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Klímabarát, energiatakarékos tippek 
  

 

“Csupán 23 fok van a vályogházban, míg kint 39...”, 

avagy megtakarítási tippek a Rezsiszelídítők csapatától 

 

Interjú a 2014-15-ös (és tavalyi) győztes Rezsiszelídítők energiaközösség egyik tag-családjával: 

"Most, amikor egyre több hőhullám éri el Magyarországot, sokakban felmerül a kérdés, hogyan is kellene jobban és fenntartható módon 
élni. Minderről dr. Dőry Istvánnal beszélgetett a Levegő Munkacsoport, egy olyan emberrel, aki a gyakorlatban is megvalósítot ta a 
fenntarthatóságot. 

Ilyenkor jó idebent beszélgetni, mikor kinn tombol a hőség. De csak 
odakint van 39 fok, itt a tisztaszobában 23 fokot mérünk, és még az se 
érződik, mert nem gépek fújják ránk a hideget, hanem egyszerűen ezt 
tudják a falak. Hiába, no, egy hőszigetelt vályogházban vagyunk 
Egyházasfaluban, ahol dr. Dőry István elmondja olvasóinknak, hogyan 
kerültek ide, és mit jelent fenntarthatóan élni. 

A fenntartható életre - mindenki máshoz hasonlóan – mi is vágytunk, de láttuk 
és értettük, hogy itt egy életre szóló kérdésről van szó, és nem elegendő egyik 
vagy másik részletével itt-ott elfoglalkozgatni. Megértettük, hogy amint a neve 
is mutatja a „nem megújuló erőforrások” kifogynak, nem lehet tartósan 
használni őket, tehát a fosszilis energiával működtetett fenntarthatóság fából 
vaskarika. Ha belegondolunk, az egész életünket átjárja a fenntarthatatlan 
energiahasználat, és ezek közül is a legnagyobbakkal kell első körben 
foglalkozni. 

Melyek ezek a legnagyobb tételek?  
Szinte mindenkinek az életében, de ezt a rezsi számlák is mutatják, első helyen van a fűtés, és másodikon a benzin, autó, közlekedés, ha 
csak nem az elsőn. És mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy az élelem, az iparcikkek, az ivóvíz honnan erednek, hogy ezek is 
meg nem újuló energiákból lesznek. Nyakig vagyunk a fenntarthatatlanságban, bármerre nézünk, minden 80-90%-ban fosszilis 
energiából, szénből, olajból, urán és földgáz energiájából van, és így nem tartható fenn az idők végezetéig. A benzin, olaj pedig még 
addig se. 

Hát ezek tényleg elég nagy tételek. Hogyan kezdtetek hozzá, és hogyan jutottatok ide ebbe a szép kis faluba? 

Autó nélkül… Azt hamar belátja az ember, hogy ha ennyi minden gázos dolgon változtatni kell, akkor az az életmódot, életteret  is érinti, 
tehát egy ponton lesz egy költözés. De akkor jobb ezt már rögtön letisztázni: A fűtés fenntartható módja, lényegében valamiféle tiszta fa 
alapú fűtés, de olyan mértékű hőszigeteltséggel, hogy a fafogyasztás a termelődéssel összhangba kerüljön (1 tonna/év/fő). Sokan ott 
hibázzák el, hogy kiköltöznek egy csendes szép völgybe - hogy azt is elrontsák? -, és onnan aztán minden csak autóval van: a munka, a 
tanulás, a vásárlás, az orvos, a színház, minden. Akkor lesz csak igazán nagy a fosszilis függés és energiafogyasztás a család életében. 

De nálatok eleve nem is volt autó – négy gyerekkel éltetek valahol az agglomerációban. 

Az agglomeráció is csapda, a főváros kényelmét, felelőtlenségét nyújtja, annak szennyezésével, zajával, „közbiztonságával”, 
fenntarthatatlanságával egybe betonozva. Leültünk egy térképpel, és kerestünk olyan településeket, ahol van vasút, de nincs 
kétszámjegyű közúti forgalom. Száz ilyen „vasutas falu” van Magyarországon. Ha levesszük az agglomerációt, a nagyon kis 
mellékvonalakat, még kevesebb. Érdekes, hogy néha a fővonalakon a sok gyorsvonat miatt rosszabb a menetrend, de ott egyébként is 
kétszámjegyű utak futnak a vasúttal párhuzamosan. 

Akkor mégiscsak a közlekedésnél kell kezdeni? 

Mivel nekünk autónk nem volt, a földgáz leépítésénél kellett kezdenünk (itt is van egy 
csonk az udvarban, de nem is kötöttünk rá). Viszont az autó nélküli falu egy csapásra 
sok egyéb gondot is megold: pl. helyi termékek előnyben részesítése, a túlzott 
bevásárlás, sok csomagolás kerülése („haza is kell vinni ám!”), a helyi kapcsolatok 
megélése; Autó és dohányzás nélkül marad pénz az építkezésre, ökológiai 
megoldások bevezetésére. [...]" 
 

Hogy miket oldottak meg, és milyen sorrendben, a cikk folytatásából 
elolvasható: 

http://utajovobe.eu/hirek/varos-kozlekedes/5715-csupan-23-fok-van-a-valyoghazban-

kint-meg-39 
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Hasznos információk, kapcsolat, támogatók 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Az E.ON EnergiaKözösségek program partnere:  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ezen információs hírlevél tartalmáért a kizárólagos felelősség a szerzőket terheli, nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió véleményét. Sem 

az EACI, sem az Európai Bizottság nem felelős az abban foglalt információk bármilyen jellegű felhasználásáért. 
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Információk az E.ON EnergiaKözösségek programról: 

 GreenDependent Intézet 

2100 Gödöllő, Éva u. 4. 
Tel.: 06-20-334-2889 

E-mail: info@energiakozossegek.hu 

Honlap: www.energiakozossegek.hu  

www.greendependent.org 
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