
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dél-Békési Energiamentők 

2. versenyfeladat 
 



 
 
 
 

Kis közösségünk közösen áttekintette a feladatokat és arra jutottunk, hogy együtt, közösen 

átbeszéljük a Karbonböjtöt. 

Döntésünknek megfelelően mindenki a saját háztartására adaptálta a böjtöt és ott valósította 

meg. A sikeres befejezést közös kirándulással ünnepeltük meg. 

 

 

 





 
 
 





 
 
 
 

 

Dobóné Deák Judith 
 

 

 

2017 MÁRCIUS KARBON-BÖJT 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

- - 1 
Óraleolvasás 

megtörtént 
Én -munka 
után- és a nagy 
lányunk -iskola 
után- 
elmentünk a 
Tűzoltóságra -
versenyre- 
gyakorolni. 
 

2 
A böjt idejére csavarjunk ki 
kéthárom égőt, amelyekre 
kevésbé van szükség a 
hétköznapok során. 

Miután nálunk nincs 
fölöslegesen működő izzó, 
ma kevesebbet 
tartózkodtunk a lakásban, 
hogy be tudjuk tartani a mai 
böjtöt. 

3 
Extra vállalás: 
márciusban 
minden péntek 
húsmentes!  

zöldség saláta, 
gyümölcsturmix 
és tésztás nap 
volt. 

4 

Olyan szép idő volt ma, 
hogy kint a friss levegőn 
reggeliztünk, ebédeltünk és 
vacsoráztunk, miközben 
rendezgettük az udvart. 
Salátákat, nyersételeket 
fogyasztottunk csak. A 

sütés nélküli süteményünk 
sütemény olyan jól sikerült, 
hogy a böjt ideje alatt 
biztos el fogjuk még 
egyszer  készíteni  
(recept mellékelve) 

5 
Óraleolvasás 

megtörtént. 
Ma is egész nap az 
udvaron 
étkeztünk, 
miközben azt 
tovább rendeztük, 
illetve 
veteményeztünk.  

6 

Munkával és 
tanulással telt a 
nap, melyhez 
sajnos 
elengedhetetlen 
a számítógép 
használata. 

7 
Keressünk készenléti 
üzemmódban lévő 
gépeket és bedugva 
hagyott telefontöltőket 
– kapcsoljuk/húzzuk ki 
őket! 

Nálunk nincsenek 
ilyenek . 
Ma ismét gyakorlás 
volt 

8 

Munka, tanulás 
és gyakorlás 
volt a mai 
programunk. 

9 
Ne használjuk a mikrót, 
szendvicssütőt, kávéfőzőt. 
Kávéfüggőknek: főzzünk 
nagy adag kávét reggel, és 
tegyük termoszba. 

Így tettünk. 

10 
Extra vállalás: 
húsmentes 
péntek: 

zöldség saláta, 
gyümölcsturmix 
és tésztás nap. 

11 
Tovább növelhetjük a hűtés 
hatékonyságát, ha a 
mélyhűtőt megpróbáljuk 
telepakolni 

És valóban  így van.  
Leolvasztottuk a hűtőnket 
és a fagyasztónkat, a 
kondenzációs rácsot pedig 
letakarítottuk. 

12 
Óraleolvasás 

megtörtént. 
Az udvaron, a 
filagóriában 
ebédeltünk és 
vacsoráztunk 



 
 
 

13 

Munka és 
tanulás egész 
nap ,  
este pedig 
gyakorlás. 

14 
A háromperces 
fogmosó-időt 
terjesszük ki a 
zuhanyzásra is. 

Mi ezt egész hónapban 
betartottuk. 
Extra vállalás: a 
fürdővizet/zuhanyzás-

ból felfogott vizet 
bevezettük a wc. 
tartályába. 

15 

Egész napos 
közös családi 
program. 

16 
Tartsunk autómentes napot - 
rövidebb utat váltsuk ki 
biciklivel/sétával, hosszabbat 
tömegközlekedéssel. 

Egész nap kerékpárral és 
gyalogosan közlekedtünk, 
még a 17 km-re lévő iskolába 
is kerékpárral ment a 
lányunk. 

17 
Extra vállalás: 
húsmentes 

péntek: zöldség 
saláta, 
gyümölcsturmix 
és tésztás nap. 

18 

Közös program 
EnergiaKözösségünkkel.  

