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Öröm-bánat térképpel a helyidentitás és környezettudatosság 

erősítése érdekében 

 

1. Erdőpedagógia projekt és helyidentitás 

 

Az Erdőpedagógia projekt elméleti és gyakorlati megvalósítása 20 évvel ezelőtt indult el az 
Apáczai csere János Tanítóképző Főiskolán a Kisalföldi Erdőgazdaság Ravazdi Erdészetével 
közösen. A projekt kidolgozója és vezetője dr. habil Kováts-Németh Mária. 

Az erdőpedagógia projekt célja a környezettudatos életvezetésre való felkészítés közvetlen 
tapasztalatszerzéssel, valóságos élethelyzetek gyakoroltatásával. A megalkotott projekt 
életmódstratégia, mely mintát kíván nyújtani egy alternatív tanítási–tanulási komplex 
tevékenységre és tevékenykedtetésre, fel kívánja készíteni a pedagógusjelölteket, pedagógusokat, 
erdőmérnököket, vadgazdákat, természetvédelmi mérnököket egy iskolán kívüli komplex 
tevékenységorientált tanítási–tanulási folyamat projektmódszerrel történő megvalósítására. 1 

Az erdőpedagógia projekt tartalma gyakorlatorientált, mely egymással szerves egységet alkotó 
komplex témakörökből épül fel három fő modulba rendezetten: ez az Erdő és természet, a Környezet 
és egészség valamint a Helyidentitás-viselkedéskultúra. Az első modul a természetismeret, 
környezetismeret, a földrajz, a történelem, az irodalom, a fizika, a kémia, a művészet, informatika 
tantárgyi koncentrációját; a második témakör az egészségtan, a biológia, a testnevelés, a technika és 
életvitel; a harmadik témakör a honismeret, az etika, a művészet, a népszokások, a tánc és dráma 
ismeretvilágát integrálja. 2  

A Helyidentitás-viselkedéskultúra modult alkotó alprojektek a következő problémákra kíván 
megoldási mintát adni: a helyidentitás, tájidentitás témakör nem preferált téma a köznevelésben, 
továbbá hiányzik a természeti és kulturális értékek helyi ismerete és védelme az oktatásból. Cél: az 
identitás kialakítása, a kötődést segítő kulturális emlékezet megteremtése. 3 

A modulban nevében szereplő helyidentitás fogalom megalkotása három jelentős kutató 
munkásságához köthető (Proshansky, Scannell és Grifford), akik egy három dimenzióból álló 
modellt alkottak meg a helykötődés fogalmának pontos körülírására. Modelljükben az első dimenzió 
az alany: ki az, aki kötődik? A második dimenziót a pszichológiai folyamatok képezik: hogyan nyilvánul 
meg a kötődés érzelmekben, ismeretekben és viselkedésben? A harmadik dimenzió a kötődés tárgyára 
vonatkozik: mihez kötődik és milyen természetű az a hely? 4 

Mint a modellből is látható a helyidentitás elsősorban személyes kapcsolatot jelent az egyén és 
hely között, amely kötődés kialakulásában a biztonság iránti pszichológiai igény kielégítése 
(bizonyos helyek több esélyt biztosítanak a túlélésre) játszik kiemelt szerepet. Azonban a 
biztonságérzet kialakulása önmagában nem magyarázza a helykötődés kialakulását, mert nem 
számol azokkal a pozitív érzelmi kötődésekkel, amelyek időbeni folyamatosságot is biztosítanak 
például a gyermekkori otthonunk iránt, vagy olyan helyek iránt, amelyeket tapasztalatok, élmények 
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összekötnek élő vagy elhunyt személyekkel. A helyhez kapcsolódó fontos eseményeket a helyek 
megőrzik, és emlékeztetik az egyént az ott átélt élményekre, ezzel megadják a lehetőséget a jelen 
és a múlt történéseinek összehasonlítására. 5  

A helyhez való kötödés tehát kiemelt fontosságú az egyén életében, biztonságot, időbeli és térbeli 
folytonosságot biztosít számára. A kutatásokból az is egyértelműen kiderült, hogy az érzelmek 
központi szerepet töltenek be a helyidentitás kialakulásában. Ebből kifolyólag, ha azt szeretnénk 
elérni, hogy a felnövekvő nemzedék kötődjön szűkebb és tágabb környezetéhez, törekedjen a vele 
való környezettudatos bánásmódra, szükség van olyan élményt nyújtó programokra, amelyeken 
keresztül megismerheti lakóhelye védendő értékeit és a megoldásra váró problémáit. E 
szempontok megvalósulását hatékonyan elősegítő program az öröm-bánat térkép készítése. 

