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1. 

 

Egyed László: 

Az informális tanulási környezet lehetséges szerepe az SSIBL-ben,  

a Mobilis és a Futura példáján keresztül 

 

A győri Mobilis interaktív kiállítási központ alapvetően a járműgyártás és közlekedés témájára 

összpontosít. Ami egy alapvető társadalmilag érzékeny kérdés, hiszen a környezetszennyezés, 

az energiahordozók, az energiatakarékosság szempontjai mind felmerülnek ezzel kapcsolatban. 

A kiállításon meg lehet beszélni, hogy hogyan tehetők a járművek minél környezetbarátabbá. A 

motorok vezérlése, az üzemanyag, péládul az elektromos vagy hibrid hajtás csakúgy ide 

tartozik, mint a jármű közegellenállása, amit egy szélcsatorna segítségével a látogatók meg is 

tapasztalhatnak. De fontos kérdés lehet a gumiabroncsok megfelelő anyaga – ami az 

üzemanyag takarékosságban is jelentkezhet –, illetve újrahasznosítása is. Ma már a 

gépjárműveknél komoly szempont az is, hogy amikor a jármű élettartama végére ér, akkor a 

lehető legtöbb eleme újrahasznosítható legyen, nemcsak a gumiabroncs, hanem számos más 

alkotóelem is. A Mobilis ezt a témakört egy vezetett bemutatóval össze is fogja, egy 

környezettudatossági tanösvényen vezetik végig a látogatókat. A kísérletbemutatókon is számos 

kísérletben hívják fel a figyelmet az energiatakarékosság, illetve a környezetszennyezés 

problémáira.  

Bár ezt közvetlenül nem mutatja be a kiállítás, érdemes az iskolai csoportok vezetésénél az 

üzemanyagok fejlődésére is felhívni a figyelmet. Korábban a motor megfelelő működéséhez 

olyan üzemanyagra volt szükség, amely a sűrítéskor (ezt a motor működését bemutató kiállítási 

darab is illuszrálja) nem gyullad meg magától a hőmérséklet emelkedésének a hatására (ezt 

kopogásnak nevezik, amikor bekövetkezik), a régebbi olajszármazékoknál azonban ezt csak 

úgy lehetett elérni, hogy a benzinhez ólom-tetraetilt kevertek, ez javította a benzin 

kopogásállóságát. A magyar származású Nobel-díjas kémikus, Oláh György karbokationokkal 

kapcsolatos munkája tette lehetővé, hogy kidolgozzanak olyan gyártási eljárásokat, amelyekkel 

enélkül az adalék nélkül is kellően kompressziótűrő üzemanyagot lehet előállítani, ez nagyon 

nagy mértékben csökentette a környezetszennyezést, régebben például az országutak mentén 

egy széles sávban nem aratták le a haszonnövényeket, mert erősen szennyezettek voltak 

ólommal. 
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Érdemes arról is beszélni, hogy amikor az autógyártás elindult, akkor az elektromos autók 

ötlete is felmerült, „versenyben” voltak a dízel és benzines járművekkel, de felmerült a 

gőzhajtás lehetősége is. Végül a dízel és benzin hajtású autók győztek, az elektromos autóknál 

az akkumulátor jelentette a nagy akadályt, és ma is az a probléma a legtöbb elektromos autóval, 

hogy egy töltéssel csak korlátozott távolságot tudnak megtenni, ennek a megoldásán számos 

helyen dolgoznak. Azt is el kell mondani az elektromos autókkal kapcsolatban, hogy bár 

kétségtelenül a közvetlen környezetüket nem szennyezik, de annak az energiának a 

megtermeléséhez, amivel az akkumulátort feltöltik, valahol kapcsolódik környezetszennyezés 

is. 

Ugyancsak a társadalmilag érzékeny kérdések köréhez kapcsolódik, hogy fontos lenne a 

tanulók kedvét felkelteni a tudományos-műszaki pálya iránt, és ez kimondott célja a 

Mobilisnak, részben az érdekes és kipróbálható kiállítási tárgyak, részben a bemutató előadások 

szolgálják ezt a célt is. De ide tartoznak a tehetséggondozó programok is, amelyek keretében a 

tehetséges, tudomány-technika iránt érdeklődő gyerekeket próbálják még jobban efelé 

orientálni. 

