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Bevezetés 
 
A hely, ahol élünk, akár tudatosan, akár pedig tudattalanul 

is  fontos  tényező  az  életünkben.  Itt  van  otthonunk,  ide  köt 
életünk.  A  minket  körülvevő  környezet  befolyásolja  az 
egészségünket,  egészségi  állapotunkat,  mint  ahogy  mi  is 
formáljuk környezetünket. 

A  WHO  1991‐es  Sundsvalli  Nyilatkozata  szerint  a 
környezetnek  számos  aspektusa  létezik,  így  a  fizikális,  a 
szociális, a spirituális és a gazdasági. Az egészséget támogató 
környezetet pedig olyan környezetnek határozza, melyben az 
emberek  alkalmassá  válnak  képességeik  fejlesztésére  és 
önbizalmuk növelésére. 

A környezet és az egyén között szoros kapcsolat alakulhat 
ki.  Mivel  a  gyerekkor  eseményei  meghatározóak  az  egyén 
életében,  így  nagyon  fontos  az,  hogy  a  gyerekeket  milyen 
környezet veszi körül. A gyerekek ott érzik jól magukat, ahhoz 
a  helyhez  kötődnek,  ahol  boldogok.  A  helyhez  való 
kötődésben  jelentős  szerep  jut  a  szociális  környezetnek 
(szomszédok, környéken lakó barátok), társaskapcsolatoknak. 

A  környezetnek  léteznek  káros  hatásai.  Ezeket  két 
csoportba  lehet  osztani.  Az  első  csoportba  a  jól  mérhető, 
külső  környezeti  tényezők  által  okozott  káros  hatások 
kerülnek. Mint  például  az  ivóvíz  nitrát mennyisége,  vagy  a 
napsugárzás. A második csoportba a külső környezetnek azok 
a hatásai kerülnek, melyek nehezen észrevehetőek, nehezen 
mérhetőek.  Ezek  az  egyén  pszichoszociális  egészségére 
hatnak. 

A  környezet  befolyásolja  az  egyes  rizikómagatartások 
kialakulását.  Vannak  olyan  területek,  ahol  a  társadalmi 
hátrányok halmozódnak. Elhanyagolt lakókörnyezet, bűnözés, 
alkohol‐  és  drogfogyasztás,  antiszociális  viselkedés,  és  az 
életkilátások  jelentős beszűkülése  jellemzi ezeket a deprivált 
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területeket.  Az  ún.  „törött  ablakok  szindróma”  ezeket  az 
elhanyagolt  helyeket  jelöli,  amelyek  minden  szempontból 
veszélyeztetettek. A  szociális  helyzet  és  az  egészségi  állapot 
többszörösen  kedvezőtlenül  befolyásolja  egymást.  A  rossz 
szociális  környezet  nem  csak  elősegíti  a  dohányzás 
kialakulását,  hanem  a  leszokás  esélyeit  is  csökkenti.  Azon  a 
környéken,  ahol  nagyobb  a  munkanélküliség,  magas  a 
bűnözés, az alkoholfogyasztás is gyakoribb. 

Akik hátrányos  szociális helyzettel és alacsony  társadalmi 
státussal  jellemezhető  városrészben  élnek,  gyakran 
szegregálódnak  és  elszigetelődnek  a  magasabb  társadalmi 
osztályoktól.  A  szociális  szempontból  veszélyes  környéken 
élők  nemcsak  földrajzilag  és  financiálisan,  hanem 
pszichoszociálisan is elkülönülnek a többi társadalmi rétegtől. 
Egyfajta „stigmát” viselnek azért, mert  ők „rossz” környéken 
laknak.  Az  alacsonyabb  iskolai  végzettségű,  státuszú, 
rossz/kedvezőtlen,  leértékelődött  társadalmi  környezetben 
élők, kevesebb és rosszabb minőségű ellátást kapnak, illetve a 
ritka  és  drága  egészségügyi  szolgáltatásokból,  a  krónikus 
állapotok  gondozásából,  a  rehabilitációból  kevésbé 
részesülnek,  illetve  kevésbé  jutnak  hozzá  a  prevenciós 
szolgáltatásokhoz, megelőzéssel kapcsolatos információkhoz.  