A tanulmány további részében egy már megvalósult öröm-bánat térképet készítő programot 
kívánok bemutatni, amely az Erdőpedagógia projekt helyidentitás-viselkedéskultúra moduljában 
szereplő, korábban bemutatott célkitűzések megvalósítására törekedett és a Zöld Forrás Program 
keretében valósult meg. A pályázó szervezet a Győr Bácsa-Kisbácsa városrészekben 17 éve 
működő Zölderő Környezetvédő és Szépítő Egyesület, melynek elnökségi tagja vagyok, a pályázat 
felelőse dr. Ferenczi Zoltán egyesületi elnök volt.  

 

2. Kisbácsa öröm-bánat térképe 

 

A Zöld Forrás pályázat a Vidékfejlesztési Minisztérium környezet- és természetvédelmi céllal 
létrejött civil szervezetek részére szóló pályázata, melynek célja állami feladatok átvállalása a III. 
Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) céljainak megvalósítása érdekében. A pályázat 
keretében az állam olyan tevékenységeket támogat, amelyeket e civil szervezetek is hatékonyan és 
eredményesen elláthatnak, és amelyek NKP III.1 célterületeihez illeszkednek, azok teljesítését 
segítik (pl. éghajlatváltozás; környezet és egészség; hulladékgazdálkodás). Egyesületünk a 
környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése célterületet választotta, és „Kisbácsa 
öröm-bánat térképe” címmel sikeresen pályázott a programban. Pályázatunk célja, hogy a helyi 
lakosság (gyerekek és felnőttek) jobban megismerhessék a városrész épített és természeti 
környezetének legfontosabb értékeit, valamint ezen értékeket védelmezési lehetőségeit. 

Választásunk azért elsősorban csak Kisbácsa városrészre esett, mert a városrészt 60 éve csatolták 
Győrhöz, és bár a település megőrizte falusias jellegű arculatát, mégis sokat fejlődött, a lakossága 
jelentősen növekedett. Sajnálatos, de Bácsa és Kisbácsa lakosság kevésbé ismeri a városrész 
természeti és kulturális értékeit, valamint a városrész környezeti problémáit, veszélyforrásait 
(hulladékégető). Célunk volt még, hogy egyfajta kordokumentumként rögzítsük a település rész 
jelenlegi állapotát, amely akár későbbi kutatásokhoz szolgálhat forrásanyagként. 

A célunk elérése érdekében több tevékenységet megvalósítását vállaltuk: 

1. Kérdőíves felmérést végeztünk a lakosság városrészről meglévő ismereteinek és 
véleményének feltárása céljából. 
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2. Rendhagyó tanórákat vezettünk a városrészi általános iskola (Kisbácsai Tagiskola) 
diákjainak, amely egyfajta bevezetés és ráhangolódás volt az Öröm-bánat térkép 
készítésre. 

3.  Terepi programot valósítottunk meg gyerekekkel, melynek keretében a diákok 
elkészítették a városrész öröm-bánat térképét. 

4. Családi programot vezettünk a városrészi lakosságnak és más érdeklődőknek, ahol a 
felnőttek is készíthettek egy-egy öröm-bánat térképet. 

5. Fotópályázatot hirdettünk a városrészi lakosság és gyerekek számára. A pályázat a 
városrész örömre és bánatra okot adó részeinek dokumentálásról és bemutatásáról szólt, a 
legjobb fotók készítőit tárgyjutalomban részesítettük. 

6. Vándorkiállítás összeállítása a fotópályázat anyagából, hogy minél több ember 
megismerhesse a az eredményeinket. 

7. Elkészítettünk egy B/0-ás méretű öröm-bánat térképet grafikai program segítségével a 
gyerekek és a lakosság öröm-bánat térképei alapján, ezáltal egy igényes és szemléletes 
plakáton lehet megismerni Kisbácsa városrész értékeit és problémáit. 

8. Kiadásra került egy 20 oldalas színes kiadvány, amely részletesen bemutatja az öröm-bánat 
térkép eredményeit, felhívja a figyelmet a városrész legfontosabb értékeire és 
problémaforrásaira 

    

Terepi séta és dokumentáció diákokkal, a csoport felnőtt kísérője pályázati programba bekapcsolód tanító szakos 
hallgatók egyike. (fotó: Lampert Bálint) 

 

2.1. Az öröm-bánat térkép 

A helyi értékek és problémák tudatosításnak egyik látványos módja az öröm-bánat térkép, amely 
lehetővé teszi, hogy összesítve, szemléletesen bemutatható legyenek egy terület (település, 
városrész, természeti környezet) örömre és bánatra okot adó elemei. 

