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Szia! Az én nevem Anna, ő pedig a kisöcsém, Tom.
Épp nyári szünet van, és teljesen összefolynak a napok.
Az összes barátunk elutazott, mi pedig rémesen
unatkozunk!
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Ezen a napon is épp ezredjére néztük újra a kedvenc rajzfilmünket, amikor apu megjelent, és
közölte, hogy ellátogatunk Jack bácsi gazdaságába.
– Muszáj mennünk? Ott nem tudunk rajzfilmet nézni, ráadásul mindenhol elég fura szag van! –
ellenkezik Tom.
– Hét ágra süt a nap! Mindkettőtöknek jót fog tenni, ha szívtok egy kis friss levegőt
ahelyett, hogy bent kuksolnátok, és a képernyőt bámulnátok! Ki tudja, talán még egy kis
meglepetéssel is készültünk nektek – kacsintott apu.

2

– Milyen meglepetéssel? – kérdeztük
kórusban. Hirtelen mindkettőnk
oldalát furdalni kezdte a kíváncsiság.
– Hamarosan meglátjátok – felelte apu
nevetve.
– Indulás! Vegyetek cipőt, és
pattanjatok be az autóba.
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Az autóban ülve lassan távolodni kezdett mögöttünk a város, az előttünk álló út
pedig végtelenül hosszúnak tűnt.
Útközben fákat és zöld mezőket láttam, az utcákat szegélyező házsoroknak és
lakóházaknak pedig már nyoma sem volt.
Egy idő után befordultunk a sarkon, és hirtelen megpillantottam a gazdaságot,
ahol Jack bácsi és nagyi él. Pontosan úgy nézett ki, mint az emlékeimben.
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Nagyi kiszaladt üdvözölni minket, és erősen magához szorított mindkettőnket.
– Sziasztok, kis drágáim! – köszöntött vidáman. – Hadd nézzelek meg titeket magamnak!
Te jó ég, úgy nőttök, mint a gomba!
– Hol van Jack? – kérdezte apa.
– A földeken, mint mindig. Folyton új dolgokon töri a fejét. Nemsokára visszajön – válaszolta
nagyi.
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Apu felénk fordult, és így szólt:
– Ti sem fogtok ám tétlenkedni. Kincsvadászatra mentek!
– Az micsoda? Egy számítógépes játék? – kérdezte Tom.
– Nem. Egy igazi kincsvadászat, ahol rá kell jönnötök minden feladvány megoldására. Ha
pedig szerencsétek van, a végén bezsebelhetitek a jutalmat! – magyarázta apu. Ezután
elővett egy papírt, és elénk tartotta.
– Nézzétek csak! Itt az első feladvány.
1. feladvány – Mi az, ami piros és édes, ráadásul nagyon finom, ha lekvárként pirítósra
kenjük?
– Ez könnyű! – kiáltottam. – Az eper!
– Így van – válaszolta apu. – De vajon azt is tudod, hogy hol találjuk az epret?
Ez már okozott némi fejtörést. Apunak szerencsére gyorsan megesett a szíve
rajtunk.
– Nézzetek csak szét arrafelé! – mondta, és egy közeli eperföldre mutatott.
Ezzel kezdetét vette a kincsvadászat. Mindketten szélsebesen szaladni kezdtünk
az eperföld felé.
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A föld telis-tele volt jókora, élénkpiros eprekkel, amelyek a növények levelei között bújtak meg. A talajt
vékony szalmaréteg borította a növények alatt és körül. Leszedtünk néhány epret. Mind hihetetlenül édes és
lédús volt.
Épp azon tűnődtem, hogy vajon mennyit ehetünk meg anélkül, hogy ránk pirítanának, amikor észrevettük, hogy
az egyik növényre egy kis papírcetlit akasztottak. Ez állt rajta: „Bónuszkérdés – Hogyan készítenek belőlem
lekvárt?”
Ezúttal Tomon volt a sor.
– Gyorsan! Vissza kell mennünk az udvarba. Ott készítik a lekvárt.
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Újra futásnak eredtünk, és kifulladva, kacagva
lassítottunk le a gazdaság udvarában. Tom egy takaros,
fehérre meszelt épületre mutatott a sarokban.
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Bekukucskáltunk, és egy hosszú
asztalt láttunk, ahol egy fehér
ruhába öltözött férfi tett-vett.
Tiszta befőttesüvegekbe
töltötte az eperlekvárt, majd
félretette őket hűlni.
Egy másik munkaállomáson
megpillantottuk nagyit, aki
szintén fehér ruhában sürgöttforgott. Épp gondosan
címkéket ragasztgatott
a megtöltött
befőttesüvegekre.
9

