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TARTALOM

Kedves Olvasó!
Árvíz, még mindig árvíz. 
Idén már másodszor hallhatjuk, hogy 
rekordot dönt folyóink vízállása. Több ezer 
ember dolgozik a gátakon, és több száz 
embert kellett kitelepíteni.
Természetes, hogy az emberek megoldást 
várnak. A miniszteri válasz meg is van, 
emelni kell a gátakon, most éppen a Hernád 
mentén. 
A választ hallva eléggé elszomorodtam. 
Ha ez lenne a helyes megoldás, akkor is 
rossz érzéseim vannak. Hiszen minden 
feltétel megvolt az elmúlt években, mégsem 
történt semmi. A tervek készen állnak, de a 
megelőzést jelentő gátak építése helyett, a 
védekezésre ment el több 10 milliárd forint. 
Sajnos kormányunk azt az alapvető dolgot 
nem képes belátni (az élet semelyik 
területén sem, lásd egészségügy), hogy a 
megelőzés jobban megéri, mint a probléma 
utólagos kezelése. 
Ha ez a triviálisnak tűnő gondolat nem 
jelenik meg a kormányzat szintjén, akkor 
hogyan várhajuk el, hogy megkeressék a 
problémák valódi okait, és azokra keres-
senek megoldást. Hiszen egyre inkább 
látszik, hogy az árvizek kérdését csak 
gátakkal nem lehet megoldani. 
Sőt. Évek óta folyamatosan növekszik az 
árvizek magassága, ennek okai kereshetőek 
a klímaváltozásban, a területhasználatban 
és a korábban épült, nem megfelelő 
árvízvédelmi rendszerben.
Lehet, hogy a klímaváltozás és az árvizek 
közötti összefüggésre nem lehet egyértel-
mű bizonyítékot találni, de az erdők tarra 
vágása, az egyre több lebetonozott terület 
hatása egyértelmű. 
Már az sem kérdés szakmai körökben, hogy 
a folyók töltések közé való beszorítása 
tovább emeli a vízszintet. 
Ezek után tehát egy környezetvédelmi 
minisztertől olyan választ várnék, mely 
legalább elvi szinten érinti a valós okokat, és 
nem csak átmenti, tüneti kezelést nyújt, 
vagy esetleg tovább növeli a problémát.
Azt hiszem, még várhatunk a válaszra, de ha 
a Kedves Olvasó azt hallja egy környezet-
védőtől, vagy egy vízügyes szakembertől, 
hogy a gátak építése nem megoldás, akkor 
már haladunk a probléma gyökere felé. 

Priksz Gábor
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Egy füst alatt

Mit tegyek, az úgynevezett „felmerülő 
reklámköltségek” bennem kezdik az egykor 
jóslásra fordított díjhányadot felidézni. Hiszen 
ebben az esetben is valami bizonytalanul meg-
térülő, ám kötelezően kifizetendő „szolgálta-
tásról” van szó - gondoljunk mindenek előtt a 
rossz reklám esetére.
Mondjuk, a mi családi kedvencünkre (reklámmal, 
reklámban él a magyar, ezt bámulja, méregeti és 
minősíti estéről estére - avagy porból lettünk, 
mosóporrá leszünk?), szóval a mi nagy kedvencünk 
az egyszerűségénél inkább már csak szellem-
telenségével jellemezhető sörös szlogen, miszerint: 
„A sörfőző mesternek is a legféltettebb kincse.” És 
ezért elvileg ugyanúgy borsos árat kellett kiperkálni 
valami ilyesmire szakosodott jósdának, akarom 
mondani, reklámcégnek, hisz mégiscsak jó 
képe(ke)t vágott hozzá. 

Megjegyzem, a reklám jellegű kiadás engem már 
csak azért is emlékeztetni kezdett a mitológiai 
időkben felmerülő jövendőmondói részesedésre, 
merthogy mindkettőt bizonyos hadmozdulatok 
előtt vetik, vetették be, mintegy elegyengetve a 
terepet az ellenséges területre benyomuló sereg 
előtt. Beszedés*… akarom mondani, beszédes már 
az „áldozatot hoz” és az „áldozatot mutat be” 
szókapcsolatok hasonlósága is. Hiszen az 
áldozáson alapszik mindkettő: valamennyi 
befektetéssel fürkésznénk az ég szándékát és a sors 
szeszélyét, ha tetszik, a Semmi természetét.
Csak míg előbbi esetben beértük a saját 
hülyeségünknek való áldozással, ma számító 
jelleget ölt mindez, egyenesen spekulatív szándék 
áll az aktus - azaz ama teméntelen pénz ablakon 
való kiszórása - hátterében. Az áldozathozatalra 
tudniillik már nem abban a réges-régi, már-már 
mesebeli értelemben kerül sor, hanem minden 
naivitástól mentesen.
Pontosabban mindkét féle „adakozás” a 
hiszékenységen alapul - a reklámcélú befektetés 
befogadói és megrendelői oldalon ugyanúgy -, de 
sajna, ez utóbbit már nem az a békebeli, jámbor 
tudatlanság működteti, hanem a gépies, a kalkuláló. 
Ama klasszikus kiadások még valamiféle 
hálapénzként, tiszteletdíjként voltak értel-
mezhetőek, mai megfelelőik inkább sarc jelleget 
öltenek (amit ugye elbukott hadműveletek után 
mutattak be a népek kvázi áldozatként legyőző-
iknek, míg manapság a megnyert „csatákban” is a 
költségek közt szerepel az ennek nagyjából 
megfelelő hirdetési díjhányad). 

Hasonlóság még az is a jósoltatás és a reklámozás 
között, hogy mindkettő a túlzás és a kábítás iránti 
igényünkön alapszik. Csak míg annó az volt a 
szolgáltatás mottója, hogy „szegény ember az, aki 
még ígérni sem tud”, továbbá „aki túloz, legalább 
ne legyen smucig” (Füst Milán), ma inkább a 
„bevétel erősíti a szabályt” (S.Sz.) a mozgatórugó.

