
A „zöld járvány történetek” gyűjteménye 

A „Zölden Könnyebb” csapat legérdekesebb, legszórakoztatóbb zöldüléssel, energiamegtakarítással 

kapcsolatos történetei a kényszerű otthonlét időszakáról. 

Lendvay Lívia Mária történetei 

Most, hogy itthon vagyok, azért nem bírok ám megülni a ..., no ott. Így aztán mozgás, leginkább futás 

gyanánt a környéken kalandozom. 

1-6 kép a balatonfüredi Tamás-hegyen készült még március végén. A kis csodák: törpe nőszirom, 

fekete és leánykökörcsin, tavaszi hérics a hegy déli napsütötte oldalán, az odvas keltikék az erdőben 

nyíltak még a lombfakadás előtt. 

 

A nagy pávaszem lepke tihanyi biciklizésemkor 

került a szemem elé már áprilisban. 



 

A gyíkocskával az udvaron találkoztam pár napja. Néztem, hogy szegény, hát milyen műanyagba 

keveredett: már azon gondolkodtam, hogyan tudnám megszabadítani terhétől. Erre közelebb 

hajolok, nézem, s akkor látom, hogy nem műanyagzacskó az kérem, hanem ruhát cserél nagyobbra: 

vedlik... Ha felnagyítjuk a képet, látszik a vedlő bőre (szarupikkelyei). 

S az utolsó képeken: no, ez horror. Pár napja fotóztam le, illetve pár másodperces felvételt is 

készítettem erről: a pók éppen a cserebogár vacsoráját gyilkolássza. A pók egyik lábával tartja magát 

a hálója végén, miközben az emésztőnedvét lövelli bele az áldozatába. A cserebogár derekasan küzd. 

Óh, de nem nincs menekvés...Egy idő után aztán elkezdte körbefonni hálójával a bogarat. Talán most 

is azt szívogatja... No, ilyen dolgokat vettem észre mostanában a természetben. Bocsánat a mini 

biológia óráért...  

 



S akkor még folytatom. Múlt vasárnap régi vágyamat teljesítettem , s elfutottam a Recsek-hegyen 

lévő Noszlopy-kilátóig. A következő képeken a kilátóból látható táj látszik. Némi szelfizés is történt... 

 

S hogyan lehet pótolni a hiányzó edzéseket? Úgy, hogy az edzőnk kölcsönadja az eszközeit, majd 

felveszi videóra az edzést, megosztja velünk, s lehet otthon végezni...A következő képek ezt mutatják. 

TRX a lugas alatt... 

 

  



Gurdon Judit történetei 

Szinte minden esti program "séta, kocogás" április hónap összesítve: 35 óra 41 perc, 278773 lépés, 

184 km 

 

Raklapból virágtartó készítése a teraszra: 

 



 

A konyhába pedig megoldottuk a szelektív hulladékgyűjtést: 

 

  



Horváth Attila történetei 

Én is hasonló sétás, bicós dolgokat tudok bemutatni. A bicikli nem teljes, 187 km úgy jött össze, 

amikor elindítottam az applikációt. Májusban célom megdönteni az áprilisi rekordokat. 

 

Közben pedig ilyen képek születnek 

 



  

 



Energiatakarékos főzés az udvaron bográcsban és a gyerekekkel a kert végében: 

  

  



Reszl Berta történetei 

Számomra a legérdekesebb és legszórakoztatóbb történet (viszont nem járvány történet” az volt, 

hogy egy kihívást találtam ki a Zölden Könnyebb csoport részére. Ennek az volt a lényege, hogy a 

csoport tagjai gyűjtsék össze energia- és húsmentes/takarékos receptjeiket, készítsék el és 

kóstoltassák meg a többiekkel. 

Ez tetszett is a csapatnak, meg is kóstoltunk és kóstoltattunk nem csak egymással, hanem a 

kollégáinkkal is néhány ilyen ételt. Férfi kollégáink is benne voltak a versenyben, Szabolcs például 

ötletesen mangalicazsíros kenyérrel kínált meg minket. 

Nekem nem mindegyik recept sikerült, de a többiek hősiesen kóstolták próbálkozásaimat. Sajnos a 

hirtelen jött home office miatt nem mindenkire került sor, a többiek szerencséjére viszont 

megszabadultak további sikertelen próbálkozásaimtól. Így utólag jöttem rá, hogy azért folytathattuk 

volna online is. 

Enikő halas pástétomja kétszersülttel: 

 

  



A párom is bekapcsolódott az energiatakarékos főzésbe, ő például nagyon finom zellerkrémlevest 

készített. Ráadásul ő is kezébe vett néhány kézi eszközt. 

 

 

Energiatakarékosság céljából kézzel varrtam maszkot és vászonzsákot a zöldségvásárláshoz. 

Számítógép használat és egyéb tevékenységek háttérvilágításához mécsest használtunk. 