Lényeges  az  egyes  mentális  betegségek,  így  depresszió 
környezetfüggősége.  A  veszélyes,  szociálisan  elmaradott, 
szegregált  környezetben  élő  serdülők  hajlamosabbak 
depresszióra,  szorongásra  és  magatartászavarra.  A 
pszichoszomatikus  tünetek  sem  egyformán  oszlanak meg  a 
különböző  területek  között.  Gyakoribbak  városokban, 
gazdaságilag  fejlettebb területen, mit a nagyvárosi  léttel  járó 
fokozott  stressz okozhat. Azok a  fiatalok, akik  lakótelepeken 
vagy  bérlakásokban  élnek,  több  pszichoszomatikus  tünetről 
számolnak be.  
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A  kutatás  szempontjából  nagyon  fontos  a  gyerekek 
betegségképének az ismerete. Fontos az, hogy a gyermekek a 
már  megjelent  betegséget  minden  esetben  próbálják 
magyarázni, és  legtöbb esetben a nem megfelelő  időjárásnak 
(környezeti hatásnak, mint hideg, esős  időjárás) tulajdonítják 
a  betegség  kialakulásának  az  okát.  Ezt  hazai  kutatások  is 
megerősítették,  melyek  során  alsó  tagozatos  tanulókat 
kérdeztek arról, hogy mitől  lesznek betegek. A válaszokban a 
fertőző ágensként a környezeti tényezők domináltak. Továbbá 
a  tanulók  egész  korán  –  harmadik  és  negyedik  osztályban  ‐ 
értelmezni  tudják  a  környezetszennyezés  és  a  különböző 
betegségek közötti összefüggéseket. 

Ismert továbbá, hogy a gyermekek betegségképét nagyban 
befolyásolja az őket körülvevő felnőttek betegségképe, amitől 
azonban néhány dologban különbözik. Az első  legfontosabb, 
hogy a gyermekek a betegség kialakulásának okaként – mint, 
ahogy  azt  fent  is  láthattuk  ‐  a  külső  környezetet,  vagy  saját 
magukat nevezik meg. Tehát például „megfáztam, mert hideg 
volt” vagy „azért fáztam meg, mert nem vettem fel a sapkát”. 
A  felnőttekkel  ellentétben  betegséget  nem  magyaráznak 
természetfeletti  okokkal  vagy  szociális  eredettel.  Más  a 
gyermekek  időérzete, a káros dolgok hatásai nagyon távoliak 
a számukra. 

 
Célkitűzés 
 
Mint  láttuk,  a  gyermekek  betegségképének  két  fontos 

jellemzője  van,  amelyek  közül  az  egyik  a  környezet,  ahol 
élnek.  Ebbe  beletartozik  mind  a  szociális,  mind  pedig  a 
földrajzi  környezet.  A  második  pedig,  hogy  a  gyermekek  a 
betegségeiket  általában  külső  környezeti  tényezőkkel 
magyarázzák.  Ennek  alapján  arra  az  elhatározásra  jutottam, 
hogy  a  különböző  területeken  élő  gyermekek  környezeti 
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veszélyforrásokról, és a környezet által okozott betegségekről 
való  elképzelését  próbálom  feltérképezni.  Ez  gyakorlati 
szempontból  azért  is  lehet  hasznos,  mert  a  környezeti 
veszélyforrások  helyes  értelmezése  a  későbbiekben 
prevenciós  hatású  lehet,  hiszen  betegségek  elkerüléséhez 
vezethet. 

Ezért  egymástól  nem  túl  nagy  távolságra,  de  különböző 
régiókban  elhelyezkedő  településeket,  városokat 
választottam  annak  vizsgálatára,  hogy  a  gyermekek 
kockázatészlelésében  meglévő  esetleges  különbséget 
vizsgáljam,  valamint  az  esetleges  eltérések  kapcsolatát  a 
szociális és földrajzi környezettel feltérképezzem.  