 

A Futura tervezésénél a kiindulási pont az volt, hogy Mosonmagyaróvár az Alpokalján 

helyezkedik el, egy olyan vidéken, ahol a természeti erők nagyon hangsúlyosan jelen vannak. 

Ez adta a koncepció alapját, a kiállítás ennek szellemében a négy őselem, a föld, víz, levegő, 

tűz köré épül fel. Mindezek alapján számos társadalmilag érzékeny kérdés megtárgyalható.  

 

A legalsó szinten találhatók a vízzel kapcsolatos bemutató eszközök. Egy nagy méretű vizes 

pálya tartalmaz számos olyan elemet, amely a víz energiájának a felhasználásával kapcsolatos. 

Az arkhimédeszi csavarral a vizet a magasba lehet szivattyúzni, ahonnan lefolyva egy 

vízkereket hajt meg. A vízenergia azokon a helyeken, ahol jelentős vízfolyások vannak, fontos 

(és környezetkímélő) szerepet tölt be az energiaellátásban, de az energiatárolásban is fontos 

szerepe van és ez növekedni fog a jövőben, az alacsony energiafogyasztású időszakokban a 

megtermelt plusz energia tárolásának egyik észszerű módja, hogy ezzel vizet szivattyúznak 

magasan fekvő tárolókba, és ezzel a vízzel a magas fogyasztású időszakokban energiát 

termelnek. Tudvalevő ugyanis, hogy vannak bizonyos erőműtípusok, például az atomerőművek, 

amelyeknek a visszaszabályozása nehezen megoldható, viszont a magas fogyasztású 

időszakokban szükség van arra, hogy jelentős mennyiségű elektromos energiát termeljenek.  
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Az installáció játékos formában bemutatja a víziközlekedést is, a csatornákon kicsi hajókat 

lehet közlekedtetni, valamint a vízfolyást megfelelő gátakkal a megfelelő formába terelni. Egy 

szomszédos eszköz egyébként ezt erőteljesebben bemutatja, a meder kimosódását lehet 

megfigyelni, illetve itt is megfelelő elemek elhelyezésével befolyásolni. A környezet 

kímélésének egy fontos része lehet a vízi szállítás és közlekedés, mert itt sokkal kisebb 

környezetszennyezéssel és energiafelhasználással lehet nagy árumennyiséget továbbítani, akár 

úgy is, hogy a kamionokat hajóval szállítják a lehető legnagyobb távolságra.  

A folyómeder kimosása kapcsán érdemes még egy másik témát megbeszélni, nevezetesen a 

folyószabályozást. Ez is egy társadalmilag érzékeny kérdés, Bős-Nagymaros kapcsán óriási vita 

volt, de vízügyi szakemberek szerint ha egy folyó szabályozása elkezdődött – márpedig a Duna 

felső szakaszán egészen Bősig számos gát szabályozza a Duna folyását –, akkor azt végig kell 

vinni, szükség lenne tehát további gátakra, amelyekkel egyébként a hajóközlekedést is jobbá 

lehetne tenni. 

Itt meg lehet beszélni a vízenergia felhasználásának a történetét is azoknak a vízimalom-

modelleknek a segítségével, amelyek ezek különböző típusait mutatják be, a látogató még meg 

is forgathatja, kipróbálhatja a vízkereket. Azt is bemutatja, hogy miután itt a víz esése kicsi, a 

sodrása viszont erős, ezért hajómalmokat építettek, a vízkerék a hajó és a malom között lassan, 

de nagy erővel forgott, és megfelelő áttételekkel gyorsították fel a kellő mértékűre a forgást. 

Egy fogaskerekes installáción ki is lehet próbálni, hogy hogyan lehet a megfelelő áttételeket 

kialakítani. 

