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Romonya

Pécsi Székesegyház 
Nagycsaládos Egyesület

Háromgyermekes család 
egy Pécs melletti kis faluból

• Barnabás 11, Dalma 9, Balázs 2 éves
• Zsolt a férj területi képviselő egy 

térképkiadónál 
• Erika a feleség tanár

Hali család Miért vettünk részt a 
versenyen?

• Szuper nyeremények
• Rá vagyunk kényszerülve a 

takarékoskodásra.
• Nemes a cél – nem szeretek pazarolni.
• Gyermekeinknek ezt meg kell tanulni, az ő

életük erről fog szólni. Ők olyanok lesznek 
ahogy nevelkednek.

• Nyitottak voltunk az elmés új ötletekre.

Klíma-auditunk

• Pécs mellett lakunk egy 124 m² -es új 
építésű (2007) családi házban

• ÉK-DNy-i fekvésű, ritka beépítettségű
területen, kitett a szélnek, viharoknak, 
panorámás, nagy üvegfelületekkel

• Építési vállalkozó építette, saját terveink 
alapján

A mi házunk



Hogyan készült az 
audit?
• Végigjártuk a házat, megnéztük a 

helyiségeket, és számba vettük a 
háztartási gépeket, nyílászárókat, 
fényforrásokat …stb. a Klíma-audit adatlap 
segítségével.

• Megvizsgáltuk mi működik jól, hol kellene 
változtatni. (Megszámoltuk, megmértük, 
megtapogattuk, megnéztük) 

Tanulságok

• A problémák számbavétele és 
tudatosítása feltétele a cselekvésnek.

• Sokmindenre nincs pénz, de sokmindenre 
nem is kell vagy kevés is elég, fő a 
cselekvés!

Legfontosabb eredmények

• Sok villamosáramot, gázt, vizet 
takarítottunk meg: odafigyeléssel, 
energiatakarékos berendezésekkel, új 
energiatakarékos ötletek bevezetésével.

• Sikerült megtanulni egy tudatosabb 
gazdálkodást az  energiával, vízzel, és 
meghonosítani egy környezettudatosabb 
viselkedésformát.

Miért vagyunk eleve 
klímabarátok

• Én szeretek mindent magam elkészíteni, 
megtermelni, nem veszem meg.

• Nincs mit elpazarolni. Kénytelenek 
vagyunk takarékoskodni.

• Nem szeretem a kényelmes, de 
veszélyes, káros dolgokat. (gyógyszer, 
vegyszer)

Vállalásaink

• Ajtók szigetelése
• Mosási hőfok csökkentése
• Árnyékolás ill. szél elleni védelem
• Vízfogyasztás csökkentése

Villamosenergia 
fogyasztás a verseny 
folyamán
• November 249 kwh
• December 257 kwh
• Január 136 kwh
• Február 144 kwh
• Március 150 kwh



Vízfogyasztás a verseny 
folyamán

• November 18 m³
• December 16 m³
• Január 7 m³
• Február 10 m³
• Március 9 m³

gázfogyasztás

2008-9. 2009-10. 2010-11.

• December 545 m³ 455 m³ 648 m³
• Január 603 m³ 618 m³ 451 m³
• Február 525 m³ 471 m³ 457 m³
• Március 352 m³ 257 m³ 332 m³

Vállalásaink teljesítése

Szigeteltük a bejárati ajtót, és a speiz ajtót.
Új energiatakarékos 
mosógéppel elég a 
40 °C. 
Hosszú
ökoprogramjával 
mindent tisztára 
mos.

Árnyékolás
Futónövényeket és 
fenyőt ill. egy 
akácfát ültettem 
árnyékolásként.

Árnyékolás



Vállalásaink teljesítése

• Jelentősen csökkent a vízfogyasztás. 
Vásároltunk csapbetétet, de főleg a 
tudatosabb vízhasználat  miatt 
takarítottunk meg sok vízet. 

• A gyerekek közös fürdést tartottak, 
lemérték, mennyi vízzel éri meg jobban a 
fürdés mint a zuhanyzás. Szórakoztatóbb.

Víztakarékosság

• 6 kg-os mosógéppel kevesebbet mosunk. 
Átlag 2-3 alkalommal hetente.(49l /mosás)

• Fürdővíz, zöldség mosóvíz 
újrahasznosítása öntözésre, egyéb 
célokra.

A vállalásokon túl…

• A gyerekek ebben a tanévben szoktak rá a 
tömegközlekedésre.

• A magas benzinárak miatt férjem belépett 
egy országosan ismert telekocsi 
rendszerbe. 

A vállalásokon túl…

• Mellőzzük a stand-by üzemmódot az 
elektromos készülékeinknél.

• Új hűtőgépünk is sok áramot takarított 
meg nekünk.

• Energiatakarékos izzókat raktunk oda ahol 
sokszor véletlenül égve marad a villany.

• Kertészkedünk, befőzünk, 
komposztálunk…

Tanulságok

• Legfontosabb, hogy tudatos fogyasztókká
váljunk. Tudatosan használjuk a vizet, 
áramot, gázt, stb.

• Energiatakarékos viselkedésformák 
meghonosítása a családban, nem csak a 
ráköltött pénz hozza meg az eredményt.

Elhatározások

• Ezután is nyomon követjük a 
fogyasztásunkat.

• Zöld szellemben vezetjük a háztartást.
• Életvitelünkben is a zöld megoldásokat 

részesítjük előnyben.
• Kialakult bennünk a szükséglet a 

takarékos megoldások alkalmazására, és 
egyre újabb ötleteink vannak.


