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Budayné Kálóczi Ildikó—Sára Endréné:
Természet- és Környezetvédő Tanárok Egye-
sülete I—II. nyilvános előadói konferenciá-
jának előadásai. 1994.

Gulyás Pálné—Csonka Csabáné—Hegy-
meginé Nyíri Enikő—Kárász Imre: Környezeti
nevelés az iskolarendszer egészében és az
óvodában.

Béres Mária

Pásztortáska füzetek 1.
Alföldi kaleidoszkóp

írta és összeállította: Danka Klára

A Tisza Klub Környezet- és Természet-
védő Társadalmi Szervezet kiadásában új
sorozat indult útjára Pásztortáska füzetek
címmel. Ennek a sorozatnak az első száma az
Alföldi kaleidoszkóp címet viseli, s olyan
neves szerzők írásait tartalmazza, mint Tóth
Albert, Varga Zoltán és Német Ferenc. Az
általuk kidolgozott egyes fejezetek Danka
Klára kiegészítő munkája és szerkesztői
tevékenysége révén válnak egységes egésszé.

A szerkesztő a következőben látja a ki-
advány célját: „a lehető legszélesebb körű
korosztályhoz permanensen eljuttatni azokat
az ismereteket az Alföld élővilágáról, melyek-
kel akkor is találkozhatunk, ha a legközelebbi
vízpartra, füves területre, erdőbe kisétálunk. A
címben rejlik az a gondolat, hogy a kalei-
doszkópot forgatva mindig más és más színes
kép tárul elénk, így a kiadvány lapjait forgatva
is az Alföld egy-egy mozaikjáról alkothatunk
képet."

Mint biológus-muzeológus nagyon idő-
szerűnek érzem ezt a célkitűzést több szem-
pontból is. Egyrészt 1994-ben, amikor már az
egyes települések önkormányzatának hatáskö-
rébe került a helyi természeti értékek védel-
mének kimondása, felmérést készítettem a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei helyzetről. A
válaszlevelek túlnyomó része arról tájékoz-
tatott, hogy az illető településen „megőrzésre
érdemes természeti érték nincs" vagy „a
településen nincs nyoma természetes élővilág-
nak". Szükség van tehát az ismeretterjesztés
minden formájára, hogy az Alföldet és szű-
kebb lakóhelyünk környékét nyitott szemmel
járva megismerhessük. Másrészt ezt célozza a
sokat vitatott Nemzeti Alaptanterv, s az ennek

nyomán születő helyi tantervek is. Itt két
tantárgyközi terület — a természet- és kör-
nyezetvédelmi nevelés és a hon- és népismeret
— szolgálná a szűkebb táj és település jobb
megismerését.

Az Alföldi kaleidoszkóp felvillantja a
Tisza és környéke, a füves élőhelyek, az erdő-
társulások világát, a kunhalmokat mint jelleg-
zetes tájképi elemeket. Számos tényanyagot
meríthet belőle a gyakorló pedagógus, hogy az
iskolai tananyagot a lakóhelyre vonatkozó
ismeretekkel gazdagítsa, a kiadvány tanulói
felhasználásához azonban mindenképpen szük-
ség van a pedagógus irányító, segítő tevé-
kenységére. Kiindulási ismeretanyag, gondo-
latébresztő munka az Alföldi kaleidoszkóp,
amely a pedagógust arra sarkalja, hogy a
szűkebb lakóhelyén fellelhető természeti-, tör-
téneti-, néprajzi értékeket — esetleg a tanu-
lókkal együtt — feltárja és közkinccsé tegye.

Annál is inkább fontos a helyi kezdemé-
nyezés, mivel főként a mezőgazdasági műve-
lés magas aránya, s kisebbrészt az értékek
iránti érdektelenség miatt Jász-Nagykun-
Szolnok megyében 28 helyi védett természeti
értéket tartanak számon, amellyel a megyék
sorrendjében a 16. helyen állunk.

Sajó Károly 1905-ben lejegyzett sorai saj-
nos napjainkra érvényessé váltak: „Valamikor,
későbbi ivadékaink majd sokkal többet fognak
kivonni az ásó és az eke uralma alól, mert ők
már annyira jutnak majd, hogy be fogják látni,
hogy csak szép, üde és változatos környe-
zetben érdemes élni, hogy a maguk érdeke
kívánja, hogy ez a közös hazánk legyen olyan
szép, minő csak lehet, a kulturális sivatag
ellenben legyen olyan kis terjedelmű, a minő
csak lehet."

