
   
 

   
 

Hogyan leszek környezettudatos felnőtt? 

 

 

“Lásd a fényt, ne bántsd, mi érted él! 
  Halld a szót, mit föld, az ég beszél! 
  Nézd, a bolygót! Oly tiszta kék. 
  Élj ma úgy, hogy éljen még!” 
                                 Orbán Tamás1 

 

Szerencsés vagyok. Reggelente, amikor kinyitom a szemem, látom a szikrázóan kék eget, a szobám 

falán megcsillanó, táncoló napsugarakat vagy éppen a szürkébe burkolózott, komor esőfelhőket. Hallom a 

madarak csodálatos énekét, a szél susogását vagy haragos zúgását, az ablakpárkányon megkoppanó 

esőcseppeket. Felfogom, átélem mindezt, és tudom, hatalmas ajándék ez számomra. Ajándék, melyet az 

ezer arcú természet ad nekem nap mint nap, s amelyre vigyáznom kell, mert törékeny szépség. Felelősséggel 

tartozok érte. Én ugyanúgy, ahogy mindenki más is a Földön. 

Az emberek nagy része már tudja, hogy “...kifosztani a világot: nyomor. És rossznak lenni: rossz.” 2, 

de ez még csak az út eleje. Nem elég, ha tisztában vagyunk azzal, hogy kárt okozunk a felesleges és önző 

pazarlásainkkal, az értelmetlen és kegyetlen pusztításainkkal. Tennünk kell ellene, hogy ez ne így legyen! 

Eljutnunk addig, hogy a felismeréseket helyes döntések, majd tettek kövessék, mert csak így tudjuk 

élhetőbbé tenni a világot magunk és utódaink számára. 

Ha keményen akarnék fogalmazni, hogy végre felébredjünk és megértsük mindannyian, milyen példátlan 

mértékű a baj, azt mondanám:  

-Hé, emberek! A bolygónk haldoklik, de ha meghal, azt mi magunk sem éljük túl.  
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1 https://www.citatum.hu/idezet/85054 
2 https://www.citatum.hu/konyv/Szeretetkonyv/3 
3 https://nepszava.hu/3004188_keso-a-fold-visszafordithatatlanul-veszelyes-uveghazza-valhat 
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https://www.citatum.hu/konyv/Szeretetkonyv/3
https://nepszava.hu/3004188_keso-a-fold-visszafordithatatlanul-veszelyes-uveghazza-valhat


   
 

   
 

 

Néhány interneten olvasható tanulmány szerint a környezetszennyezés több embert öl meg évente, mint a 

világ összes háborúja és erőszakos eseménye, többet, mint a dohányzás, az éhezés és a természeti 

katasztrófák, a járványok vagy az éhínség. A probléma tehát súlyos és azonnali beavatkozásra van szükség a 

megállításához és a visszafordításához. Ebben kiemelkedően fontos szerep jut a környezettudatos 

nevelésnek. Annak, hogy már egészen kicsi kortól arra oktassuk gyermekünket, hogyan óvja, védje a 

környezetet: 

-Ne szemetelj! 

-Ne folyasd a vizet feleslegesen! 

-Kapcsold le a lámpát! 

-Szeresd az állatokat! Gondoskodj róluk! 

-Ne tépd le a virágokat! Ne rongáld a fákat! Hannes Tuch szavaival: 

“Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet! Én vagyok tűzhelyed melege hideg téli éjszakákon, én 

vagyok tornácod barátságos fedele, amelynek árnyékába menekülsz a tűző nap elől, és gyümölcsöm oltja 

szomjúságodat. Én vagyok a gerenda, amely házadat tartja, én vagyok asztalod lapja … Én vagyok házad 

ajtaja, bölcsőd fája, koporsód fedele. Vándor, ki elmégy mellettem, hallgasd meg kérésemet: - NE BÁNTS!”4 

Az idő múlásával aztán egyre több területen lehet példát mutatni a kis kamaszoknak: 

-Használj újrahasznosított papírt, füzetet! 

-Ültess fákat! 

-Öntözéshez használj esővizet! 

-A villanykörtéket cseréld energiatakarékos égőkre! 

-Fagyasztott ételek helyett kimért, friss árukat vásárolj az egyszer használatos dolgok helyett pedig újra 

használhatókat! 

Felnőttként még tovább bővül a kör:  

 Gyűjtsd szelektíven a hulladékot! 

 Vásárolj energiatakarékos háztartási eszközöket! 

 Válaszd minden lehetséges helyen az elektronikus számlát! 

 Közlekedj személyautó helyett (amennyiben teheted), gyalog, biciklivel, illetve tömegközlekedési 

eszköz segítségével! 

 Vásárláskor vigyél magaddal kosarat, környezetbarát táskát! Lista alapján vásárolj! 

                                                           
 
 
4 https://citatum.hu/idezet/47409 

https://citatum.hu/idezet/47409


   
 

   
 

 Lehetőleg magyar termékeket válassz! 

 Kinőtt, feleslegessé vált ruháidat add le vagy add tovább! 

 A veszélyes hulladékokat ne a kommunális hulladékgyűjtőbe dobd (pl. lejárt szavatosságú gyógyszer, 

tönkrement elektronikai eszköz, lemerült elem stb.), hanem a megfelelő helyeken add le/ helyezd el! 

 A háztartásodban igyekezz környezetbarát tisztitószereket (mosószóda, mosódió, citromsav) 

használni vegyszerek helyett! 

Na, én így válok környezettudatos felnőtté. S hogy miért? Miért fontos, hogy a fent említett pontokat 

betartva éljem az életem, hogy az általuk kijelölt úton haladjak? Mert a tömeg ereje az egyének erejének 

összességében rejlik.  Ha mindenki csak egy apró lépést tesz afelé, hogy a jelenlegi irdatlan mértékű 

környezetszennyezést megállítsa, akkor TALÁN VAN ESÉLYÜNK egy élhetőbb jövőre. Akkor talán láthatok 

újra igazi hóesést igazi téllel, mint amilyenekről a szüleimtől, nagyszüleimtől hallok. A tél után pedig újra 

élvezhetem a kellemes hőmérsékletű, gyönyörű tavasz ezer illatát három hónapon keresztül, és nem a 

forróságot érzem a bőrömön azonnal, ahogy beköszönt a március. Annyi, de annyi csoda menekülne meg, 

ha mi emberek megbecsülnénk, óvnánk azt a helyet, ahol élünk, annak minden teremtményével együtt.   

Az életünk a tét. ÉBRESZTŐ! CSELEKEDJÜNK, AMÍG NEM KÉSŐ! 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Kósa Csenge Luca 8.c 

                                                  Zalaegerszegi Petőfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

                                                           
5 https://www.pinterest.de/pin/830914200014307221/ 
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