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Bevezetô
Kedves diákok!
Újra itt az ôsz, s új tanév kezdôdik. Bízunk benne, hogy az elmúlt tanév során szerzett „varázserôvel”
sokat segítettetek otthon a háztartásban, a ház körüli munkákban. Alkalmatok nyílt kipróbálni ma
gatokat többféle tevékenységben. Lehet, hogy már azt is tudod, mi leszel, ha nagy leszel. Ha még nem,
az sem baj.
Az idei tanév is számos újdonságot mutat majd. A „Nagy háztartáskönyv” titkaival ismerkedünk, s
továbbfejlesztjük képességeinket. A témakörök, amelyekkel foglalkozunk ugyanazok, mint az elmúlt
tanévben. Lesz szó a családi gazdálkodásról, az otthonteremtésrôl, megismerkedünk a foltvarrással,
újragondoljuk, élôvé tesszük elfeledett kincseinket, a régi korok népi hímzéseit. Sokat fogunk foglal
kozni az egészséges életvitellel, a táplálkozással, s nemcsak szabályokat tanulunk, hanem jobbnál jobb
ételeket is készítünk. Mire becsukjuk a könyvet, jól eligazodtok a háztartásban. A hétköznapok szerve
zésében már jól elboldogultok, s a legügyesebbek már másokról is tudnak gondoskodni. A tanév végére
lehet, hogy azt is megtudod, mivel szeretnél foglalkozni, ha nagy leszel.
A tankönyv is segít ebben. A tanórai feladatokon túl olyan feladatokat, tevékenységeket is tartal
maz, melyeket otthon segítséggel vagy anélkül is elvégezhetsz, feszegetheted képességeid határait.
A leckében használt jeleket már ismered:
Kérdés, feladat
Munkálkodás

1. Írjatok példákat a családi erôforrásokkal való gazdálkodásra, az erôforrásokkal való takarékoskodásra!
M

Érdekesség
Figyelemfelhívás

A tankönyv végén a Tudástár csupa olyan témát ajánl, ami közvetlenül vagy közvetve hasznos lehet a
tantárgy tanulásában.
A kislexikon segít eligazodni a fogalmak között. Ha valami nem világos elsôre, nézd meg, hátha benne
van a kislexikonban! Ha mégse, mindenképpen járj utána, kérdezd meg!
Mielôtt munkához látunk, tekintsünk vissza az elmúlt évre! Válaszolj a következô kérdésekre, és indokold is meg a válaszodat!
1. Melyik témakör volt a kedvenced? Miért?
2. Mi volt az a tevékenység, produktum, amire a legbüszkébb vagy? Miért?
3. Mi volt az, amit így utólag inkább kihagynál? Miért?
4. Melyik volt az a téma, amelyik leginkább elgondolkodtatott? Miért?
5. Mit tartottál a tananyagok, a munkáink közül a leghasznosabbnak? Miért?
Beszéljétek meg a csoportban az egyes kérdésekre adott válaszokat! Van-e olyan kérdés, ahol hason
lóan válaszoltatok, s van-e olyan, ahol mindenki vagy majdnem mindenki különbözô választ adott?
Szervezzétek meg a csoporton belül a csapatokat! Válasszatok felelôsöket! Hozzatok közösen olyan
szabályokat, amelyek a biztonságos, balesetmentes munkavégzést garantálják a technika és tervezés
órákon!
Jó tanulást és eredményes munkálkodást kívánnak:
a szerzôk!

Háztartás
ökonómia –
életvitel
technológiái
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B1

Gazdálkodik a család
Hogyan tud a család takarékoskodni az árammal,
vízzel?

Indul a nap. Felkeltetek, mosakodtatok, felöltözte
tek. Ki-ki megreggelizett a családban, együtt
vagy külön. Fogat mostál, elraktad a tízórait a
táskádba, és elindultál az iskolába. Ehhez szólt az
ébresztôóra, ki volt mosva és vasalva a ruhád, volt
étel a hûtôszekrényben, szappan és fogkrém a
fürdôszobában. Mindehhez szükség volt a család
erôforrásaira. Ezek a munkavégzô képesség, az
idô, valamint a vagyon és a jövedelem.
Ismételjétek át a tavaly tanultakat!
1. Írjatok példákat a családi erôforrásokkal való
gazdálkodásra, az erôforrásokkal való taka
rékoskodásra!
2. Soroljatok fel közös családi és egyéni igénye
ket! Ehhez készítsetek az oldal alján látható
hoz hasonló táblázatot!
3. Miért kell az igényeket rangsorolni?
Hónap eleje van. Kati szülei megkapták a fi
zetésüket a bankszámlájukra, ketten összesen
452 000 Ft-ot és 48 000 Ft családi pótlékot. Ha
ebben a hónapban nem végeznek a szülei más
munkát, nem adtak el semmit (pl. termesztett
zöldséget, már nem használt kerékpárt), akkor
ez az összeg a család havi bevétele. Összesen
mennyi pénz érkezett a számlára?
– Hurrá, ebbôl vehetünk két drága okostelefont! – kiált fel Kati kistestvére.

Közös családi igények
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Szülôk igényei

Ha rögtön meg is vennék (nem tesznek ilyet),
egy hét múlva így indulhatna a nap: Kati felkel,
kimegy a fürdôszobába.
– Anya, elfogyott a szappan!
Kimegy reggelizni, üres a hûtô.
– Anya, légy szíves, adj pénzt az ebédbefizetésre!
– Kati, nem tudok, hiszen tudod, elköltöttük
telefonra.
A család gazdálkodását tekinthetjük úgy,
mint egy képzeletbeli üzlet gazdálkodását: az
a pénz, amit a pulton át bevesz, a bevétele, és
az a tárgy, amit az áruátvevô bejáratnál kiad, a
kiadása. A bevétel tehát az áruért kapott pénz,
amely áru eladásából származik. A család gaz
dálkodása esetén az elvégzett munka ára (mun
kabér) jelenti a bevételt, amit egyéb juttatások
egészíthetnek ki: például a családi pótlék és a
munkahelyen kapott buszbérlet.
A kiadási oldalon a családtagok által használt
(„elfogyasztott”) különféle termékek (tisztál
kodószerek, élelmiszerek) és egyéb kifizetniva
lók vannak. Ezek tehát mind kiadások, amivel a
pénzkészlet csökken.
A bevételnek és a kiadásnak egymással össz
hangban kell állnia. Alapvetôen úgy helyes, ha
a bevétel több, mint a kiadás. Hogy miért nem
ugyanannyi? Tegyük fel, hogy Kati családjának
a fizetés napjára pont elfogyott a pénze, azaz
pénzállománya 0 Ft.
4. Helyes-e, ha a bevétel teljes összegét elköltik,
azaz kiadásokra fordítják? Vitassátok meg!

Gyerekek igényei

További, egy háztartásban élô családtagok igényei

Katiéknál váratlan dolog történt: elromlott a
fûtés, meg kell javítani a kazánt. Ráadásul tél van,
fûtési szezonban, és a hónap végén, amikor már
csak 30 000 Ft-juk maradt, pont annyi, ameny
nyi a következô fizetésig elég. A javítás és az
alkatrészcsere viszont összesen 60 000 Ft lenne.
5. Mi történik, ha elhalasztják ezt a kiadást, és
csak késôbb javíttatják meg a kazánt?
6. Van-e valamilyen lehetôség arra, hogy 30 000 Ft-os
pénzállománnyal kifizessenek egy 60 000 Ft-os
számlát, és még a fizetésig hátralévô idôben
enni is tudjanak?
Egy adott idôszak kiadásai néha nagyobbak,
mint a bevételek, ilyenkor hiány keletkezik. Ezt
pótolni lehet:
· vagy a múlt terhére, azaz a korábban félre
tett pénzbôl kell ilyenkor költeni,
· vagy a jövô kárára, azaz kölcsönt kell kérni,
felvenni, amit késôbb vissza kell fizetni, azaz
késôbb növeli a kiadások összegét.
Aki bérbôl él, tehát minden hónapban ugyan
akkora fizetésre számíthat, az nagyjából pontosan meg tudja tervezni a bevételeit. (Aki nem
bérbôl él, például mezôgazdasági termelô, az
a termény eladásakor jut bevételhez, elôre nehezen tervezhetô mennyiségben, mert sem a
termés mennyiségét, sem a piaci árát nem tudja
pontosan elôre megbecsülni.) A kiadásokat azonban nehéz pontosan tervezni, ráadásul mindig
van egy bizonytalanság a váratlan kiadások (pl.
egy elromlott eszköz javítása) miatt.
Helyes biztosítani magunkat és a családot a
váratlan kiadásokra, azaz a havi kiadások össze
ge kisebb legyen a bevételek összegénél. Így
az idôszak (hónap) végére megmaradt pénz
bôl tartalékot tudunk képezni. Ott, ahol több
ember él együtt egy családban, még fontosabb
a pénztartalék, amire vigyázni kell, és elôfordulhat, hogy nem könnyû megállni, hogy ne
költsük el. Errôl szól a tücsök és a hangya me
séje is: év közben a tücsök nem figyelt arra,
hogy télen majd nem talál táplálékot (nem lesz
bevétel), de nem is gondoskodott elôre, hogy
legyen tartaléka erre az idôszakra. Ehhez elôre
gondolkodás, tervezés és fegyelem szükséges.
A bevételek és a kiadások együttes tervezését
és figyelemmel követését költségvetésnek ne
vezzük. Ez egy pénzügyi terv. Ehhez adatokra
és számolásra van szükség. Többek között ezért
is tanulunk matematikát.

A nagyobb vállalatok, a bankok és az országok költségvetésük
készítéséhez és ellenôrzéséhez a matematikához legjobban értô
szakembereket, matematikusokat is alkalmaznak. Persze a többi
pénzügyi szakembernek is jól kell tudnia a matematikát.

Katiék családjánál láttuk, hogy néha szükség
lehet arra, hogy kölcsönt vegyünk fel. Ezt azonban alaposan át kell gondolnunk. A bankban
vehetnek fel kölcsönt, csakhogy ennek is ára van:
ha Katiék a kazán javítására 60 000 Ft kölcsönt
vesznek fel, késôbb több mint 60 000 Ft-ot kell
visszafizetniük. A felvett kölcsönt és annak árát
részletekben meghatározott idôközönként (álta
lában havonta) kell visszafizetni. (Ha a 60 000 Ftot egy év alatt fizetik vissza, a teljes összeg akár
66 000 Ft is lehet.)
7. Ez a kamat hány százalékos egy évre megadva,
azaz évi hány százalékos? Számoljátok ki!
Vannak kisebb és nagyobb kamatok, rövidebb
és hosszabb visszafizetési idôk, azaz futamidôk.
Kölcsönfelvétel elôtt ezeket alaposan át kell gon
dolni, mert pórul lehet járni. Ha az adósság össze
gét nem tudjuk elôteremteni, takarékoskodással
kigazdálkodni, akkor újra kölcsönt kell felvenni,
hogy az elôzôt visszafizethessük. Aki már többször sem tudta a kölcsönt visszafizetni, annak
elôbb-utóbb nem fognak kölcsönt adni, hiszen
nem lehet megbízni abban, hogy idôben vissza
fizeti. (Vannak olyan emberek, akik igen magas,
úgynevezett uzsorakamatra adnak kölcsön pénzt.
Fontos tudni, hogy ez bûncselekmény!) Az ilyen
bajok elkerülése miatt is fontos a tartalékképzés!
Ha tôlünk kérnek kölcsön, mindig jól gondoljuk
meg, hogy valóban nélkülözni tudjuk-e a megta
karított pénzünket, és hogy megbízható-e a köl
csönt kérô személy!

Banki pénzfelvétel

B1 Gazdálkodik a család
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A társadalom alapja
a munka
Munka után legjobb ízû az étel. Mit jelent ez a szólás?

1. Keressetek munkával kapcsolatos szólásokat,
közmondásokat!
Munkamegosztás
A vadmacska magányos állat, sok idôt tölt a
növekedéséhez, mozgásához, teste fenntartásá
hoz szükséges táplálék keresésével. A farkasok
általában falkában járnak, összehangoltan va
dásznak, és a táplálékot megosztják, de vannak
magányosan élô és vadászó farkasok is. Mindkét
esetben óriási területet (akár 100 km2-es körze
tet) járnak be táplálékért.
Az ember társas lény, egyedül a természetben
szinte halálra van ítélve. Ha van háza, fegyve
re, a földmûveléshez szerszámai, ruhái, elég
sokáig elélhet egyedül is, de valójában ez nem
magányos túlélés: eszközeit, házát más embe
rek készítették, jártasságát más emberektôl ta
nulta. Az emberek együttmûködésének alapja
az, hogy együtt hatékonyabbak a fennmara
dásban, szükségleteik kielégítésében.
Ahhoz, hogy a patakból igyanak, nem kellett
munkamegosztás: külön-külön ugyanúgy ihattak, mint együtt. A gyûjtögetésnél viszont már
együtt könnyebben megtalálták a táplálékot,
a vadászatnál több oldalról közelítve be tudták
keríteni a zsákmányt. Ôseinknél így alakult ki a
munkamegosztás. A néhányszor tíz fôs hordák
– ahogy az a mai természeti népeknél is látszik
– a csoport tagjainak adottságai, képességei sze
rint megosztják a feladatokat. A gyorsabban és
kitartóbban futó férfiak többet vadásztak, a nôk
többet gyûjtögettek, az idôsek segítettek a gyere
kek gondozásában, tanításában, és tapasztalataik
alapján ôk adtak tanácsot egy-egy nehéz helyzet
ben. Tehát mindenki ad valamit a többieknek.
Számontartották, ki miben segít a többieknek, és
igyekeztek is ezt viszonozni – mint ma egy családban. Ez volt a tisztelet, a megbecsülés alapja.

3. Melyik a hatékonyabb? Egyedül vagy csapatban, munkamegosztás szerint dolgozni? A Tu
dástár 3. leckéje szerint próbáljátok ki!
A pénz eredete
A megszerzett javakból az emberek kezdetben
cseréltek: lándzsahegynek való, élesre csiszolha
tó obszidiánkövet csak kevés helyen lehetett
találni, és ezt például ételre lehetett cserélni.
Árucserére ma is van példa: ilyen a kertészek
magbörzéje, ahol a maguk által szedett vetô
magot elcserélik (pl. paradicsommagot virág
magra), vagy amikor a gyûjtôk csereberélnek
egymás között.
De képzeld el: sietsz az iskolába, és még út
közben tízórait kell venned. Ha csak cserélni
lehetne, mit vinnél a pékségbe a kifliért? Mond
juk rágógumit? És ha az pont nem kell az eladó
nak? Egy egész táskányi holmit mégsem vihetsz,
hogy hátha abban talál valami neki kellôt az
eladó, cserébe a kifliért. Erre találták ki a pénzt,
ami elôször valami olyan áru volt, ami minden
kinek kellett, és nem volt belôle sok: például
arany, ritka kagylóhéjak. Késôbb olyan pénzt
is kitaláltak Kínában, ami önmagában nem volt
értékes (pl. a papírpénz önmagában nem sok
mindenre használható), de ha mindenki megbí
zik benne, hogy azt a papírdarabot holnap is
meg azután is el tudja cserélni ételre, egyéb
hasznos dologra, akkor az pénzként mûködhet.

2. Mit tanultál történelembôl az ókori városok,
birodalmak kialakulásáról, az ott kialakult
munkamegosztásról?
Ókori római ezüst és arany pénzérmék
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Kínai papírpénz
a XIV. századból

Mindez nagyon egyszerûvé teszi a pénzkeze
lést, de megvannak a veszélyei. Ez a fajta pénzköl
tés azzal a veszéllyel jár, hogy a kártyatulajdonos
nem követi kézzelfoghatóan a kiadásait, könynyebben túlköltekezik, mint ha minden vásárlás
kor látná, mennyi pénz van még a pénztárcájában.
A bankok a bankkártyáért éves díjat, a bank
számla fenntartásáért számlavezetési díjat szá
molnak fel, amit a számla, kártya tulajdonosa fizet.
3. Interneten nézz utána néhány bank honlapján
a számlavezetési díjak értékének! Vannak bankszámlák költségeit összehasonlító oldalak is.
A nettó és bruttó fizetés

A bankkártya
Ma már papírpénzt is egyre kevesebbszer haszná
lunk, bevételeink és kiadásaink leginkább bankon
keresztül történnek. Banki pénzutalásokat intéz
hetünk személyesen a bankban, de gyorsabb szá
mítógéppel, telefonnal vagy bankkártyával.
Csip

A bankkártyán látható jelzések

A bankkártya arra jó, hogy azonosítsa a hozzá
tartozó bankszámlát. Ezt a bankkártya-leolvasó
és a bank számítógépes rendszere végzi. Tegyük
fel, hogy a bankkártya tulajdonosa 1000 Ft-ért vá
sárol élelmiszert. A bankkártya leolvasásakor az
üzlet és a vásárló számláját vezetô bank számító
gépes rendszere összekapcsolódik. Ha a bank
számlán van elég pénz a kiadáshoz (azaz ebben
az esetben legalább 1000 Ft), akkor a pénzmozgás
létrejön. Ez nem valódi, hanem csak virtuális
pénzmozgás: az üzlet bankszámláján 1000 Ft-tal
több lesz, a vevô számláján 1000 Ft-tal kevesebb
a banki nyilvántartásban. Tehát a bank és az üzlet
között a futár nem visz át egy ezerforintost, erre
nincs szükség.

Ma már általában a „bankkártyára érkezik” a
fizetés. Ez alatt azt értik, hogy a munkaadó,
más néven munkáltató, aki foglalkoztatja a
dolgozót (pl. a vállalat a munkást, kórház az
ápolót), átutalja a dolgozó, más néven munka
vállaló bérét a bankszámlájára. Ezt a pénzt ettôl
fogva lehet használni bankkártyás fizetéskor.
Ez nem ajándék, inkább egy cseréhez hasonlít
ható. A dolgozó odaadja a munkáját, ezzel a
munkáltató a többi dolgozóval együtt értéket
állít elô, amit eladhat.
Az áruért pénzt kap, amibôl ad a dolgozónak,
cserébe az elvégzett munkájáért. Cserélni nem
csak kézzelfogható árut lehet, hanem pénzt,
munkaerôt, sôt tudást is.
Mit adhat el a munkaadó? Ez egy gyár eseté
ben egyszerû: a terméket, például a bútorgyár
egy széket. De mit ad el a kórház vagy az isko
la, óvoda? És kinek? Az ô „vevôjük” tulajdon
képpen a társadalom egésze, akik a kórháznak
fizetnek a gyógyításért, az iskolának a gyere
kek tanításáért. Az ilyen intézmények kiadá
sait az állam vagy az önkormányzat fizeti. De
mibôl fizet az állam? Az állam hasonlóan gaz
dálkodik, költségvetést készít, ügyeli kiadásait
és bevételeit, mint egy család, csak ez sokkal
bonyolultabb feladat, sokkal több kötöttséggel. Ha rosszul gazdálkodik, eladósodhat, az az
egész országnak rossz. Kiadásait tehát át kell
gondolnia, kordában kell tartania.
Mibôl lesznek az államnak bevételei? Az állami vállalatok nyereségébôl; a külföldrôl (ese
tünkben az Európai Unión kívülrôl) behozott
árukra kivetett vámokból, különbözô adókból,
járulékokból, amiket a vállalatok és a magánszemélyek fizetnek be.
Szüleid keresetének egy részét nem utalják
a számlájukra, hanem adóként és járulékként
munkahelyük közvetlenül átutalja olyan számlákra, amelybôl az állam költekezik – ebbôl
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fizetik az iskola és a kórház mûködését, ebbôl
fizetik nagyszüleid nyugdíját, ebbôl fizetik a
járda javítását, építését, a szemétszállítást stb.
Így megkülönböztetünk nettó és bruttó bért.
Nettó bér a valóban megkapott és felhasználható
pénz, tulajdonképpen az, amit a számlára utalnak. A bruttó bér pedig a nettó bér plusz a jövedelemadó és a járulékok összege. A munkaadó
felôl nézve: a dolgozó bruttó bérébôl elkülönítik
a jövedelemadót és a járulékokat, és azokat a
munkaadó közvetlenül utalja az adóhatóságnak,
Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. Ami ezután marad, az a nettó bér, ezt utalja
a dolgozónak.
A dolgozók nagyobb része alkalmazott: ôket
egy munkaadó alkalmazza egy adott munka
körre, feladatra, aki vagy ami ezért bért fizet.
A dolgozók kisebb része vállalkozó, aki saját
vállalatot vezet, ami lehet egyszemélyes is – ô
egyéni vállalkozó. Ilyen például egy taxis, egy
önállóan dolgozó ügyvéd vagy egy kozmetikus.
Ôk a vállalkozás bevételeibôl kapják a fizetést,
és az adókat ôk maguk fizetik be.
A munka értéke és értelme
Az állam a bevételeibôl pénzt juttat sok olyan
embernek is, akik nem keresnek pénzt. Ilyenek
a nyugdíjasok, akik korábban munkájuk után
nyugdíjjárulékot fizettek. A gyerekek után a
szülôk családi pótlékra és különbözô kedvezmé
nyekre jogosultak. A munkanélküliek álláskeresési járadékot kapnak. A kisgyermekkel otthon
lévô szülô, a betegek, munkaképtelenek kü
lönbözô támogatásokhoz, a rászorulók különbözô segélyekhez jutnak. Mindezekhez a pénz
jelentôs részét a dolgozók keresik meg. A tár
sadalom fenntartásához szükséges forrásokat
azonban nem csak a pénzért dolgozók állítják
elô. Sok hasznos, nélkülözhetetlen munka van,
amit nem fizetésért, bevételért végeznek. Ilyen
a családtagok egymás iránti gondoskodása,
házimunkája vagy a különbözô önkéntes mun
kák. Vannak, akik csak azért végeznek el egy
munkát, mert jót tenni jó.
Nem szabad ezekrôl sem megfeledkezni,
amikor értékteremtô munkáról beszélünk. Ha
szakértôk megbecsülik az ilyen munkák valódi
értékét, kiderül, hogy azok meglepôen értékesek, azaz nagyon sokba kerülne, ha ezeket
a munkákat pénzért kellene elvégeztetnünk
másokkal.
4. Otthon a szüleitekkel számoljátok ki, mennyibe
kerültek egy otthon fôzött ebéd hozzávalói!
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Nézzétek meg egy közeli étterem honlapján,
hogy egy ilyen vagy hasonló ebéd a család
tagjainak mennyibe kerülne! Nézzétek meg,
az árak tartalmaznak-e felszolgálási díjat! Ha
nem, szorozzátok meg az ebéd árát 1,1-del, és
ebbôl vonjátok ki az otthoni ebéd hozzávalóinak árát!
Ezt az összeget megtakarította a család, még
pedig az ebédet készítô családtagok munkájával.
(A kis pontatlanság abból fakad, hogy a fôzéshez
szükséges energiát, mosogatáshoz használt szere
ket és meleg vizet stb. nem számoltuk.)
5. Nézz utána az interneten, mennyibe kerül
egyórányi otthoni gyerekfelügyelet („bébiszitter”)! Mennyibe kerül egyórányi „házhoz jö
vô” korrepetálás? A szülôk munkája nélkül
ezért is fizetni kellene. A szülôk munkája is ér
téket állít elô.
6. Csoportban dolgozunk. Vitassátok meg, mi
lyen értéket tudtok „elôállítani”! Gondoljátok
végig, mit tudtok a környezetetekben hasznos
dolgot végezni! Mit tudtok másoknak segíteni? Ha nem is kaptok érte pénzt, ez attól még
nagyon hasznos munka. Ha egy társadalomban
az emberek hajlandóak önkéntes munkára, az
egy egészséges, jól mûködô társadalom.
A munka, legyen az pénzért végzett vagy ön
kéntes, szükséges az ember életéhez. Szüksé
günk van arra, hogy hasznosnak érezzük ma
gunkat, életünket, lássuk munkánk értelmes
eredményét, ami jogos büszkeséggel, jó érzéssel
tölt el. Azt, hogy ez így van, jól mutatja, milyen
rosszkedvûek azok, akik elveszítik munkájukat,
még akkor is, ha ez nem is okoz nekik különö
sebb anyagi gondot.
Mások elismerô szavai, megbecsülése nélkül
bizonytalanokká válhatunk: jólesik, ha a jó
emberek tisztelnek, megbecsülnek minket. Ez
minden bizonnyal már az ôsidôk óta az ember
lelki jóllétéhez tartozik. A munkában másokat
kihasználó, „fogjuk meg és vigyétek” típusú
embert a társai nem kedvelik, nem szívesen dol
goznak vele.
Családi költségvetés
Az elôzô lecke példájában Katiék családjának
havi bevétele 500 000 Ft. Összegezzük a követ
kezô havi kiadásokat!

Kiadás
áramdíj
gázdíj
víz-, szennyvízdíj

Havi összeg
6 000 Ft
15 000 Ft
9 000 Ft

lakáshitel havi törlesztése

50 000 Ft

lakberendezési tárgyak vásárlása

15 000 Ft

telefon, tv, internet díja

20 000 Ft

közlekedés, benne üzemanyag

30 000 Ft

élelmiszer vásárlása

akik havonta (két szülô) 80 000 Ft-ot is el
költenek cigarettára. Katiék kiadásaiból
és megtakarításából hogy lehetne elvenni
80 000 Ft-ot? Ilyen is lehetne a költségveté
sük, ha mindkét szülôje dohányozna.
e) Adjatok kiadáscsökkentési, megtakarítási
ötleteket Katiéknak! Például cseréljék ki a
villanykörtéiket LED- izzókra, és figyeljenek
arra, hogy ne felejtsék el a lámpát/villanyt
lekapcsolni maguk után!

200 000 Ft

kultúra (színház, könyv stb.)

25 000 Ft

oktatás (osztálypénz, írószer stb.)