Egy nagy akváriumban a különböző vízi élőhelyeket lehet megtekinteni, mocsár, patak, 

folyópart, látható, hogy ezeken az élőhelyeken milyen élővilág van, és ennek kapcsán azt is 

meg lehet tárgyalni, hogy ezt hogyan lehet megkímélni, megőrizni. Például ezeknek a vizeknek 

a szennyezése károsíthatja az itteni élővilágot, növényeket, állatokat. Még közelebb hozza a 

témát az a Duna-kutató modell, amelybe beleülve le lehet merülni a víz alá (filmen), és még 

közelebbről szemügyre lehet venni ezt az élővilágot.  

A környezetformálás hatását lehet tanulmányozni az „okos homokozónál”, amelynek 

homokhalmait kézzel lehet formázni, de rajtuk pontosan kirajzolódnak a magassági vonalak, ha 

elég magasra tornyozzuk a homokot, akkor a „hegyek” tetején hó jelenik meg, a mélyedéseket 

pedig víz tölti ki, ezzel lehet szemléletesen tanulmányozni a természetformálás 

következményeit. 
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A vízellátást mutatja be egy víztorony-modell. A víz a lakásokba a közlekedőedény elve alapján 

jut el, ami azt jelenti, hogy a víztorony vízszintjének magasabban kell lennie, mint a 

legmagasabb hely, ahová a vizet el kell juttatni. Ennél az eszköznél kísérletezni is lehet a 

vízszinttel, és megtapasztalni, hogy hogyan biztosítható egy toronyházban a legmagasabban 

lévő lakásban is a megfelelő vízellátás. Mellette egy installáció bemutatja azt is, hogy honnan 

nyerik a vizet, milyen minőségűnek kell lennie. Budapesten a víz a Duna melletti parti szűrésű 

kutakból származik elsősorban, ezt a vizet nem is kell tovább tisztítani, az átszűrődés elegendő 

tisztítást jelent. Fontos a víz jelentőségét tudatosítani, hiszen a 21. század egyik nagyon fontos, 

ha nem egyik legfontosabb problémája lesz a vízellátás. 

 

Az egész kiállítást behálózza egy átlátszó csőrendszer, amely egy ökoszisztémát mutat be, a 

rendszerben levélvágó hangyák élnek, vonulnak fel és alá, viszik a levágott levéldarabokat, 

építik rendszerüket, ennek megfigyelésével betekintést lehet nyerni egy ökoszisztéma 

működésébe, illetve egy hangyatársadalom életébe. A rendszerben helyenként nagyobb átlátszó 

gömbök is vannak, ahol megfigyelhető a hangyák társas viselkedése is.  

 

A második szint a föld szintje, ahol egyebek között az egyik installáció finom homok 

segítségével a magmaáramlásokat mutatja be. Ezek a magmaáramlások nagyon fontos szerepet 

játszottak és játszanak a földfelszín formálásában. 

Besétálhatunk egy erdőbe (jelképes), megtekinthetjük az élővilágát. A föld a fák számára 

nagyon fontos elem, ebbe kapaszkodnak a gyökerei, ebből nyeri táplálékát. Tudjuk, hogy a fák 

nagyon fontosak a környezet szempontjából is, a levegő szén-dioxidját megkötik és oxigént 

bocsátanak ki, ezért nagyon nagy probléma, hogy évente hatalmas területeken pusztítja ki az 

ember az erdőségeket. Egy terráriumban pedig az alkalmazkodás fantasztikus példáit lehet 

megszemlélni, hogy az élőlények hogyan idomulnak környezetükhöz, hogy minél jobban el 

tudjanak rejtőzni, a botsáskák alig különböztethetőek meg az elszáradt faágaktól. Mindezek a 

példák a környezettudatosságra, a környezetre való odafigyelésre hívják fel a figyelmet. Ennek 

kapcsán érdemes egy osztálylátogatáson arra szólítani fel a tanulókat, hogy keressenek a saját 

környezetükben hasonló példákat.  

A továbbiakban néhány tabló a Szigetköz tájfejlődését, élővilágát mutatja be, megismerhetők a 

különböző élőlények, növények, állatok, például a madarak, ezeknek a hangja is megismerhető. 