19 
Óraleolvasás 

megtörtént,  
az udvaron 
ebédeltünk  

20 

Kihasználva a 
szép időt mától 
ismét elkezdtük 
rendezni az 
udvart, este 
pedig a közös 
versenyre 
készültünk. 

21 
Szervezzünk 
szombatig tartó „Ki 
nem kapcsolta le?” 
versenyt.. A nyertes 
eldöntheti, mi legyen a 
vasárnapi családi 
program  

 Alig tartózkodtunk a 
lakásban, munka és 
gyakorlás után 
kertészkedés, 
udvarrendezés volt a 
programunk. 

22 

Vízmentes 
nap!!! 
Munka után 
folytattuk a 
kertészkedést, 
udvarrendezést, 
Judit lányunk 
iskola után 
virágokat 
ültetett 

23 
Iskola/munka után tilos a 
tv/számítógép/tablet/telefon 
– helyette olvassunk, 
játsszunk a szabad levegőn, 
biciklizzünk, társasozzunk 
stb. 

Munka és iskola után közös 
családi kertészkedés, 
udvarrendezés volt. A 
veteményezés, virágültetés 
estig megtartott. 

24 
Extra vállalás: 
húsmentes 

péntek: Zöldség 
saláta, 
gyümölcsturmix 
és tésztás nap 
volt.  
A lányokkal 
elmentük 
gyakorolni, amíg 
láttunk ott 
voltunk. 
 

25 
Árammentes nap – ne 
használjunk semmilyen 
árammal működő eszközt. 

A „Ki nem kapcsolta le?” 
verseny kedvenc közös 
családi programja a 
horgászat lett. Reggeli után 
a helyi tópartra kerékpárral 
mentünk ki. 
 

26 
Óraleolvasás 

megtörtént, az 
udvaron, a 
filagóriában 
ebédeltünk és 
vacsoráztunk 

27 

Ma esti program 
ismét gyakorlás 
volt. Keveset 
tartózkodunk 
otthon, így 
könnyű energiát 
megtakarítani  

28 
Gyűjtsünk sütés nélküli 
édesség/nyers süti 
recepteket, húsvéti 
energiatudatos 
recepteket, és osszuk 
meg az 
EnergiaKözösség 
tagjaival! 

A sütés nélküli süti 
újra elkészítve 

29 

Munka után 
néhány későn 
beszerzett 
virágot gyorsan 
elültettünk, 
mert estére 
gyakorlás volt 
megbeszélve. 

30 
Társasozzunk 
gyertyafénynél, hívjunk 
barátokat! 
Kisebbeknek olvassunk
 esti mesét 
zseblámpafénynél. 

A szép időnek köszönhetően 
ma ismét sokat gyakoroltunk 
a friss levegőn. 
 

31 
Extra vállalás: 
húsmentes 

péntek: Zöldség 
saláta, 
gyümölcsturmix 
és tésztás nap. 
Óraleolvasás 
megtörtént 

 
Ünnepeljük meg, hogy 
sikerült a böjtöt 
megvalósítani  

Közös kirándulás 
EnergiaKözösségünkkel 
(képek mellékelve) 

 
 
 
 



 
 
 
 

Márciusi böjt: az idő hiánya miatt voltak gondjaink, de végül szinte teljesen sikerült betartanunk. Sok vizet és áramot viszont éppen azért 

sikerült megtakarítanunk, mert keveset voltunk otthon. Az óraleolvasásokat mindig időben megtettük, az adatokat leadtuk.  

Amikor kicsit is jó idő volt, leginkább szombat és vasárnaponként az udvari filagóriában étkeztünk. A jó időknek köszönhetően egész 

hónapban nálunk kert- és udvarrendezés, veteményezés volt, amikor tehettük kint voltunk, takarítottunk, kertet ástunk, virágot ültettünk, 

veteményeztünk, így amikor itthon voltunk is a lakásban sokkal kevesebbet tartózkodtunk. Egy közös tűzoltó versenyre, és a tűzoltó olimpiára 

készülvén közösségünk hol 3 hol pedig 4 tagjával heti 2-3 alkalommal eljártunk gyakorolni a Tűzoltóságra, ha az idő megengedte kint a 

szabadban. 

