
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

27

Rosenmontag

Együtt oltottu k ara kot szilvafá a !

28

Húshagyó kedd
Gyertyafé yes va sora főzés élkül! Saláták, yersételek, sütés 

élküli süte é yek

1

Hamvazószerda

Óraleolvasás - néha még vicces is lehet !

2

A öjt idejére savarju k ki két- háro  égőt, a el ekre kevés é 
van szükség a hétköznapok során.

( ár ki va …  fejlámpa :)

3

Extra vállalás: márciusban legyen minden péntek 

hús e tes! Kru pli a  va  az erő a i iklizéshez!

4

Fe tartható sütés-főzés:
Csendélet medvehagymával

5

Nyaklámpázás
Óraleolvasás

6

Ökoenergia bemutató - a szakkör házhoz jön

7

Keressü k késze léti üze ód a  lévő gépeket és edugva 
hag ott töltőket – kap soljuk/húzzuk ki őket!
Jawohl!

8

Biciklivel és vonattal

9

Ne      hasz áljuk      a    kávéfőzőt. Kávéfüggők ek:   főzzü k   
nagy adag  kávét  reggel,  és  tegyük termoszba

                                JJJ
           

10

Extra vállalás: húsmentes péntek

11

Olvasszuk le a hűtőt és a fag asztót, tisztítsuk eg a ko de zá iós 
rácsot.

És íme megtörtént!

12

Óraleolvasás

13

Router lekapcsolása - szerény 6 órán át

14

A háro per es fog osó-időt terjesszük
ki a zuha yzásra is.
E tra vállalás: a fürdővizet/zuha zás ól felfogott vizet 
hasznosítsuk újra!

(Mint mindig :)

15

Magyar e ergiát hasz álu k !

                                       

16

Tartsunk  autómentes  papot  :)

rövidebb utat váltsunk ki biciklivel/sétával, hosszabbat 

tömegközlekedéssel, telefonnal.

(Mint mindig :)

17

Extra vállalás:

húsmentes péntek

Ne      hasz áljuk      a      ikrót, sze dvi ssütőt.
(mert kell az energia a mosáshoz)

Helyette sparhelt, PB, kemence, melegdoboz

18

Szervezzünk kütyümentes hétvégét, azaz kerüljük a szórakoztató 

elektronikai eszközöket, a telefonokat is beleértve!

Alternatívaként kirándulhatunk egyet az EnergiaKözösségünkkel.

19

Óraleolvasás

Kütyümentes hétvége

20

Minden együtt !
Csöpögtetés, akku ulátor, sparhelt, o ikró, o PB, o hús, o 
sze dvi ssütő, o tévé, villa yóra arad  kWh, kihúzások, i ikli, 
i gye  élés, fejlá pázás.     

21

Szervezzü k szo atig tartó „Ki kap solta le?” verse t. A 
nyertes eldöntheti, mi legyen a vasárnapi családi program.

22

VÍZ NAPJA:

Honnan jön a víz?

23

Iskola/ u ka utá  tilos a tv/szá ítógép/ta let/telefo  – 
hel ette olvassu k, játsszu k a sza ad levegő , i iklizzü k, 
társasozzunk, ültessünk fát, stb.

24

Extra vállalás: húsmentes péntek

Segítsünk a pékeknek!

25

Ára e tes ap – e hasz álju k se il e  ára al űködő 
eszközt.

Nehogy véletlenül felkapcsoljuk!

26

Óraleolvasás

27

Az a izo os sós jeges pala k a él hűtő e!
28

G űjtsü k  sütés  élküli  édesség/ ers
süti recepteket, húsvéti energiatudatos recepteket, és osszuk 

meg az EnergiaKözösség tagjaival!

29

Fejtsünk rejtvényt!

30

Nem lehet elég korán kezdeni!

Kisebbeknek olvassunk esti mesét zseblámpafénynél.

(ezt nem tudtuk lefényképezni)

31

Extra vállalás: húsmentes péntek

és Óraleolvasás

Extra vállalás: Energianyárfák ültetése, locsolása (50 db 

lett)

1 

Ü epeljük eg, hogy sikerült a öjtöt egvalósíta i 
ke e és kalá s ulla e ergiával

2

ár ius . A salád tagjai az e ergiát figyelik – aki ás helyett leolt egy villa yt, kikap sol egy ott felejtett készüléket, i de ki él rövide e  fürdik, 
az a jól látható helyre kifüggesztett versenytáblán a neve mellé PIROS pontot kap. Az nyer, aki a leginkább odafigyelt, azaz a legtöbb piros pontja van.
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ár ius . Tová  övelhetjük a hűtés hatéko yságát, ha a élyhűtőt egpró áljuk telepakol i. Ne  uszáj étellel – a tér kitöltése érdeké e  tegyü k sós vízzel töltött tárolóedé yeket a fagyasztott ételek közé!