20 000 Ft

vendéglátás

20 000 Ft

ruha, cipô vásárlása

40 000 Ft

egészség (gyógyszer, fogorvos)

15 000 Ft

egyéb

10 000 Ft

Takarékos vásárlás

4. a) Számoljátok ki, mennyit költöttek lakhatásra, és ez hány százaléka az összes kiadásnak!
b) Az élelmiszerre fordított költség hány szá
zaléka az összes kiadásnak?
c) Mennyi pénzt tudtak ebben a hónapban
megtakarítani?
d) Kati szülei nem dohányoznak. Vannak,

Az elköltött pénz úgy is csökkenthetô, hogy attól
nem kell szegényesebben táplálkoznunk, élnünk.
Jó tanácsok vásárláshoz:
· Átgondoltan, megtervezve vásároljunk! A megvásárolt étel nem kis része hulladékként végzi,
mert nem esszük meg, és megromlik.
· Írjunk bevásárlólistát! Mit gondolsz, miért? Ne
dôljünk be minden akciónak!
· Ne menjünk éhesen vásárolni, mert hajlamosak
leszünk a szükségesnél többet venni!
· Az áruk árat mindig nézzük meg! Az áruházi
árjelzôn olvassuk el az élelmiszerek kilogram
monkénti árát is: a 900 Ft-os 30 dkg-os húsáru
egységára 3000 Ft/kg, az olcsóbbnak tûnô 400
Ft-os 10 dkg-os kiszerelés valójában drágább:
4000 Ft/kg.
· Vásárláskor kerüld a felesleges, káros, környe
zetszennyezô dolgokat!
· Ahol lehet, kerüld az eldobható, egyszer hasz
nálható iparcikkeket!
· Keresd mindig a jobb minôségû élelmiszert!
Válaszd azt, amely kevesebb adalék anyagot
tartalmaz!
Legközelebb vásárláskor nézd meg néhány
élelmiszer kilogrammonkénti árát és az összete
vôit is!
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B3

Otthon a településen
Mit jelent számodra a szó: szülôföld?

1. Készítsünk közösen egy szófelhôt a szülô
földrôl!
A szülôföldjére gondolva – különösen, ha az illetô már rég elköltözött otthonról – leginkább
érzések jönnek elô. Felidézôdhetnek életünk
eseményei, boldog vagy fájó emlékek.
Mindenkinek más kép jelenik meg. Ez lehet a
vidék, a táj, egy folyópart, a település, az utca, a
lakóház, egy udvar, az iskola, s a végtelenségig
folytathatnánk a sort. Ha meg kellene határoz
ni, hogy hol van a szülôföldünk, bizonyára a
földrajzi tájegységet és a település nevét mon
danánk.
A települések sokfélék. Egy helyet jelölnek,
ahol emberek élnek, közigazgatási egységet al
kotva. A települések méretét leggyakrabban la
kóinak számával mérik.
A kisebb települések községek, a nagyobbak városok. Régeb
ben a lakosok száma szerint határozták meg hazánkban a tele
pülések besorolását. A lakosságszámhatárok többször változtak,
végül más szempontokat is meghatároztak a besoroláshoz, mint az
úthálózat, központi szerep stb. A változó szabályozás miatt a már
megadott településkategóriákat nem vonják vissza, így van olyan
város is, ahol a lakosok száma alig több ezernél. A városok lehet
nek megyei jogú városok (ezek, megyeszékhelyek vagy 50 ezer fônél
nagyobb lélekszámú városok és amelyeket az Országgyûlés megyei
jogú várossá nyilvánít). Magyarország fôvárosa 1873 óta, Buda,
Óbuda és Pest egyesülésével Budapest. A 2019. január 1-jei állapot
szerint az ország 3155 településébôl 346 város (ebbôl 1 fôváros, 23
megyei jogú város), 2809 község (ebbôl 128 nagyközség).
Forrás: ksh.hu (2020. 11. 21.)
város

városban lakók

Városi látkép Szentendrén

Megyei jogú város – Szeged

községben
élôk

község
A települések megoszlása
Magyarországon
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A lakosság megoszlása
a településtípusok között

Fôvárosunk, Budapest

2. Településetek melyik településtípusba tartozik?
3. Nézz utána néhány adatnak!
· Hány fô él a településen?
· Milyen a lakosság összetétele (gyermekek,
aktív korúak-munkavállalók és nyugdíjas ko
rúak)?
A település épületeit aszerint soroljuk különbözô
csoportokba, hogy mire használjuk ôket. Így vannak lakóépületek, középületek és ipari épületek.

Lakóépületek

Középület

Munkálkodás
Csapatban dolgozzunk! A feladat elvégzésé
hez internetelérésre és számítógépre vagy
okoseszközre lesz szükségetek.
· Válasszatok a három épületcsoportból
egyet! Határozzátok meg az épületcsoport jellemzôit, definiáljátok a fogalmat!
· A településetek térképén jelöljetek ki egy
utcát, amit ismertek, s most újra járjátok végig képzeletben.
· Írjátok le vagy vázlatosan rajzoljátok le,
hogy milyen, a választott épületcsoportba
tartozó épületekkel találkoztok a képze
letben bejárt útvonalon.
· Az épületek között vannak-e hasonlók?
· El lehet-e különíteni a különféle típusokat?
Válasszatok ki az épületek közül egyet,
amely igazán jellemzi a településeteket, s mu
tassátok be a többieknek! A bemutatóhoz ké
szíthettek rajzot, infografikát vagy digitális
prezentációt.
Térjetek ki a következôkre:
· Mi az épület fô funkciója?
· Milyen tulajdonságai vannak, amelyekbôl
erre következtettetek?
· Milyen korú az épület? Mûemlék-e? Ha
igen, miért?
· Milyen az elhelyezkedése a telken, ahol áll?
· Milyen az épület tájolása?
· Igazodik-e (illik-e) a szomszédos épületek
hez, az utcaképhez (mérete, formája, színe,
felületeinek kialakítása)?
· Milyen anyagokat ismertek fel, amelyeket
felhasználtak az épület építésekor?
· Láttok-e bármit, amibôl arra következte
tünk, hogy az épület építôi környezeti szem
pontokat is figyelembe vettek az épület
megalkotása során?
Hallgassátok meg a többi csapat bemutatóját,
a másik két épületcsoportból választott épü
letek jellemzôit! Miután mindhárom épületet
megismertétek, hasonlítsátok öszsze ôket!
· Vannak-e olyan jellemzôik, amikben meg
egyeznek, amikben hasonlítanak?
· Melyek a leglényegesebb különbségeik?
· Keressetek ok-okozati összefüggéseket az
épület jellemzô tulajdonságai és a haszná
latuk, funkcióik vonatkozásában!

Ipari épület

B1 Otthon a településen
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Munkálkodás
Keresd meg a mellékletben az alábbi térképet
(B3 Otthon a településen. Térkép)! Figyeld meg
rajta az utak hálózatát! Azonosítsátok be a fôés mellékutakat, tereket, zöldterületeket, majd
saját településetek vagy városrészetek térképén
is keressetek hasonló funkciójú közterületeket!
M e
s e

u t
c a

Eső t ér

N a p f é n y

s u g á r ú t

Gesz t eny e
t ér

Játszótér
A

l m

a
u

t

c

a

· Keressetek a térképen minél többféle köz
terület-elnevezést!
· Jelöljétek be a településen áthaladó fôútvo
nalat, ha több is van, mindet!
· Keressétek meg az iskolát!
· Van-e jelzôlámpás útkeresztezôdés? Kétszin
tû útkeresztezôdés (út úttal, út vasúttal)?
· Van-e természetes vízfolyás (patak, folyó)?
Vezet-e át híd rajta?
· Van-e tömegközlekedés a településen? Ha
igen, mivel lehet utazni?
· Van-e kerékpárút a településen? Átvezet-e
a fôútvonalon? Ha igen, hogyan tették ezt
biztonságossá?
· Elkülönülnek-e az egyes funkciók? Lakó
övezeti, közösségi épületek, ipari, mezôgazdasági épületek, területek a településen?
· Ha építhetnétek még valamit a településen,
mi lenne az?

Kerékpárral biztonságban
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Sportpark

Kutyafuttató

Hazánkban a közterületeknek neve van. Valamilyen tér, út,
sugárút, utca, köz, sor. Lehetnek sétányok, parkok, lépcsôk, so
rok, dûlôk, lejtôk stb. Vannak országok, ahol számokat használnak a
nevek helyett, például 16. utca.
Tudod-e, hogy az út általában a fôútvonal elnevezése a települé
sen, míg az utca kifejezést a település többi útjának jelölésére hasz
nálják? A fôútvonalak karbantartását, tisztítását országos szervezet
végzi, míg a helyi utak, az utcák karbantartását, tisztítását a tele
pülési önkormányzatok. A legtöbb településen az épületek tulajdo
nosai gondoskodnak a telekhatár és az utca közötti rész (járda, par
kosított sáv, árok) rendben tartásáról.

B4

Hogyan épülnek a házak?
Milyen építôanyagokat, építôipari foglalkozásokat
ismersz?

Az építkezés a tervezéssel kezdôdik. Az éghajla
ti tényezôk meghatározóak. Közép-Európa téli
hômérséklete szükségessé teszi a fûthetô házak
építését, a vastagabb, jó hôszigetelésû falak, födé
mek, tetôk készítését. A közepes csapadékmeny
nyiség (fôleg a hó) levezetésére a 45 fok körüli
tetôlejtés a megfelelô.
A mediterrán ház és az alpesi ház tetôlejtése
kisebb vagy nagyobb a 45 fokhoz képest? Miért?
A tervezô az építtetô igényei alapján tervezi
meg az építményt. Az épület funkciója, azaz
alapvetô feladata határozza meg az alaprajzot, figyelembe véve a telek adottságait, azaz
fekvését, lejtését, területét, alakját. Lakóháznál
fontos tervezési szempont a kerttel való kap
csolat.

2. lépés:
Földmunkák

A lakóház összképét befolyásolja a telken lévô
építmények elrendezése, a kerítés és a kapu.
Ahhoz, hogy a fôépület jó benyomást keltsen, szükséges a körülötte levô terület, az udvar
rendezettsége. A kert növényei, színes virágai
nagyban hozzájárulnak ehhez. Hagyományos
téglákból manapság legfeljebb 3-4 szintes épüle
teket készítenek. A magasabbaknál a téglafala
zatnak már nincs is teherhordó szerepe, a vasbeton váz kitöltésére használják. A mai emeletes
épületeknél, toronyházaknál ugyanis még jobban
szét kell választani a tartószerkezetet (a teherhor
dó vázat) és a térhatároló elemeket (falakat). A na
gyobb épületeknek nem csak a váza, a fala is vasbeton, és a külsô burkolata nagyon gyakran üveg.
A födém pedig egy monolit (egy tömbbôl álló) vasbeton lap. Emiatt a toronyházak építésének menete is eltér a hagyományos építkezés lépéseitôl.

3. lépés:
Alapozás, talajvíz és talajnedvesség elleni szigetelés

4. lépés:
A függôleges és
vízszintes teherhordó
szerkezetek (falak
és födémek),
lépcsôk kialakítása
1. lépés:
Tervezés
5. lépés:
Tetô
elkészítése

7. lépés:
Közmûvek kiépítése,
külsô és belsô burkolás,
vakolás, festés

8. lépés:
Tereprendezés, kulcsátadás
(használatbavétel)

6. lépés:
Nyílászárók
beépítése,
illesztése

Az építkezés menete
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4. lépés:
Térhatároló
elemek – (falak)
felépítése,
közmûvek
kiépítése

3. lépés:
Vízszintes vasbeton
tartószerkezetek –
födémek kialakítása
2. lépés:
Függôleges vasbeton
tartószerkezet kialakítása –
acél teherhordó szerkezetek,
vasalás

1. lépés:
Mélyalapozás –
egy toronyháznak sokkal biztosabb, mélyebb
alapra van szüksége

5. lépés:
Nyílászárók
behelyezése,
hôszigetelés,
vakolás,
színezés
Több emeletes ház építése

Többemeletes ház építése

Munkálkodás
Látogassatok el egy építkezésre! Ha erre nincs lehetôség, nézzetek filmet egy építkezésrôl!
Egy építkezés veszélyes üzem, csak
engedéllyel látogatható! A csoportot ne hagyd el, a kijelölt útvonalon
közlekedj! Ha biztosítanak védôeszközt, akkor
azt rendeltetésszerûen használd!

A kérdéseket osszátok be egymás között úgy,
hogy mindegyikre kapjatok választ! Gyûjtsetek
információt, készítsetek jegyzetet, ha engedélyt
kaptok rá, képeket is! Tudd meg, hogy:
1. Milyen az építkezés jellege? Egy vagy több
épület épül egyszere? Kisebb családi ház, lakópark vagy toronyház épül?
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2. Az építkezés melyik lépésénél tartanak, azaz
milyen az építkezés készültségi foka?
3. Hányan dolgoznak az építkezésen? Kinek mi a
szakmája, mi a feladata?
4. Milyen építôipari gépeket, szerszámokat tudsz
megfigyelni?
5. Milyen építôanyagokat látsz?
6. Milyen munkavédelmi felszereléseket viselnek
a dolgozók?
7. Mennyire tûnik számodra rendezettnek a mun
katerület, szervezettnek a munkavégzés?
Összegezzétek a látottakat!
· Nézzetek utána, hogy a környéketeken hol,
milyen építôipari szakmákat lehet tanulni!
· Milyen munkalehetôségek vannak az építô
iparban?

B5

Építôk az iskolában
Építettél-e már valamit?

Bizonyára sokan vannak köztetek, akik készítettek
már építôjátékokból maketteket, modelleket
vagy a valóságban használható kis építményeket
(madáretetô).
Az alkotás folyamatával már az elôzô évfolya
mokon megismerkedtünk. A munkát mindig ter
vezés elôzi meg. A tervezési folyamat során a leg
fontosabb, hogy megismerjük az igényeket (mit
építsünk? mire lenne szükség?) és a lehetôségeket
(milyen hely áll a rendelkezésünkre? milyen anyagaink vannak, miket tudunk még beszerezni? milyen eszközeink, szerszámaink, gépeink vannak
az építéshez?).
Ha mindent jól végiggondolunk, meg tudjuk
határozni az építés célját. A rendelkezésünkre
álló feltételek nagyon különbözôek lehetnek.
· Építhetünk makettet, mint tavaly a szoba be
rendezésénél, hasonló anyagokból, bemutatva
egy épületet, egy közterületet.

Rovarszálló

· Építhetünk valódi (általunk használható) épít
ményeket. Ez lehet egy búvóhely, pihenô az
iskolaépület egy sarkában vagy kertjében. Ahol
van iskolakert, ott további lehetôségek nyílnak.
Néhány ötletadó példa kunyhókról, sátrakról, er
dei menedékekrôl:

Makett építôkészletbôl

· Építhetünk kis „házikókat”, amelyek védelmet
nyújtanak különféle élôlényeknek: madár
odúkat, etetôket, darázsgarázst, sünlakást. Eh
hez sokféle anyagot, tárgyat felhasználhatunk
a környezetünkbôl.
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Fontos, hogy az építményünk valamilyen valós
problémára, hiányra jelentsen megoldást.

Kerti olvasó- és
pihenôhely

Palántanevelô tetô
emelt ágyáson

Ha már tudjuk, hogy mit fogunk csinálni, hozzunk döntést arról, hogy a rendelkezésre álló
anyagokból mit választunk. Kunyhót építhetünk
textilbôl (lepedô, függöny, pléd felhasználásával),
faágakból, nád, kukorica- vagy napraforgószár
felhasználásával, de kedvelt kerti búvóhely lehet
a bambuszvázra futtatott babsátor is (a babot
májusban kell majd vetni).
Ugyanígy más tárgyak, építmények esetében is
teljesen különbözô anyagokból alkothatunk ha
sonló használatra alkalmas dolgokat.
Ha már tudjuk, hogy mit és mibôl készítünk,
akkor rajzoljuk le, s határozzuk meg a méreteit!
Tavaly már megismerkedtünk az alaprajzzal. Az építményünknek, legyen az makett vagy valódi
építmény, feltétlenül készítsük el az alaprajzát!
Majd képzeljük el az építményünket, képzeletben járjuk körbe, s rajzoljuk le minden oldalról,
ha szükséges: elölrôl nézve, balról nézve, hátulról nézve, jobb oldalról nézve. Az épületek raj
zai közül az ilyen rajzokat homlokzati rajznak
nevezzük. Ha olyat tervezünk, ami több oldalról
is ugyanúgy néz ki, akkor elég, ha a különbözô
homlokzatokat (oldalakat) rajzoljuk le.

A rajzkészítés során nagyon fontos a méret
arány: ez a szám mutatja meg, hogy amit rajzo
lunk, az a valódinak a kicsinyített, ugyanakkora
vagy nagyított mása. Errôl is tanultunk már. Azt is
tudjuk, hogy a rajzra a valódi méretet írjuk méret
számmal és mértékegységgel, ha az nem milliméter. A méretezés szabályaiban segít a Tudástár 6.
leckéje a tankönyv végén.
Ha ezzel készen vagyunk, érdemes a terveket
bemutatni a többi csapatnak. Nézzétek meg, mit
csináltak a többiek! Lehet, hogy ôk is ugyanarra
a problémára kerestek megoldást. Még az is lehet, hogy a legjobb ötleteket felhasználva egy új
közös tervet csináltok. Ha szükség szerint korri
gáltátok a tervet, kezdôdhet a számolás. Mibôl
mennyire lesz szükség? Írjatok listát az alapanya
gokról, az egyéb anyagokról (szegek, csavarok,
ragasztók stb.). A következô lista az elvégzendô
mûveleteket veszi számba, mindegyikhez írjátok
oda, hogy elvégzésükhöz milyen szerszámra, esz
közre, speciális védôfelszerelésre van szüksége
tek. Minden munkának legyen felelôse, és a munka jellegétôl, nehézségétôl függôen egy vagy
több segítôje a felelôsnek.
Nagyon fontos, hogy már a tervezésnek és a
kivitelezésnek is legyen idôterve. A legjobb, ha a
kivitelezés menetét az alábbihoz hasonló táblá
zatba foglaljátok.
Mûvelet

Szerszám,
eszköz

Védôfelszerelés

Felelôs

Segítô

Határidô

A projekt elvégzésére az iskolában 4 tanóra áll
rendelkezésetekre. Ezt délutáni iskolai vagy ott
honi csapatmunkával kiegészíthetitek. A tervezés
és a kivitelezés minden fázisát dokumentáljátok,
vezessetek projektnaplót (füzetben, rajzlapokon
vagy a megbeszélt felületen, az interneten). Ha va
lami akadályba ütköztök, kérjetek bátran segítsé
get, ha kell, módosítsátok közösen a tervet!
A projektzáró a 4. óra végén lesz, ahol érté
keljük a munkát, s használatba vesszük az alkotá
sokat.

Egy épület alaprajza és homlokzati rajzai
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B6

Régibôl újat
Mikor és miért van a „NE VÁSÁROLJ SEMMIT!”
világnap?

A „ne vásárolj semmit nap!” Észak-Amerikából in
dult el, s mára elterjedt, szinte az egész világon.
Onnan ered, hogy a hálaadás napja utáni elsô
pénteken indul a nagy karácsonyi bevásárlás, ahol
a sok csábító reklám, ajánlat hatására az emberek
sok olyan dolgot is megvásárolnak, amire több
nyire semmi szükségük nincsen. Ugye ismerôs?
November utolsó péntekén a „ne vásárolj semmit
nap!” a túlfogyasztás elleni tiltakozás. Tudatos
vásárlóként fontos, hogy csak azokat a dolgokat
vásároljuk meg, amire valóban szükségünk van.
Elôfordulhat, hogy van valamink, amire már
nincs szükségünk. Sokáig rakosgatjuk ide-oda,
majd a garázsba vagy a padlásra kerül.
1. Mit csinálhatunk azokkal a dolgainkkal, ame
lyekre már nincs szükségünk?
2. Volt-e példa arra, hogy valami régi vagy felesle
ges dologból valami újat készítettél? Mi volt az?
A számtalan lehetôség közül az egyik, a textíliák
– egészen kis darabok – újrahasznosításával fog
lalkozó foltvarrás (foltmozaik-készítés) az egész
világon elterjedt.
Tudtad, hogy a patchwork (foltmunka) technikát angol és ír
kivándorlók vitték a tengerentúlra. 1720-ig Amerika államai
nak nem volt saját textilipara, így a textil igen drágán érkezett az
óceánon át. A telepesek asszonyai a legapróbb textilmaradékot is
felhasználták. A foltvarrás közösségi munka lett, a hasznossága
mellett készítése kikapcsolódást, szórakozást is jelentett. A sok kis
apró textildarabból (foltokból) takarókat készítettek közösen. Kinek?
A 20 éves férfinek szabadságtakarót, a férjhez menô lánynak menyasz
szonytakarót, a más vidékre költözôknek búcsútakarót. Az élet min
den jelentôs eseményére készítettek egymásnak ajándék takarókat.

Munkálkodás

Amire szükségünk van:
· Kis darab maradék anyagok (inkább véko
nyabb, kevésbé foszlós anyagot válasszatok).
· Gépi varrócérna (a textil színével megegyezô
vagy egy árnyalattal sötétebb színû legyen).
· Közepes nagyságú varrótû (inkább hosszú,
vékony tût válasszunk).
· Tûbefûzô, amely megkönnyíti a varrótû be
fûzését.
· Olló: szabóolló a textil méretre, formára
alakításához, kézimunkaolló (hegyes kisolló
a cérna nyírásához).
· Mûszaki rajzlap (sablon készítéséhez).
· Szabókréta vagy illanó filc (elôrajzoláshoz,
fontos, hogy eltüntethetô nyomot hagyjon
az anyagon)
· Színes gyöngyök (mindenféle méretû, színû
maradék gyöngy, amit a díszítésekhez hasz
nálhatunk)
Öltéstechnika: elôöltés, más néven fércöltés

Szabás: Egyforma nagyságú kerek foltokra
lesz szükség. Készíts sablont kartonpapírból,
egy 10 cm átmérôjû körlapot, illeszd az anyag
fonákára, rajzold körbe, majd nyírj a vonal
mentén!

I. Jojó készítése
Kis darab maradék anyagok, szalagok felhasz
nálásával térhatású díszítményeket, virágokat
készítünk, melyeket felhasználhatunk ruházat,
táskák, dobozok, hajpántok díszítésére.
A folt színe és fonáka
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Fûzd be a tût a képeken látható módon. 20 cm
cérnára lesz szükség. Hajtsd ketté, és a két összefogott végét fûzd a tûbe.
Fogd meg az anyagot úgy,
hogy a folt fonáka legyen
felénk. Az anyag szélébôl
egy fél centimétert behajt
va elkészítjük az elsô öl
tést úgy, hogy a tûbefûzés
során képzett hurokba öl
tünk, így csomó nélkül indítjuk a varrást.

Te hány darab elkészítését tervezted? Mire fo
god használni?

A kész jojót továbbgon
dolhatod, és akár húsvéti
nyuszit is készíthetsz belôle.

II. Selyemvirágok
· Az alapanyag, amibôl a virágokat készítjük, ma
radék selyem- vagy szaténszalag, felhasználhat
juk az ajándékok csomagolásából megmaradt
szalagokat (ha többféle is van, az 1,5 centiméter szélességû legyen, amibôl dolgozunk).
· Mérôszalag.
· A többi kellék ugyanaz, amit már a jojó készítésénél is használtál.

Apró elôöltéssel haladunk, az anyagot körben
behajtva és betartva. Így dolgozz:
Tudod mit jelent a „betartás” kifejezés a varrásban? Amikor a
behajtás során a behajtott rész bôvebb, mint a hely, ahová be
hajtjuk. Így a mûvelet elvégzése során a felsô, bôvebb részt finoman
egyenletesen ráncoljuk (azaz betartjuk) úgy, hogy szépen simuljon
az alsó részre. Így rögzítjük az öltésekkel.

Ha körbeértél, lassan öszszehúzzuk a szálat, és
három öltéssel rögzítjük
a közepén.
Készen is van az elsô.
A közepét így is hagyha
tod, vagy díszítheted
gyönggyel. A jojókat ösz
szeillesztve, egymáshoz
öltve készíthetünk kompozíciót. Rádolgozhatjuk
egy ruhadarabra, díszíthetünk vele lakástextilt.

20

Az elsô lépés a szalag méretre szabása. A díszítéshez ferdén nyírják el a szalagokat, most ügyelj,
hogy a nyírás vonala a szalag szélére merôleges
legyen. A szalag hossza attól függ, hány szirmú
virágot szeretnél készíteni.
Számolj! Az 1,5 cm-es széles szalagból egy sziromhoz 3,5 cm szükséges. Ha a virág 4 szirmú, akkor
4 x 3,5, azaz ____ centiméter szalag szükséges. Ha a
virág 5 szirmú, akkor 5 x 3,5, azaz _____ centiméter.
Nyírj megfelelô hosszúságú szalagot, tedd le ma
gad elé, és mérj rá, 3,5 centiméteres szakaszokat.
Jelöld be, így:
Az anyag bal alsó
sarkából indulva elô
öltéssel haladva varrj
kapuvonalat az elsô
szakaszra!

A rajz szerint térj át a második, harmadik, negyedik, végül, ha ötszirmú virágot terveztél, az
ötödik szakaszra.

Néhány minta:

Most óvatosan, szépen lassan
kezdd el összehúzni a cérnát!
Látod, milyen szépen formáló
dik?
Ha szükséges, igazgasd egy
kicsit a ráncokat. Szorosra
húzd össze a közepét, rögzítsd
három öltéssel, majd varrhatsz rá gyöngyöt! Ezt is akkor tudod igazán
használni, ha többet is készítesz belôle. Fejleszd
tovább, találj ki új formákat! Tervezz különle
ges tárgyakat, készíts ajándékokat!

A foltvarrás egyik legkedveltebb technikája a
rátétes minták készítése. A nevébôl is kitalálhat
juk a készítés módját. A foltokat valamilyen el
rendezésben rátesszük egy alapra, varrással rög
zítjük.

B6 Régibôl újat
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Az elemekbôl kettôt, színt színre fordítva,
az éleket szépen összeillesztve, apró öltésekkel
összevarrjuk. Így haladunk sorban, míg minden
foltot hozzá nem varrtunk a kompozícióhoz. Ha
készen vagyunk a varrással, újra vasalunk, majd
az elôöltést eltávolítva kiszedjük belôle a papírt.
Ugye milyen szép, szabályos foltokból álló
kompozíció készült? Most már elhelyezhetjük
az alapon, s rávarrjuk, apró, láthatatlan ölté
sekkel. Ezt az eljárást papírtechnikának is ne
vezik, mert a készítése során papírsablonokkal
formázzuk, s varrjuk össze a foltokat.