• Örömre okot adó elemek lehetnek: különféle épített és természeti értékek (pl. emlékművek, 
keresztek, templomok, egyedi tájértékek, nevezetes fák, facsoportok stb.) vagy egyszerűen 
csak esztétikai értékkel bíró gondozott parkok, terek, udvarok épületek, amelyek példaként 
szolgálhatnak arra, hogyan lehet a környezetünket esztétikussá tenni. 
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• A bánat kategóriában pedig olyan elemek kerülhetnek, amelyet a térkép készítői 
problémának tartanak (szennyező források, gondozatlan, szemetes területek, rongálások 
stb.), s gondozásra vagy fejlesztésre javasolnak. 

A program elengedhetetlen része a terepi séta, melynek során résztvevők közvetlen 
tapasztalatokat szereznek a terület jelenlegi állapotáról, és a valós állapotot tudják dokumentálni. 
A séta során a résztvevők csoportokban bejárják a település (terület) egy-egy részét, és a velük 
előzetesen összeállított és egyeztetett öröm-bánat lista szempontjai szerint megfigyelést végeznek, 
majd a tapasztalatokat azonnal a magukkal vitt térképen rögzítik. A sétát követően pedig az 
eredményeket egy nagyméretű térképen összesítik. 

Az itt látható képen tekinthető meg az előbb ismertetett módon elkészült Kisbácsa öröm-bánat 
térképének kicsinyített változata.  

 

(A térkép elkészítésének grafikai munkái: Lampert Bálint) 

2.2. Kisbácsa öröm térképe: 

Kisbácsa természeti környezete: Kisbácsa-Bácsa városrész Győr szigetközi részén található, az 
Alsó-Szigetközre jellemző élővilággal. E területen 14 egyedi tájérték és 13 védett terület (Natura 
2000) szerepel a nyilvántartásban. Erre mindenképp büszkének kell lenni, és ügyelni kell a 
védelmükre, megőrzésükre, amelyet az illegális hulladéklerakás erősen veszélyeztet. 

Emlékművek, emlékhelyek: városrészben a természeti értékek mellett kultúrtörténeti érték is 
fellelhetők. Kisbácsán öt található, amely egy ilyen fiatal és nem túl nagy településen 
örvendetesnek számít. 
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Templomok és környezetük: a Kisbácsa-Bácsa városrészben található két római katolikus 
templom környezete sokaknak elnyerte a tetszését, a tereprendezés és a folyamatos gondozás 
meghozta az eredményét. Sajnálatosan azonban a protestáns imaház környezete hagy maga után 
kívánni valót, amit több kitöltő is szóvá tett. 

Játszóterek: a gyerekeknek és a szülőknek nem lehet panaszuk, mert Kisbácsa városrészben két 
játszótér, egy kispályás focipálya, és egy már használható, de folyamatos alakítás alatt álló 
terepkerékpár pálya áll rendelkezésre. A nagyobbak azonban szeretnének egy gördeszka pályát is, 
ahol a közutaknál biztonságosabban hódolhatnának a szenvedélyüknek. Továbbá jó volna a 
kisbácsai sportpálya felújítását megvalósítani. 

Köznevelési intézmények: a városrészben évtizedek óta sikeresen működik a Kisbácsai Óvoda, 
amely a Nagybácsai Óvoda tagóvodája, valamint a Kisbácsai Iskola, amely a Tulipános iskola 
tagiskolája. Az itt dolgozó pedagógusok kiváló munkáját jól bizonyítja a stabil gyereklétszám és az 
elégedett szülők. 

Családi házak, gondozott kertek: idegenként a városrészben járva mindenkinek feltűnik, hogy 
alapvetően egy szépen gondozott, barátságos település Kisbácsa. Ehhez nagyban hozzájárul az, 
hogy a házak és a kertek többsége szépen gondozott. Szerencsére a lakosoknak megvan az 
igényük a lakóhelyük szépítésére. 

Szitásdomb Füvészkert: A felnőtt lakosság és a diákok öröm-bánat térképei között jól látható 
különbségek fedezhetők fel az életkorúkból fakadó érdeklődés miatt, de egyvalamiben mindkét 
kérdőív közös, hogy a Szitás-domb füvészkertet mindkét korcsoportból jelentős számban 
feltüntetnék az öröm térképen. A füvészkert kialakítása és fejlesztése az egyesületünk egyik 
legnagyobb sikere. Az egyre jobban beépülő városrészben sikerült 6,4 hektáros területet 
megmentenünk a terület jellegzetes, védett élővilágot bőségesen őrző nyílt homokos pusztagyep 
és magas ártéri erdőállományból. A területen sétányt alakítottunk ki, a sétány mellé 80 tölgyfa 
csemetét ültettünk, madárodúkat helyeztünk ki, hogy így segítsük az itt költő madarakat. 
Információs táblákat állítottunk fel, amelyeken színes fényképeken ismertetjük a füvészkert 
élővilágát. A sok közös munka az egyesületünk tagságát is jól összekovácsolta. 2011-ben az 
AUDI új beruházása területéről áttelepített védett növények egy részét az így kialakított és 
megvédett füvészkertben helyezte el a Fertő-Hansági Nemzeti park.  

