Beköszöntő ............................................................................................................................................... 2
Remény a bizonytalanságban.......................................................................................................... 2

Ökosság...................................................................................................................................................... 3
Viszlát műanyag!............................................................................................................................... 3

Módszerles ............................................................................................................................................... 6
Teremtő bizonytalanság................................................................................................................... 6

Komplex Természettudomány ......................................................................................................... 8
Próbáljuk ki közösen! ....................................................................................................................... 8

AJÁNLÓ ........................................................................................................................................................ 9
Mese a kisvakondról ......................................................................................................................... 9

 INFORMÁCIÓK.......................................................................................................................................... 11
Legyen Ön is alkotó! ....................................................................................................................... 11

 KÖNYV-TÁR .............................................................................................................................................. 11
Források ........................................................................................................................................... 11
Felhasznált és ajánlott irodalom................................................................................................... 11
Ajánlott oldalak ............................................................................................................................... 11

1

Beköszöntő
REMÉNY A BIZONYTALANSÁGBAN
Kedves Érdeklődő Olvasó!
Az idei, igencsak rendhagyó nyár lassan a végéhez közeledik.
Érezhetően rövidebbek a nappalok, a földeken már learattak, a szüreti szezon is lassan kezdetét
veszi. Még itthon vannak a fecskék, de csalhatatlanul közeledik az ősz.
Az ősz, ami talán minden eddiginél bizonytalanabb most sokak számára.
Az ősz, amikor megpróbálunk elszakadni az elmúlt félév kihívásaitól, félelmeitől,
csalódásaitól, bánatától és törekszünk: Újat kezdeni.
A megpróbáltatásokról hajlamosak vagyunk úgy érezni, hogy csak nekünk jutottak
osztályrészül, hogy ezen a Földön még soha, senkinek, semmikor nem volt olyan nehéz, mint
nekünk abban az adott élethelyzetben.
Mennyivel könnyebb lenne cipelni az élettel járó terheket, ha ilyenkor, saját határainkon
túllépve meglátnánk másokat. Mások nehézségeit, mások fájdalmát, mások elesettségét, mások
rászorultságát. Mások erejét, mások hitét. Mások reményét, a Mi reményünket.
Ezek a megpróbáltatások kötnek össze mindannyiunkat. Ez közös bennünk.

„Mennyei Atyánk!
Nyújtsd felénk vigasztaló, megnyugvást hozó és reményt adó kezedet!
Segíts minket látni!
Látni a teremtett világ minden élőlényének és embertársainknak megpróbáltatásait!
Segíts együtt érezni, együtt hinni, együtt remélni!
Segíts megtalálni a Hozzád vezető utat!
Te vagy a mi reménységünk!
Ámen.”

Farkasné Nagy Krisztina
szerkesztő
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Ökosság
VISZLÁT MŰANYAG!

Az idei nyáron nemcsak a politika, a közérdeklődés, de meglepő módon még a drogériák
figyelme is a műanyagok, illetve a műanyag nélküliség felé terelődött.
Az alábbi ábra is érzékelteti talán, hogy miért is ilyen fontos a „műanyag-kérdés”. Hazánkban,
átlagosan 30 kg műanyagot használunk csak csomagolásra évente, fejenként! Ennek az
elképesztően magas számnak pedig mindösszesen a negyede kerül újrafeldolgozásra!

Az Európai Parlament már 2019 márciusában, 560 támagtó szavazattal megszavazta, hogy az
EU területén 2021-től tiltsák be az egyszer használatos műanyagokat (pl. tányérok, keverők,
szívószálak, fülpiszkálók, léggömbpálcák, stb.).
(További, hosszú távú célkitűzés, hogy 2029-re a műanyag palackok 90%-át gyűjtsék össze és
mind nagyobb része készüljön újrahasznosított anyagból.)
A 2020 májusában benyújtott hazai törvényjavaslat általános indoklása kiemeli a 2019/904
európai parlamenti és tanácsi irányelvet, mely a következőképpen fogalmaz:
„ A tagállamok megtiltják a melléklet B. részében felsorolt egyszer használatos
műanyagtermékek és az oxidatív úton lebomló műanyagból készült termékek forgalomba
hozatalát.”.
3

Ezek a bizonyos termékek pedig a következők:
bizonyos fültisztító pálcikák; evőeszközök (villák, kések, kanalak, evőpálcikák); tányérok;
szívószálak, italkeverő pálcikák, léggömbökhöz rögzítendő és azokat tartó pálcák; expandált
polisztirolból készült étel- és italtároló edények, tányérok, tasakok és poharak, beleértve azok
tetejét, fedelét és kupakját is.
Az ezek alapján megszületett 2020. évi XCI. törvény az egyes, egyszer használatos műanyagok
forgalomba hozatalának betiltásáról szól. A törvény meghatározza azon termékek körét,
melyekhez termékdíj előírása vagy mértékének megemelésére került sor. Ezzel szolgálva azt a
célt, hogy a műanyag hordtasakok használatára csak indokolt esetben és mindenképpen a
takarékosság elvét figyelembe véve kerüljön sor.