És egy szaglófalon a különböző szagokat lehet kitalálni, illetve megismerni. 
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A föld témához tartozik a szilárd tüzelőanyagok kérdése. A környezet kímélése szempontjából 

nem mindegy, hogy milyen tüzelőanyagokat használunk, ez az installáció megmutatja, hogy 

melyik tüzelőanyagnak mekkora a fűtőértéke. Kőszén, papír-brikett, faforgács, szalma, tüzifa, 

parafinolaj, biobrikett, etilakohol, de a fűtőérték mellett fontos az is, hogy például 

tüzelőanyagként újrahasznosított hulladékot használunk-e, vagy éppen biobrikettet. 

Magyarországon is fordulnak elő földrengések, ha nem is nagyon pusztító erejűek, de tudni 

kell, hogy a Dunántúlon egy északafrikai lemez hatol be az eurázsiai lemezbe, és ez már 

okozott súlyos földrengéseket is, mint például a komáromi vagy kecskeméti nagy földrengések. 

Ez olyan szempontból is érdekes, hogy a paksi atomerőmű is ezen a területen fekszik, és ezt a 

tervezésénél is figyelembe kellett venni, illetve a Paks2 tervezésénél is figyelembe kell venni. 

Tegyük hozzá, hogy a paksi atomerőművet 5,5 erősségű földrengésre méretezték, a komáromi 

pedig 6,8 erősségű volt. A kiállításon egy fotelbe beleülve megtapasztalhatjuk, hogy a 

különböző erejű földrengések milyen mozgással járnak, milyen érzést keltenek. Egy 

rázóasztalon pedig különböző építőelemekből próbálhatunk földrengésálló épületeket 

konstruálni.  

Az élővilág fejlődése nem volt folyamatos, időnként nagy kihalások voltak, ezeket egy tabló 

mutatja be. A kihalások okai különbözőek voltak, aszteroida becsapódástól a jégkorszakokig. 

Érdemes azonban tudatosítani, hogy napjainkban is van egy nagy mértékű kihalás az emberi 

tevékenység következtében. Az ember számos faj élőhelyeit tönkreteszi, vagy az állagát 

lerontja, egyes fajokat túlvadászik, de a környezetszennyezés is szerepet játszhat, idegen fajok 

betelepítése is vezethet egyes fajok kihalásához, és újabban a klímaváltozás is fontos szerepet 

látszik játszani ebben. A táblázat elgondolkoztathat, hogyan lehetne mindennek útját állni. 

Feladatul adható a látogatás előtt az osztálynak, hogy gyűjtsék össze a közelmúltban kihalt, 

illetve jelenleg veszélyeztetett fajok listáját. 

Ezen a szinten megismerkedhetünk a földkéreg szerkezetével is. Több metszet mutatja a 

különböző földtani alakzatok rétegeit, a vulkáni eredetű kőzeteknél, az üledékes kőzeteknél, és 

az odahelyezett kőzetmintákat, ásványokat a megfelelő helyre kell odatenni, ezáltal 

megismerhető, hogy milyen ásványokat hol találhatunk meg. Társadalmilag érzékeny kérdés az 

ásványokkal kapcsolatban, hogy bizonyos ásványok elsősorban konfliktus-övezetekből 

szerezhetők be, ahol a bányászás nyomorúságos körülmények között történik, ez is 

megtárgyalható az ásványok kapcsán. 
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Megismerkedhetünk itt a Szigetköz különböző gazdasági lehetőségeivel: erdőgazdálkodás, 

kavicsbányászat, de megtudhatjuk azt is, hogy valamikor a Duna vizéből aranyat mostak. Ezt az 

aranyat a Duna az eredetének a vidékéről hozza magával, az ottani kőzetekből mossa ki.  

