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Pedagógus neve: Májerné Blanár Katalin 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 9. 

Téma: Klímaváltozás, és ami azzal jár 

Dátum: 2020.04.27. 

 

Az előző foglalkozáson a Föld napjával foglalkoztunk, mely a fenntarthatóság, 

környezettudatosság témakörhöz kapcsolódott, a mai témaválasztásom is ehhez kapcsolódik.  

Sajnos az emberiség gondolkodásmódját a természettel kapcsolatban az agresszivitás, a 

gátlástalan hódítás szelleme alakította ki.  

Ez vezetett oda, hogy ma az ember számára a bioszférakrízisben a lét vagy a nemlét a tét. 

A számtalan ökológiai problémának van egy közös vonása: mindegyik okozója az ember. 

Sajnos emberi tevékenység tehet a: 

 

                                                                                                  vízszennyezésről, 

 

 

 

 

 

                                       a talajszennyezésről,  

 

 

 

 

 

                                                                                      a légszennyezésről,  
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                                                                                          a sugárszennyezésről  

 

 

 

és a mára már nagyon súlyossá és égető problémává vált 

 

 

                               klímaváltozásról. 

 

 

 

A felsorolt problémák közül, ma a klímaváltozással szeretnék foglalkozni. 

 

Mint ahogyan azt már az előző foglalkozáson is említettem, a Föld egy törékeny ökológiai 

rendszer, melynek megőrzése a mostani és az eljövendő generációk közös feladata. 

 

 

 

 

 

 

 

Mielőtt tovább mennénk, szeretném ha megnéznétek a következő videót, mely a globális 

környezeti problémákra hívja fel a figyelmet. 

 

Ne olvasd tovább, csak ha megnézted!  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hrjs8gflsu4
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Na, milyen érzést váltott ki belőled az ember okozta, súlyos következményekről beszámoló 

kisfilm? 

Tehetetlenség, düh, harag, szomorúság, kilátástalanság, bosszúság, félelem, szorongás? 

Mindegyik helyénvaló érzés! 

Miért is? 

Mert az egész világot fenyegető klímaváltozás már itt van! Nap mint nap érezzük!                          

És ezt mi, emberek idéztük elő. 

A Föld nevű bolygót, maga az ember fenyegeti. Az elmúlt hetvenezer évben – a kőkorszaktól 

napjainkig – radikális, eddig soha nem látott módon voltunk képesek beleavatkozni a természet 

rendjébe. 

Kezdetben vala a világ. Nem egyetlen ökoszisztéma, hanem lazán kapcsolódó ökoszisztémák 

összessége. Az ember lázas tevékenységének köszönhetően azonban ledőltek a bolygót 

ökológiai zónákra osztó korlátok. A világ egyetlen ökológiai egységgé vált, a különböző 

tájakon élő organizmusok folyamatosan keverednek egymással, valamennyi kontinens flórája 

és faunája megváltozott. 

 

Bármely pontján élünk is a Földnek, a klímaváltozás a következő tíz-tizenöt évben nagyobb 

hatással lesz - és már van is - a mindennapjainkra, mint amilyen forradalmat az internet 

technológiai robbanása jelentett az elmúlt húsz évben.        

Mik is ezek? 

- a Föld átlaghőmérsékletének emelkedése, melynek köszönhetően nő 

- a globális tengerszint emelkedése, 

- szaporodik a kánikulák száma, korábban a hőségnapok száma nem haladta meg az évi 

tízet, ma pedig akár 35-40 nap is előfordul egy-egy szezonban, 

- extrém időjárás, márciusi hó, ökölnyi darabokkal pusztító jégeső, heves zivatarok, 

extrém szélviharok, melyek nemcsak emberek ezreit teszik hajléktalanná, de búza-, 

kukorica-, napraforgótáblákat, stb. tesznek egyenlővé a földdel, megsemmisítve a 

termést, 

- a hótakaró, és a tartós hideg hiánya, aminek következtében az őszi vetésű növények 

védelem nélkül maradnak, a kártevők és kórokozók viszont megszaporodnak, 

- lerövidül a tenyészidőszak, azaz a kései fagyok miatt hideg a talaj tavasszal, vagy a 

belvíz miatt egyszerűen nem lehet a termőterületre kimenni, ezért később kerülhetnek a 

magok a földbe, a termésnek nincs ideje kellőképpen megérni, 

- bizonyos termények megdrágulnak vagy teljesen eltűnnek, 

- állatfajok kipusztulnak, 

- járványok indulnak el, egészségügyi katasztrófa éri el az emberiséget, lásd, mai helyzet, 

- komoly trópusi betegségek jelentek meg Európában: nílusi láz, malária, 
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- háromszorosára nőtt az éghajlatváltozás miatt a kullancsok által terjesztett betegségek 

száma, 

- az allergiás és asztmatikus megbetegedések ötszörösére nőttek, 

- megjelennek a klímamenekültek,   a két térítő között többnyire hátrányos helyzetű, 

fejlődő országokat találunk, amelyeknek nincsen erőforrásuk öntözéses 

mezőgazdaságra, az infrastruktúra fejlesztésére, sem importra, ezért egyre gyakrabban 

hallani a mérsékeltebb területek felé irányuló klímamenekültekről, 

- romlanak a gazdasági mutatók, a közegészségügyi állapot és egyéb életünket 

meghatározó dolgok, kedvezőtlenebbé válik az emberek életminősége. 

 

Sorolhatnám tovább is a globális klímaváltozás következményeit, de úgy gondolom a 

felsoroltak épp elegendőek ahhoz, hogy elgondolkodjon, s végre cselekedjen az emberiség! 