 

A 7-ei napot nekünk könnyű volt betartani, ugyanis mi a telefontöltőket, illetve egyéb készülékeket nem szoktuk bedugva hagyni, illetve 
készenléti üzemmódban sem úgy hagyni gépeket. 
 

Nem csak 9-én mellőztük a mikrohullámú sütő és a szendvicssütő használatát, hanem tettük ezt a böjt ideje alatt az egész hónapban. Kávét 

pedig nem szoktunk inni.  

 

11-én sikerült leolvasztanunk a hűtőt és a fagyasztót, a kondenzációs rácsot pedig letakarítanunk, illetve a fölösleges vízelvezető csövet 

kitisztítanunk. Ezt követően már nem is fagy le olyan könnyen. Miután a szomszéd boltos fagyasztóládája tönkre ment, ami befért hozzánk, azt 

bepakoltuk, tele tettük a fagyasztó szekrényünket. Féltünk tőle, hogy éppen a böjt idején kell tennünk ezt a szívességet, de valójában nem 

látszik meg a fogyasztásban, sőt. 

 

A háromperces zuhanyzási és fogmosási időt mi szinte egész hónapban betartottuk, nem csak 14-én.  
 

 
Március 22 a „Víz világnapja” alkalmából vizet szinte egyáltalán nem használtunk. 



 
 
 

 15-én egész napos közös családi programot szerveztünk, melyen a 
közösségünk több tagja is részt vett.  
Délelőtt egy jótékonysági futóversenyen Mezőhegyesen, ezt követően 

pedig Judit lányunk a ’48-as ünnep  alkalmából 48 km-t kerékpározott, 
majd a délutáni közös úszás után még a gyakorlás is belefért. 

 
 

 
 

 
 
Nem csak 16-án tartottunk autómentes napot, hanem 
már február végétől minden nap kerékpárral járunk a 
boltba és dolgozni, csak 
azon a napon vesszük elő 
az autót, amikor a 
kerékpár, esetleg a 

motorkerékpár 
csomagtartójában nem fér 
el a vinni szándékozott 
áru.  
Továbbiakban is marad az 
autómentesség!  



 
 
 

18-án családostól Bácskossuthfalván 
(Moravica-Szerbia) tűzoltó versenyen 
vettünk részt, melyre a közösségünk szinte 
teljes létszáma eljött nekünk szurkolni. A 
közös program olyan jól sikerült, hogy a 
böjt végére egy közös kirándulást is 
tervezünk. 
 
 
 
 
 
 

A „Ki nem kapcsolta le?”verseny győztese a család koordinátora lett. A hétvégi szombati program 

pedig a kedvenc közös családi időtöltés, a horgászat lett. Így könnyen be tudtuk tartani a szombati 
árammentes böjtöt ;) 

 
Március 25- napközben – idén először – családi horgászat volt, este pedig gyertyafénynél vacsoráztunk. 
Judit lányunk szombatonként kerékpáros túrákon vett részt. A hónap végére bejárta az egész környéket, de amikor ideje engedte hétköznap is 

tett egy kört, vagy futott egyet.  



 
 
 
 

16-án, az utómentes napon pedig nem a megszokott tömegközlekedéssel, hanem kerékpárral ment ő is el itthonról, 

az iskolába, mely intézmény 17 km-re van az otthonunktól.  

26-án elkísértük egy mezei futóversenyre, majd családi nagy bevásárlást 

tartottunk. 

 

28-án pedig Szeghalomra, Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa Békés 

megyei döntőjére kísértük el. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társasozás helyett 30-án Judit lányommal és a közösség másik tagjával, Vincze Szilviával versenyre készülvén ebben a hónapban már sokadjára 

is gyakorolni mentünk. 

Csilla lányunknak olyan jól sikerült továbbvinnie az iskolájába, illetve a kollégiumba a megtakarításos szemléletet, hogy az általa 
“összeszedett” kis csapatával megnyerte a Szeged városi „Víz világnapja” alkalmából rendezett mindkét versenyt.  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A böjt alkalmával péntekenként pedig smoothie napokat tartott, ami nála annyit jelentett, hogy egész nap gyümölcsturmixot és főtt tojást evett. 

Ez a böjt annyira kedvére volt, hogy a továbbiakban is folytatja. Mostanra pedig már több szobatársa is csatlakozott hozzá. 

