
Kedves Olvasóink!

Itt  az őszi kosár, ami valójában nyári - minden 
tekintetben.  Tegnap  újabb  melegrekord  dőlt 
meg, ma, augusztus 25-én is tikkasztó a hőség. 
És idén nem utoljára!
Ezért most a receptajánló kerül előre, mert már 
az olvasása is felüdít - remélem.

Joghurt készítése otthon

Ha szereted bármilyen formában, vagy jóféle kelt tésztát akarsz sütni, próbáld ki! Én már palacsintába  
is ezt használom tej helyett, és finomabb, lágyabb a tésztája, mint tejjel.
Ha nem magában, akkor gyümölccsel gazdagítva fogyasztják legtöbben, de van egy nagyon finom sós 
változata: kiváló üdítő ital készíthető belőle vízzel hígítva, sóval ízesítve. 

Hozzávalók:
- 1 liter friss tej, lehet bolti is, csak ne ultrapasztőrözött legyen
- 1 pohár élőflórás natúr joghurt (nem kell márkás!)
- 1db másfél literes befőttes üveg
- 1 db 3-4 literes fazék

Elkészítése:
Nagyon egyszerű! Öntsd a tejet a vízzel kiöblített üvegbe, a fazekat harmadáig-feléig töltsd meg hideg 
vízzel. Állítsd bele a „tejes üveget”. Gyújts alá - gázon takaréklángra, másfajtán kis fokozatra állítva -, 
és addig melegítsd a vizet, hogy jó meleg legyen, de a kezed még elbírja. Kikapcsolás után pár percig 
várj, hogy a víz és a beleállított tej hőmérséklete kiegyenlítődjön. Ekkor keverd el benne a poharas 
joghurtot,  majd tedd langyos helyre.  Télen a cserépkályha vagy konvektor közelébe,  nyáron napos 
ablakba. Fél nap múlva kész - én csak ekkor emelem ki az üveget a fazékból. Hűtőben napokig eláll.
Előnye a kefírgombával szemben, hogy nem nem kell  folyamatosan „utángyártani”,  ha eltelsz vele, 
vagy elutazol, pár nap/hét szünet után újat készíthetsz.

Gyalog Éva

ZKTPF

Meg tudod fejteni ezt a betűszót? Nemhivatalos rövidítés, én alkottam most
Zöld Krajcáros Termelői Piac és Fesztivál!  
Ez  is  igazi  nyári  program  volt,  olvashattunk  róla  a  honlapon.  Amikor  még  „csak”  terv  volt  -  mai 
kifejezéssel projekt. És íme itt a megalósulás! 
Köszönjük  Tóth Gyurinak a képes beszámolót! És ha kérdezni is lehet: a lemorzsolt kukoricával mi 
lett??? Hol, milyen jószág fogyasztotta el? 
És egy megjegyzés: én sem láttam még a lencse  levelét, csak a  levesét, pedig nem vagyok  városi 
ember… „De említhetném akár a földimogyorót is!”

A  nap  jelmondata(i):  Ízleld  meg a  természetet!  Tudod,  hogy mi  ehető  a  kertedben?  Felismered  a 
gyógynövényt, ha nem filterben, hanem a járda mellett látod? Nem csak az ehető, aminek szavatossági 
ideje van!
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Létrehoztunk két növényfalat a millenárison. Az egyik a 
millenáris növényeit mutatta be, melyeket ott helyben 
szedtünk,  majd  megnevezve  őket  kiállítottuk.  Ez  jó 
lehetőség  volt  egy  park  növényi  diverzitásának 
bemutatására  (nemcsak  olyan  növények  élnek  ott, 
amelyeket odatelepítettek). 

A másik fal/rács pedig olyan gyomnövényeket mutatott 
be,  amelyek  egyben  gyógynövények  is.  (Sok 
növényről,  melyeken  az  utcán  taposunk,  nem  is 
gondolnánk,  hogy  gyógyhatással  rendelkezik!)  Ezek 
leginkább az aznapi téma installációi voltak, mintsem 
játékok!

Létrehoztunk  továbbá  egy  harmadik  „rácsos”  falat, 
melyeken  kisebb  szövetzsákokba  különböző  magokat 
tettünk,  melyeket  vagy  illatuk,  vagy  tapintásuk  (alakjuk) 
alapján lehetett felismerni.

