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A KIADVÁNYRÓL
Jelen kiadvány összeállításával a célunk az volt, hogy egyfajta
„lenyomatot”, „kézzel fogható” eredményt adjunk a Nemzeti
Tehetség Program részeként megvalósított, A környezetszennyezés
többdimenziós összefüggésrendszere projektünkről.
Az egész tanéven átívelő program összes kísérletét és kutatását, azok eredményét
bemutatni a maga egészében ez a kiadvány nem tudja, de a tehetséggondozás
fontosságának hangsúlyozására lehetőséget ad. Ahogyan arra is, hogy a programban részt vevő diákjaink segítségével felhívjuk a figyelmet környezetünk védelmének fontosságára.
A projekt megvalósítása része volt intézményünk 2017/2018-as tanévében
történteknek, így nem titkolt szándékunk, hogy az anyagok összeállításába becsempésszük intézményünk, az Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és
Szakiskola bemutatását is, hiszen adódnak olyan helyzetek, időszakok, amikor
az események, a szándékok, az akaratok összeérnek, összeadódnak, s így lesz
belőle egy kerek egész…

… és az Addetur 2017/2018-as tanévéről dióhéjban
… a 2017/2018-as tanév volt az, melynek során két megnyert pályázatot is meg
tudtunk valósítani a Nemzeti Tehetség Program keretében …
… a 2017/2018-as tanév volt az, melyben Bárczy István-díjban részesült Kékesné
Czinder Gabriella, az Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola
igazgatója a sérült és autista fiatalok társadalomba való beilleszkedését segítő,
hosszú időn át kiemelkedően és önzetlenül végzett példaértékű tevékenységéért,
az évtizedes integrált és inkluzív nevelő és oktató munkáért …
… ennek a tanévnek a végén kaptuk meg az Addetur fenntartójától, a Baptista
Szeretetszolgálattól a Pálmafa Díjat, amely egyfajta „szeretet díj”, és az az
intézmény kapja, amelyben kimagasló az együttműködés a diákok, a szülők és a
pedagógusok között …
… ebben a tanévben kapta meg Izsák Dániel projektvezető tanárunk az Addetur
Iskoláért Emlékérmet Hajdú Lászlóné Katalin gazdasági vezető és Kékes Zalán
Csaba 12.I osztályos diákunk mellett …
… és a 2017/2018-as tanév volt az, melyben elballagott és leérettségizett az első,
informatikai rendszergazdának tanuló szakgimnáziumi osztályunk …

Hajdú Lászlóné Katalin gazdasági vezető, Kékesné Czinder
Gabriella igazgató, Izsák Dániel kémia-biológia tanár

AZ ADDETUR HITVALLÁSA
Ha egy gyerek bíztatásban él, megtanulja az önbizalmat.
Ha egy gyerek megértésben él, megtanulja a türelmet.
Ha egy gyerek dicséretben él, megtanulja az önbecsülést.
Ha egy gyerek helyeslésben él, megtanulja magát szeretni.
Ha egy gyerek elismerésben él, megtanulja, hogy jó, ha célja van.
(Dorothy Law Nolte)
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AZ ADDETURRÓL
Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola több
mint két évtizede működik többek között azzal a céllal, hogy inkluzív
és integrált oktató, nevelő, képesség- és tehetségfejlesztő munkát
valósítson meg.