 

 

 

  



 
 
 
Ezeket az ételeket készítettük a húsmentes napokon, illetve sokszor egyéb napokon is, mert szeretjük a nyers ételeket, az egészséges életmód 

hívei vagyunk. Ilyen ételeket a böjt után is fogyasztani fogunk : 

               

 

Citromos álom:  

30 dkg babapiskótát 2 cm-es darabokra tördelünk.  

Krém: 1 tasak tejszínt felverünk 8 evőkanál porcukorral, beleforgatunk 1 nagy doboz tejfölt,  

1 vaníliás cukrot, belecsorgatjuk 1,5 citrom levét, 1-nek a héját. Ezután egy jénai tál aljára 

teszünk egy réteg krémet, majd 1 sor piskótát, 1 sor krémet, 1 sor piskótát, és így tovább. Ezt 

addig rétegezzük, amíg van alapanyagunk, a végén, a tetejére krém kerüljön. Min. 1 órára 

betesszük a hűtőbe, ezt követően fogyasztható.  







 



 
 
 


Deák Zsuzsanna 

Víz és energia megtakarítás márciusban: 

 Mi általában mindig lekapcsoljuk a villanyt, soha nem hagyunk töltőn telefont, sem egyéb elektromos készüléket. De most azért még 
jobban odafigyeltünk mindenre. Amikor lehetett a konyhában is lekapcsoltam a nagy villanyt, főzéskor a munkapad fölötti kis lámpát 
használtam inkább, a bojlert is kikapcsoltuk, miután elmosogattunk. Nincs mosogatógépünk, tálban mosogatunk. Páraelszívónk, 
légkondink nincs, de nem is kellene. Ott az ablak, azt használjuk.  

 Februárban elkezdtük, márciusban befejeztük a fürdőszobánk felújítását. Tavaly még kádban fürödtünk, akkor egy 150 l-es villanybojler 
biztosította a meleg vizet. Az új fürdőszobánkban, csak tusoló van, most már egy modern 50 l-es hőtárolós villanybojler biztosítja a 
meleg vizet. A zuhanyzás, illetve az egész meleg víz használata így sokkal kevesebb lett. Kevesebb éjszakai áramot is használunk. A 
tavalyi évhez viszonyítva: 2016.01.22-től 2016.03.21-ig 75 kwh, 2017.01.24-től-2017.03.21-ig 45 kwh. Kicseréltük a két kis ablakot is a 
fürdőben, és a wc-ben, műanyag modern ablakokra. Ezek tökéletesen zárnak, így a fűtési energia nem megy veszendőbe. Mivel kicsit 
nagyobb az új ablak, sokkal világosabb is van a fürdőben, így kevesebb áramot is használunk ezentúl. A fürdővizet a vécé tartályába 
vezettük, így azt is hasznosítottuk a böjt idején és tesszük ezt most már ezután is. 

 Az utolsó helyiségben is lecseréltük a villanyégőket, energiatakarékos izzókra, így sikerült még kevesebb áramot használnunk. A böjt 
idején a számítógépet, csak egyszer-kétszer kapcsoltam be hetente, szükség esetén. A TV-t csak akkor kapcsoltuk be, ha nézni akartuk. 
Eddig napközben szinte egész nap ment. Tévénézés helyett inkább kimentünk a kertbe, vagy az udvarra, ott mindig van mit csinálni. 
Megmetszettük a szőlőt, rózsát, és a fákat. Majd lemeszeltük a fák alját, kártevők és rovarok ellen. Kiástuk a formátlan, ritka fenyőfákat 
a kertből. Helyükbe gyümölcsfát fogunk az idén is ültetni. Összegyűjtöttük a sok ágat, hulladékot, nyesedéket, és felvágtuk tűzre, jó lesz 
a következő télre. Ezen kívül az összegyűjtött fűrészport is el fogjuk tüzelni a csempe kandallóban. Ki is próbáltuk, bár ez a tűzrakás egy 
kicsit macerás, de vigyázva azért szépen be lehet rakni. Nagyon szépen ég, mintha csillagszóró lenne . Kitakartuk az új csemetéinket, 
amit tavaly az energiaközösségek versenyén ajándékba kaptunk . Télire védve voltak a fagytól. Nagyon örülünk nekik, mert mind 
megmaradtak . A birs és a naspolya, kissé lassan indult meg, de már azok is szépen fejlődnek. Csak esővízzel locsoljuk őket. Mostanra 
már virágot is hoztak./képek alapján/ 

 Bevásárolni biciklivel jártunk. Nagyon jól esett egy kis mozgás, biciklizés. Csak akkor vettük elő a kocsit, ha valami nagy bevásárlás 
volt, ami a biciklire nem fér fel egyszerre. No ezt nem 16-án tettük! 