Nagyi felpillantott.
– Hát megtaláltatok! Csak úgy jöhettek be, ha ti is felveszitek ezeket –
mondta, és rámutatott az ajtón lógó két fehér köpenyre és hajhálóra, valamint
az alattuk lévő fehér csizmákra.
Minden túl nagy volt ránk, de nagyon szerettünk volna bemenni, ezért
felvettük a hajhálót, és belebújtunk a csizmába és a köpenybe. A köpeny ujját
feltűrtük, az alját pedig megemeltük, hogy nehogy hasra essünk. Miután
mindent felvettünk, bemerészkedtünk a helyiségbe.
Minden csillogott-villogott, és patyolattiszta volt. A helyiség tele volt
fémfelületekkel és különös gépekkel.
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– Nem erre számítottatok, igaz? – kérdezte nagyi. Mintha a gondolataimban olvasott volna.
– Mindent nagyon tisztán kell tartanunk, és követnünk kell néhány egészségvédelmi és biztonsági
szabályt. Így biztosak lehetünk benne, hogy a lekvár finom lesz, és az emberek nyugodtan
elfogyaszthatják – magyarázta.
– Most nagyon sok vásárlónk van. Szombatonként néha kígyózó sorok állnak a városban
a standunknál a piacon. Az emberek nem győzik dicsérni az eprek zamatosságát. A mi
gyümölcsünk ráadásul ökológiai termék. Tudjátok, hogy az mit jelent? – kérdezte nagyi.
– Nem igazán – válaszoltam.
– Azt jelenti, hogy a termesztésükhöz nem használunk vegyi anyagokat, sem növényvédő
szereket. Az eperből készült lekvárról így elmondhatjuk, hogy ökológiai gazdaságból származik,
és ökológiai címkét ragaszthatunk az üvegekre. Látjátok a címkét? – kérdezte, miközben
a magasba emelte az egyik üveget.
12

Tom rámutatott a zöld téglalapra, amin a fehér csillagok mintha levél alakba rendeződtek volna.

