
Kedves Tagtársak!

A  mostani  Módszerkosár  anyagának  jelentős  részét  a 
szeptember közepén Visegrádon rendezett  Országos Találkozó 
szakmai  anyagának  rövidített  változata  adja.  A 
környezetegészség  és  életminőség  témának  előadói,  illetve  a 
csoportfoglalkozások vezetői Vásárhelyi Judit, Schróth Ágnes és 
Victor  András  voltak.  Az  itt  közölt  anyagot  Vásárhelyi  Judit 
rendezte kosárformába. 

Ismét jelentkezett „háziszerzőnk”, Sztanevné Rácz Katalin. Ha az utóbbi egy év kosártermését 
szemezgetitek, láthatjátok, hogy az Ő írásai rendszeresen színesítik tematikánkat. Az Ő cikkei után egy másik 
szülő, Tarczal Anikó kerékpározás témában osztja meg velünk gondolatait, és végül Klein Ibolya kecskeméti 
tagtársunktól olvashatunk parlagfüves témában.

A Magyar Környezeti nevelési Egyesület 15. Országos Találkozója
szakmai program: ENSZ „Tanulás a fenntarthatóságért” évtizede, a 3. év témája: 
Környezetegészség, életminőség
(Visegrád, 2007. szept. 14-16.)

I. HÁTTÉR

A fenntarthatóság: mennyiségi növekedés helyett minőségi fejlődés
avagy

ami a GDP-n túl van: elszámolások a társadalom jóllétéről
Története

• Az 1954-es ENSZ-kezdeményezés: az életszínvonal koncepciójának és mérésének a problémáit 
kívánta felvázolni. Az itt alkalmazott megközelítés szerint a lakossági jólét, az életkörülmények 
különböző területekre "darabolhatók" és vizsgálandók. Így készülnek a társadalmi jelentések, „számlák”.

• Az Európai Unió gazdasági és társadalmi integrációja: megindult a nemzeti statisztikai 
nómenklatúrák, adatközlések összehangolása, az egységes elvek alapján végrehajtott, a tagállamok 
legtöbbjére kiterjedő komparatív társadalomstatisztikai felmérések, ezek alapján közös adatbankok 
létrehozása. A társadalmi indikátorok kialakítása.

• Például az erőforrás megközelítés: a svéd modell az egyik legrégebbi és legkidolgozottabb. 
Megmutatja, hogyan lehet a lehető legrendszeresebb képet adni a társadalom "jól-létének" népességen 
belüli eloszlásáról, az erőforrásokhoz való hozzáférés egyenlőtlenségeiről. 

• Az élet minősége: a 70-es évek első felétől élénk vita: vajon az egyéni-társadalmi jólét szempontjából 
elégséges-e csupán az objektív életkörülmények felmérése, vagy szükség van ezen objektív 
körülmények egyéni percepciójának a vizsgálatára is.
Melyek azok a mechanizmusok, amelyeken keresztül az életkörülmények, az életmód objektív és 
szubjektív  elemei egymáshoz kapcsolódnak.

Fogalmak a fenntarthatóság és az életminőség kapcsolatához
 

• A német és az angol életminőség kutatások legfontosabb elemei: népesedés, társadalmi-gazdasági 
státusz, szubjektív osztály(réteg)helyzet, munkaerőpiac, munkakörülmények, jövedelmek, jövedelem-
eloszlás, a javak és szolgáltatások kínálata és fogyasztása,  közlekedés, lakáshelyzet, egészségi 
állapot, egészségügy, oktatás, iskolázottság,   társadalmi kapcsolatok,  környezetvédelem, 
közbiztonság, kriminalitás,  szabadidő és médiafogyasztás, valamint a társadalmi védőháló,  a 
közbiztonság,  a lakáskörülmények és az életstílus. 

• Az autonómia fogalma: tágabb értelemben olyan önállóságot jelent, amely az ésszerű lehetőségek 
szerinti legnagyobb mértékben a saját forrásokra támaszkodik. A saját forrásaira támaszkodó közösség 
szűkebb és tágabb környezetéhez elevenen kapcsolódik, másoktól minél kevésbé függ, a lehető 
legnagyobb mértékben saját lábon áll, és a külvilággal szemben – egyoldalú függés vagy kényszerek 
nélkül – egyenrangú partner. Fogyasztóként naponta vásárolunk élelmiszert. Választásaink erős 
jelzéseket küldenek. Talán nem vagyunk tudatában annak, hogy elküldtük ezeket az üzeneteket; mégis 
megtettük. Napi élelmiszerfogyasztásunk alapvetően kihat saját egészségünkre,
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családunk egészségére, és kihat a tájakra, a közösségre és a környezetre, a mezőgazdasági 
rendszerekre, mindarra, ahonnan az élelmiszer származik. A fogyasztásunkkal kapcsolatos önálló – 
autonóm – döntéseink hozzájárulhatnak egyes élelmiszertermelési rendszerek fenntarthatóságához.

• A „lassú konyha” mozgalom már korántsem a csupán a „gyorsétkezés” ellentettje, hanem önálló 
döntésünk tárgya lehet. Az Olaszországból származó, az 1980-as évek közepén indult mozgalom a 
gyorsétkeztetési szektorral szembeni aggodalmakból keletkezett, a fokozódó homogenizálódás és  a 
helyi különlegességek iránti  felelősség hiánya miatt. Mára 45 országban 70.000 tagja van, a helyi 
termelést, a helyi termékeket, gasztronómiai szokáásokat próbálják védeni a kihalás ellen, amelybe e 
termékeket a globális márkák sodorhatják.  

• A „lassú város” modellje  1999-ben  négy városban indult útjára (az umbriai Orvieto, a toszkánai 
Greve, a piedmonti Bra és az amalfi-i parton Positano).  A helyi hatóságok is felkarolták  a lassú és 
megkülönböztetett táplálkozás gondolatát, amely egybecseng a hely szellemével,  a helyi közösségek 
szándékaival a ” jó élet városaiban” : növelték a sétálóutcákat, ösztönözték a vendéglőket helyi 
fogások kínálására, közvetlenül támogatják a helyi gazdákat, növelik a városi zöldterületeket, és 
megőrzik a helyi esztétikai hagyományokat. A mozgalom gyorsan terjed, hat az életstílus egészében: 
visszaadja a gazdálkodásnak, az  étkeknek, az étkezésnek a tiszteletet.  Nem elegendő a fogásokat 
lassan, és kiváló alapanyagokból elkészíteni, már a megtermelésük is bevonódik az élet minőségét 
kereső filozófiába és etikába.

• Az egyensúly: a fenntartható világban a társadalom természettel szembeni igénye egyensúlyban van a 
természet ama képességével, hogy ezt az igényt kielégítse. Például a  hely jelentősége  is aggasztóan 
változik. Egyre inkább központilag tervezik és alkotják meg, ahelyett, hogy az elemei idővel, 
fokozatosan, szervesen  rakódnának össze. Egyre inkább elszakadunk a helyi páratlan, különleges 
jellegtől, a helyi természettől, és olyan helyeken végezzük, amelyeket  "a gyorsforgalmi utaktól  való 
távolság, a bevásárlási lehetőségek, a folyamatos rekreációs alkalmak jellemeznek,  nem pedig a 
természetes helyzet és az őshonos jelleg."  Az egyensúlyhoz szükséges, máshonnan nem 
importálható, védendő közjavak vidéken: a kultúrtáj gazdagsága,, szépsége,  az élelmiszerbiztonság, 
az élettér funkciók fenntartható megőrzése, az ökológiai stabilitás, a népességmegtartó erő, a 
vendégvárás minősége, a hagyományos paraszti értékek….

• Az Eurostat „városi audit-ot” tett közzé 2004-ben. Az összegyűjtött adatok a városi lakosság 
életminőségét az alábbiak szerint tükrözik: demográfia, lakáskörülmények, egészség, munkaerőpiac, 
gazdasági helyzet, oktatás, környezet, közlekedés, kultúra.