 A tapasztalat azt mutatta, hogy egyáltalán nem egyszerű 
kikövetkeztetni,  milyen  magot  is  „fogdosunk”  -  néhány 
nagyon  jellegzetes  alakút  kivéve.  (Hajlamosabbak 
vagyunk a látvány alapján beazonosítani őket, mint alak 
vagy illat  alapján.)   A gyerekeknek ez nagyon jó móka, 
ezen felül fejleszti a képességeiket is!

Szerencsekerék!

A  nap  témájától  kicsit  elrugaszkodva,  környezetvédelemmel 
kapcsolatos kérdéseket pörgethettek ki kicsik és nagyok egyaránt 
ezen  a  napon.  Több  témakör  állt  rendelkezésre,  ezek: 
utazás/sport/vásárlás/otthon/napenergia.  

A  témakör  kipörgetése  után  mindenki  húzhatott  egy  kérdést, 
melyre  helyesen  kellett  válaszolni  ahhoz,  hogy  jutalomban 
részesülhessen.
 
A gyerekek imádták (de a felnőttek is), hogy pörgethetnek, és a 
kérdésekre is nagy lelkesedéssel válaszoltak.

Kukoricamorzsolás!

A  fesztiválra  vittünk  továbbá  még  népi 
„hagyományőrző” foglalkozásokat/játékokat, úgymint
kukoricamorzsolót, gólyalábat, növény-malom játékot.

 (A gyerekek kedvence a kukoricamorzsolás volt, 3 óra 
alatt elfogyott egy teljes kosár kukorica.)
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Növényképek párosítása a termésekkel.

Itt  az  volt  a  feladat,  hogy  a  növények  képeit  össze 
kellett párosítani a kémcsövekben található magokkal.

 Meg  kell  említeni,  hogy  a  „városi”  ember  nagyon 
sokszor  nem  is  tudja,  hogyan  néz  ki  például  a 
burgonya növény, vagy a lencse, de említhetném akár 
a földimogyorót is. 

Biodiverzitás

A biodiverzitásra próbáltuk meg felhívni a figyelmet azzal, hogy egy 
táblára  mindenki  felírhatta,  mit  evett  már  életében.  (Ezzel  is  azt 
bizonyítva,  hogy  mennyire  változatos  a  táplálkozásunk  -  és  a 
természet is!)

A legfontosabb!

Egész napos kóstoló a vidék ízeiből! (Különleges 
lekvárok, olajos mártások!)

Hiánypótló!
 
Az alábbi rövid ismertetést Schróth Ági küldte - kérésünkre - a Kosárba. Hogy minél előbb, minél több 
helyen  elérhető  legyen  az  információ  mindazok  számára,  akik  bármely  korosztállyal,  bármely 
szakterületen szívügyüknek tekintik  a fenntarthatóság témakörét.  A „több helyen”  arra utal,  hogy a 
honlapon is olvashattok egy hosszabb bevezetőt/ismertetést magáról a munkafolyamatról, amelynek 
eredményeként  összeállt  ez  a  gazdag  ötlettár/feladatbank.  Hamarosan  teljes  terjedelmében 
hozzáférhető lesz, addig is ízelítőül közlünk néhányat a megoldásokkal együtt! 

Lezárult  az  ELTE  “Fenntarthatósági  szemléletmód  terjesztése  az  egyetemi  polgárok  között”  című 
kommunikációs kampánya. A kampány egy ELTE KMOP pályázat keretében a Bölcsészettudományi- 
és  a  Természettudományi  Karon  2011.  június  1.  és  2012.  május  31.  között  folyt.  A  sorozat 
legkiemelkedőbb programja az ELTE Csütörtöki Ökoesték voltak.

A projektben az MKNE szakértőként működött közre. Ennek egyik része volt, hogy Horgas Judit (Liget) 
és  Schróth  Ágnes  (MKNE)  játékos  és  gondolkodtató  feladványokat  állított  össze  az  Ökoesteken 
megjelenő hallgatók számára. Köszönjük Reök Cecília, Saly Erika és Victor András ötleteit.
Mindenki hasznosítsa - a forrást feltüntetve - saját elképzelése szerint!

Schróth Ágnes
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Milyen járműveket látsz a képeken? 