– Így van! Ügyes vagy! – mondta büszkén nagyi.
– Itt a következő feladvány.
2. feladvány – Milyen királynő él a gazdaságban?
Egy kicsit törnöm kellett a fejem, de aztán
felkiáltottam:
– A méhkirálynő!
Ezúttal pontosan tudtuk, hogy hová visz
az utunk – a gazdaság kertjének végében lévő
méhkaptárakhoz.
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Néhány perccel később odaértünk, és meg is találtuk, amit kerestünk:
a méhkaptárak mellett egy újabb cetli várt ránk.
Ez állt rajta: „Bónuszkérdés – Hogyan segítek a termelőknek?”
– A virágokhoz lehet köze – mormoltam tűnődve.
Ekkor észrevettem, hogy apu a ház hátsó ajtajánál álldogál. Magunkhoz intettük.
– Csak nem elakadtatok? – kérdezte, miközben felénk sétált. Megmutattam neki
a feladványt.
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– Á, igen. Amikor a méhek nektárt lakmároznak a virágokból, sárga virágpor
tapad rájuk – fogott bele a magyarázatba apu.
– Ezt a port – azaz pollent – magukkal viszik, amikor virágról virágra szállnak, és
szétszórják a különböző növények között. Ezt hívjuk beporzásnak.
A virágpor szétszórásával új növények nőnek. A méhek nagyon fontos
dolgozók a gazdaságban. Ők felelnek a beporzásért – mondta apu
mosolyogva. – Méhek nélkül búcsút mondhatnánk a gyönyörű epreinknek!
Csendben figyeltük, ahogy a méhek boldogan dézsmálták a nektárt a kerti
virágokból. Magamban azon tűnődtem, hogy hogyan tölthet be ennyire fontos
szerepet egy ilyen aprócska lény.
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– Itt a következő feladvány! – szólalt meg apu,
és elővett egy újabb papírcetlit.
3. feladvány – Mi az, ami hosszú és zöld,
és hamarosan le kell vágni?
Ezúttal sejtelmem sem volt a válaszról,
úgyhogy várakozóan Tomra néztem.
Összeráncolt homlokkal töprengett.
– A fű hosszú és zöld a gazdaságban, nem? –
kérdezte végül bizonytalanul.
– Igazad van – vágtam rá. – Nyáron pedig le
szokták vágni. Tehát… a mezőre kell
ellátogatnunk!
Végigszaladtunk a gazdaságot körülvevő
mezőhöz vezető úton, és a távolban
megpillantottunk egy piros traktort.
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Az óriási traktor kerekei akkorák voltak, mint én! A traktor mellett ott állt Jack bácsi, és épp
beszélgetett valakivel, aki a fülkében ült. Kisvártatva megfordult, és észrevett minket.
– Hát itt vagytok! Gyertek ide egy ölelésre!
– Anna és Tom a testvérem gyerekei – mondta Jack bácsi. Felpillantottunk, és láttuk, hogy egy
nő ül a traktorban.
– Sziasztok! – köszöntött minket a nő mosolyogva. – Mary vagyok. Épp megnéztem
a nagybácsitok új traktorját.
– Mi is megnézhetjük? – tudakolta Tom. Jack bácsi bólintott, és mindketten felmásztunk
a járműre.
A fülke úgy nézett ki, mint egy űrhajó. Rengeteg különböző funkciójú gomb és számlap
sorakozott benne.
– Ez a talaj ellenőrzésére szolgál. A segítségével megnézhetjük, hogy elég értékes dolgot
– azaz tápanyagot – tartalmaz-e ahhoz, hogy a növények szépen fejlődhessenek – magyarázta
Mary, miközben a kijelzőre mutatott. – Ez pedig azt jelzi a nagybácsitoknak, hogy hol érdemes
elültetni a terményeket a földben.
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– Te is termelő vagy? – fordultam Maryhez.
– Nem – felelte. – Én mezőgazdasági tanácsadó vagyok. Segítek a termelőknek
a talaj, valamint a vadon élő állatok, növények és a sövények gondozásában.
Pont úgy, mint ahogy az iskolában a tanárok segítenek nektek a tanulásban –
magyarázta.
Nagyon sok kérdést szerettem volna feltenni egyszerre, de Tom elkezdett
bökdösni.
– Anna! Folytatnunk kell a kincsvadászatot, különben lecsúszunk a jutalomról!
– Sok sikert! – bocsátott utunkra Mary mosolyogva. Lemásztunk a traktorról,
és a mező felé iramodtunk.
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A fű hosszú és élénkzöld volt, és hamarosan észrevettük, hogy a következő cetlit egy
fűcsomó köré tekerték.
Ez állt rajta: „Bónuszkérdés – Tudjátok, hogyan segítek másoknak?”
Egy darabig eltöprengtem.
– A fűből széna lesz, miután kiszárad. A tehenek pedig télen megeszik – tippeltem.
– Látom, ennél a feladványnál nem szorultok segítségre! – hangzott fel Mary hangja. Váratlanul
megjelentek mögöttünk Jack bácsival. – Na és azt tudtátok, hogy hogyan segít még nekünk
a fű? Megköt egy szén-dioxid nevű káros gázt, amelyet így a talaj el tud raktározni.
– Hogyan árt nekünk az a gáz? – kérdeztem.
– Hallottatok már az éghajlatváltozásról? – kérdezte. Mindketten
bólintottunk.
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– Ez a gáz felmelegíti a bolygónkat, így
megváltozik az éghajlat. Az időjárás
természetellenessé válik: gyakoribbak
lesznek az árvizek, a viharok és a száraz
időszakok nyaranta. Ha túl sok szén-dioxid
van a levegőben, az nagyon rosszat tesz
a Földnek. De a nagybácsitok és más
termelők szorgalmasan keresik
a megoldást, hogy megvédhessenek
minket és a bolygónkat.

21

Beszélgetés közben átvágtunk a mezőn. Tomnak egyszer csak megakadt valamin
a szeme.
– Anna, nézd! – bökött meg.
A távolban megpillantottuk aput és nagyit, akik egy piknikpléden ültek a fák
alatt, és integettek nekünk.
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MÉZ

EPERLEKVÁR

A piknikpléden rengeteg finomság sorakozott: frissen sütött kenyér, mellette
pedig a kaptárakból gyűjtött méz és nagyi lekvárja. Emellett egy kancsó tej, több
tál friss gyümölcs és sajtok is vártak ránk, nem is beszélve a sütiről, amit nagyi sütött.
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– Szép munka! Minden feladványt sikeresen megoldottatok! Itt a jutalmatok:
egy ünnepi piknik a természetben – mondta apu.
Kényelmesen elhelyezkedtünk a pléden, és megpakoltuk a tányérunkat finom
falatokkal. Evés közben nézelődtünk, és megfigyeltük a környezetünket.
Egy igazán békés helyen üldögéltünk, távol a gazdaság nyüzsgésétől.
A közelben csicseregtek a madarak, és egy kis patak csörgedezett.
24