Ebben a tanévben elballagott és leérettségizett az első, informatikai
rendszergazdának tanuló szakgimnáziumi osztályunk
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Intézményünk az országban egyedülálló, nálunk nincs különbség gyerek és
gyerek között: együtt oktatjuk, neveljük egészséges és fogyatékkal élő, illetve
sajátos nevelési igényű (látás- és hallássérült, autisztikus, tanulásban akadályozott, problémás szociális háttérből érkező, pszichés zavarokkal küzdő stb.)
diákjainkat.
Számunkra a legfontosabb, hogy a nálunk tanuló fiatalok szeressenek iskolába
járni, legyenek nyitottak az új ismeretekre, bátran nézzenek szembe a kihívásokkal. Hisszük és igazolni is tudjuk, hogy diákjaink eredményessége tanáraink
toleráns és támogató hozzáállásának köszönhető.
Az intézményünkben folyó oktató-nevelő munka további sajátossága, hogy
kiemelten, személyre szabottan foglalkozunk a tehetséggondozással. Pedagógusaink a központilag előírt tananyag helyi programokkal kiegészített elméleti,
szakmai és gyakorlati ismereteinek átadására törekednek. Részt veszünk a
Nemzeti Tehetség Programban, iskolánk 2012-től Akkreditált Tehetségpont.
Tanulóink számára minden lehetőséget igyekszünk megadni az egész életen
át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességfejlesztésért, a kompetencia-alapú oktatásért és a tehetség kibontakozásának lehetőségéért.
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A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS
TÖBBDIMENZIÓS ÖSSZEFÜGGÉS
RENDSZERE PROJEKTÜNKRŐL
A 2017/2018-as tanévben a Nemzeti Tehetség Program keretében
valósítottuk meg A környezetszennyezés többdimenziós
összefüggésrendszere elnevezésű projektet, amely a természet
tudományos, matematikai és digitális kompetenciákat volt hivatott
fejleszteni a foglalkozásokon részt vevő diákoknál.
A célunk az volt, hogy elősegítsük a természettudományos tehetséggel, érdeklődéssel bíró gyerekek képességeinek kibontakozását, azt, hogy új megvilágításban
tekintsenek a környezetszennyezésre és -védelemre, képesek legyenek tapasztalataikat internalizálni, illetve prezentálni, átadni másoknak.
Programunk lényege az volt, hogy tehetséges diákjaink a környezetszennyezést a
maga komplexitásában vizsgálják. Felismerjék, hogy a folyamat nemcsak lineáris
ok-okozati összefüggés, hanem többirányú (kölcsön)hatások rendszere. Ennek
érdekében számos kísérletet végeztünk, olyanokat, melyekre az iskolai órák keretében mind eszköz-, mind időhiány miatt nincs lehetőség.

kémiai jellemzőit, mértük a vizek pH-ját. Foglalkoztunk a műtrágyák, mosószerek
és peszticidek vízinövényekre gyakorolt káros hatásaival. Felderítettük az ember
vízhasználati szokásait. Sort kerítettünk a talaj fizikai és biológiai, kémiai vizsgálatára, modelleztük az üvegházhatást. Megnéztük, hogy milyen hatást gyakorol
a növényekre a talaj sótartalma és a porszennyezés, vizsgáltuk a biodiverzitást.
Növényi színanyagokat különítettünk el és vizsgáltuk a biológia eszközeivel.
Bízunk abban, hogy a kutatásban részt vevő diákok színvonalas és sokrétű tudás
anyagra, tapasztalatra tettek szert, melyet képesek társaik felé is közvetíteni.
Reméljük azt is, hogy a programban való részvétel motivációt ad a gyerekeknek
a tanuláshoz, növekedett természettudományos érdeklődésük, végezetül sokkal
tudatosabban tekintenek az ember és környezetének kapcsolatára, óvják, védik
természeti világunkat.

A kísérleti munka jellege indokolta az interaktivitást, az egyéni és közös gondolkodást, az együttműködést egyaránt. Izsák Dániel kutatást vezető szaktanár irányítása és instrukciói alapján a diákok szabad kezet kaptak a kísérletezésben, megismerhették az önállóság fontosságát, a „mire vagyok képes” élményét.
A Környezetszennyezés többdimenziós összefüggésrendszere projekt keretében
több témát is feldolgoztunk, számos kutatást végeztünk. Elsőként a kutatás módszertanával foglalkoztunk. A későbbi foglalkozások során nagy hangsúlyt fektettünk a vízvizsgálatra, így például vizsgáltuk a természetes vizek fizikai, biológiai és
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Izsák Dániel
projektvezető tanár
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A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAMBAN
RÉSZT VETT DIÁKJAINK „TOLLÁBÓL”