Életünk, egészségünk minősége Magyarországon

• A hatályos magyar egészségügyi törvény (1997) preambulumában megfogalmazza, hogy az egészség 
az egyén életminőségének és önmegvalósításának alapvető feltétele, amely döntő hatással van a 
családra, a munkára és ezáltal az egész nemzetre. Ezzel szemben krónikus stressz, korai 
egészségromlás fenyeget bennünket a fenntarthatóságot fenyegető fogyasztói értékrend miatt. „A 
vizsgálatok eredményei alapján a fogyasztói értékrend, a külső aspirációk egyértelműen jelentős lelki és 
élettani veszélyeztető faktorok, míg az élet értelmébe vetett hit, a belső aspirációk, az adaptív 
megbirkózási módok komoly védelmet nyújtanak a társadalmi változások által okozott krónikus stresszel 
szemben. „ (Kopp Mária)

Új tudomány: a boldogságkutatás

• Bár az elmúlt ötven évben megduplázódott a jövedelmünk, mégsem vagyunk boldogabbak.  Ezt 
tükrözi számtalan tudományos vizsgálat eredménye, melyek olyan különböző területek eredményeit 
integrálják, mint a pszichológia, az agykutatás, a közgazdaságtan, a szociológia és a filozófia. Richard 
Layard szerint hét boldogságtényező határozza meg boldogság- illetve boldogtalanságérzetünket: pl. 
miképpen mételyezi meg boldogságunkat az, ahogyan a társadalmi rangsorban elfoglalt pozíció alapján 
összehasonlítjuk magunkat másokkal. Szerinte magától értetődő, hogy a boldogság az egyetlen 
értelmes társadalmi cél. Azt firtatja, hogy mit változtassunk közösségi és egyéni életünkön, ha valóban 
boldogabban akarunk élni. 

• A boldogság nem konstans összegű játék.  A komplementer boldogságok nem csökkentik, hanem 
inkább növelik egymást. Ez inkább egymást erősítő szinergia, mint egymás rovására menő konkurencia. 

Összegezve: A fenntarthatóság felé nem történhet előrehaladás anélkül, hogy mi magunk is át ne lépnénk 
belső határainkat, ne keresnénk a boldogság forrásait. A pénz boldogít? Találunk-e pénz helyett az idő 
segítségével elérhető, vágyott minőségeket, készségeket, kapcsolatokat? A versenyképesség nem cél, 
hanem eszköz. Az ország (a világ) ökológiai eltartó képességét meghaladtuk. A növekedésnek határai 
vannak. A lélek és a szellem nem az anyagi jólétért vannak: a minőségi gyarapodás csak most kezdődik, és 
korlátlan lehetőségnek tűnik…   
                                                                              

 (Vásárhelyi Judit)
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II. A PANEL ÁLTAL KITŰZÖTT CÉLOK, ELŐADÁSOK 
 Az egyesület tagjainak fenntarthatóságra képesítése, affektív és kognitív tanári  

            segédeszközök nyújtása munkájukhoz e téren. 
 A növekedés, felhalmozás, a fogyasztás, a mennyiség növelése helyett „ingyen” elérhető  gazdagság, 

öntevékenység, szolidaritás, szellemi gyarapodás: a jó döntések nyújtotta szabadságfok növekedése, 
mint a fenntarthatóság záloga.

 A megelőzés, az önvédelem tanítható eszközeinek gyűjtése, tovább adása a környezetegészség ügy 
terén.

Az idő strukturálása:
Előadások előtt adott feladat: résztvevőnként  1-1 főneves szerkezetet kérünk cédulára írva: „Életem 
minőségét jelenti jelenleg:……” A szakmai program kezdetéig összegyűjtjük.

   
Környezetegészség (KE) - előadás: A fogalom körbejárása, az eddigi gyakorlat begyűjtése, a 
fenntarthatósághoz kapcsolása, a megelőzés kérdései.  

Az Életminőség (ÉM) - előadás: A fogalom története, a társadalmi jelzőszám mozgalom,  az életminőség 
összetevői, a fenntarthatósághoz kapcsolása. A nem gazdasági mérőszámok. Az életminőség területei. 

Párhuzamos csoportfoglalkozások:
1. KE – foglalkozás
A taníthatóság előkészítése: a 
téma hol érinti az iskolai életet, 
tevékenységeket
Pl. kölcsönhatások keresése: 
életmódom hatása a környezet 
egészségére, ill. annak hatása az 
én egészségemre. 

2. A KE+ÉM metszőpontjában – 
foglalkozás
Pl. megoldás után kiáltó problémák, 
pld. immunrendszerem kellemes 
edzési formái és lehetősége a 
parlagfű allergia megelőzésére. 
Nem gyógyszeres megoldások 
keresése stb.

3. ÉM - foglalkozás
A résztvevőktől  cédulán kapott 
megközelítések térképe pld.
ÉM a lakóhelyen
Az időmérlegben
Ép-ség
Boldogság?
a munka öröme – flow,     
család, barátok, 
      társadalmi tőke
szellemi élet – mit adok, mit 
      kapok

Plenáris beszámolók > >
III.  CSOPORTMUNKA

„Környezet és egészség” (Az 1. csoport gyűjtése) (vezette Victor András)
I. A „Környezet és egészség” téma mely pontokon érinti az iskolát?
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II. Melyek a követendő alapelvek?

INKÁBB… ↔ MINT…
természetes mesterséges

friss tartósított
honi külhoni

idény primőr
lassú konyha gyorsétkezés

prevenció gyógyítás
oki kezelés tüneti kezelés

belső igényből külső nyomásra
sokszempontú látás csőlátás

közösen egyedül
mozduljunk üldögéljünk

mozgás fogyókúra
minőség mennyiség

változatosság egyhangúság

Egészségünk terhei (a 2. csoport munkája) (vezette Schróth Ágnes)

A foglakozás rövid összegzője:
Tartalom: A csoport összegyűjti, hogy szerinte melyek azok a külső tényezők, amelyek olyan mértékben hatnak 

ránk, hogy egyészségünket is veszélyeztethetik. Második lépésként javaslatok készülnek arra, miként lehet 
ezeket a tényezőket elkerülni, vagy legalább hatásukat csökkenteni.

Mely célok eléréséhez járul hozzá a foglalkozás:
• Felkeltse a téma iránt az érdeklődést.
• Felismerjék a résztvevők a téma fontosságát.
• A résztvevők  megértsék,  maguk  is  tehetnek  azért,  hogy  környezetből  jövő  hatásokat,  betegségeket 

elkerüljék.
• A foglalkozásvezető a téma részletes feldolgozásához felmérje, hogy milyen elképzelése, tudása van a 

résztvevőknek a témakörben.
Fejlesztendő  képességek,  készségek: Asszociációs–,  problémamegoldó–,  információkezelési–,  beszéd–, 

kommunikációs–, együttműködési készség
Előzetes ismeretek: Nem igényel  határozott  tényanyagismeretet.  Hasznosak a témában korábban hallgatott 

előadások, olvasott ismeretek, vagy pl. biológia és pszichológia keretében iskolában tanultak. 
Létszám: kb. 15 fő
Igényelt idő: kb. egy óra
Korosztály: 12 évnél idősebb diákok, felnőttek
Eszközök:  Minden  csoport  számára  az  üres  ábrából  egy  másolat,  toll,  csoportonként  kétféle  színű  post-it 

cédulából színenként három darab, csomagolópapír rajta a cím és az összeroskadt ló rajza, filctoll, minden 
résztvevő számára egy kitöltött ábra.