A képeken is látszik, hogy nem rossz foltokból
készülnek a bemutatott szép munkák, hanem na
gyon szabályosan eldolgozott elemekbôl állnak
össze a minták. Bizony nem könnyû ezt ilyen szé
pen megcsinálni, ezért a foltvarrók segédeszközt
használnak, mégpedig egy papírsablont.
Elôször lerajzoljuk, hogy mit szeretnénk kirakni
a foltokból. A képet elemenként kartonpapírra
rajzoljuk, majd szépen körbenyírva sablont ké
szítünk. Az egyes sablon elemeket ráhelyezzük
a textil fonákára (rárajzoljuk, a gyakorlottabbak
gombostûvel rögzítik), s a szélétôl 5-6 milliméterre, varrásráhagyással kiszabjuk. A sablonok
elhelyezésénél mindig ügyeljünk a színekre, az
anyag mintájára, hogy a folt a legjobban mutató
mintaelembôl készüljön.
A varrásráhagyást
ráhajtjuk a papírra,
és szépen betartva,
ha kell, elôöltéssel
rávarrjuk. Ha körbe
értünk, rögzítjük (el
varrjuk) a szálat. Ha
a mintánk minden
foltjával készen va
gyunk, alaposan va
saljuk, szép éleket
készítünk a foltnak.
Játék a formákkal, színekkel
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B7

Élô néphagyomány
Van-e hímzéssel díszített tárgy, ruhadarab
a környezetedben?

Mire gondolhatott Kodály Zoltán, amikor ezt
mondta? „A kultúrát nem lehet örökölni. Az elô
dök kultúrája egykettôre elpárolog, ha minden
nemzedék meg nem szerzi magának.” Történe
lembôl tanuljátok, hogy az egyes történelmi ko
rokban hogyan éltek az emberek. Életvitelük,
környezetük csak nagyon lassan változott, sok
szor évszázadokon át az egyes generációk ugyan
úgy éltek, mint az elôdeik. A felfedezésekkel, a
technikai környezet fejlôdésével a világ változása
felgyorsult, napjainkra pedig e változás elképesztô sebességet öltött.
1. Tudtok példát mondani alapvetô változást ho
zó felfedezésekre, találmányokra?
Az ilyen gyors életmódváltozás során, ha nem vi
gyázunk rá, eltûnhetnek az értékeink, megváltoz
nak a szokásaink, elveszhetnek a hagyományaink.
Kodály Zoltán (1882–1967) zeneszerzô, népdalgyûjtô, ze
nepedagógus. Munkásságára épül ma hazánkban az iskolai
ének-zene oktatás. 1905-ben, elsô népdalgyûjtô körútján ismerke
dett meg Bartók Bélával, s rá egy évre megjelent közös kiadványuk
Magyar népdalok címmel. Egyesületet alapítottak, s azt tûzték ki
célul, hogy szerte a Kárpát-medencében összegyûjtik, feldolgozzák
a magyar népdalokat, népzenét. 1907-tôl a Zeneakadémia tanára,
majd igazgatója, s megalapítja a Kodály-iskolát. Kidolgozza világ
hírû módszerét a fiatalok énektanításáról, s tanítványai viszik, ad
ják tovább szellemiségét, generációkon át. Munkássága nyomán az
1950-es években terjedt el a mindennapos éneklés az iskolákban.

2. Miért volt jelentôs Kodály és Bartók tevékenysége?
Az elmúlt tanévben már bekukkantottunk
nagyanyáink, dédanyáink tulipános ládájába.
Megnéztük, hogy mibôl állt egykor a kelengye, s
megismerkedtünk a férfi-, nôi viselet ruhadarab
jaival.
3. Fel tudjátok sorolni?
Eredeti lakástextileket, viseleteket múzeumokban, tájházakban láthatunk, újonnan, de eredeti

formában készült darabokat használnak hagyo
mányôrzô csoportok, táncosok, énekesek. S van
egy új irányzat a divat és dizájn világában, amikor
a tervezôk, iparmûvészek a népi kultúra világából
merítve, korunk használati tárgyait, ruhadarabjait
gondolják újra, s alkotnak különleges darabokat.
4. Láttatok már ilyen ruhákat?
Ha valaki szeretné megismerni a népi díszítô
mûvészetet, azon belül a népi hímzést, bizony
kis lépésekben haladva, nagyon sokáig kell róla
tanulnia, annyira gazdag és sokféle a Kárpát-me
dence hímzéskincse. Tájegységenként eltérô az
anyaghasználata, a forma- és színvilága, az öltés
technikája.
Rendszerezzük tudásunkat a hímzésrôl! A hím
zéssel történô díszítési mód az egyik legôsibb az
emberiség történetében. Ókori leletek tanúsága
szerint már akkor is használták. Mire hímezhe
tünk? Szinte mindenre, ami tûvel átszúrható.
Alapanyagunk lehet szövött vagy hurkolt tex
tília, filcanyag, bôr. A hímzéshez fonalat haszná
lunk, melynek kiválasztásakor igazodnunk kell a
hímzés alapanyagához. Ha népi motívumokkal
dolgozunk, akkor a hagyományokhoz is.
A hímzés legfontosabb eszközei
• Hímzôtû, amit szintén az alapanyaghoz választunk. Sûrû szövésû anyagokhoz mindig hegyes
tût használunk. Ha az anyag finomabb, akkor
a vékonyabb, ha durvább, akkor a vastagabb,
erôsebb, nagyobb fokú tûket részesítjük elônyben. Laza szövésû anyagokhoz, ahol a szövet
szálai között bújtatjuk a tût, tompa végû
hímzôtût használunk. Vannak speciális tûk,
például bôrvarráshoz.
• Tûbefûzô: praktikus segédeszköz, mely megkönnyíti a fonal befûzését a tû fokába.
• Gyûszû: kis fémsapka, melyet általában jobb
kezünk középsô ujján (jobbkezesek) viselve,
könnyebben tudjuk a tût áttolni az anyagon.
• Hímzôkeret: segítségével ki tudjuk feszíteni
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a kézimunkát vagy egy részét. Erre akkor van
szükség, ha nagyobb öltésekkel dolgozunk, s
kézben tartva már tudjuk elég feszesen tartani
az anyagot.
• Olló: a kézimunkázáshoz kicsi, hegyes, éles ké
zimunkaollót szerezzünk be. Sokszor használ
juk a munka során, ezért akik rendszeresen hí
meznek, szalagra kötve a nyakukba akasztják,
így mindig kéznél van.
• Tároló: egy kosárka vagy bélelt doboz segít ab
ban, hogy felszerelésünket mindig egyben tart
hassuk. Kiegészíthetjük még gombostûvel, var
rásfelfejtôvel, fércelôcérnával, rajzeszközökkel,
szabócentiméterrel.

Laposöltés

Gyûszû, tû, cérna

Hímzôkeret,
fonalak,
kézimunkaolló

Száröltés
Fonalak egyik
tárolási módja és
többféle hímzôtû
és tûbefûzô
a varróeszközök
között

Hímzésnél a hímzôtût hüvelyk-, mutató- és kö
zépsô ujjunk közé fogjuk úgy, hogy mutató- és
középsô ujjunkkal megtámasztjuk, hogy a szúrás
helye mindig pontos legyen. Ez elengedhetetlen
a szép, szabályos minták kialakításához. Alapve
tôen háromféle öltéstípussal dolgozunk. Ezek:
• Laposöltések: Jellemzôje, hogy az öltés mindig
egyenesen, laposan ráfekszik az anyagra. Kü
lönféle változatait az öltések iránya és egymás
hoz való illeszkedése adja. Alkothatnak vona
lat, vagy kitölthetnek egy felületet. Laposöltés
a száröltés, a gépöltés (tûzôöltés), az elôöltés
(fércöltés), tömôöltés (stoppolás).

24

gépöltés
(tûzôöltés)

Elôöltés (fércöltés)

Keresztöltések: Számolásos technika, melynek
során két vagy több egymást keresztezô szá
lat öltünk, amit szemnek nevezünk. Innen ered
az elnevezése a keresztöltéses munkáknak: ke
resztszemes. A mintát négyzetrácsos papíron
tervezzük, s olyan anyagra készítjük el, melynek
szálai számolhatók (ritkább: lenvászon, kanavász,
gyakran lyukacsos: kongrészövésûek). Ismerünk
egyszerû és álló keresztöltést, csillagöltést, bo
szorkányöltést, csavart boszorkányöltést.

• Láncöltések: Fô jellemzôje, hogy az elôzô két
öltéscsoporttól eltérôen a szál nem egyenesen,
hanem meghajlítva helyezkedik el az anya
gon. A hajlítás módja, mértéke szerint sokfé
lét megkülönböztetünk. A láncöltések alkal
masak vonalas minták készítésére és felületek
kitöltésére is. Típusai: egyszerû láncöltés, ágas
öltés, huroköltés (egyszerû, ritkított, sûrített,
csoportos, keresztezett).

Egyszerû láncöltés

Egyszerû keresztöltés

Boszorkányöltés

Sûrített huroköltés

B7 Élô néphagyomány
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Napjainkban az internet világában néhány kattintással részletes leírást, rajzot, videót találunk az
egyes öltések kivitelezési folyamatáról. Azonban
a mondás, miszerint gyakorlat teszi a mestert, itt
is igaz. A legkönnyebben úgy lehet megtanulni
hímezni, ha valaki megmutatja, megkezdi, vezet
lépésrôl lépésre. Az internet elôtti korokban családban, iskolában sajátították el a hímzéstechnikát, fôként a lányok, de voltak olyan ágai is,
melyeket kifejezetten férfiak mûveltek, például a
szûcshímzések.
A különféle öltéseket úgy sajátították el, gyakorolták be, hogy mintakendôket készítettek. Ez
abból állt, hogy egy új öltésbôl legalább egy sort
hímeztek a mintakendôre. Egész kis gyûjteményt
alkottak meg így, melyek mára értékes darabjai
lettek a néprajzi gyûjteményeknek. Ma inkább
gyakorlás céljára készítünk mintakendôt. Ha egy
öltést jól begyakorlunk (ahogy a régiek mondták:
„beleáll a kezünkbe”), kevesebb figyelemmel is
tudunk szépen, egyenletesen dolgozni. Ezért a
hímzés, a kézimunkázás szórakozás, kikapcso
lódás is volt, sokszor együtt hímeztek a lányok,
asszonyok jót beszélgetve, tanultak is egymástól.
Újabb és újabb mintákat találtak ki, cseréltek
egymás között.

nûleg azért, mert az igen színes, sokféle virág
motívumot tartalmazó mintákat díszítményként
nyomtatva sokféle ruhadarabon (pólókon, sap
kákon, kendôkön) használják. Sok használati
tárgyon és sok, turistáknak szánt dísztárgyon
(szuveníren) akkor is találkozunk vele, ha nem
érdeklôdünk, foglalkozunk népmûvészettel. Aki
járt közületek hagyományôrzô mûvészeti foglal
kozásokra, biztosan sokkal többféle hímzést tud
felsorolni, s ismeri az egyes vidékek díszítményei
nek jellemzôit is.

Munkálkodás
Önállóan dolgozz! Vedd elô a B7/1 mellékletet,
amely a Kárpát-medence népmûvészeti táj
egységeit ábrázolja!
• Jelöld be lakóhelyedet a térképen!
Olvasd el figyelmesen a következô olvas
mányt! Egy-egy tájegység népi hímzését bemutató leírást és jellegzetes kézimunkákról
készült fotókat találsz benne.
• Azonosítsd be a térképen a tájegységet, s
rajzolj oda kicsiben egy jellemzô motívumot!

Válogatás népi hímzésekbôl (Olvasmány)

Mintakendô

A népi hímzésekrôl tanulva nem mehetünk el
az úri hímzések mellett. Az uralkodók, nemesek,
módosabb gazdák, polgárok gazdagon hímzett
ruhadarabokat és lakástextileket használtak.
Az egyházak is használtak különféle textíliákat
(például a miseruhákat, illetve a templomok dí
szítésére). Ezek anyag-, szín- és formavilága,
szimbolikája erôsen hatott a népi hímzések vilá
gára is.
1. Mit gondolsz, miért?
2. Meg tudsz nevezni Kárpát-medencei népi hím
zést?
Ha megkérdezzük az embereket errôl, a többségüknek rögtön a kalocsai jut eszébe. Valószí

26

Boldog település az Alföld és a Felföld határán
fekszik Pest megyében. Népmûvészete, különösen
a nôk ruháját díszítô fehérhímzés egyedi és külön
leges. A bemutatott terítô fejre és nyakba való
kendôminták felhasználásával készült. A minták
szabadkézi rajzok, a felületen, ferdén sorakozó
laposöltéssel, száröltéssel hímezve. A rózsák közepén finom cérnával készült pókozás található.
A szélek íveltek, sûrû huroköltéssel eldolgozottak,
az ívek mentén elhelyezkedô lyukak csipkeszerûvé
teszik.

Boldogi
terítô

A szûr a pásztorember legkedveltebb ruha
darabja volt. A pusztán élô férfiak viselték.
Alapanyaga a szûrposztó volt, amit a csapók
készítettek. A debreceni szûrt három helyen dí
szítették, az aszajon (alján), a vállán és a hátán.
Jellemzôje, hogy a nagy virágmotívumok közét
is kitöltötték. Eleinte rózsa- majd késôbb rozma
ringlevél-mintával.
A szûrt férfiak, a
szûrszabók készítet
ték. Gyapjúfonallal,
fôként laposöltéssel dolgoztak, de
alkalmaztak száröltést, huroköltést és
láncöltést is.

A dunántúli fehérhímzések közül a legszebbek
a jegyingek. A Somogy megyében lévô Karádon az
volt a szokás, hogy a menyasszony mindegyik ba
rátnôje hímzett egy díszesen kivarrott férfiinget a
vôlegénynek. Ezt együtt varrták, a menyaszszony
házánál összegyûlve. Öltéstechnikája: laposöltés,
száröltés és lyukhímzés. Az eredetit fehér fonállal
hímezték, késôbb szí
nessel is varrtak. Ma te
rítôket, futókat készítenek a gazdag motí
vumvilágú aprólékos
hímzéssel.

Debreceni cifraszûrön látható
díszítés

A Borsod megyei
matyóság fôvárosa
Mezôkövesd, de ide
tartozik Szentistván
és Tard is.
A legrégibb kézimun
kák szálszámolásos,
vagdalásos, majd keresztszemes hímzé
sek voltak, ezt kö
vették a szabadrajzú
Mezôkövesdi
matyó terítô
kézimunkák, melye
ket ma mindenütt a matyó hímzéssel azonosítunk.
Ebbôl mutat egy példát a képen látható terítô.
Nyolc színt használnak: piros, kék, narancs, zöld,
bordó, parasztrózsaszín, püspöklila, lángpiros.
A minták laposöltéssel, száröltéssel készülnek.

Drávaszög a Duna és a Dráva zugában, Baranya déli részén található. Jellegzetes fôkötôhím
zéseik sehol másutt nem találhatók. Általában
fekete alapanyagra, muszlinra, selyemre fehér
fonállal hímeztek. Egyedi hímzéstechnikájuk az
apró láncöltésekkel keretezett vastagvorás, mely
olyan laposöltés, ami csak a munka színén fedi
le az anyagot. A múzeumokban több mint két
száz fôkötôt ôriznek. Mintáikból különleges da
rabokat, lakástextileket tervezhetünk.

Drávaszögi terítô
fôkötômintával

Kolozsvár és Nagyvárad között, a Sebes-Körös
és a Kalota-patak ölelésében Kalotaszeg vidékén
a varrottas készítése az asszonyok feladata volt.
Maguk termesztették a kendert, amibôl fonalat
készítettek, abból vásznat szôttek. A vászonra
íróasszonyok régebben koromlével, késôbb kékí
tôvel írták elô a mintát, innen az írásos varrottas
elnevezés. Munkáikat kék vagy piros házicérnával,
gyapjúfonallal, bolti pamut
fonallal varrták. Mindig csak
egy színnel dolgoztak. Az
írásos öltéseknek két fajtája
van, a kisírásos és a nagy
írásos. Mindkettô a láncöl
tésbôl vezethetô le.
Kalotaszegi írásos terítô

Karádi terítô

A mai Nógrád megye területén van Palócföld,
melynek díszítômûvészete három csoportra külö
nül. Szécsény környéke (Hollókô, Lóc, Rimóc,
Varsány, Sipke), ahonnan a bemutatott szakács
ka mintája is származik. A dél-nógrádi dombvidék (Galguta, Bánk) és Salgótarján (a megyeszék
hely) vidé
 ke (Kazár, Vizslás). A szakácska nem
más, mint a nôi és a férfiviselet egyik alapdarab
ja, a kötény. Fehér vászonból készült, téglalap alakú, egy szél szélességû (egy szél = a szövôszék szélessége). Hosz
szú színes szalagját hátul
ról elôrehozva csomózták,
úgy, hogy elöl hosszan le
csüngött. Díszítése mindig egy vagy több csíkban
helyezkedett el, a kötény
alján. Színe fôként piros,
kevés kékkel. Lapos- és
száröltéssel készül, a minta
elemek ismétlôdésével.
Palóc szakácska

B7 Élô néphagyomány
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Sárköz a régi Sárvíz torkolatvidékén található,
a Duna mentén. Viseletükre itt is jellemzô volt,
hogy koruk és családi állapotuk szerint öltöztek.
A lányok pártát hordtak, az asszonyok fôkötôt.
A gyermektelen asszonyok fátyolt (bíbort) és boj
tot (safringot) is tettek a fôkötôre, melyet az elsô
gyermekük megszületéséig hordtak. Egy ilyen
fôkötô fátyol (bíborvég) mintáját felhasználva
készült a terítô. Nagyon finom, apró öltésekkel:
száröltéssel, hamis laposöltéssel, holbeinöltéssel,
az eddigi munkáktól eltérô színek használatával.
Gyakran használtak arany- és ezüstszálakat is. Fô
motívuma a tulipán.

• Megtaláltad-e lakóhelyed népmûvészetét a be
mutatott tájegységek leírásában? Ha nem, me
lyik bemutatott tájegység van lakóhelyed köze
lében?
Szorgalmi feladat: Gyûjts képeket az interneten az
egyik bemutatott tájegység viseletérôl, lakástexti
leirôl. Az összegyûjtött képekbôl készíts vetített
bemutatót. A csoporttagok között be is oszthatjátok a tájegységeket. Mutassátok be egymásnak a
munkátokat, egészítsétek ki a tankönyv olvasmá
nyát.

Munkálkodás

Sárközi bíborvég

Torockó az Erdélyi-érchegység keleti lábánál
található. Vastag, durva szövésû vászonra, szôrvagy pamutfonallal dolgoztak. Öltéstechnikájuk:
fôként laposöltés, a minták közepét keresztöltéssel, ráccsal vagy boggal töltik ki. Kétágú virágmotívum a fô mintaelem, kedvelték a tulipános,
liliomos, gránátalmás motívumokat. Egy színnel
dolgoztak, régebben rozsdabarnával, késôbb vö
rössel, kékkel. Használták párnavégek, lepedôk,
törölközôk díszítésére. Ruháik közül a nôi ingeket
hímezték, finom fehér gyolcsra, vörös, kék vagy
fekete hímzést készítettek, tömött laposöltéssel.

Légy dizájner! Tervezz, alkoss!
Feladat: A megismert népi hímzések közül egy
közösen kiválasztott minta, motívum alkal
mazásával tervezz díszítményt valamely meg
lévô használati tárgyra vagy ruhadarabra!
Elképzelésedet rajzold le a füzetbe! Több rajzot is készíts:
• a ruhadarab vagy más használati tárgy rajza,
• a minta, motívum elhelyezkedése (össz
hatás),
• a minta vagy motívum színes, méretarányos
rajza M 1:1 (ha nem fér a füzetbe, dolgozz
rajzlapon, csomagolópapíron),
• a hímzés során alkalmazott öltéstípusok (ha
valamelyiket még nem használtad vagy csak
átismételnéd, elôször mintakendôn gyako
rolj)!
Milyen anyagokra, és eszközökre lesz szüksé
ged
• az elôrajzoláshoz,
• a minta hímzéséhez?
Ha készen vagytok, tartsatok divatbemuta
tót „Gombold újra!” címmel, készítsetek fo
tókat, rendezzétek mappába, poszterbe vagy
infografikába, megmutatva az inspirációt és a
kész mûvet is.

Tudtad, hogy a „Gombold újra” öltözéktervezési pályázatot
2011-ben hazánk uniós elnöksége alatt hirdette meg a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Design Terminál és
a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem? Három kategóriában várták
a pályamûveket: látványruha, hétköznapi ruházat, kiegészítôk.
Az elsô pályázat olyan sikeres volt, hogy azóta rendszeresen
meghirdetik. A cél az, hogy a tervezôk újraértelmezzék a Kárpátmedence tradicionális magyar divattörténeti értékeit.
Torockói hímzés
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B8

Fehérjében gazdag
élelmiszerek
Mirôl kaphatta nevét a fehérje tápanyag?

1. Az elmúlt tanévben foglalkoztatok a vitaminban, ásványi anyagban és szénhidrátban gazdag élelmiszerekkel. Soroljatok fel mindegyik
re példákat! Mi e tápanyagok szerepe?
Fehérjében gazdag élelmiszerek
Az élôlények szervezetének fô építôanyagai a
fehérjék. Az állati és emberi szervezet fehérjé
ket csak fehérjékbôl tud elôállítani, ezekhez a
táplálékkal tud hozzájutni. Hiányukban elma
rad a növekedés, legyengül a szervezet. Testünk
elkezdi felélni, elhasználni saját fehérjéit, így
csökken az izomzat tömege is. A fehérjéket szer
vetlen anyagokból a növények képesek nagy
mennyiségben elôállítani (kisebb mennyiség
ben a mikroszervezetek), de a növények álta
lában nem gazdagok fehérjékben. Ezért is nagy
jelentôségûek a fehérjegazdag, többnyire állati
eredetû élelmiszerek. A növényi fehérjék viszont
olcsóbbak, ezért ezekre is nagy szükség van.
Mivel az étel romlását okozó baktériumok, pe
nészek szaporodásukhoz fehérjéket igényelnek,
a fehérjékben gazdag ételek általában gyor
sabban romlanak (hacsak nem szárazak, mint pl.
a szárazbab).
2. Soroljatok fel élelmiszer-higiénés szabályokat
a tavalyi tananyag alapján!
A tej mint táplálék
A tej az emlôsállatok kölykeinek tápláléka. Ember esetében anyatejnek nevezzük. Ebben minden táp- és védôanyag megvan, ami az újszülött
egészséges fejlôdéséhez szükséges. A csecsemôk
táplálására sokféle tápszert kidolgoztak, de
egyik sem olyan jó és hasznos, mint az anyatej.
Minden emlôsállat kölykének a legjobb táplálék
a saját anyjának, saját fajának teje.

Az ember feltehetôen már 10 000 éve háziasította a kecskét, ez idôtôl származik a tejfogyasztás, ami kibôvült a legkésôbb 9000 éve háziasított
juh és szarvasmarha tejével. Néhány más állat
tejét is fogyasztják: a bivalytejbôl készül többek
között a valódi mozzarella sajt, máshol a rénszarvas, jak, szamár, ló tejét (kancatej) is hasznosítják.
Ezek közül az ember számára a szamár-, ló- és
kecsketej a legegészségesebb, az hasonlít legjobban az anyatejhez, viszont a tehéntej a legkeresettebb és a legolcsóbb – mivel a tehén tejhozama
a legnagyobb, akár napi 20 liter.
Tudod-e, hogy a kereskedelemben tej néven kapható termék
szarvasmarhatej? Minden más tej nevében fel kell tüntetni,
hogy a termék melyik állat teje (pl. a kecske tejét csak kecsketej
néven lehet forgalmazni).

A tej tehát a növe
kedésben lévô fiatal
szervezet természe
tes tápláléka, tápanyagai a gyors nö
vekedés igényét szolgálják. Fehérje-, ás
ványianyag- és vita
mintartalma magas.
Tejcukor- és zsírtartalma energiát szol
gáltat és védi a bélrendszer egészségét. A szop
tatós koron túl azonban már más az állatok és az
ember tápanyagigénye, azt zömében tejbôl már
nem ajánlott fedezni. Élnek köztünk olyanok is,
akik a tejet, annak valamelyik összetevôjét nehezen emésztik meg – legtöbbször a tejben természetesen jelen lévô cukrot, a tejcukrot vagy
idegen szóval laktózt. A tej mint élelmiszer másik
problémája, hogy minôségét nem ôrzi meg sokáig.
Ezen hôkezeléssel, hûtve tárolással vagy tartósabb
tejtermékek készítésével lehet segíteni. Mindemellett a tej – a túlzások elkerülésével – a többség számára egészséges táplálék, csakúgy, mint a
tejtermékek.
Borjú etetése egy tehenészetben
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A higiéné érdekében a nyers tejet hôkezelik,
hogy állati betegséget ne terjesszen. Ez forralás
lehet, vagy az elterjedtebb, kíméletesebb pasztô
rözés, pasztörizálás. Az eljárást felfedezôjérôl és
elterjesztôjérôl, a híres francia mikrobiológusról,
Louis Pasteurrôl (ejtsd: Lui Pasztôr) kapta nevét.
Lényege, hogy a terméket gyorsan felmelegítjük
60-90 °C-ra, majd gyorsan lehûtjük. Ez elég a kór
okozók elpusztításához, de a termék kevésbé vál
tozik meg, mint a forrásig melegítésnél. Pasteurtôl
függetlenül, de néhány évvel korábban a magyar
Preisz Móric is alkalmazott pasztôrözést. Erede
tileg mindketten borok romlásának megakadályo
zására dolgozták ki ezt a módszert.
Csak forralt vagy pasztôrözött tejet,
illetve ilyen tejbôl készült tejterméket fogyassz!

Munkálkodás
A tej miért nem átlátszó? Részben a zsírcsep
pecskék, részben a fehérjék miatt.
I. Tejzsír vizsgálata
Csapatban dolgozunk. Egy nagyobb, átlátszó
mûanyag edénybe önts vizet, és világítsd át
lézermutatóval vagy zseblámpával, mobiltelefonnal. A fénysugarat oldalról figyeld!

A lézermutatóval még véletlenül
sem szabad szembe világítani! Mara
dandó sérülést okozhat!

Ezután önts pár csepp tejet a vízbe, és mi
közben elkevered, világítsd át továbbra is! Mit
tapasztalsz?
A jelenség a fényszórás: azt mutatja, hogy a
tej nem egynemû folyadék, hanem van benne
két különbözô folyadék, aminek határán szó
ródik a fény. Az egyik folyadék egy vizes oldat,
a másik a benne eloszlatott apró olajcseppek
– ez a tejzsír. Ezeket a cseppeket mikroszkóp
alatt is meg lehet figyelni.
Ha zsíros házi tejet mozdulatlanul tárolsz,
a zsír fel is jön a felületére – ez a tejszín, ami
a tetejérôl összegyûjtve: lefölözve már egy
tejtermék. Csakúgy, mint a tejföl, ami a tej
színbôl savanyítással készül.