(Az egyszer használatos műanyag termékek gyártását és forgalmazását nem tiltották be, de a törvény eleget tesz
az EU irányelvnek, mely sokszínű lehetőséget kínál a tagállamoknak a műanyag-használat csökkentésének
elérésére.)

Emellett módosították: A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvényt,
mely kiegészült a biológiailag lebomló műanyag fogalmával: olyan műanyag, amely fizikai és
biológiai bomlásra képes úgy, hogy végül szén-dioxiddá (CO2), biomasszává és vízzé bomoljon
le, és amely a csomagolásra vonatkozó európai szabványokkal összhangban komposztálás és
anaerob lebontás útján hasznosítható.

A változás – még ha nem is a környezetvédő szervezetek által preferált gyorsasággal - de
szemmel láthatóan és érzékelhetően elkezdődött!
A változás nem is olyan egyszerű. Hiszen az általunk általában csak a kommunális hulladékba
dobott – legtöbbször egyszerhasználatos – műanyag szinte parazitaként van jelen az életünkben.
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Mára, annyira hozzászoktunk a használatukhoz, hogy szinte észre se vesszük… doboz, flakon,
szatyor, pohár, evőeszköz, szívószál… Csak néhány a közismert termékek végeláthatatlan
listájából. Pedig egy kis odafigyeléssel és körültekintéssel jelentősen csökkenthető az egyszer
használatos műanyagok mennyisége!
A fiatalok körében talán a legnagyobb visszhangot az egyszer használatos műanyag szívószálak
kivonására való törekvés váltotta ki. Hiszen mi mással lehetne koktélt keverni; limonádét
szürcsölni; vagy éppen a moziban kortyolgatni a szénsavas üdítőből, miközben egy híres
színész éppen megmenti a világot…
A minap szerény kis családommal Tengelicen jártunk, ahol
már erre is van megoldás, nem is akármilyen! Ötletes,
modern és mindenkinek való!
A kanalas, rozsdamentes acélból készült, fém szívószállal
ugyanis nemcsak az italt lehet „kényelmesen” elfogyasztani,
hanem fel is lehet vele keverni; ráadásul mindezt alapos
tisztítás után gyakorlatilag akárhányszor fel lehet használni.
Így a bolygó is jól jár, de a szívószál is megmarad!

Remélem, hogy a jövőben mind több helyen fogjuk tapasztalni, hogy ha akarunk, igenis tudunk
változtatni, és el tudunk szakadni az egyszer használatos műanyagoktól!
Ne feledjük: SOK KICSI SOKRA MEGY!

Források és felhasznált irodalom:
o Magyar Közlöny, 170. szám. (2020. július 15.)
o https://www.parlament.hu/irom41/10862/10862.pdf
o https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190321IPR32111/a-parlament-tamogatja-azeldobhato-muanyagok-betiltasat-2021-tol
o https://www.parlament.hu/documents/10181/1842354/Muanyag_es_csomagolasi_hulladek_EU.pdf/ab4929b5f046-ef88-0f9f-483e414cc6c0
o http://hotelorchidea.hu/
o https://www.alibaba.com/product-detail/Bar-Accessories-2-in-1-Nesting_60784534231.html
o https://365.reblog.hu/franciaorszag-hatat-fordit-a-muanyag-zacskoknak
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Módszerles
TEREMTŐ BIZONYTALANSÁG
Az idei évben is megrendezik a Teremtés hetét, 2020. szeptember 27. és október 4. között.
Az idei év témája a Teremtő bizonytalanság: a "A remény nem csal meg" (Róm 5,5a)
De nemcsak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a
szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. A
remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az
Isten szeretete. (A Szent István Társulati Biblia szövege szerint.)
Mindenkinek ismerős élethelyzet: a megpróbáltatás. Az elmúlt hónapok világszintű eseményei,
a családunkon belüli esetleges változások, a mi személyes hitünknek és meggyőződésünknek
próbái valóban próbára tesznek minket.
A megpróbáltatások alatt sokszor hajlamosak vagyunk elfeledkezni környezetünkről. Képesek
vagyunk a teremtett világ élőlényeit akár szó szerint is a sárba tiporni, róluk megfeledkezni,
miközben mi éppen szenvedésutunkat éljük át. Pedig a teremtett világ iránti felelősségünket
nem befolyásolja a pillanatnyi vagy akár hosszan tartó testi-lelki rosszullétünk. A teremtett
világ szenvedéseinek és megpróbáltatásainak enyhítése mindenkori feladatunk.
A megpróbáltatások idején is szólhatunk a Mindenhatóhoz. Kérhetjük támogató, megnyugvást
és erőt hozó segítségét, valamint remélhetünk.
„Az egyetlen út, mely nem csal meg, mely reményt nyújt, az, hogy az emberiségnek mind
teljesebb közösségben kell élnie (Istennel és egymással)”. (Teremtő bizonytalanság 13. oldal)