4



Ismered a kerékpárod? 10 pont

A megadott  feladványokra  válaszolva,  majd  a  kiemelt  mező  betűit  összeolvasva  egy  jármű  nevét 
kapod. Jó szórakozást!

1.        

2.      

3.        

4.      

5.        

6.         

7.     

8.       

9.         

1. Ez adja tovább lábad lendületét a biciklid kerekének.

2. Küllői vannak.

3. Ezzel változtatsz irányt.

4. Ezen feszül a bringád gumija.

5. Régies nevén drótszamár.

6. Ha sokszor fékezel, elkopik.

7. A teleszkópos biciklikben ez gondoskodik róla, hogy ne rázzon a járgányod.

8. Az ezzel működő biciklifék lehet mechanikus vagy hidraulikus.

9. Aktatáska helyett ebbe is pakolhatsz, ha biciklivel mész.

Megoldás: ………………………………………

Hogy juthatsz el lépésenként arra, hogy autó helyett busszal közlekedsz? 10 pont

Játékszabály:  Mindig csak egy betűt változtathatsz meg. A rövid és hosszú magánhangzók azonos 
értékűek. A szavakban a betűk száma végig azonos a kezdő szó betűszámával. A kettős betűk külön 
betűnek számítanak.
pl. rét  hét  hát  ház

Ahhoz többet kell változtatnod, hogy az “autó”-zástól eljuss a “busz”-szal utazásig.  Hajrá!

Autó .......................................................................................... busz
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Egészítsd ki az alábbi szavakkal a szöveget! 15 pont

óránkénti, angolperje, virághoz, alkalmas, döcög, földút, részletekben, távoli, száguldani, túrázik, világ,  
észrevennének, lassan , széles, valahova

Jó  úton  járunk?  Nem könnyű  válaszolni.  Mert  kinek  ez,  kinek  az  a  út  jó.  A  ……………  keskeny, 

egyenetlen,  nem lehet  rajta  autóval  …………..  Csak  lovaskocsival  kocogni,  vagy  biciklivel  tekerni. 

Gyalogjárásra  viszont  kiválóan  …………,  hát  még  ha  valaki  éppen  nem  siet.  Hanem 

például……………, vagy csak sétál.  Mint én most.  Kiszellőzteti  a fejét.  Le-lehajol  egy  …………….., 

érdekes kavicshoz, hogy közelebbről, alaposan megnézze. Hogy gyönyörködjön az apró ……………, a 

pici szépségekben. Közben azon gondolkozik – lenézve a nagy útra –, hogy az bizony más …………... 

Ott az emberek sietnek. Nem érnek rá nézelődni. Mire …………… valami szépet az út mentén, már 

régen el is hagyták.

Mikor gyerek voltam, üdvrivalgásba törtünk ki a testvéreimmel, ha az autó, amelyben ültünk, 

elérte  az  …………..  100  kilométeres  sebességet.  Ma  viszont  ezeken  az  óriási,  ………..utakon 

rosszallóan  néznek  arra,  aki  „százzal  …………..”.  Mert  minél  hamarabb  el  szeretnének  jutni 

………………..  Lélekben  tehát  nem is  ott  vannak az  utazók,  ahol  a  testük,  hanem egy  ………….. 

célban.  A  gondolataik  nem „itt  és  most”  járnak,  hanem „ott  és  majd”.  Persze  hiába  is  mennének 

…………..! Észre sem vennék az út menti réten az ……………. kicsiny kalászában billegő portokokat.

(Victor András: Jó úton járunk? Szitakötő 2010/ 2

Közlekedési megoldások

Milyen járműveket látsz a képeken? (Minden jó megoldás 1 pont) 10 pont

1. lóvasút 2. fogaskerekű 3. trolibusz 4. földalatti
5. villamos 6. autóbusz 7. omnibusz 8. villamos

Ismered a kerékpárod? 10 pont

A megadott  feladványokra  válaszolva,  majd  a  kiemelt  mező  betűit  összeolvasva  egy  járművet 
kapsz. Jó szórakozást!

1. H A J T Ó M Ű

2. K E R É K

3. K O R M Á N Y

4. F E L N I

5. B I C I K L I

6. F É K B E T É T

7. R U G Ó

8. T Á R C S A

9. H Á T I Z S Á K
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Hogy juthatsz el lépésenként arra, hogy autó helyett busszal közlekedsz? 10 pont

Például:

autó futó fúró túró turi muri Mura túra búra busa busz

Bármely másik jó megoldás elfogadható!!!!!