II. Fehérjék kimutatása
A tej fehérjéit kicsapatással lehet legegysze
rûbben kimutatni. Adj a tejhez kevés ecetet
(0,5 deciliter tejhez kb. 1 kávéskanálnyit). Lassan kevergesd, és várj! Próbáld teaszûrôn vagy
tiszta konyharuhán át leszûrni, vagy öntsd ki
egy nem fehér tányérra, és vizsgáld meg! Mit
tapasztalsz?
III. Sajtkészítés
A II. kísérletben megfigyelt kicsapódott anyag
zömét egy tejfehérje, a kazein adja. Neve a
sajt latin nevébôl (caseus, ejtsd: kázeusz) ered,
mivel ez sajt (és a túró) fô összetevôje.
Az általad tanult idegen nyelven hogy hív
ják a sajtot?
A visszamaradt sárgás folyadék a tejsavó.
Más eljárással, nem ecettel készítve jó szomj
oltó. A savó másféle fehérjéket is tartalmaz,
ezek könynyen emészthetôek, és gyorsan
felszívódnak a szervezetünkben. A sportolók
gyakran fogyasztanak savófehérjét (többnyire
porként árulják), hogy gyorsabban erôsödjön
az izomzatuk.
A sajt és a túró készítéséhez a kazeint nem savanyítással,
hanem tejoltó hozzáadásával nyerik ki. A visszamaradó
savóból forralással kicsapható a savófehérje. Ez a tejtermék az
erdélyi konyhában, juhtejbôl készítve az orda, az olasz konyhá
ban, tehéntejbôl a ricotta.

A kazein nemcsak melegítésre, hanem a tejsav
hatására is kicsapódhat. Az elöl hagyott (nem
hûtôben tárolt) tejben tejsavbaktériumok szapo
rodnak el, amik a tejcukrot tejsavvá alakítják.
A tej savanyúvá válik és megsûrûsödik: ez az
aludttej. Ezektôl a baktérumoktól nem kell félni,
sôt ôk szinte harcostársaink sok betegség ellen.
A tejtermékek között kiemelten egészségesek
a savanyított tejtermékek: a joghurt, a kefir, az
aludttej stb. Ezek tovább eltarthatók, mert a bennük lévô tejsav gátolja a romlást. Mindhárom
házilag is elkészíthetô.

Így készül a sajt
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Munkálkodás
Házi joghurt készítése

Csapatban dolgozunk.
Hozzávalók:
· tej (ez lehet házi, pasztôrözetlen is, hiszen fel
forraljuk),
· szobahômérsékletû natúr joghurt (olyat válassz,
amit, mikor megveszed, egy héten belül el kell
fogyasztani a tovább elálló, tartósított joghurtokban nincs elég hasznos tejsavbaktérium),
· újságpapír (a hôszigetelô csomagoláshoz)
Szükséges eszközök:
· tejeslábas,
· tejhez használt fakanál,
· dunsztosüvegek tetôvel,
· ételhômérô,
· kanál,
· elektromos sütô vagy befôttek dunsztolására
alkalmas hôtartó doboz, hûtôtáska

Tejsavbaktériumokkal készül a tejföl és sajtok egy része
is, továbbá a savanyú káposzta, kovászos uborka. Szüre
telésük után a kakaó- és kávébabot is tejsavbaktériumokkal
erjesztik, így a csokoládé és kávé ízének kialakításában is részt
vesznek. Más tejsavbaktériumok az emésztôrendszerünkben
élnek, és segítenek egészségünk megôrzésében. Gyümölcs- és
zöldségfogyasztással segítheted munkájukat. Tanulmányaid
során e baktériumok fontosságáról még többet fogsz megtudni.

Elkészítés:
Folyamatosan kevergetve forraljátok fel a tejet!
Ha elkezd habzani, könnyen kifut, ezért gyorsan
hagyjátok abba a melegítését! A tejet töltsétek
szét elômelegített befôttesüvegekbe, zárjátok le
tetôvel!
Hagyjátok hûlni! Amikor 45-50 °C-ra csökken a
hômérséklete, beoltjuk joghurtbaktériumokkal:
üvegenként tegyetek bele egy evôkanál natúr
joghurtot, és újra zárjátok le!
Ezután kezdôdhet a tejsavas erjesztés. Ezt
kétféle baktérium végzi, az egyik 46-48 °C-on
dolgozik. Próbáljuk a joghurtot e hômérséklet
közelében tartani. Egyik módja, hogy a befôt
tesüvegeket 45-50 °C-ra állított elektromos sü
tôbe tesszük, majd 1,5-2 óra múlva lekapcsoljuk
a sütôt. Másik módja, hogy a befôttesüvegeket a
beoltás után rögtön hôszigetelô dobozba, csoma
golásba tesszük, ahol lassan hûlnek le.
Miután körülbelül szobahômérsékletûre hûl
tek, még 1 napig tartsuk ezen a hômérsékleten,
ekkor dolgozik a másik baktérium. Utána hûtô
ben tárolhatjuk egy-két hétig.
Az ilyen házi natúr joghurt általában elsôre is
nagyon finom lesz, de lehet próbálkozni a tej, az
oltásra használt joghurt, az erjedési hômérsék
let és idô változtatásával. Ha gyümölcsjoghurtot szeretnél, keverj hozzá gyümölcsöt és mézet
vagy lekvárt! Sajnos a bolti gyümölcsjoghurtok
ban sokszor annyi a hozzáadott idegen anyag
(cukor, aromák stb.), hogy az már nem tekinthe
tô egészséges választásnak. Keresd a hozzáadott
cukroktól mentes natúr joghurtokat!

középső, sűrűn folyó fehérje

csírakorong
külső, hígan folyó fehérje

tojáshéj

sárgája

tojáshéj
védőbevonata

jégzsinór

légkamra

A tojás
A madarak utódaiknak a tojásba „csomagol
ják” a táplálékot fejlôdésük elsô szakaszára.
A tojás tápanyagai a sárgájában (vitaminok,
zsírok, fehérjék) és a fehérjében (fehérjék) ta
lálhatók.

A madártojás szerkezete
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A sárgája vizes közeg, mint minden sejt. Benne
apró zsírcseppek találhatók, amiket egy lecitin
nevû anyag vesz körül, és teszi lehetôvé, hogy a
sárgája vizes közegében eloszlatva maradjanak.
Sárga színét leginkább a takarmány növényi
színanyagai okozzák. A túl sokáig fôzôtt tojás sár
gája zöldes színt vesz fel. A sárgája is tartalmaz fe
hérjét, de a tojásfehérje a tojás fô fehérjeraktára.
A fehérje, mint tápanyag, a tojásfehérjérôl kapta
nevét. A tojásfehérje három rétegre tagolódik,
egy belsô vékony, a középsô sûrûn folyó és a külsô, hígan folyó rétegre. A tojás könnyen emészthetô táplálék, változatosan készíthetô el.
Tükörtojás sütésekor a külsô, hígan folyó rész hamarabb sül,
mint a középsô részek. Ezen úgy tudunk segíteni, ha a sütés ele
jén a sárgáját és a mellette lévô sûrûn folyó részt meghintjük sóval.

A tojásfehérje habbá verhetô. Fehérjetartalma
fizikai hatásra kicsapódik, a fehérje megszilárdul.

0 perc

1 perc

2 perc

3 perc

5 perc

7 perc

9 perc

11 perc

13 perc

15 perc

A tojás megszilárdulásának folyamata fôzéskor.
Hány percig kell fôzni a lágytojást és a keménytojást?

4. A húsleves csigatésztával, rántott hús burgo
nyapürével, csokitorta, jeges kávé menü elkép
zelhetô tojás felhasználása nélkül? Indokold
válaszod!
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A húsok és a hal

Különbözô húsok

A hús az állatok izomzata. Mivel az izom fô fel
adata, az összehúzódása az izomfehérjék mûkö
désének eredménye, nem meglepô, hogy a hú
sok fehérjékben gazdagok. A különbözô húsok
tulajdonságai abból adódnak, hogy az izmok is
más-más mûködésûek. A tartós munkához szokott
izmok vörösebbek, sötétebbek. Az emlôsök test
középi húsai könnyebben puhulnak, a végtagok és
a nyak felé egyre hosszabb sütés-fôzést igényelnek.
A halaknak a vízben nem kell tartaniuk magukat,
izmaik nem dolgoznak folyamatosan, ezért húsuk
általában fehér, könnyen puhuló. A húsok közül a
hal elôállítása igényli a legkevesebb takarmányt,
húsuk változatosan elkészíthetô, tele van egészséges tápanyagokkal. A szálkákat kis gyakorlat
után könnyen el lehet távolítani evés közben.
Ezért gyakrabban kellene halat választanunk!
5. Gyûjtsetek recepteket hazai halfajták elkészíté
séhez!

Halválaszték

Külföldön a húsokhoz sorolják a nálunk kevésbé népszerû ge
rincteleneket is: csiga, kagyló, rák, tintahal stb. is. Az éticsigát
nálunk csak éhínség idején fogyasztották, de Franciaországban
drága, keresett ínyencfalat.

Az izomrostok közt zsír és kötôszöveti hártyák
lehetnek. Ezek is hozzájárulnak az elkészült hús
ízéhez, például a hártyás, inas részek adnak jó
ízt és sûrûséget a húslének, „szaftnak”, viszont
sütéskor a húst összezsugoríthatják, és rágósak
maradhatnak. Pörköltbe, húslevesbe az inas, kö
tôszövetes, csont melletti részek a legjobbak,
színhúsból íztelenek maradnak. A hosszú fôzés,
párolás során a nem hús jellegû részek zömmel
eltûnnek, feloldódnak a húslében, csakúgy, mint
a csont fehérjéinek egy része is. Ezek az anyagok
is fehérjék, ettôl áll össze a kocsonya, illetve a hi
deg húsleves, húslé. E fehérje tisztított formája az
enyv és a zselatin. Elôbbi ragasztóanyag, utóbbi
élelmiszer: por formában, zacskóban találod meg
a fûszerespulton.
A hentesek az állatokat országonként különbö
zôen bontják húsokra. Néha tájegységenként is
van eltérés, ami például a falusi disznóvágáson jól
megfigyelhetô.

6. Nézzetek utána az interneten a sertés és a
marha darabolásának, húsféléinek (keresô
szavak: marha részei, sertés bontása stb.)!
7. A fiatal állatok húsa puhább, gyorsabban
sül, viszont az idôsebbekében több az íz
anyag. Mely részek jók hirtelen sütve?
8. Mely húsok készülnek el hosszabb fôzéssel,
párolással?
9. Mely húsoknak van jó „szaftja”, sûrû leve,
ami egy pörköltnél elengedhetetlen?
10. Nézz körül a hentesnél! A hús elkészítéséhez
szívesen ad tanácsot, mond receptet, fôleg,
ha nem áll sor a pultnál.
11. Melyik hús milyen állaté lehet az alábbi ké
pen?

Különbözô húsok
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A hús nyersen kemény, rágós, emellett fertôzé
seket terjeszthet – így hôkezeléssel készítjük el:
sütjük, fôzzük, pároljuk. Elôtte egyes húsokat pá
colni kell: fûszeres lében érlelni. Elkészítésük oda
figyelést és tudást igényel. Sütésnél a fehérje- és
keményítôtartalmú ételek felületén kellemes íz
anyagok képzôdnek, de nem minden hômérsék
leten. Viszont ha kicsit jobban odakapatjuk, a hús
nemcsak égett, keserû ízû lesz, de egészségtelen is.
12. Mirôl ismerhetô fel a hentesnél, áruházi pultnál, hogy friss-e a hús?
Növényi fehérjék
Minden élôlényben, így a növényekben is van
fehérje. Fehérjékben gazdagabb növények a
hüvelyesek: a bab, borsó, lencse, földimogyoró,
csicseriborsó, lóbab, szója stb. magjai. (A föl
dimogyorót ne keverjük össze a mogyoróval,
utóbbi nem hüvelyes!) Elôállításuk olcsóbb, és a
nagyüzemi állattartásnál kevésbé terheli a kör
nyezetet, ezért fontos fehérjeforrások.
A hüvelyesek magjait fôzve fogyasztjuk, hô
kezelés nélkül általában nehezebben emészt
hetôk. A növényi fehérjék jobban hasznosulnak,
ha állati fehérjével vagy más típusú növényi fe
hérjével együtt fogyasztjuk ôket. Utóbbira példa a bableves kenyérrel, ahol a búza és a bab
fehérjéi egészítik ki egymást.

ben alaposan mossuk meg: több lében, majd fo
lyó vízben. Egyes receptek szerint felhasználás
elôtt be is kell áztatni néhány órára vagy egy
éjszakára, így kevesebb ideig kell fôzni. Mindig
hideg vízben tegyük fel fôni, fôzzük puhára,
s csak azután sûrítsük be rántással, habarással
vagy egy kevés fôzelék passzírozásával. A bab
sós lében nehezen puhul, ezért ha sós füstölt
hús is kerül az ételbe, azt általában külön fôzik.
Milyen babfajtát válasszunk?
• Babsalátának, sóletnek – nagy szemû fehér
babot
• Levesnek – apró szemû fehér babot
• Fôzeléknek, pürének, babgulyásnak – tarka
babot (melybôl nagyon sokfélét termeszte
nek)
A száraz borsó hántolva – „feles borsó” néven
– kapható a kereskedelemben. Sárga vagy zöld
színû. Azért fôzik mindig nagy edényben, mert
fôzés közben erôsen habzik, könnyen kifut, ha
nem figyelünk. Kis lángon, kevergetve fôzzük
puhára.

Babgulyás

12. Milyen babfajtákat ismertek? Melyik milyen
babételhez való? Készítsetek gyûjteményt
különbözô hüvelyesekbôl!

Babsaláta

Különféle hüvelyesek: felsô sor: szója, lencse, veteménybab,
alsó sor: lucerna, (zöld- és sárga-)borsó, földimogyoró

A konyhában a fôzelékfélék közé soroljuk a
száraz hüvelyeseket is. Leggyakoribbak a borsó,
a bab és a lencse. Fontos, hogy felhasználás
elôtt mindig válogassuk át a szemeket, hogy
idegen anyag ne maradjon köztük. Hideg víz-
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Bab- és borsófajták választéka
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Ételkészítési gyakorlat I.
Mit tartalmaz az egészséges reggeli?

Az elmúlt tanévben az „okostányér” segítségé
vel tanultuk meg, hogy az egészséges étrendnek
milyen arányban kell tartalmaznia a különféle
élelmiszereket.
1. Vedd elô a B9-es mellékletet, s az okostányér
alapján értékeld a leckenyitó képen látható
reggelit!
Munkálkodás
Feladat: Az elôzô órán készített joghurtból és
más tejtermékekbôl kis étkezésekre való éte
lek készítése.
Csapatban dolgozunk, a csoport döntése
szerint az egyes csapatok azonos vagy különbözô ételt készítenek. Az ételkészítési gyakorlat menete:
Tervezés
· Kiválasztjuk, megbeszéljük, szükség szerint
a többi csapattal is egyeztetjük a feladatot.
· Értelmezzük a receptet.
· A hozzávalók és a hozzávalók elôkészítésének feladatait listázzuk.
· Az elkészítés feladatait is listázzuk, a feladatokhoz összeírjuk a szükséges eszközöket,
gépeket.
· A feladatokat idôrendi sorrendbe helyez
zük, jelöljük, ha egy idôben több részfel
adat megvalósítása is zajlik (például egy
paprikás krumpli készítése során egy idôben két csapattag a krumplit, egy másik a
hagymát készíti elô, a negyedik karikázza a
kolbászt). Megtervezhetjük azt is, hogy egy-
egy feladat elvégzése mennyi idôt igényel.
· Meghatározzuk az egyes feladatok felelôseit.
Kivitelezés
1. A balesetmegelôzési szabályokat betartva,
a tervben meghatározott feladatok elvég
zésével készítjük el az ételt.

A munka megkezdése elôtt fontos, hogy fogjuk össze a hajunkat,
ha hosszú, vegyünk fel kötényt
(esetleg kendôt vagy konyhai sapkát) és
alaposan, a higiénés elôírások szerint mossunk kezet. A konyhai eszközöket, gépeket
rendeltetésszerûen, figyelmesen használjuk,
hogy elkerüljük a balesetet. A munkaterületet,
a padlót mindig tisztán és rendben kell tartani.

2. Munka közben folyamatosan ügyelünk a
rendre, a már nem használt eszközöket el
mosogatjuk, a hulladékokat szelektíven
gyûjtjük, amit lehet, komposztálunk, a
használt sütôzsiradékot külön helyezzük el.
3. Ha az étel kész, úgy tálaljuk, hogy a többi
csapat is megkóstolhassa, értékelhesse.
Értékelés
A tervhez viszonyítva hogyan sikerült elké
szíteni! Kellett-e közben változtatni a terven,
ha igen, mit, és miért? Elégedettek vagytok?
Értékeljük a munkavégzést! Önértékelés:
· A tervezés során olyan feladatot vállaltam, amiben ügyes vagyok?
· Inkább olyat, amiben még nem próbáltam ki magam?
· Elvégeztem a feladatom?
· Megosztottam a csapattal a gondolatai
mat?
· Meghallgattam ôket?
· Volt vita, amiben meg tudtam gyôzni a
többieket?
· Volt, hogy megváltoztattam az álláspontomat?
· Segítettem a többieknek?
· Kértem-e, kaptam-e segítséget a többiektôl?
· Mit tehetek még a csapatomért a következô közös munkákban?
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A csapatmunka értékelése:
· A tervezés, a munkamegosztás során meg
hallgattuk-e egymás ötleteit?
· Megdicsértük-e egymás ötleteit?
· Gördülékenyen (mindenki a saját feladatán,
szükség esetén egymást segítve) dolgoztunk
együtt?
· Közösen oldottuk-e meg a nézeteltéréseket?
· Felváltva és halkan beszéltünk?
· Tudtunk-e a terv mentén dolgozni?
· Az elkészült étellel elégedettek vagyunk-e?
· Hogyan dolgozhatnánk együtt még jobban?
Az egészséges életvitel szempontjából is értékeljük az elkészült és kóstolt ételeket az okostányér segítségével! Egészséges-e? Miért? Ho
gyan helyezzük az étrendbe, mivel fogyasszuk
együtt, hogy egészségesebbé tegyük? Mennyit
fogyasszunk belôle?

Metélôhagymás túrókrém
Hozzávalók:
0,5 kg túró, 1 dl kré
mes joghurt, só, me
télôhagyma (snid
ling)
Elkészítés:
A túrót szitán áttör
jük vagy villával ös
szetörjük. Hozzáke
verjük a krémes joghurtot. Ízlés szerint sózzuk,
hozzákeverjük a megmosott, apróra vágott snid
linget.
Tudtad, hogy a kertben kétféle: kerek és lapos levelû metélôhagy
ma is terem? A kerek levelû íze, illata a vöröshagymáéhoz hasonló,
míg a lapos levelûé (ez a kínai metélôhagyma) a fokhagymához, med
vehagymához, csak enyhébb, visszafogottabb ízvilág jellemzi ôket.

Receptek
Gyümölcsjoghurt
Hozzávalók:
Az elôzô órán készített jog
hurt, 0,5 l.
Gyümölcsök: A képen a gyü
mölcsjoghurt banán, áfonya és
gránátalma felhasználásával
készült. Egészségesebb és környezettudatosabb, ha mindig
az évszaknak megfelelô, hazai
termesztésû gyümölcsöt vá
lasztjuk, a legeslegjobb a saját
kertbôl szedett gyümölcs.
– Használhatunk aszalt gyümölcsöket is.
– Gazdagíthatjuk zabpehellyel (ezt elôzôleg forró
vízbe áztatjuk 5-10 percre), dióval vagy müzlivel.
– Ha nem elég édes a gyümölcs, mézzel édesíthet
jük. Ha aszalt gyümölcsbôl készítjük, elég édes
édesítés nélkül is. Miért?
Elkészítés:
Vizet forralunk, a zabpelyhet beáztatjuk. A gyü
mölcsöket alaposan megmossuk, ha kell, hámoz
zuk, felaprítjuk. A joghurtot átkeverjük, ha szük
séges (a gyümölcsöktôl függôen), 1 evôkanál
mézzel édesítjük. Poharakba rétegezzük a há
romféle hozzávalót. A rétegezést joghurttal fe
jezzük be, a tetejét a legszebb gyümölcsdarabok
kal díszítjük.

Túrórúd/túrógolyó
Elkészítése a tanóránál hosszabb idôt igényel, ott
hon vagy délutáni foglalkozáson próbáljátok ki!
Hozzávalók:
0,5 kg túró, 7 dkg por
cukor, 2 csomag vaníliás
cukor, 2 evôkanál tejföl,
1 kávéskanál reszelt cit
romhéj, 30 dkg étcsoko
ládé vagy tortabevonó
Elkészítés:
A túrót áttörjük, összekeverjük a cukorral, citromhéjjal és a tejföllel. Hûtôben (a legjobb, ha mély
hûtôben) pihentetjük, hogy könnyen formázható
legyen. Ha elég hideg, vizes kézzel hengereket
vagy golyókat formázunk. Gyorsan dolgozzunk,
hogy a legkevésbé melegedjen fel a túrókrém.
Újra a fagyasztóba tesszük (legalább fél órára).
Addig elôkészítjük a csokoládét. Vizet forralunk,
s gôz fölött a csokit megolvasztjuk.

Ha otthon készíted, ezt a mûveletet
soha ne csináld egyedül. Gôz fölött fôzni
fokozottan balesetveszélyes, gyakor
latot, nagy odafigyelést igényel.
A formázott golyókat vagy hengereket sütôpapírra rakjuk, s meglocsoljuk a csokoládéval. Ha
a csoki megdermedt, megforgatjuk, és a másik
oldalukat is meglocsoljuk csokival.
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B10

Zsírok és fûszerek
Milyen étkezési olajokat ismertek?

A zsírok, olajok mint tápanyagok
A zsírokról mindenkinek az jut eszébe, hogy ka
lóriadús tápanyagok. Valóban, 1 gramm zsírral,
olajjal több izommunkát végezhetünk, mint bár
milyen más tápanyag 1 grammjával.
Ezért a többlettápanyagot, amit nem haszná
lunk el, és szervezetünk késôbbre akarja raktároz
ni, zsír formájában célszerû tárolni. Ha túl sok zsí
ros vagy szénhidrátdús ételt (pl. édességet) eszik
az ember, az a zsírszövet megvastagodásához,
elhízáshoz vezet.
De zsírok kellenek a szervezetben az összes sejt
felépítéséhez, mûködéséhez is, különösen az agy
sejtekéhez. E testépítô zsírok egy részét szerve
zetünk nem képes elôállítani más tápanyagokból,
például keményítôbôl vagy másféle zsírokból.
Ezért a zsírokat, olajokat nem tartalmazó táplálék
is megbetegítheti az embert.
A testünk mûködéséhez szükséges zsírokat, me
lyeket más tápanyagokkal nem lehet pótolni, lét
fontosságú zsíroknak hívjuk. Ilyenekben gazdag
a hal, a lenmag, a dió, a mogyoró, a mandula, a
repceolaj, illetve a fûvel táplált, legeltetett tehén,
juh, kecske teje és még néhány növényi termény.
Az ilyen létfontosságú zsírok megfelelô bevitelét
legegyszerûbben heti 2-3 adag hal fogyasztásával
lehet biztosítani. A régi magyar étkezés sok hal
ételt ismert, sokféle halat tartalmazott – érdemes
lenne ezt a jó szokást feleleveníteni. Ezek az olajok védik a szívet és a keringési rendszert, segítik
az idegrendszer munkáját, beleértve a gondol
kodást.

Munkálkodás
A zsírok kimutatásának legegyszerûbb módja
az, hogy megvizsgáljuk, papíron hagynak-e
zsírfoltot.
Rajzlapon, nyomtatólapon dörzsölj el egy
csepp étolajat vagy sertészsírt és egy kanál
lisztet vagy sót. Tartsd fény felé a papírt, pró
bálj rajta átnézni! Ebbôl látod, hogy viselked

nek a papíron a zsírtartalmú és a zsírt nem tar
talmazó anyagok. Most vizsgálj meg különbözô
élelmiszereket: diót, napraforgómagot, sajtot,
kenyeret, szalámit stb. Ha víztartalmúakat dörzsölsz el, vizsgálat elôtt szárítsd meg a papírt!

A zsírok, olajok ritkán fordulnak elô tisztán a
természetben. Valamilyen növényi, állati szövetbôl kell kinyerni ôket:
· sütéssel a sertészsírt, a marhafaggyút (amit téli
madáretetésnél használhatunk),
· sajtolással, préseléssel a hidegen sajtolt olajo
kat (ezeket fôleg salátára használjuk),
· vegyi anyagokkal a szokásos étolajokat.
Szûkebb értelemben zsírnak (esetleg vajnak)
nevezzük azokat, amelyek szobahômérsékleten
szilárdak: ilyen a sertészsír, marhafaggyú, vaj, ka
kaóvaj, kókuszzsír.
Amik folyékonyak, azokat olajoknak hívjuk.
Ezek a napraforgó-, a repce-, az olíva-, a kukorica
csíra-, a szója-, a len-, a mák-, a tökmag- és a pál
maolaj. Folyékony olajokból ugyanazon a hô
mérsékelten szilárd zsírt is lehet vegyi eljárással
készíteni, ez a margarin. Az eljárás során egész
ségre káros anyagok keletkezhetnek, ezért mar
garin helyett inkább használj vajat!
Legolcsóbb olaj a meleg égövi olajpálma olaja, a
pálmaolaj. Elônye még, hogy késôbb használódik
el sütésnél. Viszont az esôerdôk éghajlati övében
terem jól, és ezért az olajpálma-ültetvények létesí
tése miatt óriási területen irtják az esôerdôket,
Földünk fajokban leggazdagabb életközösségeit.
Sok növényvédô szert használnak a termesztésé
hez, ezért a pálmaolaj általában ártalmas vegy
szerekkel szennyezett. Ha lehet, vásárláskor
kerüld a pálmaolajat tartalmazó termékeket!
A zsírok, olajok nem elegyednek vízzel, vizes
anyagokkal. A vitaminok egy része is csak zsírban
oldódik, zsírban szegény étrenddel ezeket nem
tudjuk felvenni a szervezet számára szükséges
mennyiségben.
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1. Melyek a zsírban oldódó vitaminok?
Munkálkodás
Hogy fér meg egymás mellett a víz és a zsír?
A kérdés megválaszolásához készítsünk majo
nézt! Csapatban dolgozunk.

A zsírokat, olajokat gyakran sütésre használjuk.
Az olajban sütött ételek gyakori fogyasztása nem
egészséges!
2. Milyen ételek készülnek olajban sütve?