És ha már a Füsttel jöttem itt (khm!), az is hasonlóvá 
teszi a kétféle kiadást, hogy mindkettő a füstben 
fogalmazódik meg, „ölt alakot”. A régiek áldozatai 
ugye szó szerint is füstbe mentek, füstté lettek, míg a 
mai áldozók a füsttel, mint ködösítésre kimondottan 
alkalmas égéstermékkel operálnak. Annak is 
színezett, illatosított válfajaival. 

Összességében elmondható, hogy mindkét forma 
amolyan füst-, akarom mondani butaságadó, csak 
míg a régebbi senkinek nem ártott (esetleg az áldozati 
báránynak), addig a mai változat alapot ad egyesek 
igaztalan, merthogy meg nem szolgált meg-
gazdagodására. A reklámokban oly sokszor hirdetett 
szabadságot, pláne az egyenlőséget és testvériséget 
ugyanis itt hiábavalóság keresni. Az ábra szerint 
legalábbis azok maradnak el menthetetlenül eme 
árufogyást elősegítő kvázi versenyben, akik nem 
tudnak eleget áldozni (ablakon kiszórni) a kábítás és 
lehengerlés világméretűvé szélesedett, tehát immár 
az egész világot behálózni és leigázni, de mindenek-
előtt megadóztatni vágyó (reklám)hadjáratára. 
Amiben már rég nem csak a renomé fenntartása a cél, 
mint a reklámozás ős- és hőskorszakában, mikor a 
meggyőzésben még nem a fölényeskedő, sőt, 
agresszív elemek voltak hangsúlyosak, hanem az 
alázattal teljesek, esetleg behízelgők. Abban a 
magunk mögött hagyott - mai szemmel: anti(k) - 
világban ugyanis nem csak a párbajnak, de a 
magakelletésnek, a másik boltunkba való becsalo-
gatásának is etikettje, igen, valóságos illemtana volt.

Egy „lakájjal keresztezett pap” és egy  korunkban 
márkaként is létező - agresszor kedvessége között 
márpedig a különbség is: ég és föld. 

Sötéth Szabolcs

* Igen, ez egy freudi elírás vala! (A pszichológia, azaz a 
reklámozás atyja úgyis most ért el valami évfordulót a 
halhatatlanságban.)

REKLAMÁCIÓ
avagy, mitõl hatnak azok az átok reklámok
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A képeket az Ecologistas en Acción 
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Egyre jobban zavar az, amikor emberek 
arról beszélnek, hogy munkahelyet kell 
teremteni azért, hogy enyhíteni lehessen 
az emberek gondjain.

Gondolom, ez a mondat eléggé felháborítóan 
hangozhat, mondván, hogy a környezet-
védőknek már a mindenki által elismert és 
áhítozott munkahelyteremtésbe is belekötnek.

Azt hiszem, hogy a környezetvédőkre nem 
igen lehet azt mondani, hogy a munkahely-
teremtéssel gondjuk van általában, mert sok új 
munkahelyet jelentenek a környezetvédelem 
címszava alá rejtett beruházások (Elkerülő 
utak építése, hulladéklerakók építése és 
általában a hulladék kezelés, és sorolhatjuk 
tovább.)

Engem az egész munkahely teremtéses dolog 
más nézőpontból zavar. Azt gondolom, hogy 
az embereknek nem munkahelyre van 
szükségük, hanem olyan jövedelemre, ami 
biztosíthatja az ő és családjuk jó életminőségét.
Ma már a politika és a társadalom nagy része 
csak a munkahely biztosításával igyekszik 
megoldani azt, hogy megszerezze azt a bizo-
nyos jövedelmet.
 
Nézetem szerint a jövedelemszerzéshez a 
munkahely megléte csak az egyik, és valljuk be 
eléggé bizonytalan mód. (Most nem arra 
gondolok, hogy a munkahelyek hiányában a 
segélyezés is jó lehet. Természetesen ezt nem 
tartom számon a lehetőségek között, illetve 
csak bizonyos körülmények között) Ha egy 
kicsit tágabban rá tudunk tekinteni arra, hogy 
mi kell a jövedelemszerzéshez, akkor már 
közelebb lehet a kedves olvasó ahhoz, hogy 
lássa, miért zavar engem a mai közgondol-
kodás ezen a téren. Ez után pedig talán érthető 
lehet az is, hogy mi a köze környezetünk 
elszennyezésének a mai munkahelyteremtési, 
és a munkahelyek mindenhatóságának a 
gondolatához.

Az emberi méltósággal és becsülettel megsze-
rezhető jövedelemhez a következő dolgok 
szükségesek: 

1. Termelési eszközök 
Olyan gépek, berendezések, amelyekkel 
munkát tudunk végezni.

2. Erőforrások
Energia, nyersanyag. Tehát olyan dolgok, 
amelyekkel - és amelyeket - átalakítha-
tunk, és valamilyen terméket hozhatunk 
létre.
A termőföldtől kezdve az ásványi anya-
gokon át az energiahordozókig elég sok 
minden lehet ebben a kategóriában.
Az, hogy éppen mire van szükségünk,  
mindig az adott cél határozza meg. 

3. Piac
Azaz egy olyan hely, vagy lehetőség, ahol 
valaki megfizeti az ellenértékét mind-
annak, amit létrehoztunk. A piac szó itt 
tágan értelmezendő.

4. Szaktudás, vagy divatosabban Know 
how. Azaz egy olyan ismeret, ötlet, tudás 
halmaz, melynek segítségével képesek va-
gyunk termelési eszközeinket használva 
az erőforrásainkból piacképes terméket 
előállítani. Ha nincs meg a szaktudás, 
akkor hiába van nekünk meg az összes 
előbbi feltétel, nem sok jövedelemre 
számíthatunk.

5. Tőke
A legtöbb jövedelemszerzési folyamat 
során nem árt, ha van tőkénk. Jelen eset-
ben pénzünk. Mert a természeti tőke is 
tőke, és sok esetben ezt akár pénzzé is 
lehet tenni, de ne feledjük, hogy a mostani 
gondolatmenetben ez inkább erőforrás-
nak tekintendő.