SZALAY KORNÉL: Őrizzük meg épségben a Földet!
Kedvenc kísérletem az üvegházhatás modellezése volt, szerintem az nagyon
látványos és tanulságos. Úgy gondolom, hogy fontos a környezetünket
védeni és nagyon jó, ha fiataloknak oktatják is ezt.
Tetszett az eutrofizáció vizsgálata is, előzetesen egyáltalán nem gondoltam
volna, milyen gondokat okozhat ez a jelenség. Érdekes volt látni kísérleti
körülmények között a folyamatát.
Nagyon fontosnak tartom a környezet, a vizek szennyezésének problémájára
felhívni az emberek figyelmét, arra, hogy változtassanak viselkedésükön.
Persze ehhez a lehetőséget is meg kell adni nekik.
Azért is tetszett a kísérletezés, mert így a gyerekek szórakoztatóan és
érdekesen tudtak tanulni.
Azt javaslom minden diáknak, védje a környezetet, őrizzük meg épségben
unokáinknak a Földet!
FÜLÖP SZABOLCS: Az üvegházhatás kutatása volt a kedvencem
A kísérletek közül nekem az üvegházhatás vizsgálata tetszett a legjobban,
annyira, hogy még külön magam is kerestem hozzá információkat. Nagyon jól
éreztem magam, Dani bá’, a kutatások vezetője, rengeteg új dolgot és érdekességet mutatott be nekünk. Remélem, jövőre is lesz ilyen szakkör, és ismét
mehetek kutatásokat végezni!
Mint mondtam, nekem az üvegházhatás kutatása volt a kedvencem, és hogy
lássátok miről is van szó, bemutatom Nektek is.
Az üvegházhatás modellezés esetében a két lombik közül az egyikben levegő
van, a másikban szén-dioxiddal dúsított levegő. Mindkettőbe hőmérőt állítunk és megvizsgáljuk, lejegyezzük a hőmérséklet-változást. Szén-dioxidot
mészkő és sósav reakciójából állítottunk elő.
Tapasztalat: tíz perc megvilágítás után a szén-dioxidot tartalmazó lombik
ban 26,5 Celsius fok volt a hőmérséklet, míg a levegőt tartalmazóban 25.
A kiindulási hőmérséklet mindkét lombikan 24 Celsius fok volt. Azaz a
szén-dioxidot tartalmazó lombikban a melegítés hatására 1,5 Celsius fokkal
lett magasabb a hőmérséklet, mint a sima levegőt tartalmazóban. Ez azért
történhetett így, mert a szén-dioxid ún. üvegház gáz, elnyeli a hőt, s ez melegedésként jelentkezik.
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GRASZL MARCELL: Jövőre is szívesen vennék részt ilyen kutatásokban!
Köszönöm ezt a rengeteg élményt, mindenkinek csak ajánlani tudom, ha kap
ilyen lehetőséget, éljen vele! Nekem az tetszett a legjobban a kutatások során,
amikor mikroszkópot használtunk, mert mindig is érdekelt az a világ, melyet
szabad szemmel nem láthatunk.
Dani bácsi humoros hangulatával pedig sosem volt unalmas a foglalkozás.
Mindig tudott mindenhez valami érdekeset, újat mondani.
Jövőre is szívesen vennék részt ilyen kutatásokban, ha lesz rá lehetőségem!
KOVÁCS SZILVIA: Sokkal tudatosabban fogom óvni a környezetet!
