
Szerencsére hazánkban is egyre 
többen vannak, akik felismerték: 
nem kerül túl sok energiába, hogy 
a háztartásban felgyülemlett sze
metet szelektálva gyûjtsék.

Kevesebben vannak azonban 
még azok, akik ugyanígy tesznek 
az elektronikai berendezésekkel. 
Pedig nem árt ha tudjuk, hogy 
ezek az elhasznált készülékek 
rengeteg olyan anyagot tartal
maznak, amelyek csak szûkösen 
állnak az emberiség rendelke
zésére. Egy átlagos mobiltele
fonban például a periódusos 
rendszer több mint 40 eleme 
megtalálható, köztük több 

nemesfém is (pl. 24 mg arany). 
Csak a világon eddig legyártott 
mobiltelefonokban mintegy 300 
tonna ezüst, 29 tonna arany és 
11 ezer tonna réz szunnyad. 

A környezetvédelmi erõfeszí
téseknek köszönhetõen az 
elektromos berendezések 
összetevõ anyagának több mint 
80%át újrafeldolgozzák, amely 
lehetõvé teszi, hogy a vissza
nyert anyagokból új termékek 
készülhessenek, valamint hogy 
a bennük lévõ veszélyesés nem 
hasznosítható anyagok semle
gesítése megtörténjen. Így hos
szú távon tisztábbá, élhetõbbé 
válik világunk.

Az ehulladék kezelést 
szervezõ Electro
Coord Magyarország 
azért kampányol, 
hogy minél többen 

tudatosan, felelõsen, 
külön gyûjtsék az 
otthoni ehulladé
kot, és a megfelelõ 
helyen adják azt le – 
a kereskedelmi egy
ségekben elhelye

zett gyûjtõpontokon, 
a hulladékudvarok

ban vagy a speciá
lis, e+e gyûjtõnapok 
alkalmával.

Az elektromos hulladék 80 százaléka újrahasznosítható

Mit rejt a mobilunk?
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Igazi meglepetést tartogatott a 
mórás gyerekeknek az idei kará-
csony: a hétfői iskolai ünnep-
ségen eljött hozzájuk Szabó 
Ádám, aki félórás, fergeteges 
mûsorában nemcsak megéne-
keltette, de meg is nevettette a 
gyerekeket. A fiatal harmonika-
mûvész – akit a Csillag Születik 
címû tehetségkutató mûsorból 
ismerhetnek kicsik és nagyok 
– több jótékonysági rendezvé-

nyen is részt vesz; a Móra isko-
lához személyesen is kötődik, 
ugyanis az édesanyja itt tanít.

– Bevallom, kicsit féltem attól, 
hogyan fogadnak majd a gyere-
kek. De ahogy beléptem, és lát-
tam, mennyire örülnek, mekko-
ra tapssal köszöntenek, azonnal 
elszállt ez az érzés. Engem is 
meglepett, milyen fogékonyak, 
milyen jó ütemben tapsolnak, 
énekelnek, és mennyire sze-

retik, amit csinálok. Látszott, 
hogy élvezik a mûsort, és nagy 
örömöt szerzek nekik. És ők 
is ugyanekkora örömöt adtak 
nekem. Mostanában sokat ját-
szom gyerekeknek jótékony-
sági rendezvényeken, és úgy 
érzem, ezek a fellépések sokkal 
jobbak, mint a szokványosak, 
ugyanis ezeken én is feltöltő-
döm érzelmekkel – mondta elő-
adás után a fiatal mûvész, aki 
a könnyûzene és a karácsonyi 
dalok mellé Vivaldit is „bele-
csempészte” a mûsorába. Talán 
így a legegyszerûbb megszeret-
tetni a gyerekekkel a szimfoni-
kus zenét…

Szabó Ádám előadása után 
bizony várni kellett a karácso-
nyi mesejátékkal, mivel a gyere-
kek mind autogramot szerettek 
volna kérni. Ahogy aztán elké-
szült az utolsó közös fénykép, 

és minden iskolás megkapta az 
áhított aláírást, következhetett 
a betlehemes történet, amiben 
nemcsak a diákok, hanem a 
tanárok is szerepeltek: volt, 
aki verset mondott, furulyá-
zott, mások együtt énekeltek. 
Látszott, hogy mindnyájan szív-
vel-lélekkel készültek – és a ked-
ves betlehemi történet sokak-
nak csalt könnyet a szemébe, 
nemcsak a nézők, hanem a sze-
replők közül is.

A mûsor karácsonyi jókíván-
ságokkal zárult, és a gyerekek 
boldogan készülődtek haza. 
Örömük nemcsak a téli szünet-
nek, a közeledő ünnepeknek, 
de ennek a napnak is szólt: 
ezt a karácsonyi ünnepséget 
minden bizonnyal még sokáig 
emlegetni fogják a Móra Ferenc 
Általános Iskolában.

 Ádám Katalin

Betlehemes játék gyerekekkel, tanárokkal

Nagykarácsony a Móra iskolában
Maradandó élmény volt szereplõknek és nézõknek 
egyaránt a Móra Ferenc Általános Iskola karácsonyi 
mûsora. A kedves betlehemi történet – amelyben 
gyerekek és tanárok is szerepeltek – meghatotta a 
közönséget, a mûsor meglepetésvendége pedig neve-
tést és örömöt varázsolt a gyerekek arcára, sõt, meg 
is énekeltette a speciális iskola diákjait.

A betlehemes játékban a gyerekek saját produkciókkal is szerepeltek

Szabó Ádám mûsora maradandó élményt adott kicsiknek és nagyoknak
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helyi társadalom

Mesekönyvek, mesés rajzok 
takarták be az érdi Termál Hotel 
Liget egyik termének asztalait, 
falait a hét elején. Mikulás után, 
karácsony előtt rendeztek itt 
mesedélutánt a gyerekeknek és 
szülőknek, ahol egy ifjú meseíró 
és rajzoló, Gábor Emese mutat-
ta be szebbnél szebb munká-
it. A képzőmûvész írónak már 
igen sok kötete jelent meg az 
elmúlt években, ebből láthat-
tuk szinte a teljes választékot, 
ráadásul pedig a könyvekből a 
leggyönyörûbb képeit állította 
ki erre a röpke időre.

– Évek óta a mese világá-
ban élek – mondta –, két gyer-
mekem van, ők is megihlettek 
számtalanszor, több könyvem 
róluk, nekik szól, de magukra 
ismerhetnek más apróságok is. 
Emellett szívesen illusztrálom 
ismert magyar írók gyerme-
keknek szóló mûveit is, példá-
ul Wass Albertét, de készítek 
szoborportrékat is.

Közeledve a karácsonyi ünne-
pekhez Zsongóka címû gyer-
mekverskötetéből idézünk: 
„Decemberben hull a hó, kará-
csonyi takaró.” Az is lehet, hogy 
ez most minden kicsi nem kicsi 
kívánsága.

 (temesi) 

Gábor Emese  
karácsonyi takarója

Gábor Emese a házigazdával, 
Fülemen Rózával
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Mesekönyvek között egy apró érdeklõdõ