Hozzávalók:
1 tojássárgája, 1 evôkanál mustár, egy teáska
nál citromlé vagy étkezési ecet, csipet só, bors,
étolaj (legjobb az olívaolaj); egy keverôtál és
habverô.

Majonéz és
lehetséges
összetevôi

Elkészítés: Az olajat kivéve az összes hozzávalót
keverd el a habverôvel! Ez nem nehéz, mert a
tojássárgája, a mustár és a citromlé vagy ecet
is vizet tartalmaz. Adj hozzá pár csepp olajat!
Figyeld meg, hogy helyezkedik el az olaj! Ezután keverd erôsen a habverôvel, míg az olaj el
nem tûnik, és mindenhol egyforma masszát
nem kapsz! Adj hozzá még kevés olajat, majd
keverd el, míg egynemûvé nem válik a keverék! Ismételd az elôzô lépést, míg az olajtól
sûrû nem lesz a majonéz!

A majonézben együtt van víz (amit a tojássár
gájával, a mustárral, az ecettel vagy citromlével
vittél be) és olaj. Ha megnézed mikroszkóp alatt,
láthatod, ez nem valódi keverék: apró cseppek
látszanak, ez a bekevert olaj. Azért nem gyûlnek
össze a cseppecskék olajjá, és az azért nem válik
el a víztôl, mert a tojássárgája egyik anyaga, a
lecitin bevonja az olajcseppecskéket. Azért nem
tudsz akármennyi olajat a majonézbe keverni,
mert elôbb-utóbb a lecitin vagy az olajcseppek
közti víz kevés lesz az olajcseppek elkülönülésé
hez. A habverô szerepe az olaj szétverése apró
cseppekké. Vannak másféle majonézreceptek,
de ez közös bennük: apró olajcseppek lebegnek
fûszeres vízben, valamilyen bevonattal (lecitin, fe
hérje stb.) körülvéve.

38

A forró olajba került víz veszélyes fröcsögést okoz!

Sütésnél nagyon vigyázz a forró olajjal, súlyos égési sérüléseket okozhat!
· A forró olajjal telt serpenyô, lábos
soha, még véletlenül se billenhessen le a
tûzhelyrôl!
· A forró olajba ne kerüljön víz, vizes alap
anyag, mert a víz hirtelen felforr, és kifrö
csögteti a forró olajat!
· A forró olaj ki is gyulladhat, nyílt lángot tilos mellette használni!
· Ne hevítsd túl az olajat, mert egészségre ká
ros anyagok keletkeznek! Különbözô zsírok,
olajok különbözô hômérsékelten kezdenek
bomlani, odaégni. E bomlás kezdeti jele az
olaj füstölése, ilyenkor csökkentsd az edény
alatti hôt, vagy tedd az olajba/olajra a sütni
való ételt, például a palacsintatésztát!

Fûszerek
Az ételeknek nemcsak a tápanyagtartalma, de az
íze is fontos. Az ízérzékelés segíti agyunkat abban,
hogy felismerjük, milyen anyagokat tartalmaz a
táplálék. Nyelvünkön ötféle ízlelôbimbót fedeztek fel, az ezek által érzett ízek adják az ember
esetében az öt alapízt. Az édes a cukrokat jelzi:
ezek kalóriadús táplálékot jeleznek, kellemesnek
tartjuk. A savanyú íz a gyümölcsökre utal. A sós íz
ásványi anyagokat sejtet az ételben. A keserû sokszor azt jelzi, hogy ez a növény mérgezô, az étel
romlott lehet, ezért a keserût kevésbé szeretjük,
gyermekkorban szinte mindig elutasítjuk.

A négy leggyakoribb alapízt befogott orral is jól érzékeljük. Az umami meghatározása azonban nehéz. Az
egyéb ízek valójában nem is ízek, ha
nem illatok (bors, fahéj stb.), és a száj
üregbôl a garaton át az orrüregbe ju
tó illatrészecskéket szaglással ismerjük
fel – hacsak nincs befogva az orrunk,
ezzel megakadályozva a levegô áram
lását az orrüregben, a garat felôl is.
édes

savanyú

sós

keserû

Az egyes alapízeket érzô ízlelôbimbók mindenhol jelen vannak a nyelven, de legsûrûbben a raj
zokon látható területen. Mi az umami? Kikunae
Ikeda japán tudós fedezte fel több mint száz éve,
és a világ legtöbb nyelvében, így a magyarban is
az általa adott umami név honosodott meg. Ezzel az ötödikféle ízlelôbimbóval fehérjék néhány
összetevôjét érzékeljük. Ez a nehezen meghatározható íz vagy inkább utóíz az étel után kellemes, telt érzetet kelt, fôleg más ízek mellett.
Umami ízt ad például a paradicsom, a húslé, az érlelt húsok (mint a szalámi), érlelt sajtok (leginkább
a parmezán) és a szójaszósz.

Munkálkodás
Készítsetek kóstolómintákat! 10 pohár vízbe
tegyetek külön-külön:
1. kávéskanál konyhasót,
2. kávéskanál ecetet vagy citromlét,
3. kávéskanál cukrot,
4. kávéskanál paradicsomlét vagy szója
szószt,
5. evôkanálnyi tonikot vagy valami keserû
gyógynövény (pl. kisezerjófû) fôzetét,
6–10. további öt pohárba különbözô fûszerek
(bors, hagyma, kakukkfû stb.) kihûlt fô
zetét.

umami

3. Hányféle itthon is termeszthetô zöldfûszert ismertek? Melyik milyen ételekhez illik?
A legtöbb zöldfûszer finom illatú gyógynövény
is. Használjátok ôket bátran, de túladagolás nél
kül! A túlzott fûszerezés elrontja az ételt.
A paprika igazi magyaros fûszer, de csak a 18. századtól terjedt
el olcsó borspótló fûszerként, elsôsorban az Alföldön. Korábban
az úri konyhákon bors, gyömbér, sáfrány voltak a jellegzetes fûsze
rek, de használták a majorannát, bazsalikomot, zsályát, rozmarin
got, citromot, borókabogyót, szerecsendiót, szegfûszeget és fahéjt
is. A paraszti konyhára a hagyma, fokhagyma mellett a zöldfûszerek
(kapor, tárkony, borsfû, petrezselyem, lestyán, illetve a köménymag)
is jellemzô volt. Ezt az ízvilágot leginkább az erdélyi konyha ôrizte
meg. Szerencsére ezek és más egészséges zöldfûszerek kezdenek
újra népszerûvé válni.

A fûszerek jellemzô anyagai az illóolajok: ezek
vízzel nem elegyedô, olajos, de gyorsan párolgó,
illékony anyagok. A növények védekezését szol
gálják betegségek, kártevôk ellen. Baktériumölô
anyagok, ezért elsôsorban fertôzések, gyulladások esetén gyógyítanak. Étvágygerjesztô,
emésztést serkentô hatásúak is. Lepárolva, tisztítva is kaphatók, de a friss vagy kíméletesen szá
rított fûszerek íze a legjobb, ezért érdemes ter
meszteni ôket.

Mindegyik pohárba helyezzetek egy-egy
kávéskanalat! A kísérlet alanya bekötött szem
mel fogja a saját evôkanalát, és abba egy társa
merjen az egyik pohárból kávéskanálnyi folya
dékot! Becsukott szemmel meg kell mondania, melyik ízt érezte.
Ezután a szeme továbbra is legyen bekötve,
de kóstolás közben fogja be az orrát, és úgy
próbálja meghatározni az ízt!

Egy világos ablakban magunk is termeszthetünk
fûszernövényeket

B10 Zsírok és fûszerek
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B11

Ételkészítési gyakorlat II.
A képen látható fô alapanyagok felhasználásával
milyen ételt terveznél?

A sajt, dió és alma hármasa önmagában, elkészí
tés nélkül is fogyasztható, finom uzsonna lehet.
Mindhárom más-más élelmiszercsoportba tar
tozik, ezért így együtt fogyasztva jól szolgálhat
ják az egészséges táplálkozást.
1. Ellenôrizd az okostányéron, hogy milyen
arányban ajánlott beépítésük az étrendbe!
Munkálkodás
Feladat: Két elembôl álló fôétel elkészítése a
három fô alapanyag felhasználásával. Csapat
ban dolgozunk, minden csapat ugyanazt a
feladatot végzi. Összehangolt, jól szervezett
munkára lesz szükség, mert csapatonként
egyszerre két ételt készítünk. A munkát ter
vezéssel kezdjük, majd a kivitelezéssel foly
tatjuk, az értékeléssel zárjuk.
Úgy tálalunk, hogy minden csapat meg tudja kóstolni a többi csapat ételét. A munkafolya
mat általános leírását a B9 leckében olvassátok
el újra, s az ott leírtak szerint tevékenykedjetek!
Receptek
Zelleres almasaláta
Hozzávalók:
30 dkg zeller, 30 dkg
alma, 20 dkg sárga
répa, 5 dkg majonéz
(a múlt órán már ké
szítettünk majonézt),
5 dkg mustár, 30 dkg
joghurt (ez is ismerôs),
1 szál zöldhagyma, 5 dkg savanyú uborka,
2 evôkanál almaecet, só ízlés szerint
Elkészítés:
A hagymát és az uborkát felaprítjuk. Elkever
jük a majonézt, a joghurtot, a mustárt, az
almaecetet, a sót. Hozzákeverjük a felaprított zöldséget (hagyma, uborka).
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Tipp: a hagymát metélôhagymával helyet
tesíthetjük. Zöldségek elôkészítése: a sárga
répát és a zellert megtisztítjuk, kis lyukú
reszelôn lereszeljük. Ha van darálógépünk,
azzal sokkal gyorsabban, könnyebben elké
szülünk. Az almát nagy lyukú reszelôn lere
szeljük.
Pár csepp citromlével megelôzhetjük az al
ma barnulását. Igyekezzünk gyorsak lenni a
mûvelettel. A reszelt zöldségeket és az almát
alaposan elkeverjük az öntettel. Tálalásig hû
tôbe tesszük, hogy az ízek összeérhessenek.
Dióbundás sajtgolyó
Hozzávalók:
20 dkg trappista sajt kis lyukú reszelôn lereszel
ve, 5 tojás (2 a masszába, 3 a bundához), 30 dkg
zsemlemorzsa,10 dkg darált dió (a felét finomra, a felét durvára daráljuk; héjdarab ne kerüljön bele!), kevés só, olaj a sütéshez
Elkészítés:
A reszelt sajthoz hozzákeverjük a két egész
tojást és két evôkanál zsemlemorzsát. Vizes
kézzel nagyobb dió méretû gombócokat for
mázunk. A gombócokat meghempergetjük
felvert tojásban, majd a diós zsemlemorzsá
ban, ha szükséges, még egyszer a tojásban és
a diós morzsában. Forró, bô zsiradékban hir
telen sütjük. Papírtörlôre szedjük, hogy a fe
lesleges zsiradékot leitassuk a sajtgolyókról.
A sajtgolyókat a salátával tálaljuk. Jó kóstolót!

B12

Étkezési szokások
Neked melyik a legnehezebb feladat az otthoni, ebéd
elôtti terítésben, az utána való rendrakásban?

Táplálkozás és étkezés
A táplálkozás az embernél étkezésekhez kötôdik
– nekünk ugyanis nem kell folyamatosan ennünk,
nem kell a nap nagy részét táplálkozással töl
tenünk, mert ételeink nagy tápanyagtartalmúak,
és fogyasztás elôtt általában elôkészítjük ôket.
Az étkezések idejét több dolog befolyásolja. Jóllakva csak több óra elteltével lesz készen
emésztôrendszerünk az újabb táplálékfelvételre,
viszont ha sok idô kimarad két étkezés között, akkor éhesek, emiatt feszültek leszünk, és a teljesí
tôképességünk is csökken. Meghatározó még a
napirend és az, hogy hétköznapról, pihenônapról
vagy ünnepnapról van szó. A felnôttek körében
a napi háromszori étkezés – reggeli, ebéd, vacso
ra – terjedt el. A gyerekek emésztôrendszere egy
szerre kevesebb ételt tud feldolgozni, miközben
a növekedés miatt táplálékigényük nagy (testmé
reteikhez viszonyítva jóval nagyobb, mint a fel
nôtteké). Ezért a gyermekek, fiatalok általában
többször esznek naponta: a fôétkezések mellett
tízórait, uzsonnát is fogyasztanak.
A középkori kettôs étkezési rend egész Európában általánosan
elterjedt volt, és néhány vidéken még a közelmúltig fennmaradt.
Hajnalban keltek, esetleg gyorsan bekaptak valami ételt, egy szelet ke
nyeret, de ez nem volt igazi étkezés. Tulajdonképpen két „ebédet” ettek,
az egyiket reggel, ezt ebédnek hívták, a másodikat délután, ezt vacso
rának. Kettônél többször csak a gyerekek, fiatalok étkeztek. Az újkori
hármas étkezési rend, amit ma követünk, a 19. században terjedt el.

Az étkezések jellemzôen közösségben, család
ban zajlanak, vagy azokkal, akikkel együtt töltjük
a napot óvodában, iskolában, munkahelyen stb.
Ez egyrészt praktikus, mert így nem kell külön me
legíteni, külön tálalni, külön mosogatni, hanem e
munkálatokat „nagyobb tételben”, egyszerre vé
gezhetjük. Másrészt az étkezés több is lehet, mint
táplálékfelvétel: társasági, közösségi esemény,
még akkor is, ha csak ketten reggeliznek. Az ember pedig társas lény, a magány meg is betegíthe
ti. A közös étkezés az egymás iránti bizalom kifejezése, ezért is olyan fontos elem a diplomácia,
a nemzetközi kapcsolatok terén. Ugyanakkor a

munka utáni, közbeni megpihenést, kikapcso
lódást is szolgálja, mint például a tízóraiszünet.
Az étkezés helyének kialakítása, az asztal terítése is ezeket a célokat szolgálja.
Az étrend
A terítés során az asztalra helyezett tálakat, evô
eszközöket az határozza meg, hogy milyen fo
gásokat fogyasztunk. Az étrend az elfogyasztott
táplálék összessége. Tervezésében, összeállításá
ban a hagyomány, a költségek, a hozzáférhetô
ség, az egészség és az ízlés is szerepet játszhat.
A már tanult okostányér a napi étrend egész
ségszempontú kialakítását mutatja. Az egész
ség érdekében az étrendnek változatosnak kell
lennie, a heti étrendben és egy étkezésen be
lül is. Ezért egy étkezésen belül az alapanyagok
általában nem ismétlôdnek. Például ha a húsle
ves marhahúsból készült, akkor a fôfogás ne
marhahús, hanem sertés, baromfi, hal vagy akár
húsmentes legyen. Az ez alóli kivételek különle
ges alkalmakhoz kötôdnek, például az orjaleves
– sertéspecsenye – töltött káposzta – hájas tészta
disznóölésen, a gombafasírt elôétel – gombale
ves – rántott gomba menü pedig gombászok
találkozóján helyénvaló, más esetekben viszont
furcsa lenne. Az étvágy fenntartása miatt ajánlott, hogy a fô színek, ízek se ismétlôdjenek egy
étkezésen belül.
Az étrend tervezésénél szerepet játszik, hogy
milyen alapanyagaink vannak, például milyen
zöldségnek, gyümölcsnek van idénye, vagy mi
van a hûtôszekrényben. Az okos tervezéssel sok
élelmiszert meg lehet menteni az elpazarlástól:
attól, hogy nem fogyasszuk el, megromlik, és
hulladékként végzi.
1. Találj ki kétfogásos menüt (leves és fôétel) az
alábbi alapanyagokból! (Használhatsz hozzá
más hozzávalót is, de a felsoroltak mind
egyikét tartalmaznia kell valamelyik ételnek.)
a) zöldborsó, csirkemell, burgonya, zsemle
morzsa

41

b) spenót, szikkadt zsemle, tojás, kolbász,
burgonya
c) spagetti, gomba, tejszín, csirkemell, paradi
csom

dolgozója rendezi el az ételeket a tányéron. Ennek is megvan a mûvészete: az étel kinézete
legyen arányos, szép, ízléses, étvágygerjesztô és
megnyugtató, derítsen jókedvre.

Az asztalterítés
Az asztal terítése alkalmanként különbözik: más
reggelinél, ebédnél, vacsoránál, uzsonnánál.
Más hétköznap és hétvégén, más ünnepnap.
Karácsonykor, szilveszterkor, újévkor, húsvét
kor is eltérô. A néphagyományban az ünnepi
asztalhoz meghatározott szokások kötôdtek.
A karácsonyi asztalra gyakran került mák, fok
hagyma, alma – mind-mind valamilyen jelképes
jelentéssel. A húsvéti asztalon a sonka, torma,
tojás is az ünnep tartalmához kapcsolódott.
Újévkor lencse illett, de baromfi nem.
2. Nézz utána, mik lehettek ezek a jelentések,
jelképek!
A terítést régen is, most is alapvetôen a praktikus szempontok határozták, határozzák meg:
alul van a lapostányér, felül a mélytányér, mert
elôbb a levest esszük. Jobbkezeseknél jobb oldal
ra kerül a kés, amihez több kézügyesség kell, bal
oldalra tesszük a villát. Balkezeseknél fordítva is
lehet, ahogy nekik kényelmesebb. A tányér elôtt
van a pohár. Gondoljunk bele, milyen nehéz lenne
késsel-villával enni, ha a közben mindig egy rossz
helyen álló pohárba ütközne a kezünk. Az evô
eszközöknek is megvan egy elfogadott, megszo
kott, sôt elvárt kialakítási, fogási, használati
módja. Mindez lehetne éppen máshogy is, de
úgy kényelmetlenebb: könnyebben kiesik az étel,
összeütközik könyökünk az asztalszomszédé
val. Az a terítési és étkezési mód terjedt el, ami
évszázadok alatt fokozatosan kialakult, és bevált.

Ételek elrendezése

Hétköznapi terítés jobbkezeseknek

3. Hová kerüljön a szalvéta és a mélytányér?
Van, amikor az ételeket magunk szedjük a
tányérra, máskor a vendéglátó vagy a vendéglô
Ünnepi asztal a kerti étkezésnél
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B13

Étrendtervezési, terítési
gyakorlat
A képen látható terített asztal vajon milyen alkalomra
készült?
Ahogy a hétköznapokon és ünnepnapokon fo
gyasztott ételeink különbözôek, úgy az étkezések
környezete is különbözik. Más a helyszín, az asz
tal, az abrosz, a tányérok, poharak, evôeszközök.
Eltérhetnek az étkezésekkel kapcsolatos szokása
ink, hagyományaink. Vannak, akik azt sem tudják,
mit esznek, tálkából, állva vagy mozgásban, nem
abbahagyva, amit éppen csináltak (telefonálás,
számolás stb). Mások óramûpontossággal, szigo

rú etikett szerint étkeznek. A két véglet között
pedig számtalan lehetôség, étkezési mód van.
Fontos, hogy az étkezés a mi kultúránkban nem
csupán táplálékbevitel (ha így lenne, napi egy-két
tablettával le is tudhatnánk a táplálkozást). Ennél
sokkal több.

Munkálkodás

Tipp: Segítségként az alábbi ábra mutatja a terítési eszközöket és azok elhelyezését a terítékben.

Feladat: Hétköznapi ebéd és egy ünnepi ebéd
menüsorának összeállítása, asztalterítés a ter
vezett menühöz.
Csapatban dolgozunk. A feladat azonos,
annyi különbséggel, hogy minden csapat másmás évszakban elkészíthetô (idényélelmiszerek felhasználásával) tervezzen menüt. Fontos
szempont, hogy a menüsor egészséges legyen
(segít az okostányér, igyekezzetek tartani az
arányokat). A munkához internetet, szakköny
veket, magazinokat használhattok. A terítést
a rendelkezésre álló eszközökbôl tervezheti
tek, az asztalokhoz dekorációs elemeket is ké
szíthettek. A feladat elvégzéséhez 40 perc áll a
rendelkezésetekre. Osszátok be a feladatokat!
A munka végeztével mutassátok be mindkét menüt és a terített asztalt! Indokoljátok
döntéseiteket!
Értékeljétek a bemutatott menüt, asztalt!
Határozzatok meg további szempontokat!
Alakítsatok ki pontrendszert!
· A menüsor megfelel-e az egészséges táplál
kozás követelményének?
· Az ételsornak megfelelô-e a terítés?
· A terítékek elhelyezése praktikusan, szabá
lyosan történt-e?
· Tükrözi-e a hétköznap, illetve az ünnep
hangulatát?

1. A táplálékbevitelen túl mit jelent még számod
ra az étkezés? Készítsünk közösen szófelhôt!

1 szalvéta
2 villa elôételhez
3 villa fôételhez
4 terítéktányér
5 nagytányér
6 mélytányér
7 kés fôételhez
8 kés elôételhez
9 kanál

10 kanál elôételhez
11 vajkés
12 zsemletányér
13 desszertkanál
14 desszertvilla
15 vizespohár
16 vörösboros pohár
17 fehérboros pohár
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B14

Szabad tûzön
Melyik gyakorlati feladat során tanultál legtöbbet?

A tanév végét zárjuk le közösségben, a szabadban. Elfáradtatok: ki többet, ki kevesebbet dolgozott, de ez alkalommal, visszatekintve a tanévre,
megmutathatjátok egymásnak is, magatoknak
is, mit tanultatok e tárgyból. Egyben megismerhettek néhány titkot, trükköt, melyekkel a nyári
sütögetéseknél elôrukkolhattok.
Tavaly a bográcsról tanultatok, most a pará
zson sütés következik. Közvetlenül a tûz lángján
ugyanis nem sütünk! Az étel megég, rossz ízû és
egészségtelen lesz, tulajdonképpen tönkremegy.
Türelemmel meg kell várni, míg a jól megrakott
tûz leég, azaz a lángokból alig marad. A fahasábok elszenesedtek, vörösen izzanak. Ez a jó
parázs. (Tavaly tanultad: vegyszerrel kezelt vagy
vizes fából rakott tûzön ne süssünk, fôzzünk, sôt
meg se gyújtsuk az ilyet!)
A parázs „tudományosan”
Az égés közben a fa anyagában hôbomlás megy
végbe: a kevésbé kötött anyagrészek a melegtôl
lehasadnak, gázként távoznak, közben a levegô
vel érintkezve elégnek: ez a láng. Ezután a fa anya
gából már csak jóformán a szén marad vissza: ez
a faszén. Ez már nem bomlékony, belôle lánggal
égô gázok alig távoznak, inkább csak a felületén
ég: ez a parázs. A faszéndarabok igen forrók, vö
rösen izzanak. A vörös izzás annak jele, hogy erôs
hôsugárzást bocsát ki, és ezzel tudjuk megsütni
az ételt, mint a szintén vörösen izzó grillsütôn.
A parázson sütés odafigyelést, jó idôzítést, türel
met igényel. Nem szabad a lángoló fa fölé tartani
az ételt, ilyenkor még várni kell, esetleg kicsit igazgatni a tüzet, közben elôkészülni a sütésre. Ha
a lángnyelvek fogynak, és a fa parázzsá alakult,
akkor viszont el kell kezdeni sütni, mert ha nincs
sok parazsunk, az hamar leég. A parázs kellô melegének fenntartásához meg lehet legyezni. Ilyenkor elvesszük mellôle az ételt, ne legyen pisz
kos a szálló pernyétôl. Mindenki lépjen hátrébb
a parázstól. Ekkor egy kartonlappal, lapáttal stb.
legyezve, a csapott széllel lefújjuk róla a hamut,
és friss levegôhöz juttatjuk. Bottal, piszkavassal
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kicsit átforgathatjuk, összehúzhatjuk vagy ki
teríthetjük a parazsat, majd újra legyezzük. Ez
után rögtön folytathatjuk a sütést. Vigyázzunk, az
ételrôl lecsöpögô zsír kigyulladhat, és lángot vet,
megperzselheti az ételt. Ha a sütés kész, öntsétek
le vízzel a parazsat. Ha kihûlt, eláshatjátok vagy
a komposztálóba dobhatjátok, vagy a következô
sütésnél használhatjátok.
Izzó faszenet, parazsat csak szabadban vagy jó szellôzésû tûzhelyben
szabad tartani, mert mérgezô füstgázok keletkeznek, és ez fulladáshoz vezethet.
Felügyelet nélkül hagyni tilos és tûzveszélyes.

Szalonnasütés
A szalonnasütés lényege a türelem. Ki kell várni a
jó parazsat, és lassan sütni, közben a kisült kenyér
szeletre tett hagymakarikákra csorgatni. A kenye
ret meg is piríthatod elôzôleg, természetesen pa
rázson. Nem mindegy, milyen szalonnából sütöd,
és hogy milyen fából vágsz nyársat – némelyik
faanyag rossz ízt ad az ételnek. Jó a mogyoró és az
akác, de keserû lesz az étel a fûztôl – utóbbi el is
hajlik a rátûzött étel súlya alatt. A törékeny vesz
szôk, pl. bodza, szintén alkalmatlanok. Y alakú
ágat is vághatsz, erre támaszthatod a nyársat,
aminek végét faragd laposra, hogy ne forogjon el
rajta a szalonna. Grillkolbászt is lehet nyárson süt
ni, akár virslit is.

