
A „zöld járvány történetek” gyűjteménye 

Energia(ny)esők 

A járvány a mi csapatunk életét is felborította. Egy család kivételével mindenkinek nagy 

mértékben változott a mindennapi rutin. Ahelyett, hogy reggel mindenki elment volna 

óvodába, iskolába, munkahelyre a megszokott módon, most otthon kellett, kell tölteni a 

mindennapokat. 

Mit lehet tenni ilyenkor és mi az, amit nem tudunk elkerülni? 

Amit nem tudtunk elkerülni: 

- Számítógép, okostelefon használata. A csapat egy része tanárként dolgozik, így ezen 

eszközök használata erőteljesen növekedett, de más munkahelyeknél is bevezetésre 

került az otthoni iroda. 

- Televízió, táblagép használata is növekedett, hiszen gyakran társult az otthonlét rossz 

idővel is, így a mesenézés, filmnézés előkerült. Szerencsére valamelyest sikerült 

mérsékelni alternatívákkal (Erről majd még később említést teszek.) 

- Mivel több időhöz jutott mindenki, így a ház körüli munkák is megszaporodtak 

(festés, felújítás, kerti játszótér kialakítása, favágás stb.), így az elektromos 

barkácsgépek használata is megnövekedett. 

- Mivel eső sem volt így a locsolást is mesterségesen kellett megoldani és a szivattyúkat 

üzembe kellett helyezni (a kertes házban élőkre volt igaz). 

Amit sikerült megvalósítani: 

- A számítógép használatát ugyan nem tudtuk elkerülni, de az üzemeltetésére oda 

tudtunk figyelni. Energiatakarékos üzemmódba kapcsoltunk! Ezt a telefonon is 

nagyon jól tudtuk, tudjuk alkalmazni. Részben el is tudtuk hagyni ezeket az 

eszközöket, vagy mérsékeltük a használatát (gyerekeknél korlátoztuk). Például 

hétvégén kikapcsoltuk és nem használtuk. Egy két nap is sokat számít. 

- A televíziózást alternatívákkal tudtuk elhagyni, illetve mérsékelni. A lakásban élőknek 

nehezebb dolguk volt, hiszen játszótérre nem lehetett menni, így kreatívkodtak.  

 

 

 

 

 

 

  



Ahol akadt kert, ott kihasználták a jó időt, veteményeztek, fát ültettek vagy fára másztak: 

     

 

 

 

 

 

A lényeg az volt, hogy ne fogyasszunk energiát! A sajátunkon kívül!  

 

- Közös tésztagyúrás. 

 

- Pitypang gyűjtése a szörphöz 

- A Föld napjáról sem feledkeztünk meg! 

 

 

 

 

 

 

- Saját      készítésű babaház!  

 

  



Újrahasznosítást is végeztünk (Egy kis közösségi munka) 

 

 

 

 

 

 

És az állatokról sem feledkeztünk meg: 

- Kutya sétáltatása a szántón, mezőn. 

- Madárodú kihelyezése 

- Kompakt biofűnyíró alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Innen szedjük a friss tojást! 

     Ő pedig vigyáz a tojásra! 

      

 

Ő pedig a kotlós. Május 04-re várja kilenc csibéjét. 

És, hogy mennyire vagyunk zöldek? Az alábbi kép bizonyítja! 

 

Ez egy házi rozsdafarkú fészek a garázsban és benne a 

tojásokon a tojó. Az ablakból kivettem egy üveget, hogy 

szabadon tudjon járni, illetve repülni . 



 

Ez meg a szépen fejlődő szójabab, hogy Anitának jövőre tudjak 

vinni házi készítésű tofut! 

Összefoglalva: A csapatunk fegyvere a jó idő volt. Nagyon sok 

időt töltöttünk a kertben, az udvaron, az állatokkal. Szedtünk 

szemetet a kert alatt lévő érpartról, a biciklis út mellől. Sok 

kreatív dolgot készítettünk. Odafigyeltünk az apró dolgokra is, 

hiszen sok kicsi sokra megy! A gyerekeknek sem hiányzottak az 

elektromos berendezések, mert volt számukra más érdekes és 

hasznos lehetőség, melyet örömmel ki is használtak! Köszönjük! 


