
zÖLd- és barna-
mezÕs 
beruHázáSainK

SZKA208_37





37/1 BERUHÁZÁSI SZEMPONTOK
szerepKártyáK

A helyi önkormányzat képviselői

A beruházást támogató magyar 
kormány

A helyben lakó vállalkozó, aki jó 
befektetési lehetőséget lát a tervben

A külföldi vállalkozó, aki terjeszkedni 
szeretne

A helyi lakosság
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37/2 RÉGRŐL ŐRZÖTT TÁRGYAINK
ÚtmutAtó A házi felAdAthoz

Vajon meddig mehetünk el a régi kacatok őrzésében? Vagy tényleg „le kell-e cserélni 10 
évente” a körülöttünk lévő használati tárgyakat, mert már nem divatosak? Sokan gondol-
ják másként… 

Évtizedek elteltével a nagymama hozományba kapott bútora az antikvitás értékét 
szedte magára, még nagyon jó minőségű fából készült, és nem pozdorjából. Egy ajtaja 
sem vetemedett meg, minden fiókja könnyedén siklik ki-be. A család története is ben-
ne van e tárgyakban, mert nézd csak, a nagymami éppen a régi komódra támaszkodik 
abban a hosszú, csipkés – nevetséges, vagy újra divatos, ki tudja – szép menyasszonyi 
ruhában.

Szégyen, hogy mi Magyarországon mindent ki nem dobnak emberek, a kenyértől a 
perzsaszőnyegig! A Skandináv országok lakótelepein folyó szelektív hulladékgyűjtés 
része az a pavilon, ahová mindenki leviheti megunt vagy már nem szükséges bútorát, 
tárgyait, a meghalt dédi ruháit és a gyerekek kinőtt cipőit. Aki még használni szeretné 
őket, tisztán, rendesen elviheti azokat – nem kell a szemétből kiguberálnia.  

Vannak, akik alkotó gondolattal guberálnak. A szeméthalomban meglátják, hogy egy-
egy tárgy lecsiszolva vagy átfestve, kisikálva vagy fertőtlenítve tovább szolgál bennün-
ket. Örömmel vesszük, hogy egyes értékeinket a Világörökség részének minősítették… 
De a kis településnek, és minden családnak is van örökségtára. Ha más nem, egy pici 
polc vagy a vitrin. Vajon mi volt a tisztaszoba hajdan? Családi múzeum, úgy bizony! A 
múzeumőr pedig az édesanya volt, aki szabályozta, ki alhat ott, ki használhatja – nagy 
ritkán.

Feladat:

Nézz körül otthon, mi mindent őriz értékként a családod a régebbi korokból, az előző 
generációk tárgyi világából! 

Hozz magaddal egyet ezek közül a következő órára, vagy ha túl nagy, illetve túl sérülé-
keny, akkor fényképezd le, és azt hozd el! 

Egy kis cédulára írj a tárgyról egy pár soros ismertetőt, amely bemutatja, hogy milyen 
korból, honnan származik, és hogyan használták azt elődeink! 



37/3 SAJÁT BERUHÁZÁSAIM
vezérfonAl Az önvizsgálAthoz

Gondold át az elmúlt fél évedet! Mi mindenre volt szükséged, mi mindennek jutottál 
a birtokába? Ezek közül mi az, ami teljesen új volt, és mi az, amit mástól kaptál, esetleg 
megjavítottál, és így tudtad használatba venni?

„Zöldmezős” beruházásaim
(Új vásárlások)

„Barnamezős” beruházásaim
(Használtan kapott javaim)

Melyik oszlopban tüntettél fel több dolgot?
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