
 

 

E.ON EnergiaKözösségek 

2. versenyfeladat:  
Klímabarát, energiatakarékos Nagyböjt és Húsvét 

 

FELADATLEÍRÁS 

 

Miből áll a 2. versenyfeladat? 

1. A közösségnek meg kell oldania egy 10 kérdésből álló feleletválasztós tesztet (Tudáspróbát)  
(ld. 3-4. oldal).  

2. Az alábbi két téma egyikét a közösségnek ki kell választania, és ötletes, élvezetes tervet 
készíteni a megvalósításra: 

I. Húsvéti/nagyböjti energia-böjt összeállítása: 

Húsvét előtt, azaz a nagyböjti időszakban sokan tartanak valamilyen böjtöt: pl. nem 
esznek húst vagy édességet, nem isznak alkoholt, minden héten tartanak egy 
gyümölcsnapot, stb. A böjt mintájára építve kell a közösségnek energia-böjtöt terveznie: 
hogyan, és milyen feladatokat, kihívásokat végrehajtva készülhetnétek 
energiatakarékosan, klímabarátan a húsvétra?  
(minta karbon-böjtöt ld. a Kislábnyom hírlevél 18. számában) 

II. Energiatudatos húsvéti locsoló buli tervezése: 

Húsvét hétfőn sokan tartanak locsoló bulit házibuli jelleggel, vagy akár az iskolában, 
művelődési házban. Hogyan lehetne egy locsoló bulit energiatakarékossá, klímabaráttá, 
zölddé tenni? Hol lenne a legjobb egy ilyen bulit megtartani? Milyen lenne a meghívó? 
Milyen ételek és italok lennének, hol szereznétek be őket, és miben lennének feltálalva? 
Mi lenne a program? 

A feladat a http://www.energiakozossegek.hu/hu/versenyezz-takar%C3%ADts-meg-energi%C3%A1t-te 

oldalról is letölthető. 

A feladat beküldési határideje: 2014. március 14. 

 

Mit kell elküldeni a GreenDependentnek legkésőbb 2014. márc. 14-ig? 

1. A kitöltött feleletválasztós kérdőívet. 

2. Az elkészített kreatív feladatot, azaz az energia-böjt leírását vagy a locsoló buli tervét, minél 

szebben, vonzóbban elkészítve. 

Figyelem! A versenyben plusz pontok szerezhetők, ha a böjtöt vagy a bulit a közösség tagjai 

együtt meg is valósítják, és ezt képekkel, rövid leírással, facebook bejegyzéssel dokumentálják! 

 

Mi alapján pontozzuk a beküldött feladatokat? 

1. Ellenőrizzük, hogy helyesek-e a feleletválasztós teszt kérdéseire adott válaszok. 

2. Értékeljük a kreatív feladatot: 

 mennyire jó szakmailag, azaz mennyire felel meg a klímabarát, energiatakarékos életmód 
alapelveinek? 

 mennyire ötletes és érdekes? 

 mennyire van szépen kivitelezve? 

http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letolt/hirlev18.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/hu/versenyezz-takar%C3%ADts-meg-energi%C3%A1t-te


 

 

Csinált már valaki ilyesmit? A feladat megoldását segítő jó példák és olvasnivaló 

Olvasnivaló: 

 Klímabarát háztartások - útmutató családoknak 
Letölthető: http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/csaladi_utmutato_web_1.pdf 

 Klímabarát háztartásoktól a klímabarát közösségekig kiadvány  
Letölthető: http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/koordinator_utmutatoii_web.pdf 

 Kislábnyom hírlevél korábbi számai, különösen a 10., 17., 18., 27., 34., 45., 48. és és 56. számok. 
Minden eddigi szám megtalálható itt: http://kislabnyom.hu/category/letoltheto-anyagok/hirlevel 

 Leszel amit eszel – Mit együnk, hogy jól legyünk? Útmutató. 
Letölthető: http://www.greendependent.org/leszelamiteszel/LAE-kiadvany.pdf 

 A kerttől a konyháig – a tudatos szakács könyve c. kiadvány 
Letölthető: http://vedegylet.hu/doc/szakacskonyv_2-47.pdf 

 A Tudatos Vásárló oldal: http://www.tudatosvasarlo.hu  

 A Felelős Gasztrohős oldal: http://www.gasztrohos.hu/  

 

Klímabarát, energiatakarékos menü, programok, ajándékok: 

 Korábbi sikeres EnergiaKözösségek feladat-megoldások (ld. lap alján, CO2 kihívások): 
Letölthető: http://www.energiakozossegek.hu/hu/eredm%C3%A9nyek-achievements 

 Kislábnyom - projektbemutató kiadvány esettanulmányokkal 
Letölthető: http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/kislabnyom_zaro_kiadvany.pdf 

 Nagycsalád - kis lábnyom - projektbemutató kiadvány esettanulmányokkal 
Letölthető: http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letolt/zarokiadvany.pdf 
 

Néznivaló: 

 Disznó üzlet: http://www.greenfo.hu/hirek/2013/11/01/diszno-uzlet 

 A palackozott víz története: http://www.youtube.com/watch?v=V8UiuC0i6vs 

 

Hová kell beküldeni a feladatot? És hová forduljunk kérdéseinkkel? 

Az elkészült feladatokat az info@energiakozossegek.hu címre kell elküldeni. 

