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Zöld energia: tények és trendek a ZöldLakban
A ZöldLak-ban alap, hogy többféle zöld témában vehetsz részt eseményeken,
de most úgy gondoltuk, ráirányítjuk a figyelmed az energetika kérdéskörére:
2019 nyarától 2020 májusáig energiahatékonysággal, megújuló energiákkal
kapcsolatos programokat is kínálunk.
Tematikus programokon gyűjthetsz infókat pl. a napelemekről, a smart home
megoldásokról, vagy az elektromos közlekedési eszközökről. Az eseményeken
kipróbálhatsz olyan eszközöket, melyekkel növelhető az otthonod
energiahatékonysága és ezek egy részét ingyenesen kölcsön is adjuk neked.
Segítünk, hogyan legyél energiatudatos és mivel sok mindent te is meg tudsz
csinálni, szervezünk barkács-workshopokat is, ahol megmutatjuk például,
hogyan készíthetsz otthonra egy egyszerű aszalót. A fiatalok egyre több
„kütyüt” használnak, ezért szervezünk velük beszélgetéseket arról, hogy
ezeket tudatosan tudják használni. Általános iskolásoknak pedig energiás
szakköröket tartunk.
Úgy tervezzük, ellátogatunk egy napelemgyárba, hogy megnézzük, miből és
milyen eljárással készülnek. Erre elviszünk magunkkal néhány érdeklődőt
is. Az energiás események résztvevői között a projekt végén kisorsolunk
néhány zöld ajándékcsomagot, így többszörösen is érdemes velünk
gondolkodnod az energiádról.
Szereted az energiát? Böngészd a projekt oldalát a részletekért!

Érdekel

Érdekel a zöld energia? Alakítsd Te is a programjainkat!
„Zöld energia: tények és trendek a ZöldLakban" című projektünk keretében új
programsorozatot indtunk. A projekt keretében lesznek előadások, nyílt napok,
workshopok, bemutatók, kézműves délutánok, gyárlátogatások, rengeteg érdekes
és hasznos infó az energiatudatosságról, zöld energiaforrásokról. Ha nem szeretnél
lemaradni az eseményekről kérünk jelezd, hogy mely témák érdekelnek és az elsők
között leszel, akit értesítünk róla.

Érdekel

Felkészítenéd otthonod a hideg időre?
Jó ha tudod, hogy a ZöldLakban rendelkezésedre áll néhány szigetelőgép,
melyekkel saját magad is megoldhatod fa nyílászáróid utólagos szigetelését. A
gép használatát betanítjuk, a kölcsönzés pedig ingyenes. A ZöldLak
telefonszámán vagy mailen tudsz érdeklődni a szabad gépekről. Ugyanígy
fogyasztásmérők is rendelkezésedre állnak, ha ellenőrizni szeretnéd
elektromos berendezéseid fogyasztását.

Érdekel

Ha energiafelhasználásra gondolunk, gyakran a nagy cégeket vesszük górcső
alá és világmegváltó terveket szövögetünk, vagy pedig megadóan széttesszük a
kezünket, mit is tehetnénk mi? Van egy jó hírünk, az energiatakarékosságot
érdemes a háztartások szintjén, a saját otthonunkban elkezdeni. Minden lépés
számít! Készültünk néhány tippel, információval az induláshoz.

Egyre több háztartási kisgép
csábít azzal az ígérettel, hogy vele
egyszerűbb lesz a házimunka.
Valóban szükségesek ezek?
Gondold át, mielőtt beszerzel még
egyet, hogy meg lehet-e oldani
kézi erővel! Sokszor a kisgépek
elmosása több időt vesz igénybe,
mintha kézzel végeznéd el a
feladatot. Már azzal is energiát
spórolsz, ha nem fogadsz be több
elektromos gépet a
háztartásodba.

Ha új villanytűzhely beszerzését
tervezed, válassz légkeveréses
típusút: gyorsabban és
alacsonyabb hőmérsékleten
készülnek vele az ételeket –
ráadásul légkeveréses sütőben
egyszerre több ételt is készíthetsz

Te kihúzod a töltőt a
konnektorból, ha már
lecsatlakoztattad róla a
mobilodat? A konnektorban
hagyott töltő is fogyaszt egy kis
áramot - ezért szoktasd rá a
családod, hogy használat után
húzzák ki azt, vagy szerezz be a
konnektor és a töltő közé egy
speciális kiegészítőt, melyet
könnyen le tudsz kapcsolni.

Amikor a több, kevesebb:
elterjedt szokás, hogy a nappalit
egyetlen, sokszor többkaros
csillárral világítjuk meg. Ebben
több égő működik egyszerre,
melyek akár 300W-ot
fogyaszthatnak, és szórt fényt
adnak. Gondold át, hol lehetne
több, kisebb fogyasztású, helyi
világítást kialakítani! Ez a
módszer az energiatakarékosság
mellett hasznosabb és
hangulatosabb körülményeket
teremt, pl. olvasáshoz,
beszélgetésekhez. Gondold át a
világításokat és használj minél
több LED égőt!

Hány készülék van most a
háztartásodban, mely készenléti
üzemmódban (stand by) van? A
tévé, a mikrohullámú sütő, az
elektromos órával kombinált
rádió, a nyomtató mind-mind ilyen
készülék – szinte fel sem tűnnek,
a normál üzemmódhoz képest
mégis akár 5-10%-nyi energiát is
felhasználnak. Válassz ki egyet,
melyet mától máshogyan
használsz, pl. szerezz be
áramtalanítható hosszabbítót a
nyomtatódhoz!
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A hírlevél és az események a "Zöld energia: tények és trendek a ZöldLakban" (KEHOP-5.4.116-2016-00829) projekt segítségével valósulnak meg. Az események előzetes regisztrációt
követően ingyenesen látogathatóak.
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