A foglalkozás menete
Néhány  kérdés,  gondolat  erejéig  beszélgetünk  arról,  hogy  milyen  környezeti  hatások  érnek  bennünket 

naponta, hogyan igyekszünk kezelni ezeket.
A foglalkozásvezető bemutatja a képet arról, hogy magunkat tulajdonképpen egy túl sok málhával megrakott 

lónak is érezhetjük. Ez a ló összeroskad a terhek alatt. 
1. Feladat: (10–15 perc)
Minden csoport (kb. 3 fő) kap egy olyan lapot, ami a terhektől összeroskadt lovat ábrázolja (1. kép). Az a 
feladat, hogy a csoport töltse ki a „rakományt”, azaz írja bele az ábrába, azt a tizenegy legmeghatározóbb 
dolgot  (egy  szó,  vagy  kifejezés),  amely  szerintük  az  egészségünk  megromlását,  összeroskadásunkat 
eredményezi az életünkben. Ez a feladat lehetőséget ad közös beszélgetésre, megvitatásra.
2. Feladat: (3–5 perc)
A  csoport  határozza  meg,  hogy  szerinte  sorrendben  melyik  öt  tényező  a  legdöntőbb  abban,  hogy 
megbetegszünk, kimerülünk. Ez a feladat további lehetőséget ad közös beszélgetésre, megvitatásra. 

3. Feladat: (kb. 5 perc)
Minden  csoport  kap  három,  pl.  sárga  post-it  lapocskát.  Elindul  a  kör.  Az  első  csoport  ráírja  az  általa 
legfontosabbnak tartott  dolgot, és felragasztja a csomagolópapírra, majd a második stb. csoportok is ezt 
teszik. Ugyanazt nem lehet mondani/írni.  Mindig úgy kell  felragasztani,  hogy egy lapnyi hely kimaradjon. 
Háromszor megy körbe a sor. (Lehet több vagy kevesebb a csoportok számától függően.) Azért kellett öt 
dolgot bejelölni,  hogy ne legyen ismétlődés.  Ezt szolgálja az is, hogy nem előre írják fel a csoportok az 
általuk kiválasztott hatásokat.
Közben minden csoport feljegyzi az a három szót, kifejezést, amit az előtte levő csoport felragasztott.
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4. Feladat: (5–10 perc)
Minden csoport kap három, az előzőtől eltérő színű, pl. rózsaszín post-it lapocskát. Ezekre felírja, hogy az 
előtte levő csoport által megadott terheket szerintük miként lehet leküzdeni, megoldani, feloldani.
5. Feladat: (10–15 perc)
A harmadik feladatban leírt módon minden csoport felragasztja az általa tett megoldási javaslatot a kihagyott 
helyekre.  Néhány  szóval,  mondattal  magyarázza  is  a  felírtakat.  Minden javaslat  után  a  csoport  egésze 
kaphat lehetőséget arra, hogy esetlegesen kiegészítse azt. Az időtől és a csoporttól függően lehet hosszabb 
vitát is indítani egy-egy kérdésben.

Minden résztvevő megkapja a „hivatalos” verziót arról, hogy melyek azok a környezeti tényezők, amelyek 
legnagyobb mértékben megterhelik egészségünket. Közösen összevetjük az általunk kialakított ábrával.

Lezárásként  minden/több  résztvevő  elmondja,  mit  visz  magával  elhatározásként  erről  az 
együttgondolkodásról.

Néhány példa az OT-n kialakult ábrából:

Egészségünk terhei Megoldási javaslatok

Autonóm személyiség hiánya Saját  értékrend,  reális  értékítélet  kialakítása 
kisgyerekkortól kezdve

Egészségtelen étrend Biopiac,  saját  magunk  által  készített  ételek, 
adalékanyagtól mentes ételek

Mozgáshiány Biciklizés, séta, kirándulás

Létbizonytalanság, kiszolgáltatottság Több  lábon  állás,  alkalmazkodóképesség,  hit  az 
életben

Stressz Tudatos  életmódváltás,  önbizalom  fejlesztése,  a 
helyzetek tudatos kezelése és elkerülése

Káros környezeti hatások Tudatos  elkerülése,  kompenzálása  életvitellel, 
táplálkozással

Az „én életem minősége” (3. csoport) (Vezette Vásárhelyi Judit)

A foglakozás rövid összegzője:
Tartalom:  A csoport tagjai önvizsgálatot követően megállapítják, hogy az adott pillanatban életük mely eleme 

tűnik  számukra  életük  minőségét  leginkább  kifejezőnek.   Második  lépésként  a  kapott  válaszokat 
megpróbáljuk csoportokba rendezni.

Mely célok eléréséhez járul hozzá a foglalkozás:
• Felkeltse a téma iránt az érdeklődést.
• A résztvevők felismerjék a téma fontosságát.
• A  résztvevők  gyakorolják  objektív  életkörülményeik  percepcióját,  a  fogyasztói  modell  hatásainak 

kiszűrését.
• A  foglalkozásvezető  tapasztalatokat  szerezzen  a  pedagógusok  életminőségét  képező  elemek 

gyakoriságával kapcsolatban.
Fejlesztendő  képességek,  készségek: A  rejtett  identitások  felismerése,  asszociációs–,  önértékelési  és 

kommunikációs készség, őszinteségre törekvés.
Előzetes ismeretek: Nem igényel határozott tényanyagismeretet. 
Létszám: kb. 12 fő
Igényelt idő: kb. egy óra
Korosztály: 12 évnél idősebb diákok, felnőttek
Eszközök: Minden résztvevő számára üres (színes) cédula, toll, csomagolópapír,  filctollak, blutek.

A foglalkozás menete

Az élet minősége kérdéseinek körüljárását követően a résztvevők színes  cédulákra rótták saját életük 
minőségének egy alkotóelemét. A kapott válaszokat nagyobb csoportokba rendezve a következőket kaptuk:
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A családom/házasságom: A gyerekeim, a család szeretete, a család, ha együtt van a családom, a családi 
együttélés, az egymásra utaltság, az egymásra figyelés, az egymásért cselekvés, családi életem, a család és a 
munka, a családomhoz és a barátokhoz való tartozás, együtt játszani a családdal, a házasság (mert ez 
hozzásegít a boldogsághoz, a bizalom gyakorlásához és reményt ad, hogy egy társ segítségével minden akadály 
leküzdhető) (12).

Nagy érzések, elvek: Az élet tisztelete, a boldogság, szeretet (3).

Munka: Taníthatok, vannak tanítványaim, a táborom: az egy minőség, a munkám, munka-kreativitás (4).

Természet: Természet-közeliség, saját kertemben termő zöldséget fogyaszthatok, azon túl, hogy MOST ITT 
VAGYOK VELETEK, egy kerttel próbálok szimbiózisban élni, kertészkedés, saját termés betakarítása, 
lekvárfőzés belőle, a szabadban kerékpározni, kertészkedés (6)

Zene: Tág lehetőségek az önmegvalósításra (zene, tánc), zene (naná), muzsikálás (egy zenekar vezetése) (3).

Autonóm időfelhasználás: a „lassú háztartásom”, nyugdíjas lettem és magam osztom be az időmet (pl. én is 
nagyon élvezem a főzést, van rá időm, eddig nem volt), idő, amit magam „oszthatok”, amiről dönthetek (3).

Barátság: A baráti kapcsolatok, igazi baráti, emberi kapcsolatok (2).

Egy ember, több válasz: Séta a Gellért-hegyen, tábortűz körül ülni, versolvasás (írás?), koncert, jógázás, 
főzés….

Vegyes: Nyaralni voltam, a lakókörnyezetem, , elalvás előtt ½ óra olvasás az ágyban…, a változás, változtatás 
képessége, a bizalom, mióta nyugdíjas vagyok, jobban érzem magam a bőrömben, (6).

(A képekre kattintva azok letölthetők nagy méretben!)

Túraajánló

Szeptemberben népes kis családommal Rácalmásra készültünk, ahol idén rendezték meg a IV. Rácalmási 
Tökfesztivált. Rácalmás Budapesttől 60 km-re található a 6-os út mentén. Nagyon barátságos, igényes kis 
településre érkeztünk, ahol a gyönyörűen felújított Jankovich-kúria adott otthont a rendezvénynek.

