kitételét szeretném megvalósítani a lakás több pontján, így remélhetőleg nem 

feledkezünk majd el semmiről.  

Ami nehézséget jelentett, az a közös zöldágra vergődés volt egyes területeken, például a router és a 

telefontöltők kihúzása kapcsán, amit úgy tűnik kapcsolható elosztók vásárlása fog megoldani. A másik 

nagy nehézséget a laptophasználat csökkentése és a kütyümentes napok megtartása jelentette, bár 

itt egyéb külső kényszerek se kedveztek nekünk – pl. szakdolgozat írás. 

 

Zsemberovszky Csilla 

Hát ez az időszak is véget ért! Az óraállásokat feltöltöttem. Amit fel tudok mutatni, hogy végre 

elkezdtem kézzel mosni! Mivel elég kevés ruha van, ami még rám jön, viszont azért csak tiszta 

ruhában kellene járni, ez állandó problémát jelentett. Ugye, nem jött össze egy teljes adag mosnivaló, 

legfeljebb egy fél. Ezt oldottam meg a kézi mosással. 

03.28. Próbáltam sütés nélküli süti és egyéb recepteket gyűjteni, elvileg fel is töltöttem őket. 

(http://bit.ly/2oU1EEr) 

03.30. A társasozás, és a barátok meghívása elmaradt, az az igazság, hogy így, hogy elkezdtem újra 

dolgozni, jóval kevesebb időm van. De mondjuk lesz elvileg április 7-én megint társasjáték est a 

gimiben, akkor lehet, hogy elmegyek majd! 

Szomor Szandra 

Az utolsó héten egy gyertyafényes vacsorát ejtettünk meg, és egyáltalán, a gyertya és az olajlámpa az 

utóbbi időben egyre inkább az estéink részévé vált. Emellett a szerdai nyersétel napot is meg 

szeretném tartani hosszabb távon. 

Mi a karbon-böjtöt egy hétvégi nagy kirándulással ünnepeltük meg a Pilisben. Mivel egyre jobb az 

idő, ezért több szabadtéri programot is tervezünk a jövőben, pl. a közeli Városligetben.  

  

http://bit.ly/2oU1EEr


Zsembery Zita 

Minél többet igyekszünk kint lenni, hogy jó az idő, már lehet kintre teregetni, ami nagyon jó!!! Nem 

mintha lenne szárítógépem, de akkor is! 

A férjem kikapcsolta a gázfűtést, már csak meleg vizet csinál a rendszer. Ha fázom, és nem használ 

semmi pulcsi, megkönyörül és begyújt a vegyes tüzelésű kazánba. De ritkán könyörül meg, mert ő 

meg a lányom 18,5 fokban sem fáznak...nappal kint melegebb van, mint bent a házban...de ezzel 

motivál ,hogy tevékenykedjek a kertben többet :-) 

Mandeville Gizella 

03.28. A következő sütés nélküli sütit találtam: 

25 dkg túró összetörve, kb. 3/4 tubus sűrített tej, 1/2 vanília vagy vanília íz, 1 citrom leve és reszelt 

héja összekeverve. 

25 dkg tört háztartási keksz összekeverve 15 dkg olvasztott vajjal és 1 reszelt almával, kevéske 

fahéjjal, formába simítva, tetejére kenve a túrós krémet. Mazsolaszemekkel díszítettem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.30. olvasgatás különös tekintettel a bio kertészkedés témájában. 

03.31. Óraleolvasás. 

04.01. A talált recept szerinti süti elkészítése, elfogyasztása családi körben, amiről remélem az 

unokám segítségével tudok fotót küldeni, bár azon csak a fiúk látszanak mert a lányaim nem kívántak 

rajta lenni. 

 

  



Havi beszámolók 

Belényesi Márta 

Az az igazság, hogy mi nem igazán tudtuk követni a karbon-böjtös javasolt előírásokat, sok dolog 

miatt (pl. majdnem minden este kellett dolgoznom, (ez laptoppal jár), pont márciusban többször 

voltunk a lakásban kettő helyett négyen, (így pl. feljebb kellett tekerni a bojlert, és sokat főztünk) stb. 

