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A Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Is-
kola diákjaiként már második alkalommal veszünk 
részt a „Zöld Kapuk” elnevezésű környezetvédelmi 
pályázaton. A pályázat kiírója a Kárpát-medencében 
élő valamennyi tanulót arra ösztönzi, hogy tegyen 
valamit a saját környezetéért.

Most is nagy odafi gyeléssel dolgoztunk, hogy 
minden ember fi gyelmét felhívjuk a környezetvéde-
lemre. Feladatunk egy több tablóból álló vándorki-
állítás megalkotása volt, amely az éghajlatváltozás 
következményei, a veszélyeztete$  állat- és növény-
fajok, valamint a környezetbarát építkezés s más al-
ternatív környezetbarát megoldások hatásos bemu-
tatását szolgálja.

Az anyaggyűjtés után készíte$ ünk néhány fény-
képet a pályázati programban résztvevő diákokról, 
hogy az első tablón bemutassuk a „csapatot”. Mint 
mindig, most sem tetsze$  senkinek a saját magáról 
készült kép. A fotókat körbevágtuk, és úgy te$ ük a 
tablóra, mintha a fák lombjai lennének. Bár az enyém 
sem sikerült túl jól, egyvalamire rájö$ em: az igazi 
fák lombjai sem tökéletesek. Talán betegek? Amikor 
a városban sétálok, gyakran találkozom olyan fák-
kal, amelyeknek nem egészséges a lombkoronájuk. 
Ilyenkor elgondolkozom azon, vajon miért? Csak 
meg kell fordulnom, és tudom a választ: a kipufo-
gógáz, a gyárak füstje… Pedig nyugodtan utazhat-
nánk a tömegközlekedési eszközökkel vagy kerék-
pározhatnánk! Lehet, hogy nem olyan kényelmes és 
lassabb, mint az autó, s korábban kell felkelni, hogy 
beérj a munkába, de ismered a mondást: „ki korán 
kel, aranyat lel”. Ez esetben jövőt nyer! A mai techno-
lógiáknak köszönhetően már a gyártulajdonosok is 
könnyedén védhetik a természetet: csupán egy szű-
rőt kell beszerezni, és máris minden a helyére kerül.

Amit mindannyian meg tudunk tenni a környe-
zetünkért, az a takarékoskodás. Egy apró mozdulat-
tal is éveket nyerhetünk: lekapcsolni a lámpát, ami-
kor nem vagyunk a szobában, vagy elzárni a csapot, 
amikor fogat mosunk, nos, ez nem túl megerőltető. 
Ha belegondolsz, egy vászontáska sem túl drága, és 
nem kell folyton a műanyag zacskó szakadt fülével 
bajlódni. Tudtad, hogy a fürdéssel akár ötször annyi 
vizet használsz el, mint a zuhanyzással? Hétköz-
napokon inkább zuhanyozz, és hétvégén fürödj!

Amikor még kicsit voltam, rengeteget játszo$ am 
a hóban: szánkóztam, hóangyalkát készíte$ em. Az 
üvegházhatás mia$  pár éve már csak ritkán látok 

havat, leginkább akkor, amikor külföldre utazok a 
hegyekbe. Miért kell a kert helye$  az Alpokba men-
nem, hogy havat lássak? A szén-dioxid szintjének 
növekedése mia$  alakul ki az üvegházhatás, ami a 
fő okozója a globális-felmelegedésnek.

A Földet egy úgyneveze$  ózon-réteg veszi körül, 
amin az utóbbi évtizedekben lyukak jelentek meg, 
így a káros UV-sugárzás egyre nagyobb. Ez az oka, 
hogy nyáron nem szabad a déli órákban a strandon 
napozni. A szóró palackokból és a régi, meghibáso-
do$  hűtőszekrényekből származó freongázok mel-
le$  más is sok gondot okoz...

A nitrogén-oxid és a kén-dioxid a szén-dioxidhoz 
hasonlóan az autó kipufogójából származik. Ezeknek 
az anyagoknak „köszönhető” a savas eső, amely fel-
borítja az élővilág egyensúlyát, és rongálja a műem-
lékeinket, s mindent, ami mészkőből készült-épült.

A felsorolt gázok a benzinnel, a dízelolajjal és a 
porral együ$  alkotják a füstködöt, más néven a 
szmogot. Ez egy olyan felhő, amely súlyos légúti 
megbetegedéseket okoz már fi atal korban is.

Érdemes tehát megfontolni azt a vászon szatyrot, 
elvégre a műanyag nem bomlik le és ráadásul kő-
olajból készül! Ha a jövőben valaki eljön a bolygónk-
ra, egy műanyag szemé$ elepet fog látni, nem pedig 
azt, ami az igazi érték: a fákat, a mezőket, egy szóval 
a természet. Óvjuk a környezetet!
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