 

2.3. Kisbácsa bánat térképe 

Hulladékégető: a városrész egyik legnagyobb környezeti és egészségügyi veszélyforrása, 
amelynek bezárásáért a Zölderő Egyesület 2000-es megalakulása óta folyamatosan küzd. Kisebb-
nagyobb sikerek ellenére az égetőmű még mindig működik, azonban az idei évben lejáró 
működési engedélyét meg kell újítani. Most talán van arra lehetőség, hogy ezt megakadályozzuk, 
ezzel bezárásra ítéljük. 

Szemetelés és illegális hulladéklerakók: a városrész legszembetűnőbb problémája az utcai 
szemetelés. Szerencsére nem kell térdig járni a szemétben, de egy kis odafigyeléssel ez is 
megszüntethető lenne. A nagyobb baj, hogy a hulladékudvar ellenére - ahová ingyenesen lehet 
bevinni komolyabb mennyiségű és különféle összetételű hulladékot - a városrész természeti 
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környezetében burjánzanak a szemétkupacok. A rendszeres hulladékgyűjtő akciók ellenére a 
kupacok néhány hónapon belül újratermelődnek. További felmerülő probléma a szelektív 
gyűjtőszigetek gondozatlan állapota (szétdobált szemét). 

Rossz minőségű utak: a programunkban résztvevők másik leggyakoribb problémája az utak 
minőségéhez kapcsolódik. Nyomvályúsak, gödrök, kátyúk teszik kellemetlenné a mindennapos 
közlekedést. Nagyon sok panasz érkezett az István király útra, amit az égetőbe hulladékot szállító 
teherautók tovább rombolnak. A rossz utak egyik következménye a magas zaj- és rezgésterhelés, 
amit a diákok is szóvá tettek, amikor arról meséltek, hogy olyan rezgéseket okoznak a nehezebb 
gépjárművek, hogy a digitális tábla is beleremeg a tanteremben. 

Csapadékvíz elvezetése: a rossz utak másik következménye a felszíni csapadékvíz problémája. 
Természetesen ez nemcsak az utak minőségével függ össze, de Kisbácsa lakóinak, különösen a 
mélyebb területeken lakóknak keseríti meg az életét egy-egy felhőszakadás vagy többnapos eső. 
Szerencsére az idei évben uniós forrásból a legproblémásabb helyeken (Szabadság, Sövény, 
Boglárka, Kultúrház és Benedek Elek utca) elkezdődött a felszíni csapadékvizet elszállító 
csatornarendszer kiépítése. Várjuk az eredményét. 

 

Tanulmányomban igyekeztem bemutatni egy helyidentitást, környezettudatosságot fejlesztő 
tevékenységorientált programot az öröm-bánat térkép készítését. A program alprojektként az 
Erdőpedagógia projekt részét képezi, de összhangban az erdőpedagógia céljaival mintaként 
szolgálhat iskolai projekthetek keretében történő megvalósításra is. A benne résztvevő diákok 
számára lehetővé teszi a megfigyelést, közvetlen tapasztalatszerzést, a csoportos és egyéni 
tevékenységek, a felfedezés és az alkotás örömét. Mindemellett elősegítheti a tantárgyi 
koncentráció megvalósítását több tantárgy esetében és segítheti a rendszerszemléletet is. 

 

 

1 Kováts-Németh Mária: Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig. Comenius, Pécs, 2010, 149. o 
2 Kováts-Németh Mária: Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig. Comenius, Pécs, 2010, 149-151. o 
3 Kováts-Németh Mária: Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig. Comenius, Pécs, 2010, 172. o 
4 Kocsisné Salló Mária: A ”helyidentitás” fogalmának értelmezési lehetőségei és helye az erdőpedagógia 

projektben. In: Globális problémák – alternatív megoldások határon innen és határon túl (szerk. Kováts-
Németh Mária), Edtwin, Győr, 2011. 

5 Kocsisné Salló Mária: A ”helyidentitás” fogalmának értelmezési lehetőségei és helye az erdőpedagógia 
projektben. In: Globális problémák – alternatív megoldások határon innen és határon túl (szerk. Kováts-
Németh Mária), Edtwin, Győr, 2011. 
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