Béres Mária

Tisza Klub Füzetek 7.
Zöld ovi

Ötletgyűjtemény kisgyermekek
környezet- és természetvédelmi

neveléséhez

„A gyermek számára tárgyak és élőlények
között nincs éles választóvonal, és ami él, az
nagyjából úgy él, mint mi. Ha nem értjük a
sziklák, a fák az állatok beszédét, az azt mu-
tatja, hogy nem vagyunk eléggé fogékonyak.
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Mivel a gyermek énközpontú, elvárja, hogy az
állatok a számára fontos dolgokról beszél-
jenek, mint a mesében is, és mint ahogy ő
maga beszél a saját valódi játékállataihoz ... A
gyermek gondolkodása animisztikus ... A
gyermek abban a hitben él, hogy kapcsolata
az élettelen világgal jellegét illetően meg-
egyezik az élő, emberi világhoz fűződő kap-
csolatával, a számára kedves és szép tárgyakat
pontosan úgy öleli magához, mint az anyját,
az ajtót pedig, ami megütötte, megveri ... Az
animisztikus felfogás szerint nemcsak az
állatok éreznek és gondolkodnak emberi mód-
ra, hanem még a kövek is élnek, ha valakit
tehát kővé változtatnak, ez pusztán azt jelenti,
hogy egy ideig némának kell maradnia és nem
mozoghat ... A napban, a kőben, a vízben ...
szellemek laknak, melyek nagyon hasonlítanak
az emberhez, tehát ember módra éreznek és
cselekszenek is."

Bruno Bettelheim: A mese bűvölete és a
bontakozó gyermeki lélek című, 1988-ban
megjelent kötetének szép soraira számtalan
példát hozhatunk fel kisgyermekeink életéből.
Minden gyermeknek veleszületett tulajdonsá-
ga, hogy érdeklődik az őt körülvevő természet
iránt. Utánakap a szép pillangónak, meg-
csodálja a siklót, gyíkot, örömmel gyűjt kagy-
lót, csigát, kavicsot, megsimogatja a mohát.
Ezt a természetes érdeklődést kellene nekünk
szülőknek és pedagógusoknak ébren tartani és
továbbfejleszteni. Ebben a munkában igyek-
szik segítségünkre lenni a Vargáné Biharvári
Gabriella által összeállított Zöld ovi kötet,
amely a Tisza Klub 7. füzeteként jelent meg.

Már az is példaértékű, ahogyan megszü-
letett ez a kiadvány. A Tisza Klub célkitűzései
közé tartozik a természeti-környezeti neve-
léshez használható oktatási segédanyagok ki-
adása. Első ilyen vállalkozásukat, az Ötletzsák
című kiadvány megjelenését is siker koro-
názta, hiszen 1995-ben második alkalommal is
kiadták. Hiánypótló munka volt ez az óvónők
és tanítók körében. Az ötletzsákot is Vargáné
Biharvári Gabriella állította össze, s fo-
lyamatos munkakapcsolatot tartott fenn az azt
felhasználó pedagógusokkal. Ennek az
együttműködésnek az eredményeként született
meg a Zöld ovi. Olyan módszertani ötleteket
tartalmaz tehát ez a kis kötet, amelyet gya-
korló óvónők és tanítók Tokajtól Szolnokig és
Debrecentől Oroszlányig már mindennapos

ovopedagógiai munkájuk során kipróbáltak,
megvalósítottak.

Amilyen széles a szerzők tábora, olyan
gazdag a feldolgozandó témák köre is. A 3—7
éves gyermek szintjén foglalkozik a Föld, a
levegő, a víz védelmével. Feladatokat ad a
növény- és az állatvilág megismeréséhez, de a
tájat és a települést sem hagyja ki a vizs-
gálódás köréből.

A kiadvány másik jelentős témaköre az
évszakonkénti természeti és környezeti isme-
retek bővítéséhez kapcsolódik. A gyerekek
érdeklődésének megfelelően három irányból is
igyekszik felkelteni a figyelmet: a manuális
tevékenységet és az irodalmi-, zenei anyagok
felhasználását egyaránt segíti forrásjegyzékkel.

Különösen érdekes az a fejezet, amely a
matematikai fogalmak elsajátítását természeti
jelenségek felhasználásával igyekszik segíteni.

Gyakorlati tevékenységekhez ad ötleteket a
komposztkészítéssel és a gyógy növény kert
kialakításával foglalkozó fejezet.

Egy-egy foglalkozás színesebbé, érdeke-
sebbé tehető azokkal a játékokkal, találós
kérdésekkel, mondókákkal és fénymásolható
kifestőkkel, amelyek mind-mind a természet
megfigyelését, megértését segítik elő. Ezért
kérem a Jászkunság olvasóit, hívják fel
pedagógus ismerőseik figyelmét a Tisza Klub
új kiadványára, s mint szülők vagy nagyszülők
merítsenek ebből is ötletet egy-egy gyere-
keikkel való kirándulás emlékezetesebbé
tételéhez.

Béres Mária

A magyar nyelvterület
településformái

Bárth János:
Szállások, falvak, városok

A magyarság települési hagyományai

A Kalocsai Múzeumbarátok Köre Kiadásá-
ban megjelent igen jelentős alkotással gyara-
podott a magyar agrártörténeti irodalom, Bárth
János: Szállások, falvak, városok című mo-
nográfiájával. Meggyőződésem, hogy több
szempontból is „alapműként" fogják emleget-
ni, számon tartani. Nevezetesen:

— A monográfia tudományos rendszere-
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