Az egész település megmozdult, mindenki megmutatta, hogy mire képes, készíthettünk töklámpást, a kézműves 
műhelyekben agyagozni, papírt meríteni lehetett, egy madárbarát bácsi egész nap rendületlenül készítette a 
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madárodúkat, melyeket bárki elvihetett, hogy legyen fészkelőhelyük a különböző madaraknak. Miközben járt a 
keze, folyamatosan mesélt is a madarakról. A kúria egyik épülete egy hagyományos konyhának ad otthont, ahol 
búbos kemencében sült a kenyér és a tök. Egy szomszédos épületben a dunai halászatot bemutató kiállítás 
nézhető meg.

Mindezek mellett hihetetlen élményt nyújt a dunai tanösvény, melyről pontos leírást az Internetről gyűjtöttem. 

Melegen ajánlom minden óvodás, vagy iskolás csoportnak, hogy több-kevesebb időt töltsön el ezen az igen ritka, 
szép helyen. Erdei iskolának sem rossz célpont. 

A felejthetetlen élmény csak úgy lesz teljes, ha védekezünk a szúnyogok, és vérszívók ellen.  

Nagy-sziget és Ártéri Tanösvény 

Látnivalók

A tanösvény

A Nagy-szigeten két újonnan kiépített hosszabb és rövidebb 
túraútvonalon kialakított tanösvény várja az érdeklődőket. A nyugalmat 
árasztó erdei sétautakon 17 színes nagyméretű információs táblával 
ellátott állomás ad részletes útmutatást a szigetről, a Dunáról, az 
élővilágról, az ember tudatos jelenlétéről, Rácalmás történetéről.

Bizonyos megállóknál kultúrált, a természetbe illeszkedő esőházakban 
és madárvártákban végezhetnek megfigyeléseket vagy pihenhetnek 
meg kedves vendégeink. A mélyebben fekvő ártereken és mocsaras 
területeken pallós cölöphidak vezetnek át. Így a sziget élővilágának 
minden területét száraz lábbal kényelmesen járhatják be a látogatók.

A tanösvény segítségével kitűnő képet kapunk a sziget csodálatos 
adottságairól, megismerhetjük a csak itt honos állat- és növényfajokat. 
A szigetet bejárva páratlan élménnyel leszünk gazdagabbak, a Kis-
Duna a világtól elvágott holtágaival, romantikus motívumaival 
mindenkit azonnal rabul ejt. A Nagy-sziget Ártéri Tanösvény kiváló 
célpontja lehet iskolai kirándulásoknak, baráti és családi túráknak, 
közös horgászatoknak, felfedező utaknak egyaránt. Igény szerint 
lehetőséget biztosítunk kalandtúrákra is.

A Nagy-sziget élővilága

Ahogyan azt a falu neve is jelzi, a szigeten régen igen jelentős 
gyümölcstermesztés folyt. A múlt század elején még több mint 60 
különböző fajta alma termett, de körte-, szilva- és dióültetvények is 

sorjáztak a Sziget-csúcson, a sziget legmagasabb, északi részén. Mára ezek a gyümölcsösök megszűntek, de a 
rácalmási faluvédőknek köszönhetően, egyes, máshol nem honos fajták továbbra is fellelhetőek a szigeten. Bár a 
múlt század második felének tarvágásos erdőgazdálkodása óriási károkat okozott a sziget eredeti 
növényvilágában, a magas ártérre jellemző keményfás ligeterdők foltokban még ma is megtalálhatóak.

A sziget védetté nyilvánításának egyik legfontosabb célja az volt, hogy ezeket a gyönyörű tölgy-, kőris- és szilfa 
növénytársulásokat helyreállítsa és megóvja az új, idegenhonos agresszívabb fafajtáktól. Sűrű lombkoronájuk 
ellenére a ligeterdők cserje- és gyepszintje is rendkívül gazdag. Kifejezetten nagy és értékes a védett 
lágyszárúakból álló aljnövényzet: megtalálható többek között a hóvirág, a tőzike és a gyógynövényként is 
használt gyöngyvirág.

A sziget alacsonyabban fekvő és parti területeit teljesen másfajta növényzet jellemzi, mivel ezeket évente 
többször is elönti a Duna. Az ártéri réteken és a mocsarakon általában előforduló növényzet mellett különösen 
ritka fajokat is találhatunk. A puhafás ligeterdő legjellegzetesebb fája, a fekete nyár, napjainkra már a kipusztulás 
szélére sodródott, megóvása a természetvédelem egyik fő feladata. Szép számmal találhatóak viszont fehér 
füzek, melyek felhasználása - a náddal egyetemben - a rácalmási kézműves hagyományokat gazdagítja.

A Nagy-sziget egyedi adottságainak köszönhetően a természetjárók előtt egy sokszínű, változatos és csodálatos 
növényvilág bontakozik ki. A dús és változatos növényzethez gazdag állatvilág társul. Ebből a szempontból is a 
holtágak szerepe a meghatározó: áradáskor a halak a vízzel együtt beúsznak a Dunától különben elzárt 
területekre és itt, a védett vizekben rakják le ikráikat. Az olyan növényevő halak mellett, mint a dévér, a ponty és a 
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kárász, megtalálhatóak a nagy testű ragadozók, mint például a csukák és balinok is. De nem számít ritkaságnak 
a süllő, a sügér, a harcsa vagy akár a kecsege sem. A holtágak és a mocsarak kitűnő élőhelyek a kétéltűek és a 
hüllők számára is. A vízisiklón és a számtalan békafajon kívül a sziget az olyan ritka és veszélyeztetett állatoknak 
is otthont ad, mint a mocsári teknős vagy a tarajos gőte.

A táplálékban gazdag holtágak és öblök változatos madárvilágot fogadnak be. A Nagy-szigeten jelenleg is 92 
különböző madárfajta fészkel és több mint 50 további látogatja rendszeresen. A türelmesebbek olyan ritka 
gázlómadarakat is megcsodálhatnak, mint a szürkegém vagy a fekete gólya. Madárvonuláskor a szigetek több 
száz fős réce- és lúdcsapatoknak nyújtanak ideiglenes lakhelyet. A szigeten olyan fenséges ragadozó madarak is 
megtalálhatóak, mint a rétisas, a halászsas vagy akár a kerecsensólyom.

Jelentős a sziget emlős- állománya is. a mezei pocok, a pézsmapocok és a védett vízicickány mellett a kitartóbb 
szemlélődők akár a hermelint, az őzt vagy a különösen ritka és fokozottan védett vidrát is lencsevégre kaphatják.

A sziget szépségeinek és rejtelmeinek felfedezését szakképzett és tapasztalt túravezetőink segítik.

Csónakkikötő és Kerékpárút
Látnivalók 

A rácalmási szigeteket és a dunai élővilágot nem csak a tanösvényen, túrázva lehet 
megismerni. A vállalkozó kedvűek motorcsónakba, ladikba ülve akár vízen is körbejárhatják a 
szigetet. A szigetre vezető kishíd közelében teljesen új pontonkikötő épült, amely mintegy 50 
csónak kikötésére alkalmas. Külön említést érdemel, hogy a

kikötő a fővárostól a Dunán indulva az első olyan lehetőség, amely nem csak megállásra, 
hanem felfrissülésre és éjszakai táborozásra egyaránt alkalmas.

A Rácalmás és Dunaújváros között újonnan kiépített közel 5 kilométer hosszú védett 
kerékpárút az aktív sportot kedvelők részére nyújt kellemes kikapcsolódást.

Sztanevné Rácz Katalin

Mi minden készíthető papírcsíkokból

A könnyen megmunkálható papír egy újabb oldalát szeretném megmutatni. Különböző méretű papírcsíkok 
megformázásával kedves élethű figurákat kaphatunk.
Ízelítőül álljon itt egy könnyebb és egy bonyolultabb forma. A könnyebb a szőlőfürt, mellyel ősszel díszíthetjük az 
iskolát, vagy az otthonunkat.