6. Munkahely
 A munkahely egy olyan fizikai tér, ahol a 
munka meg tud valósulni.

És most érdemes rátekintenünk arra, 
hogy csak a munkahely teremtésének a 
kizárólagos hangoztatása milyen veszé-
lyeket és következményeket hordoz.

A környezetszennyezés és a munkahelyteremtés 

KÖZGONDOLKODÁS...
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KÖZGONDOLKODÁS

Süv töl õ

Ahhoz, hogy jövedelemhez jussunk, 
szükség van mind a 6 feltételre. Azonban a 
legtöbb esetben a munkavállalónak semmi 
köze az első 5 feltételhez, és a hatodikat is 
csak használhatja. Sok esetben a szaktudás 
is csak részben van meg, mert egy-egy 
bonyolultabb termelési folyamatnak csak 
egy-egy részéhez értünk.

A mai közgondolkodásban csak a munka-
hely meglétét tartjuk fontosnak, közben 
pedig elveszítjük a tulajdonunkat a terme-
lési eszközök, az erőforrások, a piac, a 
szaktudás és a tőke felett. 
Maradunk humán erőforrás, akit a humán 
erőforrás menedzserek irányítanak, és 
néha továbbképeznek egy-egy résztudás-
ban, hogy egyre több profitot tudjunk 
termelni. A dolog fintora, hogy a humán 
erőforrás menedzser is „csak” egy olyan 
erőforrás, ami a jövedelemszerzéshez kell, 
és ő is csak azokkal a szakmai ismeretekkel 
rendelkezik, ami a dolgozók teljesítményé-
nek a növeléséhez szükséges.   

Sajnos a politika teljes mellszélességgel 
beállt ebbe a sorba. Mindegy, hogy balról, 
vagy jobbról szól a szlogen. Mindenki a 
munkahelyteremtésben látja a kitörési 
lehetőséget. Közben pedig az egyre fogyó 
közpénzeink arra mennek a munkahely- 
teremtés címén, hogy a társadalom nagy 
része egy, a termeléshez szükséges erő-
forrás legyen. 
Tehát nem kitörés, hanem betörés a 
megfelelő szó. A technológiafejlődéssel 
pedig egyre kevesebb humán erőforrásra 
van szükség ahhoz, hogy a profit létre-
jöjjön. 
(Ezt nagyon jól leírja  David C. Corten: 
Tőkés társaságok világuralma c. művében, 
ahol bemutatja, hogy a Földön ma a 
munkaképes népesség 20%-a elegendő 
ahhoz, hogy megtermelje mindazt, ami a 
teljes társadalom igénye. A fennmaradó 
80% népesség foglalkoztatásától (szóra-
koztatásáról) pedig gondoskodnia kell a 
politikai és gazdasági vezetésnek.)

A munkahelyek jelen értelemben való eről-
tetése tehát csak egy lépés ahhoz, hogy 
minden lehetőségünket elveszítsük az 
ügyben, hogy a saját életünket magunk 
irányítsuk. 

Ha jobban megnézzük, természeti erőforrá-
saink jó ideje multinacionális cégek kezében 
vannak. A piacok nagy része szintén. 
A gyárak, és egyéb termelési eszközök nagy 
része szintén nem hazai magántulajdonban 
van. A termőföld ügye még várat magára, de 
sokan már sejtik, hogy ennek az erőforrás-
nak is mi lesz a sorsa. 

Véleményem szerint egy felelős vezetésnek 
arról kellene gondoskodni, hogy a 
jövedelemszerzéshez szükséges 6 feltétel 
megszerzéséhez bárkinek joga és lehetősége 
legyen. Ha továbbra is a munkahelyek 
teremtése az egyik fő jelszó, akkor láthatjuk, 
hogy mi is áll ezen szlogen mögött. Innen 
pedig már csak egy kis ugrás annak a 
megértése, hogy a természeti erőforrásokat 
miért olyan könnyű kizsákmányolni. Ha az 
erőforrás felett nem az rendelkezik, akire 
annak állapota közvetlenül is hat, azaz aki az 
adott táj lakója, akkor nincs semmilyen gátja 
annak, hogy túlhasználjuk a természet 
lehetőségeit. A túlhasználat oka a profit-
szerzés, következménye a környezet 
szennyezés és a természeti erőforrások 
leépülése.

Folyt köv:…
Zalatnay László
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Levél Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, Gráf  József  földművelés-
ügyi és vidékfejlesztési miniszter, Persányi Miklós környezetvédel-
mi és vízügyi miniszter és Kolber István regionális fejlesztésért és 
felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter részére.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Tisztelt Miniszter Urak!