A Nemzeti Tehetség Program keretében lebonyolított biológia projektben rengeteg érdekes és új tapasztalatot szereztem a környezetünkkel kapcsolatosan. Számos kísérleten keresztül tanultam más
és más dolgot. Vizsgáltuk a vizet, a talajt, a növényeket.
Kedvenc kísérletem a csíráztatás folyamatának a vizsgálata volt, mert
számomra érdekes volt megfigyelni, hogy egy mag csírázásában men�nyi minden játszhat szerepet. Mindegyik csíránál mást tapasztaltunk a
különféle hatások következményeként.
Ezek a biológiai kísérletek számos dologra világítottak rá a környezetszennyezéssel kapcsolatosan. Vegyük például az üvegházhatás
vizsgálatát, aminek hatására ma már máshogy tekintek a környezetszennyezésre, mint eddig. Azt hiszem, hogy sokkal tudatosabban fogom óvni a környezetet!
Ezek a kísérleti órák számomra azért voltak hasznosak, mert többet tudtam meg a
természetben, környezetünkben zajló folyamatokról. Szerintem fontos, hogy a mi
korosztályunk is tudjon ezekről a dolgokról, és ismerkedjenek meg ezzel a problémával, mert ez a probléma nagyon is valós. Azt tanácsolnám nekik, hogy igen is
óvják a környezetet, mert mindenki tud egy kicsit tenni az őt körülvevő világért.
Elsősorban úgy lehetne védeni a Földet, ha kevesebb szén-dioxid kerülne a
levegőbe, ehhez többek között kevesebb és környezetbarátabb autókra lenne
szükség. Az igaz, hogy ennek a problémának a megoldására már megkezdődtek
a fejlesztések, de véleményem szerint még messze állunk a valódi megoldástól.
Ezen kívül a gyárak üzemelését is környezetbarátabbá kellene tenni. Ez csökkentené az üvegházhatás gondját is.
Lényeges odafigyelnünk környezetünk és Földünk védelmére, mert ha nem tes�szük, akkor annak a természet élőlényei
és mi látjuk a kárát!
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DIÁKJAINK ÁLTAL VÉGZETT
KUTATÁSOKBÓL
A KÉMHATÁS CSÍRÁZÁSRA GYAKOROLT HATÁSA
Hígítási sort készítettünk sósavból és nátrium-hidroxidból pH 1-től 10-ig. Petricsészében papírtörlőbe csomagolt retekmagokra öntöttük az egyes oldatokat,
majd sötét és meleg helyen csíráztattuk azokat egy hétig.
Az eltelt hét után a tapasztalatunk azt volt, hogy pH = 1 oldat esetén egyetlen
egy mag sem csírázott ki, ez gyakorlatilag toxikus hatású.
• pH = 2: az összes retegmag kicsírázott, de a csíranövények rendellenesen
hosszú és vékony gyökereket hoztak létre, melyek 4–12 centiméteresek voltak, és a gyökereken barnás elszíneződést figyelhettünk meg
• pH 3-as oldattól pH 5-ig a gyökerek átlagos hossza egyre rövidebb
• pH = 6 és 7 oldat esetén: a gyökerek átlagos hossza 4 cm, elszíneződés nem
látható
• pH = 8: rövidebb gyökerek, 3,5 cm az átlagos hosszúságuk, valamint enyhe
barna elszíneződést mutatnak
• pH = 9: az átlagos gyökérhossz 4,9 cm, erősebb elszíneződés az előzőhöz
képest
• pH = 10: az átlagos gyökérhossz 4,2 cm, erősen elszíneződtek