Egészítsd ki az alábbi szavakkal a szöveget! 15 pont

Jó úton járunk? Nem könnyű válaszolni. Mert kinek ez, kinek az a út jó. A földút keskeny, egyenetlen, 
nem lehet rajta autóval száguldani. Csak lovaskocsival kocogni, vagy biciklivel tekerni. Gyalogjárásra 
viszont kiválóan alkalmas, hát még ha valaki éppen nem siet. Hanem például túrázik, vagy csak sétál. 
Mint  én  most.  Kiszellőzteti  a  fejét.  Le-lehajol  egy  virághoz,  érdekes  kavicshoz,  hogy  közelebbről, 
alaposan megnézze. Hogy gyönyörködjön az apró részletekben, a pici szépségekben. Közben azon 
gondolkozik – lenézve a nagy útra –, hogy az bizony más világ. Ott az emberek sietnek. Nem érnek rá 
nézelődni. Mire észrevennének valami szépet az út mentén, már régen el is hagyták.
Mikor gyerek voltam, üdvrivalgásba törtünk ki a testvéreimmel, ha az autó, amelyben ültünk, elérte az 
óránkénti 100 kilométeres sebességet. Ma viszont ezeken az óriási, széles utakon rosszallóan néznek 
arra, aki „százzal döcög”. Mert minél hamarabb el szeretnének jutni valahova. Lélekben tehát nem is 
ott vannak az utazók, ahol a testük, hanem egy távoli célban. A gondolataik nem „itt és most” járnak, 
hanem „ott  és majd”.  Persze hiába is  mennének  lassan! Észre sem vennék az út  menti  réten az 
angolperje kicsiny kalászában billegő portokokat.
(Victor András: Jó úton járunk? Szitakötő 2010/ 2)
- De talán az imádkozó sáskát észrevennék, hiszen az mégiscsak egy nagytestű ragadozó!
 „Figyeljétek összetettségét, szólt a tanárnő,…” - jutott eszembe a régi-régi Cseh Tamás-dal 
Vásárhelyi Tamás írásáról. 
Meg az, hogy „mégsem a hétpettyes katica…?” Hihetetlen, hogy annak már egy éve! És utánanéztem: 
az bizony a tavaly szeptemberi kosárban szerepelt!

Az év rovara: az imádkozó sáska avagy ájtatos manó

Idén is hadd kezdjem ezzel: Németh Mária, a Petőfi Gimnáziumban tanító tagtársunk három éve azt 
kérdezte:  miért  nincs  Év  rovara  Magyarországon?  Az  Év  fája,  Év  madara  jól  használható  az 
oktatásban.  Az  ötletet  a  Magyar  Rovartani  Társaság  választmánya  örömmel  fogadta,  és  idén  már 
másodszor ki is jelölt egy rovarfajt. 
Miért  erre a bizarr,  nagytestű ragadozóra esett  a  választás? Ha valaki  kíváncsi  arra,  hogy milyen, 
gondosan  kiválasztott  szempontoknak  kell  megfelelnie  az  év  rovarának,  megtalálja  azokat  pl.  a 
társaság vagy a Magyar Természettudományi Múzeum honlapján (www.magyarrovartanitarsasag.hu, 
www.mttm.hu). De a kérdésre máshogy is válaszolhatunk. Túl közhelyes, túl kézenfekvő lett volna egy 
szép pillangóval folytatni az elsőként megválasztott hétpettyes katica után.
Közismert rovar, ennek ellenére az emberek többsége valószínűleg nem, vagy csak ritkán látta élőben 
ezt  a fajt,  pedig még terráriumban is tartják őt és rokonait  a lelkes természetbúvárok. Kifejletten a 
legnagyobb termetű ragadozó rovaraink közé tartozik, testhosszúságban  jóformán csak a fűrészlábú 
szöcske (Saga pedo) múlja felül.

Nagy termete, egyértelmű felismerhetősége miatt a természetmegfigyelés kiváló alanya; nyilván ez is 
szerephez  jutott  akkor,  amikor  a  Vadonleső  önkéntes  programban  szereplő  fajként  kiválasztották 
(www.vadonleso.hu)
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• ábra. 