A Tisza ártere ma az ország gazdaságilag, társadalmilag leginkább elmaradott területei közé tartozik. 
Gyakran sújtják a szélsőséges időjárási események: aszály, árvíz, belvíz. Ha az előrejelzések nem 
csalnak, az elkövetkező évtizedekben egyre többször találkozhatunk ilyenekkel. A folyó mentén élők 
megélhetési lehetőségeinek javítása, a szélsőséges időjárási események helyi hatásainak enyhítése, az 
árvízvédelmi biztonság megteremtése, a folyó és ártere páratlan ökológiai rendszerének védelme és 
gyarapítása csakis komplex rendszerben képzelhető el. 
A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) című kiemelt állami program 2003. év során kidolgozott 
elvei és megvalósítási terve e komplex szemléletet tükrözték. Mára azonban a komplex szemlélet a 
végrehajtásból eltűnt és a program finanszírozásában is súlyos gondok láthatók. Félő, hogy a néhány 
árvízvédelmi beruházásra egyszerűsödött VTT nem fogja megoldani a Tisza-mente súlyos problémáit. 
Annak érdekében, hogy e csapdát elkerüljük, tisza-menti önkormányzatok polgármesterei, civil 
szervezetek, gazdálkodók, a tudományos élet képviselői memorandumban foglalták össze azokat az 
alapelveket, amelyek mentén a VTT megvalósítását el tudják fogadni. Ezek közül a legfontosabbak:
!Az árvízvédelmi, vidékfejlesztési és természetvédelmi prioritásokat egyforma súllyal kezelő komplex 
koncepció és az ezt lefektető jogszabályok lehetnek egyedül alkalmasak arra, hogy a Tisza árterén élők 
számára a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése ne károkat okozzon, hanem hasznot hajtson. 
Elutasítunk minden olyan koncepciót, mely a három prioritás közül egynek (pl. árvízvédelem) rendeli 
alá a VTT megvalósítását.
!A VTT megvalósítása során, a természetközeli módszerekkel folytatott vízmegtartó vízgazdálkodás 
elveit kell szem előtt tartani. Ennek megfelelően biztosítani kell, hogy az árvizekkel érkező 
víztöbbletből a folyó mentén minél nagyobb területeken lehessen az agrárkörnyezet-gazdálkodási 
zonális kifizetésekkel ösztönzött tájhasználat váltást és ehhez kapcsolódó vízvisszatartáson alapuló 
rendszereket (vízpótlást) megvalósítani. 
!A VTT megvalósításának elválaszthatatlan része az érintett térségek infrastrukturális problémáinak 
kezelése. Az érintett térségekben integrált terület- és vidékfejlesztési programokat kell megvalósítani. 
Ösztönözni kell a vízpótlásban részesülő területeken a tájhasználat-váltást és megfelelő forrásokat kell 
biztosítani vidékfejlesztési és agrár-környezetgazdálkodási forrásokból, az ártéri tájgazdálkodás 
kiterjesztésére.A Memorandum a Tiszáról című dokumentum aláírói garanciákat követelnek a 
kormánytól, hogy a VTT megvalósítása során ezeket az elveket érvényesítik. Ennek hiányában a 
Tisza völgy  fejlesztésre szánt programok (és a VTT) megvalósítása jelentős társadalmi ellenállásba fog 
ütközni, melynek politikai felelősségét a kormánynak viselnie kell. 

Kérjük, hogy levelünkben és a Memorandumban foglaltakkal kapcsolatosan számunkra,az Önök 
részvételével egyeztetési lehetőséget biztosítani szíveskedjenek. Az egyeztetés időpontjául javasoljuk 
2006. március 23-át, helyszínére, kérjük, szíveskedjenek javaslatot tenni. 

Nagykörű, 2006. március 6.

Az Élő Tisza Szövetség szervezőbizottsága nevében tisztelettel:
Veress Nándor - VTT Önkormányzati Tanács
Győri Kálmán - Borsodi Mezőség Gazdakör
Figeczky Gábor - WWF Magyarország
Aradi Csaba - Debreceni Egyetem címzetes docens

Tisza Memorandum

Tiszán innen…
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Alulírottak, Tisza-menti önkormányzatok polgár-
mesterei, folyó mentén élő gazdálkodók, Tiszáért 
dolgozó civil szervezetek, kutatók a folyó árterén 
élők megélhetési lehetőségeinek javításáért, 
környezeti biztonságának növelése, a Tisza 
ökológiai értékeinek megőrzése és gyarapítása 
érdekében, hogy mindenki szülőhelyén, jó 
életszínvonalon és biztonságban élhessen, a Tisza 
fejlesztésével kapcsolatban a következőképpen 
foglaltunk állást:

1. A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésének elveit 
lefektető 1107/2003. Korm. rendeletet és a 
2004. évi LXVII. törvény által meghatározott 
jogi kereteket megfelelő alapnak tekintjük a 
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT) című 
kiemelt állami program megvalósításához. 

2. Úgy ítéljük meg, hogy az árvízvédelmi, 
vidékfejlesztési és természetvédelmi prioritásokat 
egyforma súllyal kezelő komplex koncepció és 
az ezt lefektető jogszabályok lehetnek egyedül 
alkalmasak arra, hogy a Tisza árterén élők 
számára a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése ne 
károkat okozzon, hanem hasznot hajtson. 
Elutasítunk minden olyan koncepciót, mely a 
három prioritás közül egynek (pl. árvízvédelem) 
rendeli alá a VTT megvalósítását.

3.  A VTT megvalósítása során a természetközeli 
módszerekkel folytatott vízmegtartó vízgaz-
dálkodás elveit kell szem előtt tartani. Ennek 
megfelelően biztosítani kell, hogy az árvizekkel 
érkező víztöbbletből a folyó mentén minél 
nagyobb területeken lehessen vízpótlást 
megvalósítani, szabályozott módon. Ehhez 
megfelelő alapot jelent a VTT komplex 
végrehajtása, mely legalább 30 tározót hoz létre a 
Tisza mentén. Ezen természetes öblözetekben a 
víz tározása megoldható, ezekből a vízfelesleg 
szabályozott módon továbbvezethető, 
tájhasználat váltással komplex tájgazdálkodási, 
gazdaságfejlesztési rendszerek valósíthatók meg. 
A teljes rendszer kiépítésének legfeljebb 10 éven 
belül be kell fejeződnie a helyi érintettek 
bevonásával.

4. A VTT megvalósításának elválaszthatatlan 
része az érintett térségek infrastrukturális 
problé-máinak kezelése. Az érintett térségekben 
integrált terület- és vidékfejlesztési programokat 
kell megvalósítani, különös tekintettel az 
alábbiakra:
! elkülönülő aszály, árvíz és belvíz elleni védekezés 

helyett komplex vízmegőrző, vízkormányzó 
rendszer kialakítása;
! az e rendszerek működtetéséhez és a gazdálkodás 

összehangolásához szükséges térségi tájgazdál-
kodási szövetségek felállítása;
! a helyi gazdaság fejlesztése, a térségekben élők 

jövedelmi helyzetének javítása;
! a természeti értékek védelme, gyarapítása és 

bemutatása;
! a szennyvízproblémák kezelése olcsó és környe-

zetkímélő, kisléptékű szennyvízkezelő rendsze-
rek kiépítése;
! települési infrastruktúra fejlesztése, különös 

tekintettel a települések közötti és településeken 
belüli úthálózatok felújítására, megfelelő 

!