A szőlőhöz nem kell más, mint színes papír, pl. origami lapok, melyeket 2 cm széles csíkokra kell felvágni. 
Válasszunk több színt is egy fürthöz. A csíkokat vágjuk különböző hosszúságúra és formáljunk belőlük kis 
hengereket. Ragasszuk is össze. Jól kötő, gyorsan száradó ragasztót használjunk. A kis hengereket már csak 
fürtté kell rendezni, és összeragasztani. Az összhatás akkor lesz szép, ha gyűrt papírból leveleket is készítünk, 
fonálból, drótból pedig a szár és az inda készül, melyek segítségével fel is függeszthetjük őszi díszeinket.

A bonyolultabb forma a gólya, melyhez műszaki kartont ajánlok. A gólya méretének megfelelően 3-4 cm vastag 
csíkokat vágjunk. Pl. A/4-es lapnál legyen 3 cm széles a csík, és a lap hosszanti oldalával párhozamosan vágjuk 
a csíkokat.
Az első csíkot hajtsuk félbe, ragasszuk össze a végét, így egy csepp formát kapunk, amiből a gólya teste lesz.
A második csíkot vágjuk 4 egyenlő részre, és formázzuk kis hengerekké. Ezeket ragasszuk a cseppformához, ez 
lesz a nyak.
A harmadik csíkból készül a fej, vágjuk el kb. a 2/3-ánál és oválisra formázva ragasszuk össze és illesszük a 
nyakra.
Vágjunk 3 db kb. 4 cm darabot a következő csíkból, ezek végét cakkozzuk meg és legyezőszerűen ragasszuk 
össze, ebből lesz a faroktoll, illesszük a helyére.
Vágjunk két cseppformát, díszítsük fekete filccel és egy papírcsík segítségével rögzítsük a testhez, ezek lesznek 
a szárnyak.
Most piros papírra lesz szükségünk a csőrhöz és a lábhoz. Egy 3 cm széles csíkból, végeit kihegyezve és 
összeragasztva készül a csőr.
Egy hosszú csíkot  hosszában félbevágunk ( nem teljesen a végéig), térdnél meghajtjuk, ez lesz a láb. A 
lábfejekről se feledkezzünk el.
Fekete filccel rajzoljunk szemet, és már készen is vagyunk. Fonálra rögzítsük.
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Ezzel a módszerrel más madár is készíthető, például fecske.
Ehhez fekete kartonra van szükség.

 

Sztanevné Rácz Katalin
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a bevonalkázott lapok csíkokra 
vágás el ttő

a gólya teste

fej

szárnyak

farktollak 
összeragasztva

cs rcsík összeragasztás el ttő ő cs rcsík összeragasztáső  
után

a nyak részei

lábak

gólya

láb

 lábfej

A szárnyat ragasszuk a test felső  
oldalára.

fecske

A cseppforma végén a farokrészt  
vágjuk villás formájúvá.
A begyre ragasszunk fehér foltot, a 
fejre pici piros cs rt és két szemet.ő

sz lő ő

bagoly

A bagoly sötét- és világosbarna 
kartonból készül.
A baglyot egy faágra is ültethetjük.

ábra 1: farktoll



Adventi naptár másként

Gyermekeim minden évben nagy izgalommal várják a karácsonyi készülődéseket, és a minden reggel rájuk váró 
pici ajándékokat, amiket már hónapokkal előtte elkezdek készíteni, és kis tasakokba rejteni. 
Minden gyerek szereti a meglepetéseket, így arra gondoltam milyen jó lenne ezt a szokást az iskolákban és az 
óvodákban is megvalósítani. Persze mindenki külön külön nem kaphat 24 darab valami ajándékot, mert ezt sem 
anyagilag, sem munkával nehéz lenne bírni.
A másik dolog, amit minden gyerek nagyon szeret, az a mese. Nosza ötvözzük a kettőt, és talán sikerrel járunk. 
Vegyünk 24 db papírtörlő hengert, mindenki hoz otthonról egyet, így most nem lesz belőle szemét. Állítsuk őket 
egy nagy dobozba és ragasztóval rögzítsük az alját, hogy stabilan álljanak. A gyerekeket most ne vonjuk be a 
munkába, mert így nagyobb lesz a meglepetés. Válasszunk egy kedves karácsonyi mesecsokrot, 24 darabot, 
másoljuk le, vagy írjuk le őket , és mindegyiket csavarjuk bele egy hengerbe. Zárjuk le a dobozt, vágjunk 
ablakokat a tetejére, díszítsük tetszés szerint, és már nincs más hátra, mint kiszámolni, hogy mikor kell kezdeni 
az ablakok nyitását, mert most a naptár nem segít, hiszen a hétvégéket és a szüneteket ki kell hagyni. Így az 
iskolában korábban érkeznek a meglepetések, mint otthon.
Remélem, hogy nagy örömet okoz ez azoknak a gyerekeknek is, akik eddig ebből a várakozásból kimaradtak.
Meseajánló: Cornelia Grzywa: Karácsonyi történetek a kicsi csillagról- minden nap egy nagy kaland.

Akinek még futja az energiájából kitalálhat a mese mellé minden napra valami barkácsolni valót, pl. készítsünk kis 
csillagokat, díszeket, ablakra, vagy felfüggeszteni.

Írjátok meg kinél milyen eredménye volt az ötletnek, mi is idén próbáljuk ki először.

Sztanevné Rácz Katalin

Mindannyiunk örömére egyre több külső ragad tollat és kiírja magából azokat a gondolatokat, élményeket, 
melyeket gyermekének iskolája kapcsán él meg.
Remélem ragadós marad a példa, mert különösen a pozitív visszajelzéseket jó olvasni. Nekünk ez jutalom, a 
motiváció a további munkánkhoz.
 

Kerékpár a győztes
 
Elrettentő hír, hogy az EU-ban a légszennyezés következtében évente 4 millió ember hal meg és ennek nagy 
részéért a közlekedés a felelős.
Az emberek többsége érdeklődik a környezet és a természetvédelem iránt, és egyre több ember kíván ennek 
érdekében tenni  is.  Már  a  kisgyermekeket  is  arra  próbálja  tanítani,  hogy  a  klímaváltozás  kapcsán a  család 
autózzon kevesebbet, és közlekedjen kerékpárral. 
 
A kerékpározás viszont sok veszélyt rejt a gyermekekre nézve, amit a közlekedési statisztikák is alátámasztanak. 
Elsősorban  a  nyári  vakációban  nőnek  meg   a  közúti  gyermekbalesetek.  A  kerékpárral  elszenvedett 
gyermekbalesetek a legsúlyosabb kimenetelűek. 
A közlekedésbiztonsági szakemberek minden fórumot felhasználnak arra, hogy felhívják az autósok figyelmét a 
megnőtt veszélyre, mivel a gyerekek veszélyérzete még nem elég fejlett, ezért fokozottan kell vigyázni rájuk. 
A balesetek egy része a legnagyobb körültekintés ellenére is bekövetkezik a gyermekek hibájából. A forgalomban 
kerékpárral résztvevő gyermekekre a közlekedési ismeretek hiánya, valamint a nem megfelelő technikai tudás is 
veszélyként leselkedik. 
Ez veti fel a szülők és az iskola felelősségét, hogy a gyermekek birtokában és felkészülve vegyenek részt a 
közlekedésben.
Ezt szem előtt  tartva az iskola alsó tagozatos tanulói  részére közlekedésbiztonsági  napot tartott  június 5-én, 
aminek keretén belül a gyermekek kerékpározással kapcsolatos tudásukról adtak számot.
 