 
Módszerek 
 
A  felmérés  2006  őszén  történt  az  ország  hat  általános 

iskolájában  4.  és  5.  osztályosok  körében  (9  –  11  évesek, 
n=448; megkérdezett tanulók 44,6%‐a fiú, 55,4%‐a pedig lány 
volt). Az  iskolák kiválasztása a  lakókörnyezet alapján  történt. 
Budapesten a XI. kerületben lévő 12 évfolyamos iskola tanulói 
egyrészt  a  kerület  lakótelepein,  családi  házas  övezetében, 
valamint a közeli IX. kerület ‐ főleg bérházas ‐ részeiben élnek. 
A  főváros  IV.  kerületben  található,  szintén  12  évfolyamos 
iskola  egy  lakótelep  közepén  található,  tanulói  nagyrészt  a 
környező  lakótelepeken  élnek.  A  Szegedről  kiválasztott 
általános  iskola  Szeged  külterületén  a  „körtöltésen  kívül”, 
kertvárosi  környezetben  helyezkedik  el.  Az  iskolát  látogató 
tanulók  többnyire kerttel rendelkező családi házakban élnek. 
A szolnoki  iskola a város szívében, a belvárosban található. A 
Közép‐Magyarországi  Régió  keleti,  elsősorban  agrárjellegű 
részében  található  Nagykáta  kiválasztott  mintaiskolájának 
tanulói  pedig  vidékies,  kertes  házas  övezetben  élnek.  Elek 
városában  (Békés  megye)  található  általános  iskola  pedig 
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kisvárosi  jellege miatt került kiválasztásra, ahol még kevésbé 
érzékelhetők az urbanizációs hatások. 

A  kutatáshoz  “write  and  draw”  (írd  le  és  rajzold  le) 
technikát használtam, melynek  lényege, hogy  a  vizsgálatban 
résztvevő  alanyok  egy  kérdésre  írásos  és  rajzos  választ  is 
adhatnak.  Ezzel  motiválhatjuk  őket  a  feladat  elvégzésére, 
hiszen  a  gyermekek  rajzos  asszociációk  segítségével 
könnyebben  ki  tudják  magukat  fejezni,  mivel  a  rajzolás  a 
gyermekek univerzális nyelve; egy olyan tevékenységi  forma, 
amit  mindenféle  kényszer  nélkül,  örömmel  végeznek.  A 
módszer  további előnye, hogy az adott korosztályra  jellemző 
kognitív  fejlődésbeli  különbségek  könnyebben 
kiküszöbölhetők.  Emellett  lehetőséget  adunk  arra,  hogy 
rajzoljanak,  ami  segít  a  gyermekeknek  az  elbeszélés 
megszerkesztésében, így jobban ki tudják magukat fejezni.  

A  kutatás  tervezésénél  fontosak  voltak  a  kutatásban 
részvevő  korosztály  rajzait  jellemző  tulajdonságok.  A 
vizsgálatban  résztvevő  gyerekek  rajzaira  elsősorban  rajzi 
realista  szakasz  jellemző.  Ekkor  a  rajz már  nem  árulja  el  a 
gyerekek  belső  titkait,  gondolatait.  Leginkább  a  valóságot 
próbálják  ábrázolni.  Szeretnek  egy‐egy  kiragadott 
mozzanatot,  hangulatot  ábrázolni.  Egy‐egy  cselekmény 
erősödő  átélése  viszont  szétfeszítheti  az  eddig  meglévő 
sémákat. 11 éves korban – ami szintén releváns a vizsgálatban 
–  a  rajzok  korábbi  sematizmusa  eltűnőben  van,  a meglévő 
sémák  egyre  jobban  differenciálódnak.  Az  ábrázolásban  a 
lényeget  emelik  ki,  egy‐egy  mozdulatot,  hangulatot.  Ha 
emlékezetből  rajzolnak,  nem  képzeletből  teszik  azt,  hanem 
ténylegesen felidézik a rajzolni kívánt dolgot. A képhez ekkor 
már gyakran társítanak szavakat, hogy a kívánt hatást elérjék. 
Éppen  ezek miatt  az  életkori  jellemzők miatt  alkalmasak  a 
rajzolásos‐rajzoltatásos technikák (esetleg szavakkal kísérve) a 
gyerekeknek  a  fogalmakról,  vagy  a  világ  jelenségeiről  – 
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például:  környezet,  egészség,  otthon,  fizikai  aktivitás–
testedzés  –  kialakult  tudásának,  reprezentációinak  a 
feltérképezésére. 

A  „write  and  draw”  eljárás  –  mint  a  rajzos  technikák 
általában – arra épül, hogy a gyermekek  rajzai utalhatnak az 
intellektuális,  érzelmi, mentális  fejlődésükre  és  jóllétükre.  A 
rajzok  visszatükrözik  a  belső  világukat,  élményeiket, 
tapasztalataikat.  Egyéb  vizuális  eljárások,  mint  a  fotózás, 
ábraszínezés,  vaktérkép  kitöltés,  montázs  is  alkalmasak  a 
gyermekek világról kialakult tudásának a feltérképezésére.  