 Ezenkívül a főzésnél is megpróbáltam spórolni a gázzal. Amikor a sütőt használtam nemcsak egy-két kis darab húst sütöttem, hanem 
mellétettem burgonyát, vagy karfiolt, karalábét és hasonló zöldségféléket. Így nem kellett külön a tűzhelyet is használjam. Ebben a 
hónapban gyakrabban fogyasztottunk hideg és húsmentes ételeket. Amikor bejöttünk a kinti munkavégzésből, leginkább mézes-vajas 
kenyeret, vagy salátákat vacsoráztunk, de sokszor még egy-egy almát is elfogyasztottunk. Gyakran használtam a kuktát és fogom 
ezután is. Annyira megszoktam, hogy már nem is tudnék finom húslevest főzni, csak ebben. 



 
 
 

 A mosógépet 40 fokos programnál magasabb hőfokon egyáltalán nem használtam. Ha nagyon szennyezett volt a ruha, előre beáztattam, 
a foltokat pedig jól megdörzsöltem az ecetes áztató vízbe, csak ezt követően raktam a mosógépbe.  

 Ez a karbon böjt, nekünk nem esett nehezünkre, sőt élveztük. Jól sikerül, mert többet mentünk ki a levegőre és további vizet meg 
energiát spóroltunk vele. Ezután is inkább kint teszünk-veszünk, olyan jó a levegőn dolgozgatni. De el is mentünk hazulról, azért 
nemcsak dolgoztunk, hanem sétáltunk, fürdőhelyet látogattunk, illetve az újszülött kis unokánkat. Tettük ezt mindig vonattal.  

 Terveink a jövőre: ki szeretnénk cserélni a többi nyílászárót is, korszerűbb típusokra, mert a mi ablakaink már nem zárnak légmentesen. 
Amennyire csak lehet, még jobban le szeretnénk csökkenteni a háztartásban a fogyasztásokat, hogy fölöslegesen ne pazaroljuk az 
energiát. 
 

 

 

Ilyen ételeket fogyasztottunk a böjt ideje alatt: egyik levesünk, töltikénk, desszertünk, imádott cipónk és egyik salátánk: 





 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

Dr. Malatyinszki Szilárd 

 

A telefontöltőinket nap, mint nap kihúztuk készenléti gépeket, tévét, számítógépet, 

áramtalanítottuk. 

Rövidebb ideig tusoltunk, még a hajmosás módszerét kell tökéletesíteni hosszú hajú 

kedvesemnél…  

Sütés nélküli desszertet 

készített a párom hétvégenként. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ő pedig a húsmentes napunk sütije: 

 

 

Sokat voltunk a levegőn és a természetben. Energiapazarló számítógépes játékok helyett 

futással töltöttem az időmet. 



 
 
 

 

 

Gyertyafénynél vacsoráztunk majdnem minden este és nagyon romantikus perceket töltöttünk 

együtt.  

Kevesebb húst fogyasztottunk, mert karalábét, retket és répát ettünk reggelire. 

A hűtőt leolvasztottuk, hogy hatékonyabban hűtsön – ez még a macskának is tetszett…  

Megnyertem a ki kapcsolta le legtöbbször a villanyokat versenyt, mert mi módosítottuk, mivel 

a kedvesem még dolgozik e feladaton folyamatosan…  



 
 
 

 

 

 

 

Megtaláltam a GONOSZ áramfaló 

szörnyeteget, mely nyitott 

ajtóállapotban 16 wattot fogyaszt. 

Ezután a kedvesemmel minden 

alkalommal használat után 

becsuktuk. Másik bűne, hogy 

energiafelvétele 800 wattos 

programban is legalább 1200 watt – 

meg kell találnunk a helyettesítőjét.  

 

 

 

 



 
 
 

 Macskánkkal megtaláltuk a lustálkodás energiamentes módját és meditációval, célkitűzéssel 

töltöttük szabadidőnk egy részét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végezetül bevásároltunk és egy Fair Trade kereskedelemből származó nyúlra is leltünk: 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



 
 
 

 

Gera család 

 

Két szombaton nem főztünk és sütöttünk, hideget fogyasztottunk.