Imádkozó sáska1 fejlett nősténye - jellegzetes 
figyelő, zsákmányra várakozó testtartásban.

(Bodor János felvétele)

Tudományos neve: 
Imádkozó sáska (Mantis religiosa Linné, 1758). 
A  név  jelentése:  mantis (görög)  =  próféta,  jós;  religiosa (latin)  =  vallásos.  A  vallásos  jelző  arra  a 
lábtartásra utal, amely emlékeztet az imádkozó emberek összekulcsolt kezeire. A latin név után a leíró 
zoológus neve és a leírás évszáma áll.
Egyéb magyar nevei: Néhány további magyar neve is ismeretes, valamennyi hasonló jelentéskörbe 
tartozik. Gozmány László Hétnyelvű állatszótára szerint: fogólábú sáska, ájtatos sáska, ájtatos manó, 
táltos manó, táltos sáska, buzgó manó. Frivaldszky János (1867) monográfiájában „ájtatos táltor” néven 
szerepel.
A fenti  honlapokon,  és a  szakirodalomban bőven találni  ismertetést  külalakjáról,  zsákmányolási  és 
férje-evési szokásairól, kulturális jelentőségéről. Én inkább egy szép manó-élményemet mesélem még 
itt el. A kulturális fesztivál keretében idén is volt Zöld Zugoly Taljándörögdön, Darvas Kata és csapata 
jóvoltából,  és szombat  délelőtt  egy  tanulmányi  sétára  indultunk  a falu  fölé.  Minden utcasarkon,  és 
minden  két  sarok  között  is  megálltunk,  megnéztük  a  parlagfüvet,  a  betelepített  platán  behurcolt 
ellenségét,  az  egyik  legszebb  magyarországi  rovart,  a  pirinyó  platánfa-csipkéspoloskát,  a 
vadgesztenye-aknázómolyt, a szarvaskerep, seprence és a katángkóró gyönyörű virágát, míg végre 
elértünk a falu szélére. 
Itt,  egy mezei iringó (télen ördögszekér)  iszonyúan szúrós lombozatában mászkált  egy kifejlett  hím 
imádkozó sáska. (Ebből is látszik, hogy a szúrós tövisek a nagytestű növényevők ellen védik a növényt 
és nem a piciknek szólnak.) Kettőnknek kellett óvatosan addig ügyeskedni, amíg a nagy rovar végre az 
ujjamon csimpaszkodott. Az egyik kirándulótársunk (gépésznek mondta magát) önkéntelenül hátrébb 
lépett, más sem akart közelebbi ismeretségbe kerülni vele. Kicsit beszélgettünk arról, hogy a félelmet 
legtöbbször a család neveli bele a gyerekekbe. Azután elmeséltem, hogy ez az év rovara, hogy milyen 
észrevétlen  tud lenni,  amint  lassú,  himbálózó  mozgással  közeledik  a  gyanútlan  áldozat  felé,  hogy 
azután egy villámgyors mozdulattal elkapja, és ne eressze többé el tüskés fogólábai szorításából, amíg 
módszeresen végig nem rágja, mint mi a kukoricacsövet. Ezután megszoríttattam vele a kisujjamat – 
ami  még csak nem is  fáj,  hiszen  annyira  nem erős  ez  a  rovar.  Ekkorra  a  mi  gépész vendégünk 
óvatosan előre nyújtotta a kezét. Átmásztattam a manót, és ő félelem nélkül adta tovább a többieknek.
Gondolom,  sokan  sétálunk  laikusokkal,  természetfélőkkel,  és  sokunknak  sikerült  erőltetés  nélkül  is 
megbarátkoztatni másokat egy-egy siklóval, pókkal, bogárral, sünnel. Akinek van speciális módszere az 
ilyen sétákra, ossza meg velünk! Aki pedig idén látott imádkozó sáskát, jelentse be a Vadonlesőnek, 
segítsünk, hogy ez a védett rovar ismertebb legyen. 

Vásárhelyi Tamás

1  Az állatok magyar neveit illető szabályzat szerint a név helyesen imádkozósáska volna, egy szóban, de a faj 
neve két szóként vált honossá a magyar nyelvben.
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