!

karbantartására, a települések közötti hiányzó 
kapcsolati elemek megteremtésére;
!  a Tiszához kötődő turisztikai potenciál növelése, 

kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése (5 
sávos „Öko-pálya”: Tisza gátakon kerékpárutak, 
két part mentén a kistelepüléseket összekötő 
megfelelő úthálózat és tömegközlekedés);
! decentralizált, megújuló energiaforrásokra alapo-

zott energiagazdálkodás megteremtése a térség-
ben, különös tekintettel a vízfolyások tisztításánál 
kinyert, illetve az ártéri területek karbantartása 
során előálló biomassza hasznosítására. 

5. VTT-ért felelős kormánybiztos kinevezése, aki a 
Kormány legitim képviselője az érintettekkel 
folytatott tárgyalásokon. 

6. Érdemi párbeszéd, érdekképviselet kialakítása a 
VTT kapcsán. Az érintettekből (polgármesterek, 
civil szervezetek, gazdálkodók, tudósok) monito-
ring bizottságot kell  létrehozni a VTT végrehaj-
tásának ellenőrzésére. A VTT Monitoring 
Bizottságnak ügydöntő jogkörökkel kell rendel-
keznie. A Monitoring Bizottság munkájának 
társadalmasítását a Tisza mentén működő, 
modern, hálózatba kapcsolt, közhasznú informá-
ciós rendszer támogassa.

7. A hazai agrár- és vidékfejlesztési politika kiala-
kításánál követni kell az Európai Unió politi-
kájának változását: az agrárbüdzsé növekvő 
hányadát kell vidékfejlesztési célokra fordítani. A 
forráselosztás tervezésébe érdemben be kell 
vonni az érintetteket, a Tisza menti kistérségek 
társulásainak közreműködésével.

8. A Vásárhelyi-terv megvalósításában részt vevő 
Tiszamenti térségek élvezzenek prioritást a 
Nemzeti Agrár-Vidékfejlesztési Stratégiában. A 
2007-13 közötti agrár-vidékfejlesztési kifizetési 
rendszer, különös tekintettel az agrár-környezet-
gazdálkodási kifizetésekre, biztosítson speciális 
zonális programokat és megfelelő forráskeretet az 
ártéri tájgazdálkodás széleskörű elterjesztéséhez.

9. A Nemzeti Fejlesztési Terv II. tervezésében 
érdemben vegyenek részt a Tisza-mente 
fenntartható fejlesztésében érintettek; a Tisza-
mentét az NFT II. kezelje kiemelt térségként. A 
programért legyen egyetemlegesen felelős 
mindkét alföldi regionális fejlesztési tanács.

10. Tudományos kutatási program végrehajtását 
kell kezdeményezni a több körben előkészített 
javaslatok mihamarabbi újratárgyalásával; a Tisza 
mentén dolgozó kutatócentrumok bevonásával, a 
Magyar Tudományos Akadémia koordináció-
jában (Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, Szolnok, 
Budapest, Szeged, Kecskemét). 

11. A terveket és az eddigi eredményeket széles 
körben, közérthetően kell bemutatni a térség 
érintettjei számára.

12. A fenti célok elérése érdekében szükségesnek 
látjuk egy szövetség létrehozását, melyben a Tisza-
menti önkormányzatok, gazdálkodók, civil 
szervezetek és a tudomány képviselői közösen 
dolgoznak a tiszai ártér harmonikus fejlődésért, az 
itt élők és a természet gyarapodásáért.

!

!

!

!

!

!

!

!

Memorandum a Tiszáról

Kezdeményezők
VTT Önkormányzati 

Tanács
WWF Magyarország

Borsodi Mezőség 
Gazdakör

Aradi Csaba - Debreceni 
Egyetem, címzetes docens

További kezdeményezők
BOKARTISZ Kht.

Első Ártéri Szövetkezet
E-misszió Természet- és 

Környezetvédelmi 
Egyesület
Magyar 

Környezetgazdaságtani 
Központ (MAKK)

Magyar Természetvédők 
Szövetsége (MTVSZ)

Palocsa Egyesület
Tisza Tájközpont Kht.

...Tiszán túlTiszán innen…
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Már-már hagyományosnak mondható 
lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akciónk. 
1995 óta a helyi lakosok megszokhatták, hogy 
többé kevésbé rendszeresen, évente kétszer az 
E-misszió Egyesület munkatársai és aktivistái 
a város több pontján megjelennek és átveszik 
az általuk elhozott veszélyes hulladékokat. 
Év közben pedig sokan szorgalmasan 
gyűjtögetik, rakosgatják ezeket az anyagokat, 
mert megtanulták, hogy azoknak nem a vegyes 
szemetes kukában van a helyük.

Az elmúlt másfél évben azonban a hozzánk 
telefonálóknak nem sok biztatót tudtunk 
mondani amikor azt kérdezték, mikor 
szervezünk újra gyűjtést, hiszen civil 
szervezetként, forrás hiányában nem tudtuk 
azt megszervezni.  

Azt ugyanis nem árt tudni, hogy itt a költséget 
nem a helyszíneken az emberek biztosítása 
jelenti. Azt eddig is önkéntesen végezte a 
csapat és az aktivistáink. 
A veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtése, 
ártalmatlanítása  (égetése, lerakása)  jelent 
komoly költséget, és csak arra vonatkozó 
engedéllyel rendelkező cég végezheti. 

Az elmúlt másfél év áldatlan állapota 
megoldódni látszik. A Városüzemeltetési 
Kht komolyan mellé állt az ügynek és   közre-
működésükkel, valamint Nyíregyháza MJV 
Önkormányzatának anyagi támogatásával ez 
év április 29-én szombaton a nyíregyházi 
lakosok ismét leadhatták a város 7 helyszínén 
az otthonukban keletkezett veszélyes 
hulladékokat.