Tom egyszer csak felkiáltott:
– Láttátok ezt? Az a madár berepült a fába!
– A madarak szeretnek itt fészket rakni, mert csend van, és senki nem zavarja
őket – magyarázta Mary. – A nagybácsitok gyönyörű, biztonságos helyet
hozott létre a madarak, növények és állatok számára. Ez nagyon jót tesz
a környezetnek.
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Tovább beszélgettünk, majd Tommal bújócskázni kezdtünk. Ekkor azonban apu így szólt:
– Gyerekek, ideje hazamenni!
Tom kelletlenül felnyögött.
– Maradjunk még egy kicsit! Csak öt percet! – kérleltem aput.
– Ideje indulni – csóválta a fejét. – Anyu nemsokára hazaér a munkából, és nem tudja majd, hová
lettünk.
– Ugye hamarosan újra meglátogathatjuk a gazdaságot? – kérdeztem.
– Amikor csak kedvetek támad – felelte Jack bácsi mosolyogva.
– Azt hittem, a gazdaság unalmas – vonta fel a szemöldökét apu.
– Ó, nem, egyáltalán nem! – vágta rá Tom komoly arccal. – Sokkal jobb, mint naphosszat rajzfilmet
nézni!
Ezen mindenki jót nevetett.
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A nap kezdett lenyugodni az égen, nekünk pedig búcsút kellett vennünk
nagyiéktól és a gazdaságtól.
Alig vártuk, hogy újra visszajöjjünk.
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Reméljük, élvezted a történetet. Tom és Anna rengeteget tanult
a gazdaságban töltött nap során. Te mire emlékszel?
Válaszolj meg néhány kérdést, és tedd próbára a tudásod!
Ha elakadsz, kérj segítséget egy felnőttől!
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Ökológiai címke
1. Láttad valahol ezt az emblémát a történetben?
2. Mire utal az üvegeken vagy csomagokon szereplő
ökológiai címke?
3. Hány olyan terméket találsz a konyhátokban, amelyen
szerepel az ökológiai címke? Ha legközelebb
bevásároltok, figyeld meg a bolti termékeken
az ökológiai címkét!
4. Rajzolj új címkét nagyi ökológiai gazdaságból származó
lekvárjához! Ne feledkezz meg az ökológiai
D!
ÍMKÉ
emblémáról!
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Napelemek
1. Láttál-e napelemeket a gazdaság épületeinek
tetején?
2. Mire használjuk a napelemeket?
3. Hogyan segítenek nekünk az éghajlatváltozás elleni
küzdelemben?
4. Le tudsz rajzolni egy napelemet, és el tudod
magyarázni a barátaidnak, hogy hogyan működik?
30

Szén-dioxid és éghajlatváltozás
1. Milyen gázról esik szó a történetben?
2. Miért káros?
3. Miért hagyják a termelők, hogy egy-egy réten igazán
nagyra nőjön a fű, és miért ültetnek fákat
a gazdaságukban? Hogyan segítik az éghajlatváltozás
elleni küzdelmet a dús fűvel benőtt területek?
4. Nevezz meg három dolgot, amellyel mindannyian
kivehetjük a részünket az éghajlatváltozás elleni
küzdelemből!

Talaj
1. Ki ismerteti meg Jack bácsit a gazdálkodás új
módjaival?
2. A mezőgazdasági tanácsadó egyik feladata,
hogy segítsen a talaj gondozásában. Miért
fontos ez?
3. Hogy hívják azokat az értékes dolgokat
a talajban, amelyektől a növények szép nagyra
nőnek?
4. Termesztettél-e már valaha valamit? Ha van
nálatok kert vagy egy napfényes
ablakpárkány, esetleg megpróbálkozhatsz
napraforgó- vagy koktélparadicsomültetéssel!
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Sövények, vadon élő állatok és
növények
1. Láttál valamilyen madarat a történetben?
2. Mit látsz még azon a képen, ahol Anna és
Tom bújócskázik?
3. Miért fontos, hogy kialakítsunk ilyen
helyeket a madarak, rovarok és növények
számára?
4. Van a lakóhelyed közelében ehhez hasonló
terület? Ha legközelebb arra jársz,
számold meg, hányféle rovart, madarat és
növényt látsz!
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https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_hu