 

A harmadik szint a levegő szintje. A látogató megismerheti azt, hogy hogyan készül az időjárás 

előrejelzés. Az itt található meteorológiai műszerek segítségével elkészítheti a saját 

időjárásjelentését – ennek során fontos ismeretet kap arról, hogy mennyire lehet pontosan előre 

jelezni az időjárást – mivel a légkör egy kaotikus rendszer, apró eltérések a kiindulási 

adatokban a végén egy idő után nagyon nagy eltéréseket is eredményezhetnek. Éppen ezért a 

modelleket többször lefuttatják, kissé eltérő kiindulási adatokkal, és az előrejelzést addig 

tekintik pontosnak, ameddig a különböző görbék nagyjából hasonló eredményt mutatnak. A 

látogató elkészítheti a saját előrejelzése alapján az időjárásjelentést, és kiválaszthatja a 

háttérképet is, ami előtt ezt el akarja mondani, majd ez elé odaállhat és el is mondhatja. 

Ezeknek az előrejelzéseknek a kapcsán az osztállyal meg lehet tárgyalni a globális 

felmelegedést, a klímaváltozást, és az időjárás hatását a társadalomra, például a termés 

alakulására a mezőgazdaságban. Meg lehet beszélni azt is, hogy például hogyan válik lassan 

lakhatatlanná a felmelegedés következtében az afrikai kontinens.  

A meteorológiai állomás mellett láthatók a különböző időjárási jelenségek, például a tornádó, a 

villámok, illetve azt is meg lehet nézni, hogy a naprendszer más bolygóin milyen légkörök 

találhatók – ezek milyensége fontos, amikor az egyes bolygókra emberes küldetéseket 

terveznek. Egy installáció azt is bemutatja, hogy az időjárás hogyan formálja a 

homoksivatagokat. 

Itt található egy eszköz, amellyel egy levegősugárral egy labdát lehet megemelni, illetve egy 

karikán átvezetni. Ennek kapcsán a tudományos tévhitek társadalmilag érzékeny kérdését lehet 

megbeszélni. Még ma is tartja magát az a tévhit, hogy az ún. Bernoulli effektus emeli a 

levegőbe a repülőgépet. Eszerint a görbült felületű szárny alatt lassabban áramlik a levegő, 

fölötte pedig gyorsabban, mert nagyobb utat kell megtennie. A Bernoulli törvény szerint egy 

áramló közegben az áramlás sebességének a növekedésével fordított arányban csökken a 

nyomás, így a szárny alatt és felett nyomáskülönbség alakul ki, és ez emeli a repülőgépet. 

Egyrészt a Bernoulli törvény csak zárt áramlásban érvényes, másrészt, bár egy másik, az ún. 

Coanda effektus következtében valóban hat a szárnyra egy emelő erő, de ez sokkal kisebb, mint 

ami a repülőgép felemeléséhez szükséges, igazából a szárnyon irányt változtató levegő 
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impulzusváltozásának az ellenereje fejti ki a leglényegesebb részét az emelőerőnek. Adott 

esetben a látogatás előtt is ki lehet adni az osztálynak a feladatot, hogy ennek nézzenek utána. 

Bár nem a levegő témához tartozik, de ezen a szinten találhatók a Struktúra Kft. 

pályaalkalmassági vizsgáló eszközei. A pályaalkalmasság egy társadalmilag fontos kérdés, 

hiszen egy iskolásnak el kell döntenie, hogy merre érdemes továbbmennie. Ehhez pedig jó, ha 

ismeri a legkülönbözőbb képességeit, és ezek az eszközök alkalmasak arra, hogy ezekből sokat 

megismerjenek. Az eszközök között van figyelemkoncentráció vizsgáló, ujjügyességvizsgáló, 

reflexidő-vizsgáló és számos más tulajdonság vizsgálatára alkalmas eszköz, így a tanuló jobban 

megismerve magát támpontokat kap a pályaválasztáshoz.  

A környezetvédelem, az élővilág védelme kapcsolható ahhoz a falhoz, amely bemutatja a 

levegő élővilágát, az itteni madarakat. Ha valaki eltalálja, hogy melyik madár melyik, akkor a 

hangját is meghallgathatja, ez segíthet később a látogatónak eltájékozódni a Szigetköz 

madárvilágában, felismerni a különböző madárfajokat, amelyekből ezen a vidéken elég sok van. 

Ez segít a környezettudatosság fejlesztésében sok más itteni installációhoz hasonlóan. 