Sütés parázson
Nyárs mellett a parázs fölé helyezett rácson, rostélyon is lehet sütni. Ekkor a nyársra nem húzható, a
nyársról leesô húsokkal is próbálkozhatsz, például
fasírttal. Fontos azonban, hogy a rostélyt elôzôleg
megtisztítsd az esetleg rajta hagyott maradéktól,
rápörkölôdött anyagoktól, majd tiszta rongyda
rabbal kend át étolajjal vagy sertészsírral, akár
szalonnával.
Parázson olyan húsok süthetôk könnyebben,
amelyek hamar megpuhulnak. A vagdalt húson
(hamburger) kívül a fehér húsok ilyenek: csirkemell, sertéskaraj stb. A tarja is finom így elkészítve,
de nagyobb ügyességet igényel. Nem nehéz a
parázson halat sütni. A keszeg igen zamatos, de
elôbb sûrûn be kell vagdosni, azaz irdalni. Így az
apróbb szálkák úgy átsülnek, hogy szinte eltûnnek, de a nagyobbak még szúrnak: csak akkor
edd, ha ügyesen ki tudod szálkázni evés közben.
A pisztráng, harcsa alig szálkás, a ponty, busa kö
zepesen. A halhús viszont könnyen szétesik, ezért
bôrével együtt süsd a halat, miután fûszeres olajjal
vagy zsírral átdörzsölted. Ez a bevonat megakadá
lyozza, hogy sok víz távozzon, és a hal kiszáradjon.
A vastag bôrû halat vágd félbe, és bôrével lefelé
süsd. Még egyszerûbb, ha a kicsontozott halat
(halfilét), halszeleteket kis sóval és vajjal, zöldfû
szerekkel alufóliába csomagolsz, és gyenge pará
zson vagy rostélyon óvatosan megpárolod.
Grillezett zöldségek
Szabad tûzön nemcsak húst, de zöldségeket is
lehet sütni. Finom, stílusban és ízben is illô kö
retet kapunk a húsokhoz, de önmagukban is
finomak. Itt is vigyázzunk, az ehetô részek ne
égjenek meg!
A padlizsánt karikákra vágva, fûszeres olajjal bekenve rácson megsüthetjük (ugyanígy a
cukkinit is), de egészben sütve padlizsánkrémet
is készíthetünk belôle, ami különösen kedvelt
étele az erdélyi konyhának. Tedd az egész pad
lizsánokat a tûz, parázs mellé, olyan távolságra,
hogy sülni kezdjen: ilyenkor a padlizsán „izzad”,
majd ráncosodik, végül feketedik. Nem baj, ha
kicsit megég, a héját úgyis kidobjuk. Ha minden
oldala átsült, tegyük zománcfazékba, szórjunk rá
sót, fedjük be, és hagyjuk hûlni – ettôl könnyebben lejön a héja, egyébként egyszerûen félretéve
is hagyhatod hûlni. Ha már nem égeti a kezed,
tisztítsd meg a héjától, égett részektôl. A belsejét
magokkal, a levével együtt tedd vágódeszkára,
és aprítsd össze! Az aprítékot gyûjtsd keverôtálba. Keverd el az étolajjal, sóval, apróra vágott
hagymával, amihez kis fokhagymát is adhatsz.

Langyosan, hidegen is finom. Hûtôben néhány
napig, befôttesüvegben kidunsztolva néhány
évig eláll. Keverhetsz hozzá más fûszereket (pl.
borsot), sült paradicsomot, majonézt is.

Sült paprika:
a vastagabb húsú zöld, sárga vagy piros paprikát
(lecsópaprika, paradicsompaprika, kaliforniai pap
rika, kápia) süsd parázson, amíg a vékony héja el
nem válik foltokban a húsától! Ha kész, húzd le
a héját, a többi részt pedig tedd tálba, és öntsd
le ecetes salátaöntettel. Sült húsok mellé is kiváló!

Munkálkodás
A nyár a kerti sütögetések fô ideje.
A húsok mellé készíts könnyû nyári salátá
kat, de akár mártásokat is a sültek mellé! Ter
vezzétek meg, létszámotokhoz mennyit készít
setek, és ehhez mennyi alapanyag kell! A kerti
asztalt terítsétek meg ízlésesen! Az asztal dí
sze lehet virág, vagy egy tálon saláta, kemény
tojás formába rendezve, esetleg egy tál piros
cseresznye. Munka közben figyeljetek a biz
tonságra és a higiénére! Mindig különítsétek
el a tiszta és a szennyezett eszközöket, azok ne
keveredjenek! Szabadban, nagyobb létszám
mellett mindig nehezebb ugyanis rendet tartani. Figyeljetek arra, hogy mindenki jól érez
hesse magát, és másnap is jó emlékeitek ma
radjanak! Ez a jó kerti parti titka.

B14 Szabad tûzön
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B15

Tanévzáró

Kedves hatodikos diákok!
A tanév végét jelzi, hogy érnek a kertekben a ko
ra nyári gyümölcsök. Egész éves munkátok ered
ményeként már jól eligazodtok a háztartásban.
A hétköznapok szervezésében már önállóan is
elboldogultok. Az utolsó óra a nagy próbatétel
ideje. Az elôkészített anyagokból csapatonként
készítsetek meggyes piskótát! A munka során
mutassátok be a megszerzett tudást a következô
szempontok, feladatok mentén:
1. Gazdálkodás, munkamegosztás
· Tervezzétek meg a meggyes piskóta költség
vetését!
· Tervezzétek meg a kivitelezés folyamatát, a
munkamegosztást!
· Gazdaságosan bánjatok a felhasznált anyagokkal, kerüljétek a környezetszennyezést, felelô
sen bánjatok a hulladékkal!
2. Otthon a lakásban
· A munka során tartsatok rendet a környezete
tekben, ügyeljetek a higiéniára!
· Felelôsen használjátok a tisztítószereket!

kónyi sütôporral és pici sóval, 60 dkg magozott,
lecsöpögtetett meggy
Elkészítés:
A tojássárgákat habosra keverjük a cukorral, a
vajjal és a vaníliás cukorral. Apránként hozzáadjuk a tejet és a sütôporos, picit sózott lisztet.
Utoljára a kemény habbá vert tojásfehérjét ke
verjük hozzá. A piskótamasszát sütôpapírral
bélelt kis tepsibe öntjük, elsimítjuk. A tetejére
szórjuk a kimagozott meggyet. Elômelegített
sütôben 180 fokon tûpróbáig sütjük. Érezzük
az illatán, ha kész. Kicsit hûtjük, szeleteljük, tá
laljuk. Jó étvágyat!
A gyümölcsbôl mást is készíthettek, friss fo
gyasztásra vagy téli csemegének. Néhány ötlet,
amit kipróbálhattok otthon is, különösen, ha
van kertetek, többféle gyümölcsfával. Ha nincs,
akkor érdemes szétnéznetek, hogy van-e a
környéken „Szedd magad!” akció. Sok gazda ér
tékesíti így, közvetlenül a kertbôl a gyümölcsöt.
A cseresznye, a meggy, a sárgabarack, a szilva jól aszalható, nagyon finom téli csemege az
aszalt gyümölcs. Elrakhatjátok befôttnek, de le
is fagyaszthatjátok. Készíthettek lekvárt vagy
szörpöt.

3. Textiltechnika
· Készítsetek dekorációt kerti vendéglátáshoz!
4. Táplálkozás és ételkészítés
· A meggyes piskótával kínáljátok meg egymást,
hívjatok vendégeket!
· Készíthettek üdítôt is a gyümölcsbôl!
Tudtad? A meggyet jobb, ha közvetlenül a fáról fogyasztjuk,
mert nem utóérô, s ha leszedjük, a tárolás során csak romlik a
minôsége, hamar elveszíti a frissességét.

Hozzávalók:
4 friss tojás, külön a fehérje
és a sárgája, 20 dkg lágy vaj,
15 dkg cukor, 1 csomag va
níliás cukor, 130 ml tej, 30
dkg liszt, elkeverve 2/3 zacs
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Gyûjtsetek recepteket, írjatok „Nyári ízek” címmel befôzési naplót vagy blogot!
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T1

Ember és környezete
Milyen hatások értek ma a környezetbôl?
Ezek kellemes vagy kellemetlen hatások voltak?

A környezet mindazon tényezôk összessége,
amelyek egy adott élôlényre tényleges hatással
vannak vagy lehetnek. Ebbôl a meghatározásból sejthetô, hogy a környezetre sok-sok dolog
bonyolult kölcsönhatása jellemzô, azaz e téren
rendszerben kell gondolkodnunk.
1. Sorolj fel olyan dolgokat, melyek nem részei a
környezetednek (azaz nincsenek és nem is le
hetnek hatással rád)!
Az emberre ható környezeti tényezôket három
csoportra szokták osztani. Az elsô csoportba tarto
zók a természeti környezet elemei. Ide sorolhatók
például az élôvilág szereplôi, a kôzetek, az idôjá
rás, a Föld mágneses mezôje. Ezek már az emberi
társadalmak kialakulása elôtt is léteztek, ám az
emberi tevékenység is hat rájuk. Gondoljunk pél
dául az egész Földre vonatkozó globális felmele
gedésre, általában a környezetszennyezésre vagy
az erdôk kiirtására.

A harmadik csoport tényezôi a mesterséges
vagy technikai környezetet alkotják. Ezek a hatá
sok a technika fejlôdésével folyamatosan változ
nak. A mai ember számára talán a legfontosabb
hatások a technikai környezetébôl jönnek.

természeti
környezet

társadalmi
környezet

mesterséges,
technikai környezet

A fenti ábrán a nyilak azt jelzik, hogy az egyik
„szereplô” hat a másikra, minden részbôl minden
hova mutat nyíl. Nézzünk néhány példát!
• Egy embert megcsíp egy kullancs (a természeti
környezet hatása az emberre).
• Az ókorban a városok a folyók mentén alakultak ki (a természeti környezet hatása a társa
dalmira).
• Egy ember házat épít (az ember hatása a természeti környezetre).
• Gerincferdülése lesz valakinek a helytelenül
kialakított számítógépes munkahelye miatt
(a technikai környezet hatása az emberre).
2. Keress további példákat mindegyik hatásra!

Útépítés erdôben

A második csoportba tartozó tényezôk alakítják
a társadalmi környezetet. Az innen érkezô hatá
sok a történelem során folyamatosan változtak.
De a változás nem csak ilyen nagy idôléptékben
lényeges. Az egyes emberek kapcsolata a többi
ekkel élete során is sokat változik. Lényegében
ezek a többi ember, az intézmények és a kultúra
hatásai az egyes emberekre.
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Az embert érô környezeti hatásokkal nagyon
sok tudományág foglalkozik. A teljesség igénye
nélkül néhány:
Természeti
környezet

Társadalmi
környezet

Mesterséges
környezet

biológia,
fizika, kémia,
geológia,
csillagászat

történelem,
szociológia,
pszichológia

mûszaki tudomá
nyok: építészet,
gépészet,
elektronika

Minden tudományágnak van saját eszközrendszere és vizsgálati területe. A technika és tervezés
tantárgy leginkább a mesterséges környezet és az
ember kapcsolatával foglalkozik. A mesterséges
környezet sajátos tulajdonsága, hogy a hatást
gyakorló tényezôket az ember hozta létre, így a
hatások befolyásolása is az embereken múlik.
Kölcsönhatás a környezettel
Minden élôlény megpróbál válaszolni a környezeti
hatásokra. Sok állat odúba vagy barlangba húzó
dik védelmet keresve. Bizonyos állatok jelentôsen
átalakítják környezetüket, például az egyes fo
lyószakaszokat elrekesztô, hódvárat építô hódok.
Azonban tagadhatatlan, hogy közös környeze
tünkre a legnagyobb hatást az emberi tevékeny
ség fejti ki.
Az élôlények többsége az évezredek során kü
lönbözô technikákkal alkalmazkodott a környe
zetéhez. Az ember „trükkje” az, hogy a történe
lem kezdete óta a szükségleteinek megfelelôen
jelentôsen átalakítja a környezetét.
Az ember környezetátalakító tevékenysége sok
esetben komoly károkat okoz. Sajnos napjaink
ban ezek a hatások már nemcsak a természeti
környezet, hanem az ember számára is visszafor
díthatatlan káros következményekkel járnak.
Csak néhány példa. A meggondolatlan erdôtele
pítések, illetve a behurcolt idegen növényfajok
miatt nô az allergiás megbetegedések száma. Bi
zonyos területek alkalmatlanná válnak az emberi
életre a szennyezett víz és talaj miatt.

Szélmalmok és tulipánok (Hollandia)

A magyarországi Tisza-tó – eredeti nevén Kiskö
rei-víztározó – létrehozásával a Tisza szabályozá
sán kívül a térség energiaellátását is meg kívánták
oldani. Ma már turisztikai központ is, a Hortobágyi
Nemzeti Park része.

Tisza-tó

A közeljövô fontos – talán az egyik legfonto
sabb – kérdése, hogy a technikai fejlôdést sikerül-e
olyan mederben tartani, hogy az ne okozzon ka
tasztrofális károkat a természeti környezetben.
Egyszerûnek tûnô, de nem járható út a technikai eszközök használatának elvetése. A mai kor
embere természeti és társadalmi környezetében
már nem élhet technika, illetve technikai ismeret
nélkül. Másképpen kifejezve: a jövô emberének
környezettudatos technikahasználóvá kell válnia.

Munkálkodás

Emberi tevékenység által tönkretett terület

Elemezzétek az alábbi rajzot, amit a mellékletben nagyobb méretben is megtaláltok!
Beszéljétek meg, hogy milyen környezeti hatá
sokat figyelhetôk meg rajta!

De nem csak negatív példák vannak. Hollandia
neve összenôtt a szélmalmokkal és a tulipánokkal. Azt azonban nem mindenki tudja, hogy a szélmalmokat nemcsak a gabona ôrléséhez vagy a fa
fûrészeléshez használták, hanem a víz szivattyú
zásához is. Nagy szerepet játszottak abban, hogy
a tenger visszaszorításával növeljék a termôföld
területét.

T1 Ember és környezete
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T2

Mit kezdjünk a hulladékkal?

Megelôzés
Újrahasználat
2.

1.
Hasznosítás
3.

Energetikai hasznosítás

Deponálás (lerakás)

4.

Mi jut eszedbe a rajzról? Milyen címet adnál neki?

5.

A nyitóképen lévô ábra címe „Hulladékhierarchia”, és a hulladékok kezelésének lehetôségeit
mutatja be fontossági sorrendben. Ezzel az ábrá
val már találkozhattál az 5. osztályos Technika és
tervezés tankönyvben. Most ismerkedjünk meg
közelebbrôl a dobogón állókkal, az elsô helyezet
tôl az utolsóig.
Megelôzés
A megelôzést tekintjük a hulladékgazdál
kodás elsô lépésének, hiszen az a hulladék
okozza a legkevesebb gondot, ami nem is
keletkezik. A hulladékképzôdés megelôzésének lehetséges módjai:
• A termékek csomagolásából adódó hulladékok
mennyiségének csökkentése. Ezt a betétdíjas
termékek alkalmazásával, valamint a kisebb
környezeti terhelést okozó anyagok használatával lehet elérni. A papírból készült csomagolóanyag sokkal hamarabb lebomlik, mint
egy nejlonzacskó. Fontos, hogy kerüljük a felesleges csomagolást, például bevásárláskor vigyünk magunkkal textiltáskát vagy kosarat, és
akkor nem kell mûanyag szatyrot venni.
• Hosszú élettartamú, javítható termékek alkal
mazásával elérhetô, hogy kevesebbszer kell
jen új eszközöket vásárolni. Így a csomago
lóanyagokból és az elhasznált eszközökbôl
származó hulladék mennyisége is csökkenthetô.
• A fogyasztás mérséklésével, a tudatos termék
választással is csökkenthetô a hulladékok
mennyisége.

már feleslegessé vált tárgyakat elajándékozzuk, illetve eladjuk.
Hasznosítás
Hasznosításnak lehet tekinteni, ami
kor egy tárgyat némi átalakítás után
más formában, más feladatra átalakítva használunk, például amikor
raklapokból készítünk kerti bútort.
A háztartásokban keletkezô hulladékok körülbelül 35%-a ipari méretekben is anyagukban újrahasznosítható, vagyis papír, textil, mûanyag, üveg
vagy fém. A hulladékok hasznosításának feltétele,
hogy a különbözô típusú hulladékokat külön-kü
lön gyûjtsük. Sajnos ezek egy része is a háztartási
szemétben végzi, mert csak alig 17%-át gyûjtjük
elkülönítetten (idegen szóval: szelektíven).
A szerves anyagok ártalmatlanításának legjobb módja a komposztálás, azaz a megfelelô
körülmények közötti lebontás. Ez is újrahasznosítás, mert a folyamat végén felhasználható
anyag, termôtalaj lesz belôle. Ráadásul komposz
tálni akár lakásban, erkélyen is lehet. Kapható
olyan kis méretû komposztálóvödör, ami elnyeli
a szagokat. Az érés után tartalma a földbe ásva
humuszos talajjá alakul, amibe lehet virágokat,
esetleg fûszernövényeket is ültetni.

Újrahasználat
Ez esetben az adott terméket, csomagolást
– átalakítás nélkül – újra ugyanarra a feladatra
lehet használni, mint amire eredetileg gyártották. Ennek leggyakrabban emlegetett példája a visszaváltható betétes üveg.
De ide tartozik az is, ha a meghibáso
dott készüléket megjavíttatjuk és tovább
használjuk, vagy ha a megunt, számunkra

50

Beltéri komposztálóvödör

Energetikai hasznosítás
Az energetikai hasznosítás a hul
ladék megfelelô körülmények kö
zötti elégetését jelenti. A hulladék
bizonyos részei éghetôek, így ezek
energiatermelésre is használhatók.
Az égetés másik elônye, hogy a ve
szélyes hulladékokat is többnyire ártalmatlanítani
tudja. Hátránya, hogy az égetés során keletkezô
gázok szennyezik a környezetet, ha az égetô füstszûrô berendezése nem mûködik megfelelôen. Az
elégetett anyagokkal azonban nyersanyagokat
veszítünk el.
Deponálás (lerakás)
A hulladéklerakás – deponálás – áll
a fontossági sorrend utolsó helyén.
Ez a hulladékok megfelelô körül
mények közötti, többnyire végleges
tárolását jelenti. Ennek során a ve
gyes hulladékot egy jól elhatárolt
területre szállítják, és ott egy vizet
át nem eresztô anyaggal bélelt gödörben lerak
ják. A lerakónak olyannak kell lennie, hogy az
ott tárolt anyag ne szennyezhesse a környezetet.
Ez sokszor igen költséges megoldást jelent, mert
nagy a helyigénye, a lerakott anyagok esetleges
késôbbi újrahasznosítása drága, a környezetet
porral és bûzzel szennyezi.
A háztartási hulladékok legfeljebb 35%-ának
kellene a lerakóba kerülnie, de ez a szám a való
ságban sokkal nagyobb.
A háztartási hulladékok
összetétele

letkezô hulladékok közül csak azok kerüljenek
elégetésre vagy a lerakóba, melyek már semmi
másra nem használhatóak. De errôl nem beszélni
kell, hanem cselekedni!
Munkálkodás
Beszéljétek meg közösen vagy kisebb csoportokban, hogy ti, személy szerint mit tudnátok
tenni a hulladék mennyiségének csökkentése,
az újrahasználat vagy a hasznosítás érdekében.
Ilyenekre gondolunk:
– Jobban vigyázok az iskola bútoraira, hogy
ne menjenek olyan hamar tönkre.
– Vigyázok az iskolaszereimre, nem hagyom
el a dolgaimat.
– Figyelek arra, hogy a technika és tervezés
tanórán úgy dolgozzak, hogy minél keve
sebb hulladék keletkezzen.
– Az uzsonnámat nem eldobható csomagolás
ban, hanem elmosható dobozban hozom.
– Az italautomatából nem eldobható pohárba, hanem a saját poharamba töltöm az
innivalót.
– Szelektíven gyûjtöm a szemetet, és erre fi
gyelmeztetek másokat is.
– Az almacsutkát a komposztálóba dobom.
– Csapvizet iszom, így nem vásárolok PET-pa
lackba töltött vizet.
– Étkezéskor annyi ételt veszek ki magamnak,
amennyit meg is tudok enni.
Nektek biztos lesz még rengeteg, ezeknél
sokkal jobb ötletetek is. Ezeket mind írjátok
fel, és tûzzétek fel egy nagy táblára. Olyan
vállalásokat keressetek, amelyeket nem kam
pányszerûen, hanem folyamatosan kell csi
nálni. Ezután mindenki válasszon ki öt olyan
fogadalmat, amit az egész év során be tud tartani. Egy fogadalmat természetesen többen is
választhatnak. Írjátok fel ezeket a füzetetek
be! Év végén lapozzatok vissza, és közösen be
széljétek meg, hogy kinek mennyire sikerült
azokat betartani. Akinek a leg
jobban sikerült,
megkaphatja a
legkörn yez et
tudatosabb osz
tálytárs címet.

A fenntarthatóság, a saját jövônk érdekében
fontos cél, hogy a háztartási hulladékok meny
nyisége csökkenjen. Azt is el kell érni, hogy a ke

T2 Mit kezdjünk a hulladékkal?
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T3

Munkavégzés
Van olyan idôsebb rokonod, ismerôsöd, akinek gyakran
fáj a lába vagy a háta, nehezen tud mozogni?

Az idôsebbek a szervezetük „elhasználódása”
miatt nehezebben tudnak mozogni, ami gyakran
még a mindennapi tevékenységük elvégzését is
gátolja. Az évtizedes megterhelés a mozgásszer
vek kopásához vezet. A biológiai öregedés elke
rülhetetlen, de lassítható.

Már most sokat tehetsz azért, hogy ezt a folya
matot lelassítsd. Figyelj arra, hogy minden tevé
kenységedhez megtaláld a megfelelô eszközt és
a lehetô legkevesebb izommunkát igénylô testtartást és mozdulatsort.
Az emberi munkavégzés törvényszerûségeivel az ergonómia tu
dománya foglalkozik. Kutatásai középpontjában az „elfáradás
mentesen végezhetô” munka feltételeinek meghatározása, azaz az
optimális munkamódszerek és optimális munkahelyi környezet ki
alakítása áll.

Az emberi test minden mozdulata az izmok
mûködésének eredménye. Nyugalmi állapotban
az izmok feszültségmentesek, lazák, a vérkerin
gés normális. Terhelés, például munkavégzés ese
tén az izmok megfeszülnek, a vérnyomásértékek
nônek. A kedvezôtlen testtartás lehetséges kö
vetkezménye a megnövekedett energiaigény, a
vérkeringési rendszer nagyobb igénybevétele, a
korai kifáradás, hosszabb távon az egészségkáro
sodás, például az ízületek, csontok torzulása.
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A munkakörnyezet kialakítása
A te munkahelyed elsôsorban az iskola, és az
ottani „munkát” leggyakrabban egy széken
ülve végzed. Az ülô testtartás elônye, hogy a
kezek szabadon mozognak, a láb nem nagyon
fárad. De az ülô testtartás is sok izmot és ízüle
tet vesz igénybe.
Az emberi test a dinamikus, erôteljes moz
gásra, az állásra vált alkalmassá, igazán pihenni
fekvô helyzetben képes. Ezért szinte lehetetlen
megfelelô széket tervezni. A jó ülôhely kialakí
tásának kulcskérdése a gerinc megfelelô hely
zete. A csecsemô még egyenes gerinccel szü
letik, csak a felüléssel, a mászással, a járással
együtt alakul ki a gerincoszlop jellegzetes S
alakja. A görbületek teljes kialakulása csak a
serdülôkorban és utána fejezôdik be. Ezért sem
mindegy, hogy milyen az a szék, amin ülsz.
Álló testhelyzetben a vázizomzat tartja a felsôtestet, üléskor
azonban ez nem mûködik, ezért a szék támlájának kell azt meg
támasztania. Állás közben az izomzat mozgásban van, egyenletes
az igénybevétele, míg merev ülésnél az igénybevétel statikus, így a
sejtek kevés oxigént kapnak. Ezért kell a mozgásgazdag ülés. Állás
közben a lábak vérkeringése egyenletes, ülésnél a fenék és a comb
nyomásnak van kitéve, ami gátolja a vérkeringést.

A megfelelô ülés jellemzôi:
• A gerincoszlop oldalról néz
ve ívelt és kissé elôredôlt.
• A felkarok – laza tartásban – közel függôlegesek.
• Az alkaroknak vízszintes
helyzetben kell lenniük az
asztallap magasságában.
• A combok közel vízszinte
sek.
• Az alsó lábszárak kényel
mesen, közel függôlege
sen állnak.
• A talpak kényelmesen megtámaszkodnak a
padlón vagy a lábtámaszon.

A jó szék háttámlája megtámasztja a felsô
testet a gerincoszlop 4–5. csigolyájánál, a lapocka
alatt, a gerincoszlop legnagyobb hajlatánál. Ez
a távolság az ülôlaptól általában 18–24 cm közé
esik. Ülôlapja elég széles és mély – a szélének 10
centiméterrel a térdhajlat mögött kell lennie –,
enyhén lejt, az eleje kissé lekerekített. Nem tapad
a padlóra, hogy könnyen fel lehessen állni róla.
Magassága 44–54 cm között állítható, hogy a
talp derékszögben vagy kissé behajlítva teljes
egészében leérjen a talajra. Amennyiben az asztal magassága nem teszi lehetôvé, hogy a talp
leérjen a padlóra, lábtámaszt kell alkalmazni.
Az a lábtámasz, amely a székhez van rögzítve
(pl. bárszék), nem megfelelô, mert nem biztosít
a lábnak elegendô mozgási szabadságot.

Munkálkodás
Ellenôrizzétek, hogy az a szék, amin ültök, er
gonómiai szempontból megfelelô-e! Ha lehet
séges, állítsátok be a megfelelô ülésmagasságot!
Fogalmazzátok meg, hogy mely szempontoknak felel meg, és melyeknek nem!
Válasszátok ki a csoport legmagasabb és
legalacsonyabb tagját, és állapítsátok meg,
hogy mekkora különbség van a számukra
megfelelô székek között!

Nem elég a helyes
ülés, az asztal magassá
gának is megfelelônek
kell lennie. Nem meg
felelô magasságú asz
talnál nem lehet helyes
testtartásban dolgozni,
étkezni.

A munkafelület magasságát úgy kell megvá
lasztani, hogy az a dolgozó könyökmagas
ságában legyen. Ha munkavégzéshez nem
vízszintes, hanem lefelé irányuló mozdulat
szükséges – mint például gyúrásnál –, kb. 10-15
cm-rel alacsonyabban legyen a felület.
Az olyan munkát, ami kevesebb erôt vagy na
gyobb pontosságot igényel, esetleg hosszabb
ideig tart, ülve végezzük! Erôt és helyet igény
lô munkáknál (például fûrészelés, vastagabb,
keményebb anyagok vágása stb.) jobb az álló
munkavégzés, mert ilyenkor több izomcsoport

kapcsolható be a munkába, azaz nagyobb erôt
lehet kifejteni.
A munkapad anyaga, kialakítása meg kell, hogy
feleljen a rajta folyó munka jellegének. Méretének igazodnia kell a használó testi adottságaihoz.
A munkalapok hosszának és szélességének meg
állapításánál elsôdleges szempont az úgynevezett
fogási tér, ami elsôsorban a munkavégzô karjának
hosszúságától függ. A fogási téren belül is megkülönböztetünk úgynevezett „belsô” és „külsô”
fogási tereket. A belsô fogási tér a behajlított kö
nyökkel, a külsô fogási tér a kinyújtott karokkal
elérhetô terület. Normális munkavégzés a belsô
fogási térben történhet. Nagy figyelmet igény
lô munkákhoz a test elôtti, a felkarok által elér
hetô terület az optimális. A külsô fogási térben
– karnyújtásnyira – a munkavégzéshez szükséges
szerszámokat, eszközöket lehet elhelyezni. Ez azt
jelenti, hogy a munkaasztal szélessége 50-60 cm,
hosszúsága 90 és 130 cm között van.
Külső fogási tér

Belső fogási tér

50
Kartávolság

30

30

Vállszélesség Alkarhossz

Optimális munkaterület

A jó és megfelelô megvilágítás a mindenkori
feladattól függ. Finom munkákhoz, ahol szüksé
ges a szemkontroll (pl. varrás, írás, olvasás), a tárgy
és a szem optimális távolsága 25–40 cm. A szükséges megvilágítási erôsség a tárgy nagyságától
függôen változik. Minél nehezebb a látási fel
adat, minél kisebbek a részletek és minél csekélyebb a kontraszt, annál inkább növelni kell a
megvilágítás erôsségét. A rossz megvilágítás,
a kevés fény, a tükrözôdés, az árnyékok, azaz
a nem megfelelô látási körülmények miatt a
szem izomzata idô elôtt kifárad, majd fejfájás,
idegesség jelentkezik, a teljesítmény romlik.
A megvilágításerôsség annak a mértéke, hogy egy adott felület
re mennyi fény jut. Mértékegysége a lux (lx).