Délelőtt 9-kor indult az akció és 10 óra 
után a Kht. gyűjtőautójának már el kellett 
indulnia, hogy néhány helyszínről 
összegyűjtse az alig több mint egy óra 
alatt felhalmozódott nagy mennyiségű 
hulladékot. Meglepődve tapasztaltuk, 
hogy a másfél éves kihagyás ellenére 
sokan következetesen és kitartóan 
gyűjtögették otthon az elhasznált sütő-
olajat, akkumulátort, festékes dobozo-
kat, rossz hűtőt, televíziót és sok egyéb 
veszélyesnek minősíthető hulladékot, és 
nem dobták azokat a kommunális szemét 
közé. 

Legközelebb szeptemberre tervezzük 
hasonló közös akció megszervezését, és 
várhatóan bővítjük majd a helyszíneket 
is. A tervek szerint bekapcsoljuk egy-egy 
gyűjtőponttal Sóstót, Sóstóhegyet, 
Kisteleki szőlőt, Nyírszőlőst. 

A két gyűjtési akció közötti időszakban a 
Városüzemeltetési Kht. Szállási úti 
szilárd hulladék kezelő telepén, 
valamint a Korányi úti hulladék-
udvarban ingyenesen leadhatják a lako-
sok az otthonukban keletkező veszélyes 
hulladékokat. 
A lejárt szavatosságú gyógyszereket a 
gyógyszertárakban kihelyezett gyűjtő-
edényekbe is be lehet dobni. 
És ne feledkezzünk meg az alternatív 
megoldásokról sem, amelyekkel csök-
kenthető a keletkező veszélyes hulladé-
kok mennyisége, mint pl. tölthető elemek 
használata; vízbázisú festékek; agresszív 
tisztítószerek helyett ecet, citromlé, 
szódabikarbóna; tartós, jó minőségű, 
javítható elektronikai cikkek vásárlása.

Köszönjük az ÉVISZ nyíregyházi 
középiskola tanulóinak, valamint 
valamennyi résztvevő önkéntesünknek 
az akciónapon és az előkészületekben 
nyújtott segítséget. 

Csige Anikó

 Ismét lakossági veszélyes hulladékot gyûjtöttünk

Hírek a szemétdombról

          

Motorolajos flakon

Az összegyűlt veszélyes anyagfajtánként:

Hulladéktípus Mennyiség (kg)
Festékes göngyöleg
Ólom akkumulátor 1507
Gyógyszer
Elhasznált étolaj 683
Spray flakon
Elem (Ni-Cd) 107

Növényvédőszeres göngyöleg 107
Nyomtató patron
Hígító 50
Elektronikai hulladék
Fáradtolaj 570

Összesen

804

152

28

88

7

990

5093
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Hírek a szemétdombról

Az illegális hulladék-elhelyezés és következményei
Az illegálisan lerakott szemét

A talajt, vizet és levegőt szennyező források közül az 
egyik legkomolyabb a hulladékok illegális lerakására 
vezethető vissza. 
Az illegálisan lerakott hulladék szennyezője több 
környezeti elemnek (víz, levegő, talaj), ezáltal nagy 
népességet érint, és hatása sok esetben időben 
elhúzódik. 
A nem megfelelő szigetelésű, és az illegális lerakók 
esetében az egyik legfőbb gondot a hulladékhalmot 
átmosó víz és a keletkező gázok jelentik. A csapadék 
a hulladékból kioldja az ammónium-vegyületeket, 
nitrátokat, nehézfémeket, zsírsavakat, bakté-
riumokat, melyek így a talajba, onnan pedig a talaj-, 
majd a rétegvizekbe kerülnek. 
A hulladékok mikrobiális bomlása során keletkező 
gázok a talajban a pórusokon keresztül nagy 
távolságokra jutnak el, kiszorítják a talajból a levegőt, 
ami károsítja az ott lévő növényzetet, továbbá 
megváltoztatják a talajnedvesség kémhatását, ami 
elősegítheti az egyébként kevésbé oldódó anyagok 
fokozottabb kimosódását. 
A hulladék egyes alkotórészei beépülnek állati, 
növényi szervezetekbe és a táplálékláncon keresztül 
végül az embert is károsítják. Egyes termelési, illetve 
települési hulladékok fertőző betegségek okozói 
lehetnek, melyek illegális hulladéklerakóra kerülve 
fokozott veszélyforrást jelentenek. 

Az égetés

A háztartási hulladék elégetése szennyezi a 
környezetet és károsítja az egészségünket is. 
Az ellenőrizetlen körülmények között történő 
hulladékégetés során rendkívül sokféle mérgező 
vegyület kerül a levegőbe. Különösen veszélyesek az 
élő szervezetekre a műanyagok égetése során 
keletkező gázok. Például a klórtartalmú PVC 
égésekor olyan anyagok szabadulnak fel, mint az első 
világháborúban harcigázként alkalmazott foszgén, 
vagy dioxinok, melyből egy molekula is rákkeltő 
lehet. 
A háztartásokban leggyakrabban előforduló 
műanyagok a polietilén (PE) és polipropilén (PP). 
Égésükkor rákkeltő, bőr és szem irritációt okozó, a 
légző- és immunrendszert, és a vérképző szerveket 
súlyosan károsító vegyületek szabadulnak fel.



A nyíregyházi hulladék-kommandó 
kialakulása

A 2004. június 22-én megalakított kommandó előzménye az a 
Hulladékgazdálkodási Kerekasztal, amely az E-misszió 
Természet- és Környezetvédelmi Egyesület kezdeménye-
zésére jött létre a városban 2004 februárjában, a hulladék-
gazdálkodásban érintett felek részvételével. 

A Kerekasztal első közös kampányát 2004 tavaszán 
bonyolította le „Nem bántja a szemét?!” címmel, melynek 
keretében önkéntesek bevonásával és a Városüzemeltetési 
Kht. aktív részvételével számos illegális hulladéklerakó került 
felszámolásra Nyíregyháza területén. 

A kampány két hónapja (2004 április-május) során nyolc 
szennyezett területet tisztítottunk meg 454 önkéntes és a 
Városüzemeltetési Kht segítségével. 