A játékos  verseny keretén belül  elméleti  és  gyakorlati  feladatokat  teljesítettek.  Az elméleti  feladatok KRESZ 
ismeretekre  irányultak,  ahol  speciálisan  a  kerékpározással  tettek  fel  kérdéseket.  A  gyakorlati  feladatok  a 
kerékpározás biztonságára és ügyességükről tettek tanúbizonyságot, egy a forgalomtól elzárt területen - iskola 
udvaron - szlalom és akadálypályán. 
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A rendezvény nagy sikert aratott a gyermekek körében, 52 gyermek vett részt. A gyakorlati feladatok 3 részből 
álltak. Az első gyorsasági szakasz, ahol előre meghatározott pályát a lehető leggyorsabban kellett teljesíteni. A 
második  feladat  lejtőről  indulva,  hajtás  nélkül  minél  hosszabb  ideig  a  kerékpáron  maradva  a  leglassabban 
megtenni a távolságot, ezzel a lassú kerékpározás technikáját mutatták be. A harmadik 16 bójás szlalom pálya 
teljesítése volt, ami a manőverezési képességet segítette. 
A gyermekek  nagy  lelkesedéssel  vettek  részt   a  versenyen.  Azoknak a gyermekeknek,  akik  nem tudták  a 
behozni  a  kerékpárjukat,  a  többi  gyermekek  kölcsönöztek,  hogy  ők  is  részt  vehessenek.  A  gyermekek 
lelkesedésére jellemző, hogy azok is részt vettek, akik néhány hete tanultak meg kerékpározni. A legügyesebbek 
oklevélben és csoki nyereményben részesültek. 
 
 
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola a nyári vakációra való felkészítését, környezetvédelmet együtt célozta meg, 
mivel az iskola igazgatója és tanárai fontosnak tartják a gyermekek biztonságát és egészségét remélve, hogy ez 
a felkészítés családon belül is megtörténik. 
 
Tarczal Anikó

Gondolatok a parlagfűről

„Régi új motorosként” köszöntök mindenkit. Régi, mert már 1994. óta aktív, tudatos környezetvédő és környezeti 
nevelő vagyok. A Körlánc Egyesület megalakulása óta részt veszek mint óvónő a gyermekek környezettudatos 
nevelésében. Új  vagyok, mert a pulisok népes és lelkes csapatához most csatlakoztam. Bízom benne, hogy 
tapasztalatom, tudásom és tenni akarásom itt is kamatoztatni tudom majd.
Az elmúlt  évtizedben számos óvodai  környezeti  kísérleti,  módszertani  programban részt  vettem, így tavaly a 
Kecskeméti Tanítóképző Főiskoláról felkerestek, hogy vegyek részt egy pedagógiai program kidolgozásában. A 
téma az allergia, a parlagfű lesz! Tájékoztattak, hogy a Körlánc Egyesület a "Parlagfűmentes Magyarországért" 
Tárcaközi  Bizottság  támogatásával  oktatási  mintaprojektet készít  a  parlagfű  egészségi  kockázatával  és 
megelőzésével  kapcsolatos nevelési feladatokról. Az én feladatom a téma egy lehetséges óvodai projektjének 
kidolgozása volt.
A  mintaprojekt  (mint  minden  projekt  komplexen)  a  nevelés-oktatás  minden  szintjét  átfogta:  óvodától  a 
felsőoktatásig.  A kész anyagot CD formában megkapták az iskolák, az óvodák pedig a Körlánc Egyesülettől 
igényelhették meg.  Aki  még eddig nem találkozott  a  CD-vel,  de érdekli  a téma,  több módon is  hozzájuthat. 
Egyrészt az egyesületi tagok megigényelhetik a Körlánc Egyesülettől, másrészt letölthetitek a  "Parlagfűmentes 
Magyarországért" Tárcaközi Bizottság honlapjáról:
www.nepegeszseg.net/pedagogiai_kalauz.php Harmadik  lehetőségként  az  érdeklődők  a  lakóhely  szerinti 
általános iskola igazgatójától is kölcsönkérhetik a CD-t. 

A téma azóta is érdekel, bemutató foglakozást is tartottam csoportomban, így aztán újabb ötletekkel gazdagodott 
„módszerkosaram”. Ezek közül egyet szeretnék megosztani veletek, ez ugyanis nincs rajta a CD-n.

Szimulációs játék:

A játék célja: a beleélés révén a gyerekek ismerkednek a parlagfű életciklusával, életmódjával, felismerjék, hogy 
egy-két szál növényből a következő évre nagyon sok új növény fejlődhet ki.
Szükséges idő: 10-15 perc

Eszközigény: 4-5 parlagfűt jelképező fejdísz, magnó, lágy aláfestő zene.

A játék menete: a magasabb gyerekek közül kiválasztunk 4-5 főt, akik fejükre teszik a fejdíszeket és a létszámtól 
függően  3-5  gyereket  kiválasztanak  maguknak,  akik  a  parlagfű  virágzatát  (pollenjeit)  jelképezve  a  lábukhoz 
guggolnak.  Halkan,  nyugodt  hangon  „mesélni”  kezdem,  hogy  mikor  mit  tegyenek:  lágy  zenére  ringatózni 
kezdenek a szélben, hajladoznak a növények, majd egy erősebb szél  lefújja a sárga virágport (polleneket)  a 
növényről,  amik a  levegőben ide-oda, gyakran nagyon messzire elrepülnek,  és amikor a szél  elcsendesedik, 
leszállnak egy másik(!!) parlagfűre – mellé guggolnak -, mert csak így lesz belőlük magocska. Közben telik-múlik 
az idő, a nyár után jön az ősz, az eső, a hideg tél… és a parlagfűről lepotyognak a magok, begurulnak a védelmet 
nyújtó talajba. A nagy növény pedig elszárad, elhal. Majd tavasszal újjáéled a természet és kismagok mocorogni 
kezdenek a talajban, gyökeret, szárat, levelet… növesztenek. (Itt egy pillanatra félbehagyjuk a szimulációt, hogy 
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felfedezzük, milyen sok parlagfű nőtt a néhány szál helyére!) Utána védekezésképpen lekaszálom a parlagfüvet – 
ekkor kacagva fekszenek el a földön -, de képes a növény újra kihajtani. A második kaszálás után megbeszéljük 
a gyerekekkel, hogy mindenki választhat egy hasznos, szép növényt, amit képzeletben elültetnek a kertjükben. A 
gyerekek megformázhatják, hogy szép kertünk legyen, és ott már ne tudjon a parlagfű elszaporodni.

Játszhatják: csoportosan

Várható eredmény: a játék során felismerik, hogy mennyire szapora, agresszíven terjedő növény a parlagfű. 
Rendszeres játék során tudatosul bennük a rendezett,  gondozott környezet fontossága. A hasznos növények 
segítenek meglátni, hogy általuk sokkal egészségesebb környezetben élhetünk.

Mindenkinek eredményes kutatást, jó munkát kívánok. Meséljetek róla, ha kipróbáltátok saját csoportotokban ezt 
a játékot és a CD-n található többit  is.  Érdekel  a véleményetek,  mert úgy látom a téma, mármint a parlagfű 
megosztja a véleményeket, a viszonyulás tekintetében ütköznek a nézetek, gondolatok. 

Üdvözlettel:

Klein Ibolya – mk.vezető
Ifjúság Úti Óvoda, Kecskemét

A következő cikk szintén a parlagfűről szól kicsit más felfogásban.

Gonosz gaz?

Sok más növénytársával együtt minden ősszel virágzik a parlagfű is. Ennek megfelelően az újságok is minden 
ősszel tele vannak felhívással, hogy ahol csak érjük, írtsuk ezt a növényt. Szedtem egy csokorra valót – no nem a 
parlagfűből, bár tulajdonképpen szép növény, hanem – azokból a jelzőkből, melyekkel a cikkek szerzői illetik a 
parlagfüvet:  alattomos dudva,  veszélyes,  veszedelmes,  gonosz gaz  stb. Egy tudományos ismeretterjesztő lap 
beszámolója  szerint  valakik  “azt  tervezik,  hogy  versenyeket,  pályázatokat  írnak  ki  a  parlagfű  irtásában 
közreműködők részére. Mondhatni, vérdíjat, azazhogy pordíjat [értsd: virágpordíjat] tűznek ki a parlagfű fejére. 
Csak legyen,  aki  – élve vagy holtan – kézre keríti  a gyomok közt  első számú közellenségünket.”  A főváros 
felelősei pedig azt javasolják, hogy a parlagfű vétessék föl a “veszélyes növények” listájára.