A  döntően  kvalitatív  adatfeldolgozás  mellett  a  kapott 
eredményeket kvantitatív módszerekkel  is megvizsgáltam. Az 
írásos és a  rajzos válaszokat kritériumok  szerint csoportokba 
soroltam.  Például  a  közlekedés  kategóriába  olyan  fogalmak 
tartoztak, mint buszközlekedés, kipufogó gáz vagy gázolaj. A 
levegőszennyezés  kategóriába  kerültek  például  a  következő 
kifejezések:  gyárkémény,  ipari  tevékenység.  A  válaszok 
kategóriába sorolását a validitás érdekében ketten, egymástól 
függetlenül  végeztük.  A  kapott  adatok  elemzését  SPSS 
statisztikai  programmal  végeztem.  Az  elemzéshez  Kruskal  ‐ 
Wallis  tesztet  használtam,  mely  három  vagy  több  átlag 
összehasonlítására  szolgáló  nemparaméteres  eljárás.  A  null‐
hipotézis a következő volt: nincs eltérés a csoportok között. E 
statisztikai  próba  segítségével  szignifikáns  különbségeket 
kerestem nem, életkor és lakóhely szerint. 

Az  adatgyűjtés  önkitöltéses  feladatlapokkal  történt, 
melyek a szocio‐demográfiai adatokra (nem, életkor, szociális 
helyzet,  családnagyság,  lakókörnyezet  típusa)  vonatkozó 
kérdéseken kívül a következő kérdéseket tartalmazták: 

• Szerinted  mi  okoz  betegségeket  a 
környezetedben? 

• Tudod‐e,  hogy  melyek  azok  a  betegségek, 
amelyek a környezetedből erednek? 
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• Szerinted  mi  történik  azzal,  aki  sokáig  nem 
megy ki a szabadba? 

• Mi jut eszedbe először a környezetről? 
• Hogyan  képzelsz  el  egy  olyan  környezetet, 

ahol mindenki boldog? 
• Milyen  mozgást  végzel  kint  a  szabadban,  a 

környezetben? 
A  kérdőív  végén  pedig  megkértük  a  tanulókat,  hogy 

rajzoljanak  térképet,  rajta  azokat  a  helyeket  feltüntetve, 
amelyek számukra fontosak, és ezt írásban indokolják meg. 

 
Eredmények 
 
Először  azt  vizsgáltam,  hogy  a  gyerekek  mely  külső 

környezeti tényezőket értelmeznek veszélyforrásként.  
A  megkérdezett  tanulók  legnagyobb  arányban  a 

pollenszennyezés (31,5%), az autóforgalom (29%), a hulladék‐
képződés  (27,2%)  és  egyéb  levegőszennyező  tevékenységek 
(25,2%)  szerepét  nevezték  meg  egyértelműen  olyan 
környezeti  tényezőként,  melyek  hatással  lehetnek  az 
egészségi  állapotra.  Markáns,  kb.  15%‐os  részarányt 
képviselnek  azok  a  válaszadók,  akik  különböző 
fertőzésforrásokat, a dohányzást, a különféle vegyszereket, az 
alkohol‐  és  drogfogyasztást,  valamint  az  egyéb  ipari 
tevékenységeket  nevezték  meg  egészségre  ártalmas 
környezeti  tényezőként. A  kisebb  arányban  (kevesebb, mint 
10%)  megjelenő  válaszok  között  szerepelnek  a  romlott 
élelmiszerek okozta fertőzések, egyéb természeti hatások (pl. 
hideg,  vulkánkitörés),  a  növényzet  kiirtása  és  a 
vízszennyeződések  hatása,  bár  ezek  kevésbé  meghatározó 
jelleggel  jelentkeznek.  Említésre  került  a médiában  gyakran 
szerepelt madárinfluenza is (3,6%). 
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A  válaszok  kategorizálása  és  összesítése  után  nyilvánvaló 
vált,  hogy  a  tanulók  a  környezetszennyezés  és  a  különböző 
emberi tevékenységek közötti kapcsolatot felismerik, azonban 
olyan  hatások,  mint  például  az  életmódból  következő 
dohányzás,  szintén  környezeti  tényezőként  jelennek meg  a 
válaszok között. Ezt támasztják alá azok a válaszok és rajzok is, 
melyek  a  füstszennyezést  nem  egyértelműen  ipari 
tevékenységként vagy motorizációs hatásként értelmezik. Sőt 
a  kvantitatív  vizsgálatok  szerint  a  Nagykátán  élő  gyerek  a 
dohányzást  is  egészségre  káros  környezeti  tényezőnek 
tekintik  (p<0,01).  Érdekes,  továbbá  hogy  az  Eleken  élő 
gyerekek,  ahol  a  fő  bevételi  forrás  még  napjainkban  is  a 
mezőgazdaság,  az  alkoholfogyasztást  a  gyerekek  egészségre 
kárós környezeti tényezők közé sorolják (p<0,01). 