 
Az egyik hétvégén elmentünk otthonról, nem használtuk így az elektromos eszközöket és 

nem főztünk otthon. 

Odafigyeltünk és nem hagytuk a telefontöltőket bedugva a konnektorba. 

Amikor megérkezett a jó idő, kinn voltunk az udvaron, kertészkedtünk és nem benn tv-

tünk és számítógépeztünk. 

 

    Málnabokor metszése. 

 

Nem porszívóztam, hanem sepregettem a házban a böjt ideje alatt. 

Megtartottuk a húsmentes napokat. 

 

  



 
 
 

 

Malatyinszki Jánosné 

 

Saját kertemben megtermelt salátákat zöldségeket fogyasztok, és háztáji gazdaságban 

előállított húsféléket fogyasztok. 

   

Minden este áramtalanítom az elektromos készülékeket (kivétel a hűtő). 

Az esővizet összegyűjtöttem, és ezzel locsolom a virágaimat, kiskertemet. 

Főzés és hőbehatás nélküli süteményeket készítettem. 

A húsmentes napokat megtartottam és nagyon élveztem a friss gyümölcsöket és zöldségeket. 

Új csírákat fedeztem fel! 



 
 
 

 

Az udvari, vízöblítés nélküli wc-t használom, ennek tartalmából kerti humuszt készítünk. 

 A mosogatóba vízelosztó szűrőt helyeztem el, hogy csökkentsem a vízfogyasztásomat. 

Ételeim: 

 



 
 
 

 

 

Kihívást jelentett a folyamatos áramtalanítás és a teli géppel történő mosás, de sok kreatív 

ötlettel lettünk gazdagabbak a hónap során. 

  



 
 
 

 

Vincze Szilvia 

 

Nagy lelkesedéssel vágtunk neki a feladatnak, ezért kezdetnek a kinyomtatott böjti naptárat 

jól látható helyre függesztettük ki.          

 

Mindjárt a 2. napon  a feladat elvégzése közben  váratlan dologgal kellett szembesülnünk.  Az 

anyukám villanyégő kitekerése közbeni „Te jó Isten!” felkiállítása nem kis aggodalommal 

töltött el - pedig áramtalanítottam előtte. 



 
 
 

  

 

 

Erre az anyukám " egy hagyományos izzó" felkiáltással rögtön rávilágított a problémára. 

Rögtön az első feladatot igen hasznosnak éreztük, hiszen idáig észrevétlenül bújt meg a lámpa 

búrája alatt a meglepetést okozó hagyományos 60 W izzó. 

 

Az extra vállalást, a húsmentes péntekeket maradéktalanul betartottuk.  Olyan ételeket 

kerestünk, amit egyébként is szeretünk és a húst/ húskészítményt ki lehet belőle hagyni, 

illetve inkább a tartalmasabb levesekre helyeztük a hangsúlyt. 

Nagyon szeretjük a krémleveseket, ezeket levesgyönggyel, pirított kenyérkockával és jó sok 

sajttal fogyasztottuk. 



 
 
 

 

 

 

Azt viszont megállapítottuk, hogy  így is jó a krumli leves,de mégis csak jó sok kolbásszal az 

igazi. 

 



 
 
 

Kedvencem feladatom, a gyertyafényes vacsora főzés nélkül volt. Munkahelyemről haza érve, 

általában a csendre vágyom. A csend, a gyertya fénye, a finom vacsi igazi feltöltődést adott. 

 

  

 

A 7. napon reggel körbejártuk a lakást, és készenléti üzemmódban lévő gépeket, és bedugva 

felejtett töltőket keresve. Amit találtunk, és tudtunk, mindent lekapcsoltunk. 

 



 
 
 

 

 

 

A"  ne használjunk mikrót, szendvicssütőt és kávéfőzőt "  feladat nagyon egyszerűnek tűnt.  

Lehet, hogy számomra ez volt a legnehezebb. Ugyanis a mikró használata az évek során 

nagyon erős megszokássá vált. Szerencsére az anyukám figyelt, és ahányszor a mikrónak csak 

az irányába elindultam , rögtön ott termett. 