Néhány példa az irtó-hadjáratra való fölhívások közül:

“A legcélravezetőbb módszernek az iskolák bevonása látszik, hiszen az utolsó tanítási hét tökéletesen alkalmas 
lenne egy begyűjtő akcióra. A cél az, hogy mindenkiben tudatosítsák a növény veszélyességét, és minél több 
embert vonjanak be az irtó-hadjáratba.”

“Elég lenne, ha a saját portáján, illetve környékén mindenki rendszeresen irtaná ezt az alattomos dudvát.”

A parlagfű  elleni  akcióban “iskolák,  mozgalmak,  önkormányzatok,  egyetemek,  egyházak,  üzemek,  zöldek  és 
rendek tevőleges részvételére számít” egy környezetügyi és természetvédelmi egyesület. S még hozzáteszi – 
nagy felkiáltójellel –, hogy “behurcolt faj” (értsd: nem érdemel sem védelmet, sem sajnálatot).

Egy környezeti nevelési hírlevél szerint “az iskolaudvart és környékét körüljárva, hagyjuk, hogy a gyerekek maguk 
fedezzék fel az útszéleken, árokpartokon a vadkendert [ez a parlagfű téves neve], majd csoportokra szakadva az 
iskolától egyre távolodó sugarú körben igyekezzünk módszeresen kiirtani minden felismerhető méretű egyedet”. 

Ennek a nagy harci zajnak pedig az az oka, hogy a parlagfű pollenje sokakban allergiát okoz. Szénanáthát, vagy 
súlyosabb esetben asztmát. Nekem azonban már az allergia vonatkozásában is komoly szakmai fenntartásaim 
vannak ezen új “kereszteshadjárattal” szemben; környezeti nevelési szempontból pedig kifejezetten ártalmasnak 
tekintem ezt az egész hajcihőt.

1. Mi ez a növény? Hol és mióta fordul elő hazánkban?

Növényünk  “parlagfű”  neve  találó,  hiszen  elsősorban  valóban  a  parlagon  hagyott  földeken  telepszik  meg. 
“Vadkender” neve nem igazán szerencsés, mert semmi köze sincs a (néhol vadon is megtalálható) kenderhez; 
mégcsak nem is igazán hasonlítanak egymásra. Tudományos neve –  Ambrosia elatior  – éles kontrasztban áll 
azokkal  a  becsmérlő  jelzőkkel,  amelyeket  mostanában ráaggatunk.  Az ambrózia  –  ambrosia   (ambrószia)  – 
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ugyanis  a  görög  mitológiában  az  istenek  eledele.  (Ahogy  a  nektár  pedig  az  itala).  Brotosz  =  'halandó'; 
a(m)brotosz = 'halhatatlan'. A latin elatior az elatus = 'emelkedett, magasztos, büszke' szónak a középfoka.

Az újságcikkek ellentmondó információkat adnak a parlagfű hazai történetéről.  Egy helyütt azt olvasom, hogy 
“százötven  éve hurcolták  be”,  máshol  viszont  azt,  hogy  “ha fellapozunk  egy  teszem azt  húsz  évvel  ezelőtti 
növényhatározót, nyomát se találjuk benne e gyomnak”.

Megpróbáltam; föllapoztam egy régi  határozó-könyvet.  Hortobágyi  Tibor  (szerk.):  Növényhatározó. Szocialista 
Nevelés Könyvtára, 56. szám. Tankönyvkiadó, 1952. (Tehát nem is húsz, hanem már bő negyven évvel ezelőtti.) 
A következőt olvasom benne (a botanikai leírást lerövidítve):

AMBROSIA elatior L. Parlagfű (Vadkender)
Egyéves  növény,  kétszeresen  szárnyasan  szeldelt  pelyhes  levelekkel...  Itt-ott  parlagokon,  tarlókon, 
különösen homokon közönséges gyom, délfelől terjedőben, keleten még ritka.

A növény valószínűleg e század első vagy második évtizedében került Észak-Amerikából Európába. Első hiteles 
hazai leírása 1922-ből való; akkor még szerbfű volt a neve, minthogy Délről érkezett hazánkba. Mint látjuk, az 
ötvenes években már gyakorlatilag az egész országban előfordult, és mára valóban az egész ország “telítve van” 
parlagfűvel. Most már lakott területektől távol, erdőszéleken és tisztásokon is előfordul.

Nem kétséges tehát, hogy a parlagfű “behurcolt faj”. De ebben egyáltalán nincs egyedül. Ha csak legközelebbi 
biológiai rokonait, a fészkes-virágúakat vesszük sorra, már azok között is sok behurcolt vagy behozott – vagyis 
eredetileg idegen – fajt találunk: magas aranyvessző,  őszirózsa (több faja), betyárkóró, kúpvirág, napraforgó, 
csicsóka,  napfény,  kokárdavirág,  szépecske,  napszem,  pillangóvirág,  dália,  rézvirág,  bársonyvirág  (büdöske), 
tárkony, körömvirág, olajözön, benedekfű. 

A felsorolt növények közül eggyel kapcsolatban sincs háború. Senki sem akarja kiirtani az aranyvesszőt vagy a 
pillangóvirágot (sőt: kertekbe ültetik mindkettőt); bolondnak tartanák, ha valaki hadjáratot hirdetne a napraforgó 
vagy a körömvirág ellen, mondván, hogy idegen fajok (hiszen a hasznuk miatt mindkettőt még termesztjük is); és 
a  “kutya  sem  törődik”  a  betyárkóróval  (pedig  legalább  annyira  elterjedt  gyomnövény,  mint  a  hírhedtté  vált 
parlagfű).

Az a tény tehát, hogy a parlagfű behurcolt faj, nem indok arra, hogy irtsuk, ahol érjük. Ez a tájidegen voltára való 
hivatkozásinkább csak afféle “természetvédő ruhába öltöztetett”  önigazolás,  önmagunknak szóló magyarázat: 
“nem is kár érte, úgysem idevaló”. 

Környezetvédelmi alapon – a hazai társulások védelme címén – annyira-amennyire elfoghadható pl. az ezüstfa 
irtása a Fertő-tónál vagy a selyemkóró gyérítése  Kiskunságban, de a parlagfű-ellenesség ezen az alapon nem 
igazolható.

Megértem, hogy ha valaki pollenallergiában szenved, minden megoldási módot elfogad bajának csökkentésére. 
Persze, hogy így van: a tüneti kezelésnek, a problémáknak csak a felszínét érintő kezelésnek is van jelentősége, 
ha  csillapítja  a  szenvedést.  De  álságos  dolog  egy  “ember-védelmi”  akciót  úgy  beállítani,  mint  ha 
természetvédelmi lenne.

2. Valóban a parlagfű okozza a légzőszervi allergiákat?

Az allergiás légzőszervi megbetegedések száma meredeken emelkedik. Ma hazánkban a lakosság több mint 10 
%-a allergiás valamilyen anyagra. Ételekre, házi porra, festékekre, poratka-ürülékre, bizonyos növényekre, s igen 
sokan különböző virágporokra. A sorozáskor végzett vizsgálatok szerint az ifjak közül minden tizedik alkalmatlan 
a katonai  szolgálatra  a  légutak allergiás érzékenysége miatt.  A pollenallergia  kezdeti,  legenyhébb formája a 
szénanátha, amely az adott virágpor belélegzése esetén váladékozást, tüsszögést, könnyezést jelent. Hosszú 
időn keresztüli, elhanyagolt szénanátha – súlyosabb esetekben – asztmatikus rohamokba mehet át. Sajnos az 
asztmások száma is rohamosan nő. A hetvenes évek végén hazánkban még csak a gyermekek kb. 1 %-a volt 
asztmás, 1995-re már 4 %, s néhány éven belül akár a 10 %-ot is elérheti az asztmától szenvedő gyermekek 
aránya.