 

 

A legszórakoztatóbb ötlet is ebből jött: felkészülni arra, hogy az unokákkal játsszunk árnyjátékot, amit 

mi gyerekkorunkban nagyon szerettünk. Nagyon sokat nevettünk a felkészülés során. A facebook 

csoportunkban meg is osztottam a képeket, hogy ki milyen állatnak ismeri fel. Ott is nagy mulatságot 

okoztam ezzel a rögtönzött KiMitTudd-dal. Mivel elég sok eddig ismeretlen állatot fedeztünk fel. 





 

Szintén vicces lett a húsvéti tojásfestésem is. Mindenképpen zöld tojást szerettem volna festeni (a 

hagymahéjjal barna és vörösre színezettek mellett), hiszen „Zölden Könnyebb” a csapatunk neve. El is 

olvastam a neten, hogy mivel lehet zöld színű tojást festeni, viszont egyikből sem volt itthon 

hozzávaló. Viszont rengeteg gyermekláncfű volt az udvarunkon. Leszedtem egy kosárnyi levelet és 

meg is főztem a tojásokat vele. Viszont minden (gáztűzhely, törlőkendő, stb.) zöldebb lett a 

konyhában, mint a tojások. Ezért jött a következő ötlet, hogy zöld színű fonalat ragasztok a tojásra 

körbe-körbe. 



 

 

A járványnak köszönhetően többet járunk futni és sétálni a falu határában, gyönyörködni a 

természetben. Megtaláltam azt a pontot, ahonnan Öskü mindhárom templomának teteje egyszerre 

látható: 



 

 

 

 

Saját szüretelésű magokból veteményeztem, és már ki is bújtak (paprika, árvácska, büdöske, 

körömvirág, stb.) 



  

  

  

 

Sebestyén Zoltánné 

A "zöld járvány" Na gondolom jól ismertek, hogy nem díjazom a sportolási ötleteket. (bár kénytelen 

leszek, mert lassan elfelejtek menni) Ezért a járvány idején sem kapott el ilyen "betegség". Azonban 

ne gondoljátok, hogy csak édes semmit tevéssel és diákjaim abajgatásával töltöttem az időmet, végre 

hosszú évek óta családomnak sikerült rábeszélni egy teljes lomtalanításra. A múlt hétvégén kihordtuk 

a garázsba az összes valamire még jó lesz darabot, feleslegessé vált bútorokat /és persze soha 

semmire nem lesz jó/ az összes megunt ruhát, elhelyeztük a ruhakonténerbe. A felesleges holmikért 

a jövőhéten érkezik a konténer és elszállítja a hulladékudvarba. 



 
Szerencsére, (a saját) gyerekeim fáradhatatlanok, így sikerült a szobákat is átrendezni. Természetes 

fénnyel világíthatom meg a számítógép asztalt, így nincs szükség háttér világításra, ezzel is 

csökkentem az energiapazarlást. 

  



Puskásné Fürst Judit 

Ha a szabadba vágyom, legközelebb a kertünk van. Kertészkedek, növényeket ültetek. Esővizet 

használunk, amit időben felfogtunk. Így öntözésre még vezetékes vizet nem használtunk. 

Tegnap, felidézve a kéktúra emlékeit egy csodálatosat túráztam. Gyönyörű a táj, a sárga repceföldek, 

zöld határ, bárány felhős kék ég. Az erdő meg leírhatatlanul szép. Tele virágzó medvehagymával az 

erdőalja, a lombkorona között beszűrődő fény csodálatos hangulatot áraszt. No és az illatok... 



 

  

Ezen a fotón még a szélerőmű is látszik: 

 



Kivágtunk az udvarban egy fát, amiből a családdal együtt húsvéti nyuszit készítettem, és végre jutott 

idő mindent lemérni. 

  

Bognár Szabolcs 

Én is (na jó inkább a feleségem) ültettem virágokat! De a gerendára való felrakást már én csináltam 
biokötéllel!!! 

  



Aztán hosszú évek óta rávettek egy kis zöldséges kertre is: 

 
Továbbá elkezdtem a gyerekeknek hintát készíteni, ami a napokban készülget, ahogy időm engedi!  

 



Várszegi Péter története 

Lányom itthonról jár Bp-re egyetemre. Megszokott mozgásigényét futással, kerékpározással elégíti ki. 

Futását a környező erdőkben kerékpárral követem. Hétvégeken közösen kerékpározunk lakóhelyünk 

( BAKONY ) 20 km-es körzetében, olyan helyeken, amit rég szerettem volna elérni, meglátogatni, de 

eddig még nem volt rá alkalom. 15-20 éves MTB kerékpáromat eddig főként munkába járásra 

használtam. A terep kihozta az eddigi elhasználódás problémáit. Rászántam az időt és elvégeztem a 

nagyjavítást. Sikerült kicserélni a hibás alkatrészt (elgörbült tengely), így tovább tervezzük az új 

útvonalakat. Nekem az elmúlt időszakban ez jelentett olyan örömet, amit szerettem volna 

megosztani másokkal is. 

 



Nálunk is nőnek a palánták: 

  

A hosszúhétvégén elkészült a tyúkfarm: 

 


