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Nyusziék és a nagy takarékoskodás 

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy népes nyuszi család, akik a görbe erdő 

10. kanyarulatának, 5. fájának tövében laktak.  

Nyuszi papa és nyuszi mama sok időt töltöttek azzal, hogy minden nap 

megszámolják izgő-mozgó csemetéiket. 

A gyerekek számolgatása azonban csak a könnyebb feladatuk közé tartozott, 

sokkal nehezebb volt, hogy a sok kis nyuszipocakot naponta jóllakassák. 

Sokat törte a fejét nyuszi papa és nyuszi mama, hogyan tegyenek minden nap az 

asztalra egészséges, finom ételeket csemetéiknek.  

Nyuszi mama javaslatára kertészkedni kezdtek, a munkából pedig mindenki 

kivette a részét. A gyerekek nagy élvezettel csinálták a rájuk kiszabott feladatot. 

Az első évben sok szép termésük lett, de örömüket elhomályosította, amikor 

megérkeztek a számlák. Nagyon sokat kellett a vízért, a gázért és áramért fizetniük. 

Nyuszi papa törni kezdte a fejét, vajon miért, mit lehetne tenni, hogy kevesebbet 

kelljen ezekért fizetniük.  

Összehívta a nyuszi-kupaktanácsot. Elmondta a történteket és arra buzdította 

gyermekeit, hogy menjenek el a barátaikhoz és vegyék szemügyre ők miként 

takarékoskodnak! 

A gyerekek a következő csodadolgokkal tértek haza: 

- Sünék nem vezetékes vízzel locsolnak, hanem kútból és az esővizet is 

összegyűjtik – mesélte ujjongva Nyuszi Piroska 

- Teknősék csak abban a helyiségben hagyják felkapcsolva a lámpákat, ahol 

éppen tartózkodnak, ráadásul az izzókat LED-re cserélték! – makogta 

Nyuszi Nelli 

- Őzikéék nem fürdőkádban fürdenek, hanem a napocskával felmelegített 

vízben tusolnak. A csapot csak akkor nyitják meg, amikor éppen kell, 

feleslegesen nem folyatják a vizet, még szappanozáskor is elzárják. De a 

vízmelegítőjük hőmérséklete is pont a fele a miénknek – harsogta Nyuszi 

Ödön 

- Bagoly bácsiéknál az UHU mobilok töltőjét nem hagyják bedugva, amikor 

nem töltik a telefonokat, a többi elektromos berendezést is áramtalanítják, 

amikor nem kellenek – mondta Nyuszi Robika 
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- Pillangó kisasszony és a barátja hetente többször szervez szabadtéri 

programot, kirándulást, így csökkentik a televízió nézéssel töltött időt – 

lelkendezett nyuszi Abigél 

- Nagymama úgy takarékoskodik, hogy kidobta a régi hűtőládáját. A 

kertjében termesztett zöldségeket és gyümölcsöket befőzéssel tartósítja – 

mesélte izgatottan a legkisebb ugrifüles, becsületes nevén Nyuszi Norbert. 

 

 

Nyuszi papa az elmúlt éven kezdett el gondolkodni, vajon az ő családjuk mit nem 

csinált jól? Eszébe jutott, hogy a kertet vezetékes vízzel locsolták, a lámpákat nem 

kapcsolták le a házban mindig, amikor nem volt rá szükség, a bojler a 

legmagasabb fokozatra volt állítva, az elektromos berendezéseket nem 

áramtalanították, amikor éppen nem voltak használatban, a mosógép is sokszor 

ment félig megtöltve, s talán túl meleg vízzel lett kimosva legtöbbször a ruha, a 

nagyobb nyuszi lányok pedig folyóvízzel mosogattak és beüzemelték a nagymama 

régi, kidobott mélyhűtőjét, hogy le tudják fagyasztani a megtermelt zöldségeket. 

Egy nagyszerű tervvel állt elő, papírt és tollat ragadott. Pontosan megszervezte a 

következő évi takarékoskodási tervet. 

Nyuszi Piroska és Nyuszi Nellit megtette vízfelelősöknek. A kertjükben árválkodó, 

öreg kutat kitisztították, hogy használni tudják. Az esővíznek kitettek több 

gyűjtőedényt, az összegyűjtött vizet locsoláshoz fogják felhasználni. A lányok egész 

évben innen locsoltak. Hozzászoktak ahhoz, hogy a fürdővizet felfogták és mindig 

feltöltötték vele a vécétartályt, de azzal törölték fel az egész Nyuszilakot is. 