A  fővárosban  lakótelepen élő gyerekek  rajzos válaszaiban 
szignifikánsan  többször  említették  egészségre  káros 
tényezőként a közlekedést, mint az ország más területén élő 
társaik  (p<0,01).  A  Nagykátán  élő  gyerekek  pedig  írásos 
válaszaikban  említik  többször  a  közlekedést  és  az  ipari 
tevékenységet,  mint  egészségre  káros  környezeti  tényezőt 
(p<0,01).  

A  „Tudod  ‐  e,  hogy melyek  azok  a  betegségek, melyek  a 
környezetedből  erednek?”  kérdés  segítségével  szerettem 
volna megismerni  a  gyerekek  ismeretét  a  környezet  okozta 
betegségekről.  

A  válaszokat  Kruskal‐Wallis  teszttel  is  megvizsgáltuk.  A 
kérdésre  adott  írásos  és  rajzos  válaszokat  nemek  szerint 
megvizsgálva  szignifikáns  eltérést  nem  találtunk.  Viszont 
települések  szerint  találtunk  a  válaszokban  szignifikáns 
eltéréseket.  Az  eleki  tanulók  írásos  válaszaikban 
szignifikánsan  többször  említik  meg  az  ételmérgezést 
(permetezett,  romlott  étel  által  okozott  betegséget),  a 
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nagykátai gyerekek pedig a  tüdőrákot említik  többször, mint 
az ország más területén élő társaik (p<0,01).  

A  tanulók  leggyakrabban  az  allergiás  megbetegedéseket 
említenek.  Ezután  következnek  a  fertőző  betegségek.  Ezek 
között  találhatók olyanok, amit beteg embertől, vagy állattól 
kaphatnak  el.  Az  egyéb  betegségek  között  pedig  olyan 
környezeti tényezők által okozott állapotok szerepelnek, mint 
a  környezetszennyezés  okozta  betegségeket,  a  mérgező 
növények  által  okozott  tünetek,  illetve  megjelennek  a 
természeti környezet által okozott betegségek.  

A kapott válaszokat a következő csoportokba oszthatjuk: 
• Allergia 
• Fertőző megbetegedések 
• Állatról emberre terjedő megbetegedések 
• Emberről emberre terjedő megbetegedések 
• Egyéb megbetegedések 

A harmadik kérdés arra kereste a választ, hogy a gyerekek 
mit gondolnak arról, hogy mi  történik azzal, aki önszántából 
nem megy ki a szabadba. Ellentétben az előbbi két kérdéssel a 
gyerekek  elképzelése  a  bezártságról  területenként 
különbözik,  és  az  életkorral  is  változást  mutat.  A  válaszok 
százalékos elemzése alapján a „negatív lelki elváltozásokat” a 
nagykátai  gyermekek  jelölték  meg  legnagyobb  arányban,  a 
válaszolók  31,3%‐a.  Az  „elhízás”,  mint  a  bezártság 
következménye  szintén  a  nagykátai  (42,2%),  valamint  a 
szegedi  (38,6%)  tanulók  válaszai  között  gyakori.  A  „rossz 
közérzet” említése a szolnoki  (28,9%) és a nagykátai  (28,1%) 
tanulók  közt  fordul  elő  nagy  gyakorisággal, míg  a  „csökkent 
aktivitást” az eleki tanulók (19%) említik kiemelkedően sokan. 

A  rajzban adott válaszok esetében a Kruskal‐Wallis próba 
szignifikáns  különbséget  mutatott  az  iskolák  szerinti 
összehasonlításban  a  „beteg  ember  ábrázolása”,  a 
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„lustálkodás”  és  a  „megváltozott  külső”  terén  (p<0,01), 
valamint a „nem mozog” válasz esetében (p<0,05).  