Böndök János – pH hatása a
csírázásra

Szalay Kornél – pH hatásvizshálat

Tóth Cintia, Kovács Szilvia

CSÍRANÖVÉNYEK ÁTLAGOS GYÖKÉRHOSSZA A PH FÜGGVÉNYÉBEN

GONDOLATTÉRKÉP
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NÁTRIUM-KLORID KONCENTRÁCIÓ HATÁSA A CSÍRÁZÁSRA
Retek magok csírázását vizsgáltunk. A kontroll magok esetén: 100%-os csírázás,
átlagos hossz: 42 mm. A 0,25 m/m%-os nátrium-klorid oldat esetén: 50%-os
csírázás, átlagos hossz: 31 mm. 0,5 m/m%-os oldat esetén 50%-os volt a csírázás,
és a csírák átlagos hossza 28 mm lett. Az 1,0 m/m%-os oldatban mindössze a
magok 10%-a indult csírázásnak, és azok is csak 2 mm-es növekedést értek el.
A legtöményebb oldat 2,0 m/m%-os volt, ebben az esetben egyetlen magunk sem
csírázott ki.
NaCl KONCENTRÁCIÓ HATÁSA A RETEKMAGOK CSÍRÁZÁSÁRA

PÉLDA A VÍZVIZSGÁLATRA
A vizek vizsgálata során többek között az alábbi folyó- illetve állóvizekből vettünk
mintát. Érdekes volt megfigyelni az eltéréseket. A kiértékelés során számba vettük, hogy az egyes összetevőknek mi lehet a forrása, milyen hatása lehet az ember
szervezetére és a környezetre, milyen határértékeket találunk a szakirodalomban és
milyen kémiai átalakuláson mennek át a vizsgált anyagok. Például: az ammónia mérgező a vízi szervezetekre, valamint az ammónium ion pH-függő egyensúlyi folyamatban ammóniává alakul. Lúgos közegben gyakorlatilag csak ammónia van jelen.
Pilisszentiván,
horgásztó

Nagykovácsi,
Ördög-patak

Velencei-tó

Feneketlen-tó

Gabi néniék
kútja

nitrát

5,0 mg/l

7,5 mg/l

5,0 mg/l

0,0 mg/l

0,1 mg/l

foszfát

0,0 mg/l

1,5 mg/l

0,8 mg/l

0,5 mg/l

1,5 mg/l

ammónium

0,2 mg/l

0,1 mg/l

0,1 mg/l

1,0 mg/l

0,0 mg/l

7,5

8,0

9,0

7,5

8,0

össz
keménység

17,5 mg/l

22,4 mg/l

sok

sok

96 nk°

karbonát
keménység

13 nk°

15 nk°

73 nk°

50 nk°

0,20 mg/l

0,15 mg/l

–

–

pH

nitrit

–

PORSZENNYEZÉS VIZSGÁLATA
Útszéli levélszín: 12/mm2 nagyszemcsés és ~100 db apró
Útszéli fonák: 8/mm2 nagyszemcsés és ~70 db apró
Belső udvarról, levélszín: 10 nagyszemcsés és ~40 db apró
Belső udvarról, fonák: 4 nagyszemcsés és ~60 db apró

Plazmolízis vizsgálat, mikroszkóp
alatti felvétel
Plazmolízis vizsgálat
hagymalevélből

Kovács Szilvia
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Porszennyezés vizsgálata mikroszkóppal
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ÜVEGHÁZHATÁS MODELLEZÉSE
Két lombik közül az egyikben levegő, a másikban szén-dioxiddal dúsított levegő
van. Mindkettőbe hőmérőt állítottunk és megvilágítottuk. Ezt követően lejegyeztük a hőmérséklet-változást. A szén-dioxidot mészkő és sósav reakciójából
állítottuk elő. Tíz perc megvilágítás után a szén-dioxidot tartalmazó lombikban
26,5 Celsius fok volt, a levegőt tartalmazóban 25,0. A kiindulási hőmérséklet
24,0 Celsius fok volt. Megállapítás: a szén-dioxidot tartalmazó lombik 1,5 Celsius
fokkal melegebb lett, ugyanis a CO2 ún. üvegház gáz, azaz elnyeli a hősugarakat,
ami melegedésként jelentkezik.

KROMATOGRÁFIA
A kromatográfia egy laboratóriumi elválasztási módszer. A vizsgálat elve a következő: biológiai minták esetén oldószeres kivonatot készítünk, aminek során
nagyon fontos a megfelelő oldószer megválasztása. Növényi színagyatok esetén
apoláris oldószerre van szükségünk, így például acetonra. Az oldószeres kivonatba helyezzük az ún. álló fázist. Ez legegyszerűbb esetben lehet szűrőpapír vagy
kréta. Miközben a mozgó fázis (oldószer) egyre feljebb halad, az eltérő kémiai
tulajdonságú színanyagok egymástól szétválnak, így megfigyelhetők a különböző
pigmentek.