Mosogatáskor egy edénykébe melegítettek kútvizet. Szépen sorban mindent abban 

mostak tisztára kezdve a poharakkal, majd haladtak az egyre piszkosabb edények 

felé. Amikor mindent elmosogattak, akkor egy másik edény tiszta vízben 

leöblítettek mindent. Gondosan ügyeltek arra, hogy testvérkéik ne folyassák 

feleslegesen a vizet fürdéskor és fogmosáskor. Ha tehették, nyáron mindenki a 

patakban fürdött. 

Nyuszi Ödön és Nyuszi Robika feladata volt, hogy lekapcsolják a lámpákat, ott 

ahol már nem volt senki, rájuk lett bízva, hogy ezt a többieknek is megtanítsák. 

Amikor a család nyugovóra tért, vagy kirándulni ment, Robika és Ödön 

áramtalanította a televíziót, a mikrohullámú sütőt és a kávéfőzőt. Ügyes kis ötlet 

jutott eszükbe, mikor hajmosás után elkezdtek kergetőzni a nyári napfényben, 

hogy a hajuk megszáradjon, így nem kellett hajszárítót használniuk. Ez persze a 

többieknek is nagyon megtetszett, a következő hajmosáskor ők is ezt tették, 

azonnal megszerették, s olyannyira megszokták, hogy a későbbiekben mindig így 
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tettek, minden hajmosás után. Szomorúak voltak, rossz idő esetén, mikor nem 

mehettek ki kergetőzni. A hűtő hőmérsékletét beállító gombot lejjebb csavarták, s 

rászóltak azokra, akik sokáig tartották nyitva a hűtőt, a reggelihez való hideg 

ételeket pedig betették egy ételtárolóba, hogy ne kelljen azokat egyesével 

keresgetni. Télen gyertyafénynél meséltek régi és kitalált történetek, így 

szórakoztatva a többieket. Senkinek nem hiányzott a tévé! Ők vállalták, hogy 

nagymamától megtanulják a befőzés fortélyait, így jövőre nem lesz szükség 

mélyhűtőre sem. A tervezett megtakarításból pedig energiatakarékos izzókat és 

szabadtéri játékokhoz való kellékeket fognak vásárolni. 

Nyuszi Abigél és Nyuszi Norbert voltak a kirándulásfelelősök. Az erdőn, s a 

mezőn felkutatták az összes olyan helyet, ahol erdei gyümölcsöket és gombákat 

lehetett szedegetni, nagy családi versenyeket szerveztek, "Ki gyűjt össze többet". 

Nem vettek többé bolti üdítőket, a szedett gyümölcsökből maguk készítettek 

ivóleveket. 

A tervek szerint telt el az első év. Mindenki nagyon sokat tanult, hamar 

hozzászoktak az új szabályokhoz, a gyerekek élvezték a rájuk bízott feladatokat, 

melyet lelkiismeretesen hajtottak végre. A betakarítás jó móka volt, serényen 

szüreteltek, hámoztak, mostak, szeleteltek, daráltak, kavargattak, főztek. A kész 

lekvárokat üvegekbe töltötték, a befőtteket és a savanyúságokat is elkészítették, 

nyuszi mama felügyelete alatt. Az egész család izgatottan várta Gedeont, a 

postagalambot, amikor elérkezett a számlák kiszállításának ideje.  

Nyuszi papa terve a vártnál is jobbnak bizonyult, mert annyi pénzt spóroltak meg 

az év folyamán, hogy nem csak az összes izzót cserélhették le a Nyuszilakban, és 

vették meg a szabadtéri játék kellékeket, de még egy szép családi nyaralásra is 

futotta. 

Tudatos életmódjuknak köszönhetően nyuszi mama nagyon sok dolgot maga 

készített el, közösen termeltek meg, állítottak elő, ezáltal nagyon kevés 

csomagolóanyag, hulladék került ki a háztartásukból.  

Éveken keresztül boldogan éltek a megtanult szabályok szerint, míg nem a nyuszi 

gyerekek szép lassan felnőttek, majd nekik is saját gyerekeik születtek, akiket 

ugyanúgy neveltek fel, mint azt a szüleiktől megtanulták. 

Ha szeretnél találkozni Nyuszi Piroska, Nyuszi Nelli, Nyuszi Ödön, Nyuszi 

Robika, Nyuszi Abigél és Nyuszi Norberttel, te is tégy úgy, mint ők, s valamely 

kirándulásod alkalmával az erdőben, vagy a mezőn láthatod serényen szaladgálni 

őket. 
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Vége  

 