A „beteg ember” ábrázolása az eleki (52,9%) és a nagykátai 
(48,5%) tanulók közt volt a leggyakoribb, míg a „lustálkodást” 
a  szegedi  tanulók  jelenítették meg  leggyakrabban  rajzaikban 
(21,1%). Jelen esetben a lustálkodás rajzos megjelenítése alatt 
a  szórakozással  kapcsolatos  (televíziózás,  videózás, 
számítógépes  játékok)  rajzokat  soroltuk.  „Megváltozott 
külső”‐t  a  budapesti  (IV.  kerület)  és  az  eleki  gyermekek 
rajzoltak  nagy  gyakorisággal,  míg  a  „nem  mozog”  válasz  a 
budapesti (XI. kerület) iskola jellemzője volt (18,2%).  

A  válaszokat  összevetettük  a  válaszadók  korának 
függvényében  is  (Kruskal‐Wallis próba). Mind az  írásos, mind 
a  rajzos  válaszokban  egy‐egy  helyen  találtunk  szignifikáns 
eltérést.  A  fiatalabb  gyerekek  írásos  válaszaiban  (p<0,01)  a 
mozgáshiány,  az  idősebbek  rajzos  válaszaiban  pedig  a 
lustálkodás  (p<0,01)  így  tévézés  és  videózás  jelenik  meg 
többször. Kilencéves gyermekek a százalékos elemzés alapján 
gyakrabban  írták  a  csökkent  aktivitást,  mozgáshiányt  a 
bezártság  következményeként,  rajzos  válaszaikban  viszont 
ritkábban  jelenik meg a  lustálkodás ábrázolása, mint  idősebb 
társaiknál. 

A  jobb  áttekintés  céljából  az  írásos  válaszokból  két  nagy 
csoportot  képeztünk.  Az  első  csoportba  a  testi  tünetek 
kerültek,  amelyeket  további  négy  alcsoportra  osztottunk 
(általános  tünetek, megbetegedés, elhízás, halál). A második 
csoportot  a  lelki  tünetek  alkotják,  melyeket  további  két 
alcsoportra  lehet  osztani  (negatív  lelki  elváltozás,  konkrét 
betegség említése).  

A  dolgozat  végén  vizsgáltam  a  környezet  hatását  a 
rendszeres fizikai aktivitás kialakulására. A sport és a mozgás 
különböző formái úgy  is, mint szabadidős aktivitás, és úgy  is, 
mint  a  szabadban  végezhető  tevékenység,  igen  magas 
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arányban  jelentek  meg  a  tanulók  „Mi  jut  eszedbe  a 
környezetről?” kérdésre adott írásos és rajzos válaszaikban. A 
fizikai  aktivitásként  értelmezett  sportolás  egyértelműen 
játszótérhez  és/vagy  sportpályához  kapcsolódó  fogalomként 
tűnik  fel  rajzaikon.  Ugyanakkor  a  vidéki  iskolákban  ezek  az 
eredmények kevésbé markánsan  jelennek meg, s általánosan 
a testmozgás szabadban végezhető cselekvésként jelenik meg 
a válaszokban és a rajzokban. 

A  „Milyen  mozgást  végzel  kint  a  szabadban,  a 
környezetben?” kérdés  során a gyerekek  túlnyomó  többsége 
legalább  2‐3  olyan  mozgásformát  nevezett  meg,  melyet 
rendszeresen  folytat.  A  válaszadó  gyerekek  kevesebb, mint 
egy  százaléka  jelentette  ki,  hogy  semmilyen 
sporttevékenységet  nem  végez.  Az  életkori  sajátosságoknak 
megfelelően  a  gyerekek  leginkább  biciklizés,  futás,  focizás 
okán  végeznek  rendszeres mozgást  a  szabadban,  de  sokuk 
jegyezte  meg  a  hétvégi  kirándulásokat,  túrákat,  sétákat.  A 
lakótelepen  élő  gyerekek  leginkább  a  játszótéren  végezhető 
tevékenységekre  utaltak  (pl.  „mászókázás”,  „csúszdázás”, 
görkorcsolyázás, tollaslabda stb.). 