Üvegházhatás modellezése

SAVAS ESŐ ÉS HATÁSÁNAK MODELLEZÉSE
Ezt a vizsgálatot a következőképpen végeztük. Oldalcsöves lombikba kén-dioxid
gázt vezettünk. A lombik aljára előzőleg vizet töltöttünk. A vizet összeráztuk a
kén-dioxidos levegővel, ennek eredményeként pH = 5 savas kémhatást mértünk.
H2O + SO2 = H2SO3 – kénessav keletkezett.

SAV OLDAT HATÁSA A KLOROFILL SZÍNANYAGRA
Mozsárban összetört borostyán levélből acetonos klorofill oldatot nyertünk ki.
A sósav hatására a zöld szín helyett piszkossárga, szürkés színt kaptunk. Ennek
az a magyarázata, hogy a klorofill zöld színéhez hozzájárul a molekulába épült
magnézium-ion. A sav hatására felbomlik a klorofill-magnézium komplex, és ezt
szürke színváltozásként tapasztaljuk. A természetben akár ezzel is magyarázható
a savas esők hatására elszíntelenedett levelek látványa.

Klorofill-vizsgálat
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Fülöp Szabolcs

Szedunka Annamária
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KITEKINTŐ
A DÉL-PESTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP
A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep a legkorszerűbb és a legkörnyezetkímélőbb
technológiával működik. Szennyvíztisztító kapacitása napi 80 ezer, évi
22 millió m3, naponta átlagosan 53 ezer m3 szennyvizet fogad.
A szennyvíztisztítás egyik mellékterméke a víztelenített szennyvíziszap, amelynek
éves mennyisége 39 ezer tonna. Az iszapból évente keletkező 8,6 millió m3 biogázból elektromos és hőenergiát állítanak elő, ami a telep teljes energiaszükségletét fedezi. A több mint egy évtizede működő biogázprogram keretében jelentős
mennyiségű és a környezetre nézve káros összetételű szennyvíziszapot nemcsak
környezetkímélő módon ártalmatlanítják, hanem a hagyományos energiaforrások
mérhető csökkentésére még villamos energiát is nyernek belőle. Újabban a telep
már nemcsak a saját szükségletének megfelelő, hatalmas mennyiségű elektromos és hőenergiát nyeri szennyvíziszapból, valamint beszállított élelmiszer-hulladékokból, hanem egyes időszakokban többlet villamos energiát is termel.
A szennyvíztisztító telep nemcsak a hagyományos kétfokozatú bioszűrést alkalmazza, hanem egy magyar fejlesztésnek, az Organica® Élőgépek rendszernek köszönhetően, élő növényzet és mesterséges gyökérrendszer segítségével növelte
a tisztítás hatásfokát és az európai normáknál jobb paraméterekkel rendelkező
tisztított vizet enged a befogadó, Ráckevei-Soroksári Duna-ágba.
Biztosítja a szennyvíztisztítás során keletkezett melléktermékek, az iszap és a
mechanikai szennyeződések környezetbarát kezelését, és a tárolásra, illetve
újrahasznosításra történő előkészítését. Feldolgozza és zöldenergiává alakítja a
beszállított szervesanyag-tartalmú élelmiszer-hulladékot. Gyakorlatilag önellátó,
hiszen szennyvíziszapból és szerves hulladékból megtermeli elektromos energia
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igényének közel 90%-át, hőenergia-szükségletének pedig 100%-át, s a fel nem használt
megtermelt elektromos energiát az országos hálózatba juttatja.
Innovatív fizikai-, kémiai és biológiai félüzemi kísérletek folynak a szennyvíztisztító telepen. Francia technológiával és német berendezésekkel került kialakításra a bioszűrő; a
gázmotorok német berendezések, a szerveshulladék-fogadó pedig francia technológiával
működik.
Mára a telep a legkorszerűbb külföldi és a hazai szennyvíztisztítási tudást ötvözi és technológiájában, műszerezettségében és tisztítási komplexitásában az európai élvonalba
tartozik.
forrás (szöveg és fotó) www.fcsm.hu
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