Azért összeszedtem néhány tényt és beruházást, amit elkövettünk: 

 Lecseréltünk két elosztó-hosszabbítót kapcsológombosra, és ez be is vált, egyszerűbb 

lekapcsolni, mint töltőket húzogatni, tv-t/dvd-t/wifit minden alkalommal egyesével 

áramtalanítani.  

 Vettem egy kuktát - ez már egyébként is esedékes volt 

 A fűtést teljesen lekapcsoltuk amint elkezdődtek a meleg napok (konvektoraink vannak), és 

bár voltak napok hogy jól esett volna visszakapcsolni, inkább jobban felöltöztünk. A fürdőben 

maradt egy kis ventillátoros fűtőberendezés. 

 A lámpalekapcsolásra való odafigyelés jól sikerült. 

 Mi bérházban lakunk, de tavasztól rendszeresen járunk kertészkedni a barátainkhoz, akik egy 

közeli családi házban laknak. Idén is voltunk már, a márciusi vetemény már a földben... 

 Hétvégén többször túráztunk és bár autóval mentünk a cél "lábáig" de öten ültünk benne. 

 A szokásos tavaszi nagytakarítás keretében a hűtő hátulját letakarítottam.  

 Kicsit változtattam a sütési szokásaimon is. Korábban pl. akkor sütöttem sütit, amikor 

kedvem szottyant, azaz pl. hétvégén nem ebédkészítős időben, hanem délután. Most 

próbáltam jobban kihasználni hétvégénként, hogy már úgyis meleg a sütő. 

 A zuhanyzási időt igyekeztem 3 perc körül tartani (ezt a gyermeknél nehezebb elérni...) 

 Átrendeztük a lámpáinkat, most már minden ágynál, kanapénál van helyi világítás. 

 30 fokon mostam mindig (de egyébként is ezt teszem). 

Raymond és Furugh 

Már eleve böjtöltünk, és amikor tudomást szereztünk a karbon-böjtről, arra is elkezdtünk figyelni. 

Például, esténként gyakran a kandallót használtuk, és nem gázzal fűtöttünk.  Mivel a tetőt nemrég 

szigeteltük, jól megmaradt a meleg.  A húsmentes péntekeket is tartottuk. 

Benedek Ágnes 

A karbon böjt első három napját személy szerint tudtam teljesíteni, aztán lanyhult a fegyelem. 

A hatás az volt, hogy bőszen kapcsolgattam le a villanyokat és húzgáltam ki a töltőket - erre erős 

késztetést éreztem. :) 

A civil házban kitettem néhány felhívást a szelektív gyűjtés titkairól, mert a tapasztalat az, hogy - bár 

ide talán környezettudatosabb emberek járnak - a gyűjtés módja még nem teljesen tiszta mindenki 

számára. 



Szekeres Péter 

Áramfogysztás: Alapból a családunkban nagy probléma a túlzott és felesleges világítás használata. 

Sajnos a szüleim tévéznek, ráadásul sokszor esti tévézés közben is felkapcsolva maradt télen a lámpa 

több szobában is, ez az, amire jobban odafigyeltünk hétről hétre. Minden este lekapcsoltunk 

mindenhol minden világítást, kivéve szükség esetén az íróasztalnál. 

Ugyanakkor édesapám különböző saját használatú (méhészeti, kertészeti) eszközök barkácsoláshoz 

(hegesztés, esztergálás, fúrás stb.) ipari áramot használ, amely a fogyasztásban nem rendszeres 

jelleggel jelentkezik, és sajnos komoly többletfogyasztást okozhatott márciusban. 

Gázfogyasztás: A márciusi napsütéses időt kihasználtuk, hogy minél jobban spóroljunk a 

gázfogyasztásunkon. Délies fekvésű szobáinkban nagy az ablakfelület, így kihasználtuk házunkban az 

üvegházhatást. Éjszakára a hőveszteség mérséklése végett leeresztettük az ablakokon a rolókat. 

Egyéb: Én péntekenként nem fogyasztok húst. Húsvét előtti időszakban hétről hétre kevesebb húst 

(és csokoládét is) fogyasztunk: márc 20-i hét : 2 nap húsmentesség, teljes csokimentesség; márc 27.-i 

hét 4 nap húsmentesség, teljes csokimentesség; ápr 3-i hét: szülinapok miatt visszaesés: 2 nap 

húsmentesség, és előkerül a csoki, de minimális. 

 