A szélenergia napjainkban fontos szerepet játszik a környezetvédelemben, az alternatív 

energiaforrások elterjesztésében. Bár Magyarországon a szélenergia jelentősége nem akkora 

mint más, szélben gazdagabb országokban (állítólag ha Norvégia sekély parti vizeit teleépítenék 

szélkerekekkel, azok biztosítani tudnák egész Európa elektromosenergia-ellátását), itt az 

Alpokalján azért jelentős szélenergia áll rendelkezésre – ez látható is az autósztráda mentén 

elhelyezkedő szélfarmokból. Nem mindegy azonban a szélkerekek megfelelő kiképzése, hiszen 

ettől függ, hogy mennyire tudja hasznosítani a szélenergiát. Egy installáción kísérletezni lehet, 

hogy melyik forma hasznosítja a szélenergiát a legjobban, egy ventillátorból erős szelet lehet 

fújni, előtte különböző fajta miniatűr szélkerekek helyezkednek el, és egy mérőműszerrel meg 

lehet mérni, hogy azonos szélerősség mellett melyik termeli a legtöbb energiát. Érdemes 

egyébként a szélkerekekkel kapcsolatban megtárgyalni azt a problémát is, hogy a szélkerekek 

zaja zavarhatja a madarakat és a vadon élő állatokat, ezt a problémát még meg kell oldani ott, 

ahol ki akarják használni a szélenergiát, de ez a hatás negatívan befolyásolja az élővilágot. 

A látogatók egy Boeing pilótafülkéjében megismerkedhetnek a gép tulajdonságaival, ennek 

kapcsán megtárgyalható a légiközlekedés hatása a környezetre. Annak idején például, amikor a 

kettős torony elleni támadás miatt 3 napig minden légiforgalom szünetelt az Egyesült 

Államokban, kimutatható volt, hogy a nappali hőmérséklet magasabb volt, annak köszönhetően, 

hogy a kondenzcsíkok kevésbé gátolták a napsugárzás lejutását a földfelszínre. Ami jól mutatja, 
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hogy egy ilyen emberi tevékenység is milyen erőteljesen tudja befolyásolni a környezetet.  

A kondenzcsíkokkal kapcsolatban ugyancsak felvethető egy téveseszme, mely szerint 

kondenzcsíkok valamilyen olyan kémiai anyagot tartalmaznak, amely az embereket 

befolyásolja. Ez lehetőséget ad általában arról is beszélni, hogy az összeesküvéselméletek 

hogyan alakulnak ki, és hogyan befolyásolják az embereket, esetleg az osztálynak adható egy 

olyan feladat, hogy gyűjtsenek ilyen téveseszméket. Továbblépve akár az oltásellenességről is 

lehet szót ejteni, annak veszélyeit is megemlítve. 

 

A negyedik szint a tűz szintje, ahol egy Tesla transzformátorral villámokat lehet bemutatni, az 

időjárási jelenségek közül. Egy tabló megismerteti Tesla életrajzát is, aki valóban nagyszerű 

feltaláló volt, számos dolog fűződik a nevéhez. Itt meg lehet beszélni az osztállyal, hogy a 

konnektorban egyen- vagy váltófeszültség van-e. Akár azt is feladatul lehet nekik adni, még a 

látogatás előtt, hogy derítsék ki, mi az előnye a váltófeszültségnek. A kiállításon pedig 

megismerkedhetnek az „áramok háborújával” is, amelyet Tesla vívott Edisonnal, aki az 

egyenáram híve volt. Végül mint tudjuk Tesla elve győzött. A váltóárammal megvalósítható 

transzformátor tette lehetővé, hogy az elektromosságot magas feszültségen nagy távolságra kis 

veszteséggel lehessen eljuttatni, majd ott a feszültséget csökkentve az elektromosságot a 

háztartások számára használhatóvá tenni. 