A munkavégzés az átlagosnál nagyobb oxigénfelvétellel jár, amit zárt térben szellôztetéssel lehet biztosítani.
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Munkamódszerek
Kerülni kell a fej felett végzett munkát, például
tárgyak felrakását vagy levételét magasabb
polcokról. Ilyen esetben létrát vagy fellépôt kell
használni.

Munkálkodás
I. Nézzétek meg az ábrákat, és fogalmazzátok meg a helyes és hibás testtartás közötti
különbséget!

Egy magasra helyezett áru
az üzletben

Nehéz tárgyat csak
egyenes háttal, hajlított
térddel, lassú, egyenletes
felemelkedéssel szabad
megemelni. A terhet
mindig biztonságosan,
vagyis egész tenyérrel
megmarkolva kell meg
fogni.

1.
Állj a teher mellé
kissé szétterpesz
tett lábakkal! He
lyezkedj kiegyen
súlyozott guggoló
helyzetbe, egyene
sítsd ki a hátadat,
feszítsd meg a hátés hasizmokat!

2.

3.

A lábak kiegyene
sítésével emeld fel
a terhet!

Egyenesítsd
fel a felsôtes
ted!

A helyes teheremelés
módszere

Ügyelni kell arra, hogy a teher középpontja
a lehetô legközelebb legyen a testhez. Nagy
tömegû, terjedelmes terhet nem a test elôtt,
hanem vállon vagy háton kell szállítani. A hát
szállítás közben sem görbülhet. A kézben való
szállításnál jobb megoldás a kerekes, görgôs
szállítóeszköz használata.
A túl gyors vagy túl lassú mozdulatok idô elôtti
elfáradáshoz vezetnek, ezért figyelni kell az optimális munkavégzési sebességre is. A munka
során fellépô fáradtságérzet a szervezet védekezô és jelzô funkciója. Ekkor csökken a figyelem,
a mozdulatok koordinálatlanná válnak, nagyobb
a hibázás és a balesetek veszélye. A kifáradás pi
henôszünetek közbeiktatásával, más-más telje
sítményt megkövetelô, más-más izomcsoportot
megmozgató munkával megelôzhetô.
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II. Nézzétek meg a képeken látható teherszállítási módokat! Rakjátok sorrendbe asze
rint, hogy melyik veszi igénybe legjobban a
szervezetet! Kezdd a leginkább megterhe
lôvel!

1.

2.

3.

4.

T4

Eszközök kiválasztása
Melyek az eredményes munkavégzés feltételei?

Minden tevékenységhez meg kell találni a megfelelô eszközt és a lehetô legkevesebb izommun
kát igénylô testtartást és mozdulatsort. Egy rosszul
megválasztott eszköz vagy egy jó eszköz helyte
len használata feleslegesen terheli a szervezetet,
sôt egészségünk vagy az eszköz is károsodhat.
Milyen a jó szerszám?
A kiválasztott eszközzel szemben támasztott el
várások:
• Elvégezhetô legyen vele az a feladat, amire
tervezték, azaz feleljen meg a funkciójának.
Egy rossz minôségû szerszámmal nem lehet
jó munkát végezni. Legyen használható állapotú, például vágáshoz, fúráshoz éles, meg
felelô méretû (pl. szereléshez, fúráshoz), ép
szerkezetû. Alkalmas legyen a kívánt mûvelet
szükséges minôségben való elvégzésére.

Sövényvágó

• Méretei igazodjanak a megmunkálást végzô
testrészhez, illetve a munkát végzô méreteihez.
A jól kialakított szerszám nyelének alakja
igazodik a kéz természetes tartó helyzeté
hez. Figyelembe veszi, hogy a használója
jobb- vagy balkezes.

Kés élezése
Ergonomikus egér

• Használata a lehetô legkisebb erôkifejtést
igényli.
A kézben tartott szerszám legyen könnyû!
A kisgépek kezelése legyen egyszerû! A kézi
szerszámok markolata legyen megfelelô vastag
ságú, hosszúságú és alakú a könnyû használha
tóság érdekében.

• Legyen biztonságosan használható.
A szerszámok markolata legyen megfelelô ér
dességû, vagy fedje védôburkolat, hogy hasz
nálója elkerülhesse a megcsúszást és a becsípô
dést. Az elektromos készülékek és elektromos
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szerelôszerszámok legyenek megfelelôen szige
telve, védjenek az égési sérülések és az áram
ütés ellen.
A szerszámok elhelyezésénél – helyük kiválasztásánál – a biztonságon kívül figyelni kell arra is,
hogy az elôkészülethez, rendrakáshoz minél kevesebb idôre legyen szükség. A gyakran használt
anyagok, szerszámok legyenek könnyen elérhetôk. A szerszámokat rendszeresen kell ellen
ôrizni és karbantartani.

Alkalmi használatra kell
vagy rendszeres tevékeny
séghez? Érdemes-e, gazda
ságos-e megvásárolni a kí
vánt eszközt, vagy célszerû
inkább kölcsönözni a feladat
elvégzésének idejére? Al
kalmi használathoz inkább
többféle mûveletre képes
univerzális eszközt, rend
szeres tevékenységhez egy
mûveletre alkalmas célszer
számot érdemes beszerezni.

Univerzális szerszám

2. A kínálat értékelése

Szerszámok tárolása

Új eszközök kiválasztásának lépései

Egy adott géptípusból általában nagy a választék. Soha nem lehet kizárólag prospektusok és
árajánlatok alapján dönteni. Minél drágább
egy gép, annál fontosabb a megbízhatóság,
ami vonatkozik árura és üzletre egyaránt. Jó
ajánlólevél lehet egy igényes gyártó márkaneve
vagy az, ha ismerôseid régóta, megelégedéssel
használják. Gépet, elektromos berendezést so
ha nem szabad piacon vagy idôszakos árusoktól
vásárolni. Csak hatóságilag bevizsgált terméke
ket szabad megvenni!

1. Igényfelmérés
Az igényfelmérés célja az elvégzendô feladat
minél pontosabb tisztázása. Az elsô, amit el kell
dönteni, hogy valóban szükség van-e az adott
gépre, nem lehet-e a feladatot a már meglévô
eszközeinkkel megoldani. Ha új gép vásárlása
mellett döntünk, fel kell mérni, hogy milyen
gyakorisággal, mennyi ideig fogjuk a gépet
használni.
Egy példa: a láncfûrészek három nagy csoportba sorolhatók:
hobbi- középkategóriás és profi gépek. Ha csak a téli tüzelôdet
akarod felvágni, esetleg a kertedben lévô gyümölcsfákat rendben
tartani, elég a hobbikategória. Ha néhány hektár erdô tulajdonosa
vagy, akkor középkategóriás gépet válassz! Ha viszont favágással
keresed a kenyered, profi gépre van szükséged. Ha csak egyetlen
kisebb tuskót akarsz széthasítani, elég egy balta is.

Melyiket válassza?

Az interneten sokféle tájékoztatás segít az egyes termékek érté
kelésében. Léteznek tesztek, melyek összehasonlítják az azo
nos feladatra tervezett gépeket. A használatba vett terméket sok
szor értékelik a vásárlók. Ezekbôl is nagyon sok, a vásárlói döntést
befolyásoló információt lehet kiolvasni.
Az interneten olyan weblapok is vannak, amelyek összehason
lítják egy adott termék árát a különbözô boltok kínálatában. Vá
sárlás elôtt mindenképpen érdemes ezeket is megnézni, hogy a
kiválasztott termékhez a legolcsóbban lehessen hozzájutni. Ezeken
az oldalakon az adott bolt megbízhatóságáról is lehet információkat
szerezni a vásárlói értékelések alapján.

Láncfûrész
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Több azonos rendeltetésû gép közötti választásnál össze kell hasonlítani a mûszaki jellemzô
ket, például teljesítmény, energiafogyasztás, a
gép mérete, súlya, helyigénye, mennyi ideig üze
meltethetô folyamatosan, várható élettartam,
hány év garanciát biztosít a forgalmazó, van-e,
illetve kapható-e hozzá cserealkatrész. Az alapfeladaton kívüli funkciók, többletszolgáltatások
csak akkor jelentenek elônyt, ha azok valóban kihasználhatók.
Csak olyan gépet szabad megvenni, amelynek
van garancialevele és magyar nyelvû használati
utasítása. Ne vásároljunk olyan gépet, ami nem
javítható, aminek nincs szervizhálózata, nem kap
ható hozzá pótalkatrész. Fontos a gép kezelhetôsége, a feliratok, ikonok egyértelmûsége, a ma
gyar nyelvû menürendszer.

2011-ben a háztartásokban lévô nagygépek
(például a mosógépek, hûtôgépek) még az
energiafaló alsóbb (E, F, G) kategóriába tartoztak. A készülékek egyre hatékonyabbak lettek,
és megjelentek az A+, A++, A+++ besorolású
gépek is. 2020-ra a háztartások 90 százaléka
legalább A osztályba tartozó gépeket szerzett
be, és egyre nehezebb lett különbséget tenni
a készülékek energiafogyasztási szintjei között.
A 2021-tôl kötelezô új energiacímkén a készülé
kek besorolása A-tól G-ig terjed. Az új címkén is az
addig ismert színes jelölések vannak: a legkevésbé hatékony osztályt továbbra a piros csík, míg a
leghatékonyabbat a zöld csík jelöli. Ugyanakkor
a gépeknél új teljesítményértékeket határoztak
meg, szigorúbb szabvánnyal és tesztelési módszerrel kategorizálják a gépeket.

Mosógép kezelôpanelja

A háztartási gépeket 2011 óta az egész Európai Unióban ener
getikai osztályokba sorolják, melyet az úgynevezett energia
címke tartalmaz. A leghatékonyabbak korábban az „A” besorolású
készülékek voltak. Késôbb megjelentek az A+-os készülékek, melyek
még jobban hasznosítják a bemenô energiát, majd betiltották az
„energiafaló” modelleket. Ezért 2020-ban újfajta címke jelent meg
a háztartási nagygépek majdnem mindegyikén.

Energiacímke a terméken

Munkálkodás
Csoportmunkában gyûjtsetek az internetrôl
energiacímkéket a mosó-, mosogatógépekrôl,
hûtôszekrényekrôl. Tanulmányozzátok azok
tartalmát! Nézzétek meg, hogy az energiaha
tékonyságon kívül még milyen adatokat tar
talmaznak. Értelmezzétek azokat!

Háztartási nagygépek
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T5

Az elektromos áram
veszélyei
Hallottál már olyan lakástûzrôl, amit az elektromos
hálózat hibája okozott?

A lakástüzek között az elektromos eredetûek az
elôkelô második helyet foglalják el. Ezek egy ré
szét hibás elektromos eszközök, berendezések
okozzák. A hibás készülékek túlmelegedhetnek,
és tüzet okozhatnak. A másik gyakori ok egy rosz
szul elvégzett bekötés vagy a régi, elavult elektromos hálózat, amit nem a mai kor megnöveke
dett terheléséhez terveztek. Ezek a tüzek egy kis
odafigyeléssel megelôzhetôek. Az elektromos
hálózat hibájára utal, ha gyakran pislákolnak a
lámpák, vagy egy készülék bekapcsoláskor sister
gô hangot hallasz. A szikrázó konnektor vagy az
égett kábel szaga már sokkal komolyabb problé
mákat jelez.
Soha ne használjatok olyan készüléket, amely
nek nem ép a vezetéke, csatlakozója! Ne csatla
koztassatok készüléket olyan dugaszolóaljzatba
(konnektorba), amelyik sérült vagy nem illeszke
dik szilárdan a falba. Ha ilyet tapasztaltok, akár
otthon, akár az iskolában, feltétlenül jelezzétek
egy felnôttnek, aki szakemberrel átvizsgáltatja a
hálózatot, megjavíttatja a hibákat. Segít a meg
elôzésben, ha nem használunk túl sok fogyasz
tót egyszerre, ha a nem használt készülékeket
áramtalanítjuk, például a telefontöltôt haszná
laton kívül nem hagyjuk a csatlakozóba bedugva.

Sérült burkolatú
vezeték

Töltôn hagyott
mobiltelefon
szétégett
csatlakozója

58

Fizikai alapismeretek
Az elektromos áram töltéssel rendelkezô részecs
kék áramlása egy vezetô anyagban. Az elektro
mos áram egyenáram (DC) és váltóáram (AC) for
májában létezik. Egyenáramnál a részecskék egy
irányban áramlanak, váltóáramnál folyamatosan
változik az áramlás iránya. Az elemek és az akku
mulátorok egyenáramot szolgáltatnak, az elekt
romos hálózat váltóáramot.
Minden anyagnak van egy olyan tulajdonsága,
amely megmutatja, hogy mennyire képes vezetni
az elektromos áramot. Ez mûszerrel mérhetô, és
ellenállásnak nevezzük. Mértékegysége az ohm.
Az áramot jól vezetô anyagoknak alacsony az el
lenállásuk, a szigetelôanyagoké magas.
Munkálkodás
Mérômûszerrel mérjétek meg a csoportból
legalább két tanuló szervezetének ellenállá
sát! (Az ellenállásmérô mûszer nem veszélyes.)
Végezzétek el a mérést akkor, amikor a tanu
lók keze száraz, és ismételjétek meg akkor is,
amikor a kezük vizes! Jegyezzétek fel a mért
értékeket, és fogalmazzátok meg a mérések
tapasztalatát!

Élettani hatások
Az áram az emberre is veszélyes, mert az emberi
test vezeti az elektromos áramot. Áramütésrôl
akkor beszélünk, ha az emberi test két pontja
között áram folyik át. Áramütés során többféle
hatás léphet fel: égési sérülés, izom-összehúzódás,
keringésleállás. A káros hatások nem mindegyike
jelentkezik azonnal. Az áram okozta sérülések súlyossága az átfolyó áram erôsségétôl, az áramütés
által érintett szervektôl – az áram által bejárt úttól – és az áramütés idejétôl függ.
Elektromos baleset korábban is érhette az embert villámcsapás
formájában. Az elektromos áram felfedezése után az elsô halá
los áramütés 1879-ben történt, Párizsban. Manapság a világban
évente 100 000 ember közül átlagosan 70 szenved áramütést, akik
nek a 20%-a gyermek.

Az átfolyó áramerôsséget a testre jutó feszült
ség és a test ellenállása határozza meg. Az el
lenállást a bôr állapota és az érintkezô felület
nagysága befolyásolja. A száraz, ép bôrfelület el
lenállása még elég magas, ami nedves, például iz
zadt bôrfelületnél századrészére csökken. A vizes
bôrnek (pl. fürdés, úszás után) gyakorlatilag nincs
ellenállása, mint ahogy a nyálkahártyának sem.
Fôleg gyermekeknél gyakoriak a nyálkahártya-sérülések, amit a
szájba vett és elrágott elektromos vezeték okoz. Az ilyen égés
mélyre terjed, és komoly következményei lehetnek. Ezért is tilos
például a zsebtelep két pólusát a szájhoz érinteni, megnyalni.

Az áramütésnél a legveszélyesebbek a szíven,
a tüdôn és az agyon áthaladó áramutak. Kevésbé
veszélyes, ha az áram nem érint létfontosságú
szervet. Minél tovább folyik a testen keresztül az
áram, annál nagyobbak a káros hatások.
A villámcsapás 1 000 000 V feletti feszültségû és 200 000 A fe
letti áramerôsségû egyenáram, de annyira rövid ideig, mindösz
sze 1-2 ezredmásodpercig tart, hogy a hômérséklet jelentôs növeke
dése ellenére az áldozatok nagy része nem szenved égési sérülést.

Az egyenáram egyszeri izom-összehúzódást
okoz, amely gyakran eltaszítja az áldozatot az
elektromos forrástól. Váltóáram esetén az ismét
lôdô, váltakozó izom-összehúzódás megakadá
lyozhatja az áramforrással történô érintkezés
megszüntetését.

Defibrillátor

A háztartásokban használt 230 V-os, 50 Hz-es váltakozó fe
szültség már néhány tizedmásodpercen belül kamrafibrillációt
okozhat, ami 20-30 másodpercen belül oxigénhiánnyal és eszmélet
vesztéssel jár. A kamrafibrilláció azt jelenti, hogy a szívkamra sza
bálytalanul remegni, rángani kezd, és nem húzódik össze eléggé ah
hoz, hogy az oxigéndús vért eljuttassa a szívizomzathoz, az agyhoz
és a többi szervhez. Egyenáram esetén a szív egyszerûen „megáll”,
azonban az áram megszûnésekor képes magától elindulni. Ezért
képes a defibrillátorban használt egyenáram megszüntetni a szív
szabálytalan mûködését, a fibrillációt.

Segítségnyújtás áramütés esetén
Áramütés esetén a legfontosabb a sérült kiszabadítása az áramkörbôl. Ennek legegyszerûbb és legbiztonságosabb módja a biztosíték lekapcsolása,
a készülék kikapcsolása vagy a fali aljzatból történô kihúzása. Semmiképp ne érjünk hozzá addig,
amíg kapcsolatban van az áramforrással. Magasfeszültség, azaz ezer voltnál nagyobb feszültség
esetén meg se közelítsük az áldozatot, hívjunk
mûszaki mentést – értesítsük az áramszolgáltatót
vagy a tûzoltóságot! Alacsonyabb feszültségnél,
ha nem tudjuk az áramot megszakítani, próbáljuk
meg valamilyen szigetelôanyagból, például textilbôl vagy fából készült tárggyal elhúzni a sérültet,
vigyázva arra, hogy testünkkel ne érjünk hozzá!
Amint biztonsággal megérinthetjük a sérültet,
kezdjük el az elsôsegélynyújtást! Ellenôrizzük az
életjelenségeket, tegyük szabaddá a légutakat!
Ha nincs pulzusa, haladéktalanul kezdjük meg az
újraélesztést! Értesítsük a mentôket, mert minden
áramütött személyt orvosi ellátásban kell része
síteni, hiszen az áramütés káros hatásai késôbb is
megnyilvánulhatnak.
A balesetek megelôzése
A fentiekbôl is látható, hogy nem lehet megmon
dani, mekkora az a feszültség, ami már halálos
áramütést okoz. A sérülések mértékét a testen
áthaladó áram erôsségéhez szokták kötni, de ez is
egyénenként változik. Általánosan elmondható,
hogy az 50 volt alatti törpefeszültség biztonságos, de még ebben az esetben sem árt betartani
pár szabályt. A háztartásokban használt 230 volt
már halálos balesetet okozhat.
A gyerekek elektromos ellenállása még ala
csony, ezért számukra az áramütés súlyosabb
következményekkel jár. A kisgyerekek „felfede
zik” a környezô világot, szívesen belenyúlnak a
csatlakozóba, megfognak minden elektromos
berendezést, vezetéket, nem érzik a veszélyt.
Ilyenkor a szülôk feladata, hogy érintésvédelmi
szempontból biztonságossá tegyék azt a helyet,
ahol a kisgyerek tartózkodik.

T5 Az elektromos áram veszélyei
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Transzformátorállomás

Kamaszkorban a legtöbb áramütéses baleset
magasfeszültségû vezetékek érintése, megkö
zelítése miatt történik. Jó, ha tudod, hogy tilos
transzformátorállomásba behatolni, villanyvonatok tetejére felmászni. Tilos a nagyfeszültségû
távvezeték megközelítése még ép vezetékek
esetén is. A nagyfeszültség a levegôn keresztül
is képes többméteres távolságra áthúzni (ívet ké
pezni). A leszakadt vezeték megközelítése még
veszélyesebb. Az úgynevezett lépésfeszültség
miatt a szakadás többméteres körzetében még a
vezeték érintése nélkül is életveszélyes áramütés
érhet. Ha valaki ilyen helyzetbe kerül, a veszélyes
helytôl óvatosan, igen kis lépésekkel, szinte né
hány centiméteres araszolással távolodjon el, mi
vel a lépésfeszültség nagysága a lépések nagysá
gától függôen nô.

Elektromos áramütés szempontjából a lakás
legveszélyesebb helyisége a fürdôszoba. Itt külö
nösen figyelni kell az elektromos eszközök hasz
nálatára, például arra, hogy azok ne essenek bele
a vízzel teli fürdôkádba.
A kerti munkák is lehetnek elektromos balese
tek forrásai. Ügyelni kell például arra, hogy az
elektromos fûnyírógép ne keresztezze a vezeté
két, és még véletlenül se vágja el azt, vagy lo
csoláskor ne vizezzük össze az áram alatt lévô
hosszabbítót. Gyakran elôfordul, hogy egyes fák
túl közel kerülnek az elektromos hálózathoz.
Ilyenkor különösen figyelni kell permetezéskor,
gyümölcsszedéskor a biztonságos távolság meg
tartására. Jelentôs veszéllyel járhat az ilyen fák
gallyazása is.
Baleset-megelôzési szabályok

•
•
•
•
•

• Az elektromos hálózat hibáinak
elhárítását csak szakember végezheti!
Elektromos készüléket szerelni csak fe
szültségmentes (áramtalanított) állapot
ban szabad!
Elektromos eszközökkel kísérletezni csak
törpefeszültségû áramforrás mellett sza
bad!
Felnôtt felügyelete nélkül ne kísérletezz
elektromos árammal!
Elektromos szerelésnél a szerszámot a
jobb kezedbe fogd!
Csak szigetelt nyelû szerszámot használj!

Az elektromos veszély jelzése

Munkálkodás
Nézzétek meg alaposan az alábbi képeket, és
fogalmazzátok meg, hogy melyik milyen ve
szélyhelyzetet ábrázol!

3.

1.

4.

2.

5.
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T6

Munkaszervezés
Mondj példát arra, amikor gyorsan, hatékonyan
elvégeztél egy munkát! Mi volt az oka, hogy ez így
sikerült?

Munkálkodás
A csoport minden tagja készítsen el a rajz
alapján egy papírtasakot. A munka kezdésekor indítsatok el egy stoppert, és jegyezzétek
fel, hogy kinek mennyi idôre volt szüksége a
feladat elvégzéséhez.

A pillangók elkészítéséhez szükség van egy na
gyobb és egy kisebb papírból kivágott körre, és
egy vékony papírcsíkra a pillangó csápjához. A ki
vágott köröket elôbb félbe, majd negyedbe kell
hajtani.

Az összehajtott
papírkörök

Papírtasak hajtogatása

Alkossatok hatfôs csoportokat. Most újra
készítsetek el hat darab papírtasakot úgy,
hogy minden tag csak egy hajtást végezzen el!
(Üljetek le egymás mellé, és így adjátok tovább
a tasakokat!) Természetesen most is mérjétek
az idôt!
Sikerült hamarabb befejezni a munkát,
mint az elsô alkalommal? Nézzétek meg az
elkészült tasakok minôségét! Válasszátok ki
a legpontatlanabbat! Akkor készült, amikor
mindenki egyénileg dolgozott, vagy a csapat
munka során? Fogalmazzátok meg közösen a
tapasztalatokat!
Minden munka elvégzése során fontos a hatékony
ság, amit körültekintô tervezéssel és megfelelô
szervezéssel lehet elérni. Hogy ez mit jelent a
gyakorlatban, nézzük meg egy példán keresztül!
A csoport azt a feladatot kapta, hogy az alábbi
leírásban szereplô papírpillangókból készítsen el
minél többet. A pillangókból készített füzér az
osztálytermet fogja díszíteni.

A félköröket a körívek mentén kell illeszteni,
és a negyedelô hajtások vonalában tûzôgéppel
összetûzni, ahogy azt az ábra is mutatja. A csápot
félbe kell hajtani, és a két végüket megpödörni,
például az olló élén végighúzva vagy áthúzva egy
nagyobb tû fokán.

A negyedköröket szét
kell nyitni. A csápot a
nagyobb kör két negye
de közé kell ragasztani.

Papírpillangók
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Munkálkodás
Tervezzétek meg a papírpillangó elkészítésének
folyamatát!
1. Célok meghatározása: A csoport minden tagja
készítsen el egy pillangót!
2. Méretek meghatározása: Határozzátok meg kö
zösen, hogy mekkora átmérôjûek legyenek a
körök, és milyen méretû a csáp. (A kisebb kör
körülbelül a kétharmada legyen a nagyobb
körnek. A csáp legyen 2-3 mm széles, a hossza
akkora, mint a nagy kör átmérôje. A képen
látható pillangónál a körök átmérôje 70 és 50
mm, a csáp hossza is 70 mm, a vastagsága 3 mm.
3. Anyagok kiválasztása: A rendelkezésre álló
színes papírok közül azokat lehet kiválasztani,
amelyek jól hajthatóak, tûzhetôek. A csoport
minden tagja választhat más színû papírt.
4. A szükséges anyagok mennyiségének meg
határozása: Személyenként elég egy akkora

Célok
meghatározása

Méretek
meghatározása

Anyagok
kiválasztása

papírlap, amely olyan hosszú, mint a két kör
átmérôjének összege, és a csáp szélességével
nagyobb a nagy kör átmérôjénél.
5. Mûveleti sorrend meghatározása a leírás alapján:
Körök rajzolása, kivágása, hajtogatása, tûzése,
negyedkörök kihajtása. Ezek a mûveletek
egymásból következnek, a sorrendjükön nem
lehet változtatni.
A csáp méretezése, kivágása, félbehajtása, a
két vég felpöndörítése. Ezt a testtôl függetle
nül el lehet készíteni.
Összeszerelni, azaz a csápot a helyére ragasz
tani csak azután lehet, hogy a pillangó mindkét
része elkészült.
6. A szükséges szerszámok, eszközök meghatá
rozása a mûveleti sorrendbôl adódóan: a kör
rajzolásához körzô vagy alaklemez, íróeszköz,
vonalzó, olló, tûzôgép, ragasztó, esetleg egy
nagy lyukú tû.