3126 m  hulladék került beszállításra az orosi szilárd hulladék 
kezelő telepre.
A Hulladék Munkaszövetség által évről évre kiírt Országos 
Tájsebészet Kampány keretében is számos illegális 
hulladéklerakót számoltak fel önkéntes tájsebész csoportok 
Nyíregyházán és az egész megyében. 

A lerakók felszámolása azonban csak tüneti kezelése a 
problémáknak, ennél célravezetőbb megfékezni, vissza-
szorítani a hulladék illegális elhelyezését. 
A lakosság tudatformálása, a legális hulladékelhelyezési 
módok népszerűsítése, a gyerekek környezeti nevelése mellett 
ennek fontos része az illegális szemetelőkkel szembeni 
határozott fellépés. 

Ennek a gondolatnak a jegyében alakult meg 2004. június 22-
én a NYÍREGYHÁZI HULLADÉK-KOMMANDÓ. 
A kommandó munkájában a Városüzemeltetési Kht. 
Mezőőri Szolgálata, a Nyíregyházi Rendőr-kapitányság, 
Nyíregyháza MJV Közterület Felügyelete, Polgárőr 
szervezetek és az E-misszió Természet- és Környezet-
védelmi Egyesület vállalt szerepet. 
A kommandó munkájához alkalmanként segítséget nyújt a 
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség, valamint a Polgármesteri Hivatal 
Hatósági és Építésügyi Irodája. 



A nyíregyházi hulladék-kommandó 
tevékenységei
A kommandó alapvető célkitűzései:

1. Nyíregyháza területén a környezet tisztaságának 
és elhagyott hulladéktól való mentességének 
elősegítése, a rend megőrzése és fenntartása.

2. A lakosság tudatformálása, a legális hulladék-
elhelyezési módok népszerűsítése.

3. Lakossági szerepvállalás és felelősségtudat 
erősítése.

Hogyan működik a hulladék-kommandó: 
A kommandó rendszeresen tart közös akciókat, 
terepbejárásokat, ugyanakkor a résztvevő szervezetek 
folyamatosan is ellenőrzik a kritikusabb területeket, 
illetve lakossági bejelentések esetén soron kívül 
intézkednek. 
A hulladék-kommandó tagjai felkutatják az illegálisan 
elhelyezett szemét tulajdonosát, felelősségre vonják és 
kötelezik az általa illegálisan lerakott hulladék 
összeszedésére és a szilárd hulladék kezelő telepre való 
beszállítására. Szükség esetén feljelentést tesznek ellene 
az illetékes hatóságnál. 

Ha illegális hulladék elhelyezést tapasztal, az alábbi elérhetőségek valamelyikén tudja jelenteni:

E-misszió Egyesület
Nyíregyháza, Szabolcs u. 6.

Email: emisszio@e-misszio.hu
Tel/fax: 42/423-818

Nyíregyháza MJV 
Közterület Felügyelet

Nyíregyháza, Család u. 102.
Tel/fax: 42/414-118

Polgármesteri Hivatal, 
Műszaki Iroda

Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 
Tel: 524-524/145 mellék
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Hírek a szemétdombról

Hogyan tudja segíteni az illegális hulladéklerakás 
megfékezése érdekében tett erõfeszítéseinket… 

…önkéntes munkával:
- Lakóhelye környezetében folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy 

történik-e illegális szemételhelyezés és jelenti azt az illetékesek felé;
- Szerepet vállalhat egyes kritikus területek figyelésében, ellenőrzésében 

és kapcsolatot tarthat az adott területen illetékes mezőőrökkel, 
közterület felügyelőkkel, rendőrökkel, polgárőrökkel;

- Részt vehet közös akciókon és segítséget nyújthat az illegális szemét 
tulajdonosának felkutatásában;

- Ha nem Nyíregyházán él, kezdeményezheti lakóhelyén hasonló 
csoport felállítását;

- Szervezhet lakossági fórumot, ahol segítségünkkel tájékoztatást adhat 
a helyes, környezettudatos hulladék-kezelési magatartásról;

- Megszervezheti figyelemfelkeltési célból egy illegális szemétlerakó 
felszámolását;

- Segíthet az illegális hulladéklerakás elleni tevékenységeinkkel 
kapcsolatos hírek, információk minél szélesebb körben történő 
terjesztésében;

- Segíthet a 2003-ban elkészült illegális lerakó adatbázisunk 
frissítésében, a változások nyomon követésében;

…egyéb adományokkal:
- Ha önálló keresete van, felajánlhatja személyi jövedelem-adójának 

1%-át Egyesületünknek, amelyet kiemelten a nyíregyházi illegális 
hulladéklerakás megfékezésére fordítunk;

- Támogathatja ezt a munkát pénzadományokkal;
- Ha arra alkalmas járműve van, segítheti illegális szemétlerakók 

felszámolását a szemétnek a hulladékkezelő telepre való szállításával;
- Támogathat bennünket eszközökkel: pl. zsákok, kesztyűk, 

fényképezőgép, stb;
- Egyéb adományok: médiamegjelenés, szakértelem stb.

Számlaszámunk: OTP 11744003-20314051

A kampányt az Ökotárs Alapítvány támogatja.
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A háztartási szemét jelentős részét 
zöld hulladék alkotja, egy hétköznapi 
szemetes edény valóságos kincses-
bánya ilyen szempontból. 

A kertből, konyhából kikerülő szerves 
anyagok - vagy a Svájcban elterjedt kife-
jezéssel élve: "zöld javak" - zöme hazánk-
ban jelenleg még a kukákban végzi, pedig 
számos szempontból jobb lenne, ha a 
lenyírt fű, gyümölcshéj, növényszárak és 
társaik komposztálás révén visszajutnának 
az élő környezet körforgásába. 

Kevesebb szerves - tehát a növények 
számára hasznossá alakítható - anyagot 
nyelnének el az égetők és a lerakók, 
műtrágya helyett természetes tápanyag 
utánpótláshoz jutnának a növények, 
csökkenne a hulladék mennyisége s így - 
ideális esetben differenciált szemétdíjjal 
összekötve - alacsonyabb lehetne a szemét 
elszállításáért fizetendő díj, elkerülhető 
lenne az ősszel tömegesen jelentkező 
avarégetés jelensége.