 

A hűtő és fagyasztó leolvasztása az anyukám feladata volt, a kondenzációs rács tisztítását 

másnap közösen végeztük. Az előző évi verseny óta  a kondenzációs rácsot már rendszeresen 

tisztítjuk, ezért "nagy beavatkozásra" nem volt szükség. 

 



 
 
 

A  14. napi 3 perces zuhanyzási idő betartását homokóra segítségével tudtuk teljesíteni. 

 

 

Mivel szerencsére legtöbbször az idő kegyes volt hozzánk a böjt ideje alatt, így sok időt 

töltöttünk a szabadban. Kirándulni ugyan nem mentünk el, de szép nagy kert és udvar tartozik 

a házunkhoz, ezért bőven akadt tenni való.  Veteményeztünk, pakolásztunk, elővettük, 

portalanítottuk a kerti bútorokat. A jó időnek köszönhetően a kintlét ideje alatt pedig 

gyönyörködhettünk a tavalyi nyeremény fácskáinkban. 



 
 
 

     

 

Az utolsó napok egyik feladata a recept gyűjtés volt. Mi nem vagyunk nagyon süteményesek, 

de néhány régi, nagy klasszikus azért nálunk is elkészül időnként. 

Kókusztekercs 

 

20 dkg darált keksz 

15 dkg porcukor 

2 evőkanál kakaó 

0,5 dl kávé 

rumaroma ízlés szerint 

0,5 dl víz 

 

Krém: 8 dkg margarin 

            8 dkg kókusz 

            8 dkg porcukor 

 

 



 
 
 

Túrótorta 

 

900 g joghurt (natúr) 

25 dkg sovány túró 

37 g zselatin 

85 dkg őszibarack konzerv (enyhén cukrozott) 

20 ml vanília aroma 

1 ek cukor/ megfelelő menny. édesítőszer (ízlés szerint) 

12 g tortazselé (piros) 

 

A zselatint 1,5 dl vízben elkeverjük, hagyjuk duzzadni. Ha megduzzadt, akkor lassú tűzön 

felmelegítjük, forralni nem szabad. Hagyjuk hűlni. 

Egy 24 cm-es kapcsos tortaformát kikenünk vékonyan margarinnal. 

A túrót villával összetörjük, hozzákeverjük a két nagy joghurtot, a vanília aromát ízlés szerint 

a cukrot. 

A langyos zselatint gyorsan elkeverjük benne, és s tortaformába töltjük. Hűtőbe tesszük, és 

hagyjuk megdermedni. 

A piros zselét elkészítjük a leírás szerint, és hűlni hagyjuk. 

A torta tetejét kirakjuk barackbefőttel, és amikor már szobahőmérsékletű a zselé, ráöntjük a 

gyümölcs tetejére. Visszatesszük a hűtőbe, és tálalásig ott tartjuk. 

A karimát könnyű lesz levenni róla, ha meleg vizet folyatunk körbe a karimára, így a 

margarin megolvad, a karima könnyen elválik a tortától. 

 

  



 
 
 

 

Összefoglalás 

A böjti naptár elsődleges átolvasásakor az „ááá, ez menni fog” kijelentés több alkalommal is 

csak nagy odafigyeléssel volt teljesíthető. 

Az évek óta rendszeresen használt háztartási gépek ( mikró) egyik napról a másikra történő 

mellőzése, bizony nem volt egyszerű. 

A megszokás, hogy ha haza érünk a tv-ket azonnal bekapcsoljuk - ki-ki a saját szobájában - 

szintén okozott némi megingást a feladat maradéktalan teljesítésében. A böjt végére viszont 

eljutottunk odáig, hogy egy szobába ülünk össze, és csak egy tv-t üzemeltetünk.  Ehhez 

azonban szükségeltetett némi nemű kompromisszum készség a nézni kívánt műsorok 

tekintetében, de ezt is megoldottuk. 

Szerencsére oda figyeltünk a feladatra, és egymásra is. 

Nagyon sokat tanultunk az előző verseny alatt, bizonyos dolgokat teljesen sikerült 

beépítenünk a mindennapjainkba (kondenzációs rács rendszeres takarítása a hűtőn, telefon és 

laptoptöltő egyáltalán nem marad bedugva, mosást csak tele géppel indítunk el) ezek a 

mostani verseny alatt is hasznos segítségünkre voltak. 

A húsmentes pénteket az anyukám javaslatára tovább folytatjuk. 

 