 

Minthogy az égbolt és a Föld atmoszférája országhatárokon is átível, nem kérdés, hogy ezt a 

problémát kizárólag nemzetközi összefogással lehet megoldani. 

A kérdés csak az, hogy képes lesz-e az emberiség összefogni, és meghozni olyan döntéseket, 

amelyek nemcsak az üvegházhatású gázok csökkentéséről szólnának, hanem az életünk 

alapjaiban való átformálásáról. 

 

Az emberiségnek valóban arra lenne szüksége, hogy összefogjon, és új szemlélettel felépítsen 

egy merőben más civilizációt, ahol képesek vagyunk vigyázni az erőforrásainkra, és úgy élni 

békében, tisztelve egymást és a környezetünket, hogy gondolunk a következő ezredévek 

generációira és élővilágára is. 

 

De addig mi, kisemberek mit tehetünk? 

Magánemberként is rengeteget tehetünk! 

Mit is? 

- Biciklizzünk vagy gyalogoljunk, használjuk a tömegközlekedést autózás helyett! 

- Ne vágjunk ki fát! Inkább ültessünk! 

- A hőség ellen a leghatásosabb védekezés, ha – ahova csak lehet – nagy, zöld lombos 

fákat ültetünk. A nagylombos fa hűt és párologtat. 

- Parkosítani kell a városokat, különben lakhatatlanná válnak. 

- Cseréljük a kukánkat kisebbre, komposztáljunk, és gyűjtsük a maradék hulladékot 

szelektíven! 

- Minél kevesebb eldobható dolgot, csomagolást használjunk! Például mindig legyen 

nálunk bevásárlószatyor, kosár, hogy ne kelljen eldobhatókat használni ezekből! 

 



      
   Tokaji Gróf Széchenyi István 
        Középiskolai Kollégium   

5 
 

 

- Turkáljunk! Amíg meg lehet javítani, ne vegyünk újat! Ha meguntuk, kihíztuk, kinőtük, 

csereberéljünk, adományozzunk, de ne dobjuk el! 

- Együnk kevesebb húst, különösen marhahúst! 

- Alacsony hőmérsékleten mossunk, ha lehet! 

- Ne használjuk a szárító funkciót a mosogatógépen! 

- A teli hűtő, mélyhűtő energiahatékonyabb! 

- Hagyjuk lehűlni a meleg ételeket, mielőtt berakjuk a hűtőbe.  

- A mélyhűtött termékeket a hűtőben hagyjuk felolvadni, ne a mikróban! 

- A légkondi nemcsak a környezetünkre káros, nem is egészséges. 

- A légkondicionáló álmegoldás, hisz a szobából, az épületből kipumpálja a meleget az 

utcára, hozzáadva annak az energiának a hőjét, amely működteti, így a nagyvárosok 

utcái katlanokká válnak. Ez ellen világosabb falakkal, zöld tetőkkel, zöld erkélyekkel, 

hőszigeteléssel, árnyékolással, önfenntartó vagy energiatermelő házakkal lehet 

védekezni. 

- Minél több lombhullató, honos fát, bokrot ültessünk, futtassuk be a ház falát! 

- Takarékoskodjunk a vízzel is, ne csöpögjön a csap! 

- Szappanozás, fogmosás, borotválkozás közben zárjuk el a vizet! 

- Próbáljunk meg úgy élelmiszert vásárolni, hogy ne kelljen kidobni! Az EU-ban a 

megtermelt élelmiszerek kb. fele nem kerül elfogyasztásra. 

- Használjunk üveg-, kerámiatepsiket sütéskor, így elég a sütő hőmérsékletét 

alacsonyabbra állítani. 

- A mai légkeveréses sütőket nem kell előmelegíteni, hiába írja a recept! 

- Mindig használjunk fedőt! 

- Ha felforr a víz, az étel, tegyük takarékra! 

- Inkább nyersen együnk, vagy pároljunk, főzzünk, mint süssünk, nemcsak a környezetet, 

az egészségünket is kíméljük vele. 

            

Mennyi mindent tehetünk! 

Azt gondolhatjuk, hogy kicsik vagyunk az ipar, a cégek és a nagypolitika súlya mellett, de 

minden felnőtt egyszerre vásárló és szavazó is, tehát az, hogy az ipar, a cégek és a nagypolitika 

mit tesz, az egyéneken múlik. 

 

A tudósok és politikusok mellett számos egyházi vezető, így Ferenc pápa is korunk 

legaggasztóbb jelenségének tartja a klímaváltozást. „Az emberiség túl messzire ment” – mondta 

a Szentatya, ezért szükségesnek tartja, hogy elkerüljünk négy helytelen viselkedésmódot: 

- a probléma tagadását, 

- a közönyt, 

- a beletörődést, és a legveszélyesebbet, 

- a téves megoldásokba vetett bizalmat. 

 

Lehet, hogy megvédeni egy civilizációt nehezebb, mint felépíteni? 
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Szándékosan nem írtam a Párizsi klímaegyezményről, pedig minden idők legnagyobb és 

legfontosabb klímaváltozás elleni összefogásról tanúskodik. 

 

Ezt a feladatot Nektek szántam.  

Nézzetek utána: 

Mikor volt? 

Hány ország vett rajta részt? 

Magyarországot ki képviselte? 

Mi volt a célja?  

Mire tettek ígéretet? 

A válaszokat nekem küldjétek! 

 

Remélem sikerült ismereteiteket bővítenem. 

Köszönöm az együttműködést! 

További kitartást! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Vass Virág: A nyár, amely sohasem ér véget, Nők Lapja 18/41; Hulej Emese: A 

környezetvédelem anyja, Nők Lapja 16/34; Jóna Rita, Szigeti Hajni: Jön a meleg, mi lesz velünk?, Nők 

Lapja 16/34 

 

 