Azt  is  megvizsgáltam,  hogy  az  egyes  települések,  a 
különböző  lakóhely‐típusok,  hogyan  segítik  elő  egyes 
mozgásformák  kialakulását.  Először  a  városokat  méretük 
szerint csoportosítottuk. Az első csoportba a  fővárosi  iskolák 
kerültek. A második  a megyeszékhelyen  találhatók  (Szolnok, 
Szeged),  a  harmadikba  pedig  a  kisvárosok  (Elek,  Nagykáta). 
Eredményeim  szerint  a  megyeszékhelyeken  több  tanuló 
nevezte  meg  az  úszást,  mint  a  kisvárosokban,  illetve  a 
fővárosban.  A  futás  mind  a  fővárosban,  mind  a  kis 
településeken  gyakoribb,  mint  a  megyeszékhelyeken. 
Érdekességképpen  szeretném  megemlíteni,  hogy  mind  a 
három  csoportban a  labdarúgás, mint  rendszeres  szabadban 
végzett fizikai aktivitás, közel azonos arányban szerepel. 
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Következtetések 
 
Kutatási  eredmények  birtokában megállapítható,  hogy  a 

vizsgált  általános  iskolás  korosztály  sokrétű  ismerettel 
rendelkezik a környezeti hatások egészségi állapotra gyakorolt 
hatásáról.  Ismereteikben  a  tanulás  során  elsajátított 
ismeretek, a személyes tapasztalat, és az egyéb külső hatások 
együttesen  határozzák  meg  az  egészséget  veszélyeztető 
kockázati  tényezők  szerepét.  A  tanulók  írásban  kifejtett  és 
rajzban  megjelenített  véleménye  alapján  a 
környezetszennyezés  jelenti  a  legnagyobb  veszélyforrást  az 
egészségi  állapotra,  amelyet  külső  környezeti  tényezőként 
értelmeznek. Ki kell emelni azt  is, hogy bizonyos életmódbeli 
tényezőket  szintén  környezeti  hatásként  észlelnek  (például 
dohányfüst,  alkoholfogyasztás),  azaz  betegségképükben 
mindezek egységesen jelennek meg. 

Megerősíthető az a korábbi megállapítás is, mely szerint az 
ismeretek  terjesztésében  nagy  szerepe  van  a  gyermekeket 
körülvevő  mikrokörnyezetnek.  Ennek  értelmében  a 
legjelentősebb  ismeretforrás a család, és ezt követi az  iskola, 
valamint a média. A média hatását mutatja, hogy a gyerekek 
egy része hallott,  ismeri a madárinfluenzát, melynek okaként 
a  háziszárnyasokat  nevezik meg.  Szintén  jelentős médiabeli 
ismereteket tükröz a ciánszennyezés említése, bár itt jelentős 
egészségföldrajzi  összefüggés  figyelhető  meg.  Az  ismeretek 
átadásában  ugyanis  a  városon  belül  az  iskola 
elhelyezkedésének is fontos szerepe van, hiszen mind Szeged 
mind  Szolnok  a  Tisza  partján  fekszik,  de  csak  a  szolnoki  ‐ 
ténylegesen a Tisza‐parton fekvő iskola ‐ tanulói nevezik meg 
a  Tisza  ciánszennyezését,  mint  lehetséges  betegségforrást. 
Környezetszennyezésként  jelenik meg  a pollenszennyezés  is. 
Különösen sokan nevezik meg a parlagfüvet. Ennek oka  lehet 
az  is,  hogy  a média  kiemelt  hangsúlyt  fektet  az  allergiával 
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kapcsolatos  információk  terjesztésére, és  felhívja a  figyelmet 
a parlagfű rendszeres irtására. 