Biztassunk minél több oktatási-nevelési intézményt és keresztyén gyülekezetet arra, hogy
csatlakozzon a Teremtés hetéhez!
Az Teremtés hetére online elérhető, letölthető és nyomtatható segédanyagok elérhetőek a
Teremtésünnepe honlapon.

Források:
o
o

http://teremtesunnepe.hu/sites/default/files/Teremtes-hete_2020_WEB.pdf
http://teremtesunnepe.hu/?q=node/5025
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Komplex Természettudomány
PRÓBÁLJUK KI KÖZÖSEN!
Kedves természettudományt tanító Kolléga!
A Református Tananyagfejlesztő Csoport a 2020/2021-es tanévtől elindítja a komplex szemléletű
természettudományos oktatáshoz készült Tanári Ötlettár próbaévét!
Célunk, hogy a gyermeki érdeklődésre és kíváncsiságra építve mutassuk be az Isten által teremtett világ
sokszínűségét, szépségét és törékenységét, és benne az emberi szerepvállalás jelentőségét!
A Tanári Ötlettár olyan ötlet-gyűjtemény, mely gazdag kínálatot, sokféle elérési módot ad a
természettudományt 5-6. évfolyamon tanító Kollégáknak, hogy a minket körülvevő világ érdekes kérdéseit a
gyerekekkel közösen gondolkodva válaszoljuk meg. Mindezt természetesen az új Nemzeti Alaptantervhez és
a hozzá tartozó általános iskolai kerettantervhez igazítva, kiemelt hangsúlyt fektetve a természettudományos
megismerési módszerek értő elsajátítására és begyakorlására.

Hogyan zajlik majd a kipróbálás?
A 2020/2021-es tanévben az 5. évfolyamra fejlesztett Tanári Ötlettár kipróbálása zajlik majd.
A próbaévben szeretnénk szoros kapcsolatot tartani a kipróbáló pedagógusokkal!
A kipróbálás időtartama: 2020. szeptember – 2021. május
A kipróbálásban részt vevő pedagógusok tiszteletdíja: bruttó 270 000 forint.
A pilot év során a jelentkező pedagógusok vállalják, hogy:
 egy tanév során 9 alkalommal, lehetőség szerint dupla órában tartják a természettudományt, és minden
hónapban kipróbálnak egy-egy általuk választott foglalkozástervet (2×45 perc),
 minden kipróbált foglalkozásról visszajelzést küldenek (kérdőívek, tanári fórum).

