Klímabarát, energiatakarékos tippek
Bemutatkozik a Tegyél a "Környe"-zetedért! közösség:
a 2013/14. évadban 2. helyezett közösség és megtakarításaik
Csapatunk tagjait az iskola diákjai közül toboroztuk. Ami nem volt könnyű, 15 családot kértünk meg, hogy csatlakozzanak a programhoz,
de szerintünk sokan úgy érezték, hogy ezzel beleláthatunk a mindennapjaikba, így végül 5 tagunk lett. Az itt élők mindig fontosnak tartották
a természeti környezet, és az emlékek megóvását, megőrzését, ennek adtuk jelét a csapatnevünk megválasztásakor is.

Iskolánk a Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézményünk történelme több mint 100 évre nyúlik vissza.
Nagyon szép parkosított környezetben van, minden körülmény adott ahhoz, hogy az oktató nevelő munka kellemes környezetben legyen.
Iskolánk környezeti nevelési hitvallása:
 Alapelvünk: magatartási és életviteli minták kialakítása, amellyel diákjaink felelős személyiséggé válnak.
 Jövőképünk: olyan emberek nevelése, akik nyitottak a természetes és társadalmi környezet szépségeire, ezeket tudják értékelni és a
természettel harmonikusan tudnak együtt élni.
 Célunk: a tantestület és a szülők megnyerése a környezeti nevelési munkához.
 Módszerek: együttműködés, játékok, modellezés, kreatív tevékenység, példamutatás, élmény gazdag helyzetek teremtése,
továbbképzés. Lakóhely, természeti, épített, szociális környezetének megismerése és megóvása, faültetés, virágosítás,
madárvédelem, energiatakarékosság, ősi mesterségek megismerése, hagyományok ápolása.
Miért csatlakoztunk a programhoz?
 Iskolánkkal 2012-ben megpályáztuk és megkaptuk az Ökoiskola címet, ugyanebben az évben elnyertük a Vöröskeresztes bázisiskola
címet is.
 Mindig fontosnak tartottuk a helyi életmód, a természeti és épített környezethez fűződő viszonyok, a víz, levegő, talaj, az energia és a
hulladékkezelés gyakorlati kérdéseit, a humán ökológiai sajátosságok beépítését a helyi programba, ezzel elmélyítve a gyermekek
környezettudatosságát és a környezetvédelem iránti érzékenységet. Ezt bizonyítja az is, hogy községünk egy hónappal ezelőtt
megkapta Magyarországi Falumegújítási Díjat, a "fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért”.
 Az évek során felépített, megálmodott programjaink élményt adnak, szórakoztatóak, új ismeretekhez segítenek, fejlesztik az ízlést,
közösséget építenek, viselkedési mintákat közvetítenek. Megalapozzák a gyermek érzelmi, esztétikai és morális biztonságát.
Segítenek eligazodni a világ dolgaiban, segítenek a döntésben, segítenek a normák és a szabályok megalkotásában illetve mindezek
használatában.
Szerettük volna, ha mindez beépül a családok mindennapi életükbe is, és a gyerekeken keresztül a szülőket is ösztönözni szeretnék a
környezetvédelemre, az energia megtakarításra. Ez a verseny nagy lehetőséget adott arra, hogy kilépjünk az iskolából és a
községünk lakosságát egyre szélesebb kört vonjunk be a környezetvédelembe. Azt akartuk elérni, hogy a családok megismerjék a
saját energiahasználati szokásaikat, adják át egymásnak megtakarítási módszereiket, amelyekkel csökkenthetik karbon-lábnyomukat.
Mutassanak példát községünk lakóinak, hogy a mindennapi élet apró változtatásai elegek ehhez. Megmérettessék saját magukat,
képesek-e a megújulásra, az odafigyelésre.
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Mikor összeült a csapat a beszámoló elkészítéséhez, megkérdeztük, visszagondolva az elmúlt 5 hónapra, mennyire volt megerőltető a
takarékoskodásra való figyelés. A családok szerint tényleg csak egy kis odafigyelés kellett.
Ahogy már említettük, sajnos első körben nagyon kevesen kapcsolódtak hozzánk, de most a verseny végeztével sokan kérdezték, hogyan
sikerült elérnünk mindezt. Természetesen a tapasztalatokat és a jó tanácsokat továbbadjuk, és bízunk abban, hogy az következőkben már
több csapattal is tudunk indulni.
A közösség megtakarítása 11,16% volt a vizsgált időszakban. A családok minden területen törekedtek az energia megtakarítására,
fogyasztásukat különböző módszerekkel igyekeztek csökkenteni. Néhány példa a megtakarítási praktikáink közül:
Elektromos áramfogyasztás csökkentése:


minden család lecserélte hagyományos izzóját energiatakarékosra



billenő kapcsolós elosztókat használtunk



csak a feltétlenül szükséges elektromos eszközök voltak bekapcsolva és csak annyi ideig, amíg használtuk őket



hűtőgépek kondenzációs rácsait letakarítottuk



többször tartottunk TV- és/vagy számítógépmentes napot

Vízfogyasztás csökkentése:


a zuhanyzási idő lerövidítésével



a fürdővíz felhasználása WC öblítésre



bojlerek vízkőmentesítése



fogmosás, mosogatás nem folyóvíz mellett történik

Jómagam (Staudinger Ágota) a vízpazarlásra kerestem megoldást, mivel én egy olyan panelházban lakom, ahol ahhoz, hogy meleg víz
folyjon, a csapból perceken keresztül kell engedni a vizet. Ez a vízmennyiség a múltban mind kárba veszett. A verseny kezdete óta ezt a
vizet palackokba felfogjuk és öntözésre, főzésre és ivásra használjuk.
Fűtés:


a lakás/ház felfűtése maximum 19-20 fokra



otthon tartózkodás alatt melegebb ruhák viselése



amely helyiségekben lehetett, szőnyegeket terítettünk a padlóra

Mit tanultunk?!
Csapatunk az elektromos áram felhasználás csökkentésében volt a leghatékonyabb. A családok elmondása szerint ez az, amire a
legkönnyebben tudnak odafigyelni, sőt ezeket a módszereket szívesen osztják meg másokkal, ösztönözve őket az energia megtakarításra.
A gyermekek már az óvodában/iskolában is figyelmeztetik társaikat az égve hagyott villanyra, a vízcsapok elzárására.
Mit határoztunk még el a jövőre vonatkozóan?
Ezeket a takarékossági praktikákat, fortélyokat a jövőben is alkalmazzuk. A fűtési szokásainkon is szeretnénk változtatni. Két-három
családnak is van cserépkályhája, melyeket a jövőben többször fognak használni.
Horti Károlyné és Staudinger Ágota, a környei energiaközösség klíma-koordinátorai

Családi összefogás a megtakarításért
Tóth Gabriella, a környei közösség tagjának
rajza
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Hasznos információk, kapcsolat, támogatók

Szerkeszti: Vadovics Edina
Közreműködött: Antal Orsolya, Gáll Veronika és Vadovics Kristóf
Design: Iconica Bt.
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

Az E.ON EnergiaKözösségek program partnere:

A verseny védnöke Dr. Szabó Marcel, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes.

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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