Az  ország  különböző  területein  élő  gyerekek  ismeretei  a 
környezet  által  okozott megbetegedésekről  szinte majdnem 
megegyeznek.  Csupán  két  városban,  Eleken  és  Nagykátán 
található szignifikáns eltérés, mely eltérések adódhatnak a két 
város  speciális helyzetéből. Ellentét  figyelhető meg a között, 
hogy  a  gyermekek  mit  tartanak  egészségre  veszélyes 
környezeti  ágensnek,  és melyek  azok  a  betegségek,  amiket 
környezeti tényezők okoznak. A betegséget okozó környezeti 
tényezők  között  kiemelt  helyet  foglal  el  a 
környezetszennyezés  (autóforgalom,  ipari  létesítmények által 
okozott  szennyezés), a környezet  terhelése. Kevés válaszban 
jelenik meg a  természeti környezet ártalmas  része, úgy mint 
hideg,  napsugárzás  vagy  zaj.  A  környezet  által  okozott 
betegségek  között  viszont  ennek  az  ellenkezőjét  találjuk.  A 
megfázásos tünetek, melyeket egyébként a hideggel hoznak a 
gyermekek  kapcsolatba,  vezető  helyen  szerepelnek,  míg  a 
környezetszennyezés okozta betegségek elvétve vannak jelen. 
Ennek  oka  egyrészt,  az  hogy  a  gyerekek  betegségképében 
nem  pusztán  egy  felnőttek  által  közvetített  kép  tükröződik 
vissza.  Másrészt  a  gyerekek  a  környezetben  fellelhető 
veszélyforrások  megnevezésénél  az  elvárásokat  követik.  A 
„veszélyforrást” mint elvont dolgot, a hallottak és a  tanultak 
alapján  értelmezik. Míg  a  betegségek megnevezésénél  saját 
tapasztalataikra, saját betegség élményikre támaszkodnak. 

A  különböző  lakóterületen  élő  gyerekek  vélekedése  a 
bezártságról  és  annak  hatásairól  jelentős  eltéréseket mutat. 
Legnagyobb  mértékben  a  kisvárosi  lakókörnyezetben  élő 
tanulók  válaszai  térnek el. A bezártságot  írásos  válaszaikban 
szignifikánsan összekapcsolják  az  aktivitás hiányával,  rajzban 
pedig  a  beteg  ember  illetve  a  látható  testi  tünetek 
ábrázolásával. A bezártságról való vélekedés változást mutat a 
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kor függvényében is. A 9 éves gyerekek inkább gondolják azt, 
hogy a bezártság egy  fajta aktivitás  csökkenéssel  jár, míg az 
idősebb  11  éves  gyerekek  a  bezártságot  inkább  a 
lustálkodással, például tévézéssel, videózással kötik össze. 

Valószínűleg nem  lehet  véletlen, hogy  az első  két  kérdés 
esetében („Melyek azok a betegségek, amelyeket a környezet 
okoz, és melyek a környezeti veszélyforrások?”) az eleki és a 
nagykátai  gyerekek másképp  értékelik, mint  az  ország más 
területein  élő  társaik.  Valamint  a  bezártságról  is  jelentősen 
eltér a véleményük a többi tanulóétól, rajzaikban pedig beteg 
ember  ábrázolása  jelenik  meg.  Ennek  oka  a  következők 
lehetnek: 

1. A  pedagógus  a  kérdőívek  kitöltésénél  jelentősen 
segített,  és  a  kapott  eredmények  az  ő  véleményét  tükrözik. 
Ezt  a  lehetőséget  azzal  próbáltuk  kizárni,  hogy  a  kérdőívek 
kitöltésénél  jelen  voltunk,  valamint  a  tanárokat  megfelelő 
instrukciókkal láttuk el. 

2. A  második  lehetőség,  hogy  ezek  a  területek  olyan 
speciális  veszélyforrásokat  rejtenek,  amire  a  környezet 
(szülők,  tanárok)  felhívják  a  figyelmet  és  rögzítik  a 
gyerekekben.  Ez  összefügghet  a  kisvárosi,  Elek  esetében  a 
falusias életvitellel. Ebben a két városban alapvetően más az 
élet, mint a fővárosban vagy a megyeszékhelyeken. Az  itt élő 
emberek  többet  vannak  a  szabadban,  általában  gyalog  vagy 
biciklivel közlekednek, gyümölcsfák vannak az utcákon.  Így a 
bezártság  is  egy  új  értelmet  nyerhet,  szorosabban 
kapcsolódhat  betegségképhez,  mint  a  más  területen  élő 
tanulók esetében. 

A  dolgozat  vizsgálta  a  környezet  hatását  a  rendszeres 
fizikai aktivitás alakulására. Megerősíthető, hogy a környezet 
és  a  szabadban  végezhető  fizikai  aktivitás  ebben  az 
életkorban  jelentősen  összefonódik,  a  gyerekek  olyan 
környezetben  szeretnek  lenni, ahol  lehetőség van mozgásra, 
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játékra.  Megjelennek  a  játszóterek,  mint  a  fizikai  aktivitás 
jellemző  terei.  Valamint  megállapítható,  hogy  gyerekek 
sportágválasztása  jelentősen  alkalmazkodik  a  környezet, 
lakóhely adta lehetőségekhez. 
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