A szükséges
anyagok
mennyiségének
meghatározása

Mûveleti
sorrend
meghatározása

A szükséges
szerszámok,
eszközök
meghatározása

A tervezési folyamat lépései

A tervezésnél figyelembe kell venni az adott
munka elvégzéséhez szükséges idôt. Bár az idô
pontosan mérhetô, egy munka elvégzéséhez
szükséges idôt elôzetesen csak becsülni lehet. Ezt
a tervezett idôt nevezik a munkahelyeken nor
maidônek vagy más néven tervidônek. Ennek tar
talmaznia kell a szerszámok, eszközök elôkészí
tésének idejét is.
Mielôtt nekikezdenétek a pillangók gyártá
sának, becsüljétek meg, hogy mennyi idô alatt
tudjátok elkészíteni. Ez után indulhat a stopper
és a munka. Elôször készítsétek elô a szükséges
anyagokat és eszközöket minden csoporttag

• Mennyire vagy elégedett az elkészült alkotással?
• Melyik munkafolyamat okozta a legnagyobb
nehézséget, melyik volt a legkönnyebb?
• Jól becsülted meg az elkészítéshez szükséges
idôt?
• Kellett valakitôl segítséget kérned? Te tudtál
valakinek segíteni?
• Ha újra elkészítenéd, a munkavégzés során mit
csinálnál másképpen, és miért?

Olyan munkadarabnál, amit elôször készítenek,
nagyon nehéz elôzetesen megbecsülni az elkészítéshez szükséges idôt. Annak, aki már legalább
egyszer elkészítette, sokkal könnyebb. Ezt a
pillangót 5-10 percen belül meg lehet csinálni. Ha
nektek ez nem sikerült, annak több oka is lehet.
Egy munkafolyamaton belül lehetnek produktív és improduktív idôk. Produktív idô az, amikor
a munkafolyamat elôrehalad. Ide számít egy fel
adat technológiai jellegébôl adódó várakozási
idô is, például egy ragasztó megkötésének ideje

vagy egy sütemény sütési ideje. Ez az idô szin
tén tervezhetô és más munkafolyamatokkal ki
tölthetô. Improduktív idô, amikor a munkafo
lyamat megszakad. Ha nem áll rendelkezésre
megfelelô számú eszköz, példásul tûzôgép, és
várni kell, amíg annak használatát egy másik személy befejezi. Ilyen egy zavaró körülmény okozta idôkiesés is, például ha a tûzôgépbôl kifogy
a kapocs, és újra kell tölteni. Személytôl függô
megszakítás például az izzadt vagy ragasztós
tenyér megtörlése és az orrfújás.
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számára! A munka befejezése után értékeljétek
azt a már ismert szempontok szerint:

Munkálkodás
Készítsetek minél több papírpillangót, de most
csoportmunkában!
Ekkor a tervezés folyamatánál a következô
ket kell újragondolnotok:
1. Célok meghatározása: Tervezzétek meg,
hogy milyen színû pillangókat fogtok készí
teni, és melyikbôl hány darabot.
2. Méretek meghatározása: Gondoljátok át,
hogy az elôzô méretek megfelelôek vol
tak-e, szükség esetén változtassatok!
3. Anyagok kiválasztása: Ha az elôzô anyag
bevált, használjátok ugyanolyant.
4. A szükséges anyagok mennyiségének meg
határozása: Határozzátok meg a szükséges
színes lapok mennyiségét, de gondoljatok
arra, hogy legyen minden színbôl tartalék is,
ha esetleg valamelyik pillangót elrontanátok.

Egy munkafolyamat megszervezésének az a
célja, hogy az improduktív idôket lehetôleg el
kerüljük, és a fô feladat elvégzéséhez szükséges
tényidôt csökkentsük. Tényidônek azt az idôt ne
vezzük, amely alatt az adott feladatot valóban
elvégeztük. A tényidô függ a személyes képessé
gektôl és a begyakorlottság fokától is.
A vállalatok az improduktív idôt veszteségnek tekintik, és
amennyire csak lehet, próbálják csökkenteni. Az improduktív
idô alatt ugyanis kihasználatlanok az eszközök és a munkaerô, pedig
ez a vállalatnak sokba kerül.

Ahhoz, hogy képesek legyünk tudásunk legjavát nyújtani, azaz a csúcson teljesíteni, elenged
hetetlen a precíz idôbeosztás és a megfelelô
szervezés. És ez nemcsak a tanórákra, hanem a
mindennapjainkra is vonatkozik!
A leggyakoribb hiba, hogy ömlesztve, bár
miféle rendszer nélkül végezzük a feladatainkat. A különbözô típusú tevékenységek másféle
figyelmet igényelnek. Ha ezeket gyorsan váltogatjuk, hamar kifáradunk anélkül, hogy éreznénk
az elôrehaladást. Ha eredményesek akarunk lenni, ezen változtatni kell.
Érdemes a változtatást egy idômérleg elké
szítésével kezdeni. Egy héten keresztül írd fel
percre pontosan, hogy mikor mit csináltáltál,
ideértve az alvásra, tisztálkodásra, étkezésre,
utazásra fordított idôt is. A jegyzeteléshez ke
reshetsz egy megfelelô online programot, alkalmazást is. Ha végignézed az idômérlegedet,
láthatod, mennyi idôd megy el úgy, hogy szin
te semmit sem csinálsz. Félreértés ne essék, a
pihenés, a barátokkal való közös szórakozás

5. Mûveleti sorrend meghatározása: Az elôzô
munka tapasztalatai alapján osszátok el a fel
adatokat a csapat tagjai között! Minden mûve
letet az végezzen, aki abban a legjobb volt, aki
gyorsan, szívesen csinálja. Készítsetek tervet
arra is, hogy mit csináljon a mûveleti sorrend
utolsó láncszeme addig, amíg az elsô darab
elérkezik hozzá, vagy miben tud segíteni az,
aki már befejezte a feladatát.
6. A szükséges szerszámok, eszközök meghatá
rozása: Határozzátok meg az egyes szerszámok
mennyiségét! Mivel most egy mûveletet ugyan
az az ember végzi, kisebb mennyiségû szer
szám is elég, de gondoskodjatok tartalékról is!
A munka elkezdése elôtt úgy üljetek le, hogy
minél gyorsabb legyen az egyes munkafázisok
után a termék továbbadása. Készítsétek el a pil
langókat, és értékeljétek az elvégzett munkát!

is hasznos idôtöltésnek számít. A kötelezô el
foglaltságokra fordított idôt azért kell jól kihasználni, hogy ezekre minél több idô maradjon!
Eredményes akkor lehetsz, ha a feladatokat
részekre osztod, és minden esetben csak azzal
foglalkozol. Például a tanulásra szolgáló idôt
20-25 perces részekre bontod, közte 5 perces
szünetekkel. Ez idô alatt kizársz minden zavaró
tényezôt, például kikapcsolod a telefonodat és a
számítógépet is. Minden napra készíts idôtervet,
és próbáld meg azt betartani!
Gondold át a fentieket, és tegyél egy próbát!
Már egyetlen új szokás kialakítása is hatással lesz
az eredményességre!

T6 Munkaszervezés
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T7

Mûszaki rajzi ismeretek
Hogyan lehet síkban – papíron, rajzban – ábrázolni
egy tárgy jellemzô formáját, méreteit?

5. osztályban már megtanultad, hogy a mûszaki
életben a térbeli testekrôl úgynevezett nézeti
ábrákat készítenek.
Ismereteid alapján fogalmazd meg, hogy mit ne
vezünk nézetnek, és mik a nézeti ábrázolás sza
bályai!

A mûszaki rajzokon nemcsak az ábrázolás egy
séges, hanem a rajzokon használt vonalfajták is
szabványosak. Ez az egységes jelölés teszi lehe
tôvé, hogy mindenki egyformán értelmezze a
rajzot. A rajzi jelek a betûkhöz hasonlóan fontos
információt rögzítenek.

A mûszaki rajzokon használt vonalfajták
A mûszaki rajzon használt
vonalfajták

Vonalvastagság

A vonalfajta
megnevezése

határoló vonal és látható él

vastag

folytonos vonal

nem látható él

vékony

szaggatott vonal

középvonal

vékony

pontvonal

hajlítási él

vékony

kétpont-vonal

méretvonal, méretsegédvonal

vékony

folytonos vonal

Ahhoz, hogy egy tárgyat a mûszaki rajza alapján el lehessen készíteni, szükség van a méretek
pontos megadására. A mûszaki rajzokon egységesen milliméterben határoznak meg minden
méretet.
aa méretezendô
méretezendőoldal
oldal
méretszám
méretszám
méretvonal
méretvonal
30

Méretsegédvonalak: Vékony folytonos vetítôvo
nalak, melyek a méretezendô oldalt kötik össze a
hozzá tartozó méretvonallal.
Méretnyilak: A méretvonalak két végén találhatók. Kisebb méreteknél a méretnyíl kívülrôl is
közrefoghatja a méretet.
Méretszámok: A tárgy adott méreteit mutatják.
A méretszámot a méretvonal közepe fölé kell írni.
A rajzokon a számok mellé nem írunk mértékegységet. A méretszám alulról és jobbról olvasható.

méretsegédvonal
méretsegédvonal
méretnyíl
méretnyíl

A méretmegadás elemei

Méretvonal: Vékony, folytonos, a mérettel párhu
zamos, azzal megegyezô nagyságú egyenes, melyet általában méretsegédvonal határol.
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A vonalfajta
jelölése

Lemezvastagság jele

x

Sugár jele

R

Átmérô jele

Ø

Méretszám elôtt álló kiegészítô jelek

30

20

20

30

30

• Kicsinyítésnél, nagyításnál meg kell adni a
méretarányt. Ha egy tárgyat például felére
kicsinyítve ábrázolunk, akkor a méretarány:
M 1:2, ha a duplájára nagyítjuk, akkor M 2:1.
Az ilyen esetekben a tárgyakat a méretarány
nyal csökkentett vagy növelt méretben kell
lerajzolni, de a méretvonalakra ebben az eset
ben is az eredeti méretszám kerül.

Munkálkodás

A három nézet méretezése

Tanulmányozd alaposan a hámormodell oldallapjának mûszaki rajzát, és válaszolj a következô kérdésekre!

A méretezés szabályai

80

Ø 10

R10

10
R

80

Ø 3.5

35

Ø 3.5

20

35

x3

30
R

• Az adott tárgy befoglaló méretét – szélesség,
hosszúság, magasság – minden esetben meg
kell adni. Vékony tárgyaknál elegendô a le
mezvastagságot (x) megadni.
• Egy méret csak egyszer adható meg, lehe
tôleg a legjellemzôbb vetületen.
• A magától értetôdô méreteket, melyek az
ábrázolásból egyértelmûen megállapíthatók,
nem kell megadni. Ilyen például a középvo
nallal felezett nézet két oldala.
• Minden, az elkészítéshez szükséges adatot
meg kell adni. Olyan méreteket azonban,
amelyek a már meglévô méretekbôl kiszámít
hatóak, felesleges megadni – ezeket nevezik
kiadódó méretnek.
• Egy nézeten méretezni csak vízszintes és füg
gôleges méretekkel lehet. Egy ferde részt
például ezért kell vízszintes és függôleges
vetületeivel megadni, mint ahogy az a fenti
ábrán is látszik.
• Teljes kört átmérôvel (Ø), körívet sugárral (R)
méretezünk.
• Furat és körív középpontját két vékony vonal
metszésével ábrázoljuk. Kör méretezésénél a
méretvonalnak át kell mennie a középponton, és a méretnyilak a kör széléhez mutatnak. Körívnél csak egy nyíl van a méretvona
lon, az a kör középpontjára mutat.
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• Határozd meg az oldallap befoglaló mére
teit (magasság, szélesség, vastagság)!
• Milyen vastag rétegelt lemezbôl kell elké
szíteni az oldallapot?
• Keress példákat méretsegédvonalra, mé
retvonalra!
• Keress példát arra, amikor a méretnyilak
kívülrôl jelölik a méretet!
• Keress példát arra, amikor a méretvonalat
nem méretsegédvonal határolja!
• Mekkora körívek mentén kell lekerekíteni
az oldallap egyes sarkait?
• Mekkora távolságra kell kinyitnod a kör
zôdet, amikor a lekerekítéseket meg aka
rod rajzolni?
• Hány darab furat található az oldallapon?
• Mekkora a furatok átmérôje?
• Számítsd ki a rajz alapján, hogy milyen tá
vol van egymástól a két furat, azaz hatá
rozd meg furatok között lévô vízszintes és
függôleges távolságot!

Kör és körív méretezése

T8 Mûszaki rajzi ismeretek
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Kislexikon
A kislexikonban megtalálod a tankönyvben elô
forduló összes fontos fogalmat ábécé szerint.
Ez a szószedet nemcsak a különleges szavakat
magyarázza meg, hanem sokszor a hétköznapi,
gyakran használt kifejezéseket is értelmezi. Meg
mutatja a szavak mögött lévô mélyebb összefüg
géseket, tartalmakat.
áramerôsség
Az áramerôsség a zárt áramkörre jellemzô
fizikai mennyiség, idôegység alatt áthaladó
töltéshordozók mennyisége. Mértékegysége
az amper.
áramforrás
Áramforrásnak nevezünk minden olyan be
rendezést, ami elektromos energiát szolgáltat. Az áramkörben az áramforrás biztosítja a
mûködéshez szükséges elektromos energiát.
áramkör
Az áramforrást, a fogyasztót és az összekötô
vezetékeket együttesen nevezzük áramkör
nek. Az áramkörben a felsorolt elemeken kí
vül még lehet például kapcsoló is.
áramütés
Az emberi vagy állati testen keresztülfolyó
elektromos áram által kiváltott biológiai hatás. Mértéke függ az áram jellemzôitôl, a be
hatási idôtôl, a test jellemzôitôl és az áram
útjától.
bankkártya
Bank által kibocsátott mûanyag, elektronikai
azonosító egységet (mikrocsipet) tartalmazó,
készpénzfizetést helyettesítô kártya
biológiai öregedés
Az öregedés az élethez hozzátartozó bioló
giai folyamatok összessége, oka a szervezet
„elhasználódása”.
egyenáram (DC)
A töltéshordozók állandóan ugyanabba az
irányba történô (egyirányú) áramlása.
elektromos áram
Az elektromos töltéssel rendelkezô részecs
kék (töltéshordozók) sokaságának elektro
mos mezô hatására kialakuló rendezett moz
gása.
elektromos ellenállás
Ellenállásnak általában az anyag azon tulaj
donságát nevezzük, mellyel ellenáll valamilyen hatásnak. Az elektromos ellenállás az
elektromos árammal szembeni ellenállást ki
fejezô fizikai mennyiség. Mértékegysége az
ohm (Ω).
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energiacímke (európai energiahatékonysági
címke)
Olyan tájékoztató lap, amely tartalmazza a
háztartási elektromos gépek (hûtô, fagyasz
tó, automata mosógép, háztartási szárítógép, tûzhely, mosogatógép, fényforrás)
azonosítására szolgáló adatokat, az energia
felhasználás, valamint más lényeges segéd
anyag-felhasználás hatékonyságára vonatko
zó adatokat, a kiegészítô adatokat és azok
értékelését. Az energiacímke szerkezeti
felépítése minden termékkategórián belül
egységes képet mutat. A fogyasztók tehát
könnyen össze tudják hasonlítani az egyes ter
méktípusok energiafelhasználás szempont
jából fontos paramétereit (pl. vízfogyasztás,
villamosenergia-fogyasztás, teljesítmény).
ergonómia
Az optimális munkafeltételekkel foglalkozó
tudomány, amely a munka legjobb megszer
vezését, szerszámok célszerû kialakítását is
felöleli.
fenntarthatóság
A társadalom és a gazdaság hosszú távon
megvalósítható mûködése, mely nem teszi
tönkre a környezeti, társadalmi, gazdasági,
kulturális létfeltételeket.
fényszóródás
A fénysugarak több irányba tükrözôdése két
közeg határán, például a levegôben levô por
szemcsék felületén
fogyasztó (elektromos)
Azok a berendezések, amelyekben energia
változások mennek végbe az elektromos áram
áthaladásakor. Ezek csak úgy mûködtethetô
ek, ha áramforráshoz csatlakoznak.
funkció
Alapfeladat (rendeltetés), vagyis az a cél,
amiért az adott gépet, eszközt, tárgyat létre
hozták, amit mûködése során megvalósít, be
tölt, kielégít
futamidô
Egy hitel esetében az az idôtartam, ami alatt
vissza kell fizetni a felvett hitelt a kamataival
együtt (pl. 10 év).
fûszernövény
A fûszerek megízesítik, illatossá, zamatossá,
színessé teszik ételeinket. Tôbbféle eredetû
ek lehetnek, a legtöbbjük azonban növényi
eredetû. Azokat a növényeket, amiket éte
leink fûszerezésére használhatunk, fûszernö
vényeknek nevezünk.
hôbomlás
Az anyag alkotórészeinek hô hatására bekö
vetkezô kisebb részekre történô feldaraboló
dása.

hôszigetelés
Hôátadást gátló réteggel való burkolás, pl.
porózus vakolat a ház falán. Az emberi test
hôszigetelését szolgálja a ruházat (más funk
ciói mellett).
hulladék
Azok a dolgok, tárgyak, amelyek az ember
mindennapi élete, munkája és gazdasági te
vékenysége során keletkeznek, és a keletke
zésük helyén haszontalanná váltak, tôlük bir
tokosuk megválik, és kezelésükrôl külön kell
gondoskodni.
hulladékgazdálkodás
Az a tudatos, tervszerû tevékenység, amely
a hulladék kiküszöbölése, keletkezésének
megszüntetése, illetve mérséklése, az elke
rülhetetlenül keletkezô hulladék megfelelô
gyûjtése és lehetôség szerinti hasznosítása,
végsô esetben pedig ártalmatlanítása és el
helyezése érdekében történik.
hulladéklerakás
A hulladék megfelelô körülmények közti –
többnyire végleges – tárolása. A lerakónak
olyannak kell lennie, hogy az ott tárolt anyag
ne szennyezhesse a környezetet.
improduktív
Hasznot nem hajtó, haszontalan, sikertelen,
eredménytelen, terméketlen, nem termelô,
meddô. Lényegében a produktív ellentéte.
jégzsinór
Fehérjeszál, ami a tojássárgáját a tojás köze
pe táján rögzíti a héj és a sárgája közt kife
szülve.
jövedelem
Magánszemély bevételének az a része, ami
után jövedelemadót kell fizetni.
kalória
Az energia hétköznapi mértékegysége, az
élelmiszereknél annak mutatója, hogy meny
nyi munkát lehet végezni a tápanyagokkal.
kamat
A pénz azonnali rendelkezésre állásának a dí
ja, százalékában kifejezve: ennyivel kell töb
bet visszafizetni a hitel után. A kamat mérté
két éves szinten fejezik ki.
kínálat
A piacon eladásra szánt áruk összessége, azaz
valamilyen vállalkozásnak, üzletnek a vevôk
számára kínált termékeinek, illetve szolgálta
tásainak összessége.
környezet
A külvilág azon része, amely egy élôlény, élô
lénycsoport, tárgy, dolog létére, mûködésére
hatással van vagy lehet.
környezettudatosság
Az egyes személy vagy a társadalom valamely
csoportjának a természeti környezet álla

potával és az ember környezetével kapcso
latos tájékozottságát, érzékenységét és tu
datos felelôségvállalását kifejezô fogalom.
mesterséges környezet
Az ember környezetének azon része, amelyet
ember alkotott vagy alakított át.
mikroszervezet
Mikroorganizmus, mikroba, szabad szemmel
nem látható élôlény (pl. baktériumok, mik
roszkopikus gombák moszatok).
munkáltató, munkaadó
Az a gazdasági vagy egyéb szervezet vagy
vállalkozó, akivel a munkavállaló munkaszer
zôdést köt, aki a munkát és az érte járó bért
adja, a munka feltételeit megteremti, a mun
kát közvetve vagy közvetlenül ellenôrzi és
irányítja.
mûszaki rajz
A mûszaki rajz egy vizuális kommunikációs
eszköz, amelynek segítségével a tervezô köz
vetíti az elgondolásait a kivitelezô szakember
rel. Jelölési rendszerét szabványok rögzítik.
nézeti ábrázolás
A mûszaki gyakorlatban a testek ábrázolá
sára használt megjelenítési mód. A tárgyat
valamilyen irányból nézve (elölnézet, felül
nézet, oldalnézet) a tárgyról merôleges vetí
téssel kialakított, síkban fekvô geometriai
alakzat rajza.
norma
Elvárási szint, irányelv, összehasonlítási alap,
amely meghatároz egy életmódot, cselekede
tet, hozzáállást, magatartást, tevékenységet,
viselkedést.
optimális
A lehetô legjobb (állapot, helyzet, sajátság,
tevékenység), amely a fennálló körülmények
között a legkedvezôbb.
pasztôrözés, pasztörizálás
Louis Pasteur mikrobiológusról elnevezett hi
giénés eljárás. Lényege, hogy az élelmiszert
gyorsan felmelegítjük 60-90 °C-ra, majd gyorsan lehûtjük, ezzel a benne levô kórokozókat
elpusztítjuk.
produktív
Eredményes, sikeres, hasznos, gyümölcsözô,
jövedelmezô, termékenysteril: Élôlényektôl,
elsôsorban mikroszervezetektôl mentes.
sterilizál
Élô mikroszervezetektôl mentesít (pl. vegy
szerekkel, hôkezeléssel).
szelektív (elkülönített) hulladékgyûjtés:
A különféle hulladéktípusok anyagfajta sze
rinti különválogatása. Ezek az anyagok: fém,
fehér üveg, színes üveg, papír, mûanyag stb.
A szelektív hulladékgyûjtés különleges faj-
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tájával a használt elektronikai termékeket
gyûjtik újrahasznosításra.
szigetelô (elektromos)
Azok az anyagok, amelyek nehezen vezetik
az áramot, azaz rajtuk nehezen halad keresztül az áram. A legtöbb szilárd anyag – a fé
mek és a grafit kivételével – inkább szigetelô,
mint vezetô anyag.
tájolás
Az épület, kert stb. égtájakhoz igazodó
adottsága vagy megtervezése.
társadalmi környezet
Az ember környezetének azon része, amit az
emberek különbözô csoportjai alkotnak (család, barátok, iskola, ország stb.).
tartalék (pénzügyi értelemben)
Ha a kiadások nem érik el a bevételek összegét, a különbözetet (eszköz, érték) késôbbre
lehet megôrizni, ez a tartalék. Általában a
tartalék készenlétben tartott többlet (eszköz,
érték), ami a használatban lévôkön kívül még
rendelkezésre áll; amit késôbbi felhasználásra, szûkösebb idôkre félretesznek vagy elrak
tároznak.
technikai környezet
lásd: mesterséges környezet
technológia
Az anyagok feldolgozási módozatairól és esz
közeirôl szóló ismeretek összessége. Gyártási
eljárást, folyamatot, módszert nevezünk tech
nológiának. A technológiához szükséges az
anyag (amit feldolgozunk), az energia (ami a
munkát végzi) és az információ (ami a mûvelet
irányításához szükséges).

tejsavbaktérium
A baktériumok azon csoportja, amely cukorból tejsavat vagy tejsavat és ecetsavat állít elô.
Szerepük van a tejsavas erjesztéssel készült
ételek készítésénél. Az emberi szervezetben
is élnek tejsavbaktériumok.
természeti környezet
Az élôlények környezetének nem ember által
alkotott részei (idôjárás, állatok, növények
stb.).
természetvédelem
Az élôlények, természetes életközösségek,
élôhelyek a természetes és természetközeli
területek, valamint a természeti táj megôrzé
sére hivatott társadalmi tevékenység megje
lölésére szolgáló fogalom.
újrahasznosítás
Hulladék vagy hulladékká nem vált termék
hasznosítása hasonló vagy más célra, termékként vagy nyersanyagként.
váltóáram (AC)
A töltéshordozók áramlásának iránya szabá
lyos, ismétlôdô rend szerint váltakozik.
vezetô (elektromos)
Azok az anyagok, amelyeken könnyen átha
lad az áram. Jó elektromos vezetôk a fémek,
a grafit és az elektrolitok, azaz az elektromos
áramot vezetô oldatok.
villamos hálózat
A villamos energiát hálózatokon keresztül
szállítják a termelôktôl a fogyasztókig. A há
lózatok lényegében vezetékek, amelyek cso
mópontokat kötnek össze, vagy egy fogyasztót látnak el.

Képjegyzék

A kiadványban szereplô rajzok Técsi Zitától (grafikus)
és a Shutterstock Képügynökségtôl származnak.
Técsi Zita rajzai:
9. oldal Bankkártya ábrája
12. oldal Településtípusok megoszlása, települések né
pességének megoszlása (kördiagram, 2 db)
14. oldal Térképvázlat
19. oldal Elôöltés
24. oldal Öltéstípusok I. (9 db rajz)
25. oldal Öltéstípusok II. (12 db rajz)
50. oldal Hulladékhierarchia
51. oldal A háztartási hulladék összetétele
52. oldal A megfelelô ülés
53. oldal Asztallap magassága (2 db rajz), Fogási tér
64. oldal nyitórajz, A méretmegadás elemei
65. oldal Az oldalon szereplô összes rajz (3 db)

A kiadványban szereplô képek a Shutterstock Képügy
nökségtôl, Fodorné Magyar Ágnestôl, dr. Halbritter
András Alberrtôl és Karsai Zsuzsától származnak.
Shutterstock szerkesztôi képek:
Fodorné Magyar Ágnes képei:
17. oldal Makett építôkészletbôl
19. oldal Folt színe és fonáka
20. oldal Az oldalon levô összes fotó a bal hasáb tetején levô kivételével (9 fotó)
21. oldal Bal hasáb képei (3 db)
22. oldal bal hasáb alsó kép, jobb hasáb felsô kép
26. oldal Boldogi terítô
27. oldal képei (6 db kép)
28. oldal képei (2 db kép)
dr. Halbritter András Albert képe:
34. oldal Különbözô hüvelyesek tárolása
Karsai Zsuzsa képei:
58. oldal Mobiltelefon szétégett csatlakozója, Az emberi ellenállás mérése
61. oldal Papírpillangók (3 db kép)
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Melléklet
B3
Térképvázlat
B7
A Kárpát-medence néprajzi tájai
B12 jelû oldalán található okostányér rajza a Magyar
Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) honlap
járól származik, felhasználása a MDOSZ engedélyével
történt.