Akinek a feladattal kapcsolatos kérdése van, írjon az edina@greendependent.org címre vagy hívja a 
20 512 1887 telefonszámot és keresse Vadovics Edinát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kép forrása: www.tudatosvasarlo.hu 

 

http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/csaladi_utmutato_web_1.pdf
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/koordinator_utmutatoii_web.pdf
http://kislabnyom.hu/category/letoltheto-anyagok/hirlevel
http://www.greendependent.org/leszelamiteszel/LAE-kiadvany.pdf
http://vedegylet.hu/doc/szakacskonyv_2-47.pdf
http://www.energiakozossegek.hu/hu/eredm%C3%A9nyek-achievements
http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/kislabnyom_zaro_kiadvany.pdf
http://kislabnyom.hu/nagycsalad-kislabnyom/letolt/zarokiadvany.pdf
file:///D:/Dropbox/GreenDependent/EON/6_verseny/1feladat_felmeres/info@greendependent.org
file:///D:/Dropbox/GreenDependent/EON/6_verseny/1feladat_felmeres/info@greendependent.org


 

Tudáspróba 

1. Mit jelentenek a bolti tojáson található jelölés első számjegyei? Írd a tyúkok tartási 
körülményeire vonatkozó számjelölés mellé a hozzájuk tartozó tartási mód betűjelét! 
 

0 ……  A) ketreces tartásmód 

1 ……  B) alternatív vagy mélyalmos tartásmód 

2 ……  C) biotojás, ökológiai tartásból 

3 ……  D) szabadtartás, kifutós tartási rendszerből 
 

Melyik tartási mód a legklímabarátabb és energiatakarékosabb? ………………………………………………………. 

Miért?........................................................................................................................................................ 
 
2. Zöldség- és gyümölcsalapú festékekkel is pompás színű 
tojásokat festhetünk, anélkül, hogy szennyeznénk a  környezetet.  
Melyik színt melyik növénnyel állíthatjuk elő?  

Írd a megfelelő betűjelet a hozzá tartozó szín mellé! 
 

1. Kékes, lilás ……..  A) cékla vagy vöröshagyma héja 

2. Zöld ……..  B) kávé vagy dióhéj 

3. Sárga ……..  C) spenót vagy csalán 

4. Barna .......  D) vöröskáposzta vagy piros szőlőlé 

5. Rózsaszín ……..  E) reszelt sárgarépa, narancs- vagy citromhéj 
 
3. Húsvéti beszerzőkörútra indulunk. Az alábbi növényválogatásból 
melyik számít húsvét táján, azaz áprilisban idényszerűnek? 

A) cékla, retek, répa, zöldborsó  

B) alma, répa, eper, fejes saláta 

C) újhagyma, spenót, mandula, medvehagyma 
 

4. Mire NEM jó a tojáshéj? 

A) Trágyázás 

B) Kutyatáp 

C) WC-pucolás 

D) Arcápolás 

E) Növényvédelem 
 
5. Miért ellensége a kertben rejtőző csokinyúl a Szumátrán élő orángutánnak? 

A) Mert a kakaóültetvények létrehozásához kivágják a majmok otthonául szolgáló esőerdőket. 

B) Mert a kakaótermesztők – a termést féltve – kilövik az orángutánokat. 

C) Mert a legtöbb csokoládégyár pálmaolajat használ a termékei előállításához és a 
pálmaültetvényeket számos helyen a világban az esőerdők helyére telepítik. 



 

 
6. Melyik környezetvédelmi és társadalmi problémához nincs köze egy átlagos csokitojásnak? 

A) Gyermekmunka, gyerekrabszolgaság 

B) Talajszennyezés és -erózió 

C) Esőerdők pusztulása 

D) Tehenészetek vízszennyezése és metánkibocsátása 

E) Az ivóvízkészletek radikális csökkenése a cukoripar miatt 

F) Mindegyikhez köze van 

 
7. Az alább felsoroltak közül mivel tudjuk élelmiszerfogyasztáshoz kapcsolódó karbon-
lábnyomunkat a leghatékonyabban, azaz a legnagyobb mértékben csökkenteni? Tedd sorba a 
felsorolt intézkedéseket. 

A) Azzal, hogy helyi és szezonális termékeket vásárolunk és fogyasztunk 

B) Azzal, hogy minden élelmiszert elfogyasztunk, amit megveszünk 

C) Azzal, hogy energiatakarékos főzési módszereket alkalmazunk 

 

Legnagyobb csökkentés: Kevésbé nagy csökkentés: Legkisebb csökkentés: 

 
8. Egy ünnepi ebédre szeretnénk húsételt is készíteni. Melyik húst válasszuk, ha 
azt szeretnénk, hogy a LEGKISEBB legyen a karbon-lábnyoma, azaz a legkevesebb 
legyen a hús előállítása során keletkező szén-dioxid mennyisége? (mindegyik hús 
nagyüzemi tenyésztésből származik) 

A) marhahúst 

B) lazacot 

C) bárányhúst 

D) csirkehúst 

 
9. Az alább felsoroltak közül melyiket NEM lehet otthoni, kerti komposztálóban is komposztálni? 

A) kávé- és teazacc 

B) húsos, sajtos pizza-maradék 

C) fahamu 

D) növényevő kisállatok ürüléke  

 

10. Sorolj fel 3 energiafelhasználással és karbon-lábnyom-mérettel (azaz 
széndioxid-kibocsátással) kapcsolatot okot, amiért nem jó műanyag palackos 
vizet inni! 

1.: ..................................................................................................................... 

2.: ..................................................................................................................... 

3.: ..................................................................................................................... 