Valóban nem játék tehát a légzőszervi allergia ügye. De az allergia több-tényezős betegség, kialakulásában a 
kémiai  allergének  mellett  szerepe  van  a  levegő-szennyeződésnek,  a  helytelen  táplálkozásnak,  a  pszichés 
állapotnak  és  bizonyos  öröklött  tényezőknek  is.  A  virágpor pollenjének  fehérjéje  tehát  csak  egy  tényező, 
önmagában soha sem okoz allergiát!
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Tanulságosak azok a statisztikák, amelyek összehasonlítják a fővárosi és a vidéki szakmunkástanulók allergiás 
tüneteit. Ugyanabban az időszakban szénanáthás tüneteket mutatott Budapesten a fiatalok kb. 24 %-a, vidéken 
azonban csak kb. 4 %-a. Lám, mit tesz a levegő-szenyezettség és a stressz-terhelés különbsége. 

Egy modern ember  természet-idegen vegyi  anyagok seregével  találkozik a  háztartásban,  a  kozmetikában,  a 
közlekedésben, az iparban stb. Ezer és ezer olyan “vegyszer” van az életünkben, amely a természetben nem 
fordul  elő,  mi  azonban  használjuk  azt  mint  ételfestéket,  állományjavítót,  habzásgátlót,  adalékanyagot, 
antisztatikumot,  optikai  fehérítőt,  tartósítót,  gombaellenes szert,  oktánszám-növelőt,  impregnáló  anyagot, 
textilfestéket, szemfestéket, bőrfestéket,  körömlakkot,  lakk-lemosót,  műanyagot,  avasodás-gátlót  stb. Hát még 
amiről nem is tudunk! Mert ugyan ki tudja, hogy mi van a kólában, a rágógumiban, a mosóporban, az öblítőben, a 
tubusos ragasztóban ...? Csak a gyártó cég. Üzleti titok.

Az immunrendszernek  az  a funkciója,  hogy  véd  minket  az idegen anyagok  ellen.  Ilyenek pl.  a  baktériumok 
fehérjéi  is,  de  idegen  anyag  minden  olyan  vegyület  is,  amely  a  természetben  nem  fordul  elő.  Ezért  az 
immunrendszerünk egyre inkább túl  van terhelve.  Fokozatosan legyengül.  S ha ehhez hozzájárul  még némi 
öröklött hajlam is – vagy éppen egy pszichésen labilis állapot –, akkor már allergiát fog okozni az a virágpor is, 
amely pedig természetes anyag, s amely önmagában soha de soha nem okozott volna semmiféle tünetet.

3. Mi lenne, ha sikerülne kiirtani a parlagfüvet?

Nem sok változna. Ugyanis nagyon sok más növény is okoz allergiát. A szénanátha nem mai “találmány”. Mindig 
is voltak olyan embertársaink, akik túlérzékenyek voltak bizonyos növények virágporára, s a növényfaj szerint 
kinek tavasszal, kinek vagy ősszel volt nehéz periódusa. Erősen allergén pl. a közönséges üröm, a mogyoró, a 
nyír, a gazdasági növények közül a rozs stb. Őshonos “magyar” növények is okoznak tehát légzőszervi allergiás 
tüneteket. 
Ha tehát – föltéve, de meg nem engedve, hogy – az irtó-hadjárat nyomán írmagja sem maradna hazánkban a 
parlagfűnek, akkor más növény játszaná ezt a szerepet. A “sikeres” parlagfű-háború után mondjuk a mogyoró 
kerülne sorra? Vagy az (őshonos!) üröm?

Ha nem változtatunk az életmódunkon, nem csökkentjük az immunrendszerünket érő terhelést, nem mérsékeljük 
a levegőszennyeződést, akkor valamire előbb-utóbb úgyis allergiássá válunk. A rossz szokásainkat kellene tehát 
inkább irtani, nem a parlagfüvet. Az hatékonyabb – és tisztességesebb – lenne.

4. Ki lehet-e irtani a parlagfüvet?

Kétlem. Ezekkel  a “kiirtási  mozgalmakkal”  nem sokra mentünk.  Emlékezzünk csak arra, hogy mit  gondoltunk 
negyven-valahány évvel ezelőtt a burgonyabogárról. Azt, hogy “nagy nemzeti nekidurálással” majd mi elintézzük. 
Iskolás gyerekek és kivezényelt katonák “versenyben” pusztították a krumplibogarat. És mi történt? Annyi, hogy 
mérsékelni tudtuk a károkat. Burgonyabogár pedig azóta is van (sőt: most már szobra is van). Úgy-ahogy beépült 
a  hazai  élővilág  rendszerébe,  megjelentek  a  természetes  ellenségei  is,  ezért  manapság nem jelent  akkora 
gondot, mint annak-idején. De nem mi oldottuk meg a kérdést, hanem maga a természet, azzal, hogy kialakított 
valamiféle egyensúlyt a burgonya, a bogár és a bogár “ellenségei” között. 

Most  pedig  –  megintcsak  Dél  felől  –  jön  a  Kukoricabogár.  Ez  is  Amerikából.  1992-ben  jelent  meg  először 
Európában, Belgrád környékén. Térképeken pontosan követjük évről évre, hogy hogyan húzódik Észak felé az 
elterjedési területe. “Napjainkban” várható, hogy megérkezik Magyarországra is. Most már azonban tudjuk, hogy 
egy ilyen inváziót nem lehet teljesen megállítani. Nem lehet a kukoricabogarat kiirtani Európából. Sokkal inkább 
lehetséges  megkeresni  a  neki  jobban  ellenálló  fajtákat;  segíteni  a  bogár  potenciális  ellenségeit  stb.  Más 
szavakkal: most már tudjuk, hogy az együttélés módozatait kell megkeresnünk, mert csak az a reális megoldás. 
Nem a kiirtás!

5. A parlagfű-háború környezeti nevelési hiba

Nekünk, környezeti nevelőknek, a környezettel való minél harmonikusabb együttélésre nevelés a célunk. S erre 
bizony  igen  nagy  szükség is  van,  mert  az  immár  földgolyó-méretű  természetpusztítás  gyökere  éppen  az  a 
helytelen emberi attitüd, hogy a természetet legyőzni kell.  Évszázadok óta leigázni törekszünk a természetet, 
ahelyett,  hogy  megtanulnánk  a  vele,  benne való  együttélés  szabályait.  És  a  parlagfű-irtóhadjárat  bizony 
egyértelműen ennek a rossz attitűdnek a gyermeke.  Annak az alapállásnak a folyománya,  hogy ha nekünk, 
embereknek  valami  nem  tetszik  természeti  környezetünkben,  akkor  akár  erőszakkal  is  “elintézzük  a 
kellemetlenkedő természetet”.
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Van azonban egy másik baj is azzal, hogy bűnbakként folyton csak a parlagfüvet emlegetjük. Az, hogy  az allergia 
sok-tényezős betegség. És a természeti folyamatok többsége ilyen: nem vezethető vissza egyetlen okra. Csak 
rendszer-szemlélettel lehet megközelíteni. És ha mi ezzel szemben azt a gondolatot sugalljuk, hogy mi majd egy 
tényező megváltoztatásával megoldjuk a kérdést, akkor nagy hibát követünk el. Azt a hibát, amely irdatlan sok 
kárt okozott már a Földnek. A megengedhetetlen leegyszerűsítés – a redukcionizmus – hibáját. 

Aki bízik a parlagfű-háború sikerében, az – tetszik, nem tetszik – természet-idegen gondolkodásmódot követ. A 
természet legyőzésére nevel; nem a megértésére.

Victor András

Befejezés

Remélem, mindenki  talált  magának érdekes és hasznos anyagot.  Várom a következő,  már  jövő évi 
kosárba írásaitokat.

Üdvözlettel: Emri Erika
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