Teslával kapcsolatban érdemes kitérni a szabadalmak kérdésére is. Marconi ugyanis 1901-ben 

mutatta be a rádióhullámok vezeték nélküli sugárzását és vételét, a rádiót, és ezért 1909-ben 

Nobel-díjat is kapott. Azonban Tesla már 1896-ban bemutatta egy hasonló szabadalmát. Végül 

az Egyesült Államok bírósága 1943-ban, már Tesla halála után ítélte neki a rádió feltalálásának 

érdemét, amit ebben az ítéletben Marconitól megvontak. Ezzel kapcsolatban érdemes azt 

megtárgyalni, hogy a szabadalmak hogyan segítik elő vagy gátolják a műszaki fejlődést, hiszen 

bizonyos szabadalmak meggátolhatják például egy adott műszaki megoldás elterjedését, vagy 

akár egy gyógyszer észszerű áron való forgalmazását. De érdemes itt azt is megemlíteni, hogy 

Szilárd Leó és Enrico Fermi szabadalmaztatták az atomreaktort, azonban belátván, hogy az 

emberiségnek nagy szüksége van az atomenergiára, a szabadalmat egy dollárért eladták az 

államnak. 

Külön rész foglalkozik az illúziókkal, ezek nagyon szépen bemutatják, hogy különböző 

érzékszerveink mennyire megbízhatatlanok, aminek az a társadalom számára fontos oldala, 

hogy tudni kell, a tanúk érzékelésére nem mindig lehet hagyatkozni, mert sokszor a dolgokat 
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nem úgy érzékelik, ahogyan voltak, vagy éppen a memóriájuk csalja meg őket.  

A legfelső szinten van egy napteleszkóp, amelyen szépen láthatók a Napon tapasztalható 

jelenségek, flerek, napfoltok, hasonlók, ez az emberiség szempontjából is fontos, mert ezek a 

jelenségek a Földön is kifejtik a hatásukat. Érdemes itt azt is megbeszélni az osztállyal, amit 

nem is látunk, nevezetesen a Napból jövő ultraibolya sugarakat, amelyekkel szemben az 

atmoszféra felső rétegében lévő ózonréteg jó védelmet nyújtott, hiszen ezek károsan 

befolyásolják az élőlényeket, például bőrrákot okozhatnak. Az elmúlt évtizedekben azonban az 

emberiség olyan sok olyan gázt termelt és juttatott a légkörbe – a hűtőszekrényekben keringő 

anyagok, vagy a spray-k hajtógázai –, amelyek a magaslégkörbe kerülve lyukat ütöttek az 

ózonrétegen. Ma már ezeket az anyagokat kivonták a forgalomból. De a környezettudatosság 

része kell legyen, hogy az ember figyeljen arra, mit is juttat a levegőbe, aminek esetleg hosszú 

távú hatásai lehetnek.  

Érdemes itt megbeszélni az osztállyal azt is, hogy milyen hatással vannak a szoláriumok, 

amelyekben ugyancsak kap a használó ultraibolya besugárzást, tudatosítani kell, hogy 

kamaszkorban ez különösen veszélyes lehet, tehát a tanulók ha lehet, ne járjanak szoláriumba, 

és az erős napsütésben használjanak megfelelő erősségű fényvédő krémet. 

Ezen a szinten található egy bemutató, amely az űrkutatás egyes vonatkozásait mutatja be, 

részben a technikai részleteket, részben azokat a lehetőségeket, amelyek például az egyes 

bolygókon található ásványi nyersanyagok kitermelését és a földre hozatalát jelentik. 

Megtekinthető például az Apollo küldetések története. Sokan gondolják úgy, hogy például egy 

Mars-utazáshoz egy Hold-bázis jelenthet jó elindulási pontot, illetve Hawking szerint a Föld 

valamikor lakhatatlanná válik, és elő kellene készíteni az áttelepülést valamelyik másik 

bolygóra, ami minden bizonnyal csak a Mars lehetne. Ugyanitt kerül bemutatásra a Puli Space 

Projekt, amely azt tűzte ki célul, hogy egy holdjárót juttat el a Holdra, amely ott meg is tesz egy 

adott távolságot és képeket küld vissza a Földre. Bár nem sikerült az első ötbe bejutniuk, de 

meggyőződésük, hogy előbb-utóbb a Puli ott fog szaladgálni a Holdon. 

 