Pedagógus érzékenyítő tréning
A komplex természettudomány tanításához és a Tanári Ötlettár használatához érzékenyítő tréninget
tartunk:
2020. szeptember 7-én (hétfőn) 12-17 óráig
Helyszín: MRE Zsinati Hivatala (1146 Budapest, Abonyi utca 21.)
Tematika:
 Komplex látásmód a 21. századi természettudományos oktatásban
 Természettudományos megismerési módszerek a természettudományban
 Bemutatkozik a Tanári Ötlettár!
 Gyakorlati tudnivalók (internetes felület bemutatása, kapcsolattartás, kérdőívek, stb.)
Várjuk jelentkezését a reftan@reformatus.hu email címre 2020. augusztus 28-ig!
Bízva a közös együttműködésben Isten áldását kérjük munkájukra, iskolájukra és családjukra!
Református Tananyagfejlesztő Csoport
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AJÁNLÓ
MESE A KISVAKONDRÓL
Ahogy teltek-múltak a járvány miatt elrendelt karantén napjai, egyre több olyan hír jelent meg,
amelyben beszámoltak arról, hogyan jelentek meg a legkülönfélébb állatok akár a nagyvárosok
közterein is.
No, ez a kis megfigyelés nem vetekszik egy tigris vagy kenguru megjelenésével, de számomra
nagyon érdekes volt.
A kis vértesi nyaralónkban, a ház mellett kb. 1 méterre van egy kiemelt szegélyű virágágyás. A
járda és a szegély közé büdöske - szebbik nevén bársonyka - palántákat ültettem.
Egyik reggel bánatosan fedeztem fel, hogy mindegyik palánta kidőlt.
Mivel rengeteg bosszúságot okoztak még az előtte lévő napokban is a vaddisznók, őket
gyanúsítottam meg a pusztítással.
Amíg csendben álldogálva próbáltam felmérni a kárt, legnagyobb meglepetésemre megmozdult
a föld és megjelent egy kis szürke, bundás fej, aztán egy jó arasznyi állatka.
Egy vakond!
Fényes nappal, a házunk mellett! Meg sem
mertem mozdulni, nehogy elriasszam.
Aranyos volt, bársonyos, simogatni való
szép
szürke
szőrrel.
Nagy
léleknyugalommal furkált, percek alatt
egész járatot ásott ki a puha földben,
bebújt, máshol visszamászott. Mintha ott
sem lennék! Nagyon sajnáltam, hogy nincs
nálam a fényképezőgép, de innentől
kezdve felkészültem.

Türelmemet siker koronázta, még napokig figyelhettem, hogyan munkálkodik a kis állatka.
Nem félt, egészen addig dolgozott, amíg talált át
nem forgatott földet. Egyszer még a farkát is
megfogtam, de nem mertem a kezembe venni,
hátha nem veszi jó néven a zaklatást és
megkarmol vagy megharap.
Nem vagyok éppen fiatal, de ilyen élményem még
nem volt: mintha csak a nyugalmas, háborítatlan
természet része lennék magam is, ahol jól elférünk
egymás mellett a szorgos kis vakonddal.
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A közönséges vakond (Tulpa europaea) általában fekete szőrű, az én szürke állatkám fiatalka
lehetett. Védett állat, eszmei értéke 25 000 Ft. Ne bántsuk, több hasznot hajt a káros rovarok,
pajorok elfogyasztásával, mint ammenyi bosszúságot okoz! Testsúlyának másfélszeresét képes
ezekből megenni.
Hogy mi lett a palántáimmal? Naponta kétszer visszaültettem őket. Lassan már kezdenek
virágozni.
Incze Klára
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 INFORMÁCIÓK
LEGYEN ÖN IS ALKOTÓ!
Kedves Kolléga!
Nagy szeretettel várjuk minden kedves alkotni vágyó Kolléga jelentkezését, aki szeretné
megosztani a természetismerethez kötődő módszereit, ötleteit, ismereteit a tantárgyat tanító
kollégák közösségével; vagy aki bemutatna egy-egy szakmai programot, előadást, kirándulási
lehetőséget vagy erdei iskolai programot.
Jelentkezni lehet folyamatosan a nagy.krisztina1988@reformatus.hu email címen!
Áldás, békesség!
Farkasné Nagy Krisztina

 KÖNYV-TÁR
FORRÁSOK
A Hírlevélben megjelenő képek és ábrák forrásai:
-

http://hotelorchidea.hu/
https://www.alibaba.com/product-detail/Bar-Accessories-2-in-1-Nesting_60784534231.html
https://365.reblog.hu/franciaorszag-hatat-fordit-a-muanyag-zacskoknak

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM
-

http://teremtesunnepe.hu/?q=node/5025
http://teremtesunnepe.hu/sites/default/files/Teremtes-hete_2020_WEB.pdf
https://www.parlament.hu/irom41/10862/10862.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190321IPR32111/a-parlament-tamogatja-az-eldobhatomuanyagok-betiltasat-2021-tol
https://www.parlament.hu/documents/10181/1842354/Muanyag_es_csomagolasi_hulladek_EU.pdf/ab4929b5-f046ef88-0f9f-483e414cc6c0

AJÁNLOTT OLDALAK
http://okogyulekezet.hu/
http://reformatus.hu/
https://reftantar.hu/
http://teremtesunnepe.hu/
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