Mindezek és még számos egyéb ok miatt is 
sok civil szervezet igen fontos feladatként 
tekint a kiskerti komposztálás szemléle-
tének és gyakorlatának terjesztésére. 
Fenti gondolatokból kiindulva a 
Hulladék Munkaszövetség, az Öko-
Fórum Alapítvány, a Környezeti 
Tanácsadó Irodák Hálózata (KÖT-
HÁLÓ) és a SZIKE Környezet- és 
Egészségvédelmi Egyesület 2006 
tavaszától közös erővel országos kam-
pányt kezdeményez a téma és a lehetősé-
gek népszerűsítésének érdekében. 
A közös munka célja:
- rámutatni az országban jelenleg is 
működő, elindult programokra; 
- fórumot biztosítani a kiskerti komposz-
tálás elkötelezettjeinek; 
- információkat és segítséget nyújtani a 
téma iránt érdeklődőknek, 

- illetve kapaszkodót adni azoknak, akik 
egyelőre csak morfondíroznak a gyakor-
lati komposztálás elindításának gondo-
latán - a lakosságnak, oktatási intézmé-
nyeknek, önkormányzatoknak, helyi 
szervezeteknek egyaránt.

Ezen belül tanácsadó irodákat kereshet-
nek meg országszerte a lakosok elméleti és 
gyakorlati kérdésekkel egyaránt; lakosság-
nak és diákoknak szóló előadásokat, 
foglalkozásokat szervezünk országszerte a 
komposztálás témaköréről; kiadványokat 
biztosítunk számukra nyomtatott és elek-
tronikus formában; utcai tájékoztató 
napokat szervezünk több városban.

Az E-misszió Egyesület jelentős részt vál-
lalt az országos kampány akcióelemeinek 
összeállításában és a Környezetvédelmi 
Világnap alkalmából Nyíregyházán is 
megszerveztük a HÁZI KOMPOSZ-
TÁLÁS népszerűsítését célzó kampányt, az 
országos programsorozatba illeszkedve. 

Az akció több látványos elemet tartalmaz:

- Kiállítási anyag a giliszta talajban betöltött 
szerepéről és a komposztálás részleteiről  
tablók, komposztkeret és „belevalói”, 
komposzt-aprító

- Egy átlagos kuka keresztmetszete  a tartal-
mi összetevők arányában

- Játékos feladatok gyerekeknek:
OKOMPOMATA, ami egy vicces 

automata - bedobott dióért cserébe 
komposztálással kapcsolatos kérdése-
ket mutat fel az érdeklődőknek, melyet 
meg kell válaszolniuk

OVizsgálódás a komposztban  nagyítóval, 
feladatlappal

O Talajszelvény bemutató
O Talajtípusok simogatója

- Előadás-beszélgetés csoportok részére a 
szerves anyag hasznosításának fontos-
ságáról

A kampány eddigi helyszíneiről és 
eseményeiről bővebben is lehet olvasni a 

 weboldalon. 
Ha valaki szeretné településén vagy iskolájá-
ban is megszervezni az akciónapot, 
keressen meg bennünket és segítünk a 
szervezésben.

www.komposztalj.hu

Hírek a szemétdombról

Házi komposztálás - országos kampány

Projektfelelős: 
Csige Anikó 

Tel: 42/423-818
csigea@e-misszio.hu
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Az Ifjú Botanikusok Baráti Köre, valamint 
az E-misszió Egyesület néhány munka-
társa tanulmányúton járt Spanyol-
országban, az NCA nemzetközi civil 
kapcsolatok kollégiumának támogatá-
sával. 

A projekt elsődleges célja kapcsolatépítés és 
tapasztalatcsere volt olyan európai civil 
környezetvédő szervezetekkel, amelyek 
hasonló környezetvédelmi problémákkal küz-
denek természetvédelmi, vízvédelmi, 
hulladékgazdálkodási és szemléletformálási 
területeken.
És bár több, mint kétezer kilométer választja el 
egymástól a két országot, a kulturális sajátos-
ságok is nagyon eltérőek, mégis, a környezetért 
aggódó civilek céljai, célcsoportjai, eszközei 
hasonlóak. 
Láttunk olyan kampányokat, amelyekből ötle-
tet meríthetünk a magyarországi kampányok 
alkalmával. Láttunk speciális helyi problémák-
ra adott válaszokat, nemzeti sajátosságokat, 
mint amilyen például a bikaviadalok elleni civil 
fellépés. Belecsöppentünk egy kétezer fős, 
fakivágás elleni demonstrációba is. Amíg a 
„nyíregyházi fák velünk élnek”, addig talán 
nem kell majd felhasználnunk ezt a 
tapasztalatot (?!).   
Mindemellett ízelítőt kaptunk a spanyol 
emberek mindennapjaiból, a jellegzetes 
spanyol ételekből, italokból, a spanyol vendég-
szeretetből. 

Vendéglátónk, az Ecologistas en 
Acción, egy spanyol környezetvédelmi 
szervezet, amelynek kb. 300 azonos nevű 
tagcsoportja működik Spanyolország-
ban. Az egyes tagszervezetek részben 
helyi problémák megoldásán dolgoznak, 
részben az országos hálózat által indított 
nagy kampányokban vesznek részt. 
A természet- és környezetvédelmet célzó 
tevékenységek mellett, azokkal egybefo-
nódva számos társadalmi problémára is 
keresik a megoldást, és igyekszenek a 
helyes irányt megmutatni. Fő eszközeik 
az utcai megmozdulások, kampányok, 
aláírásgyűjtés, információnyújtás kiadvá-
nyok, filmek, plakátok formájában, 
érdekérvényesítés és különböző gyakor-
lati tevékenységek.
Tagjai számos európai és nemzetközi 
szervezetnek (EEB, IUCN, Climat 
Action Network Europe, stb.) és több 
különböző társadalmi csoporttal együtt-
működve dolgoznak. 11 főbb témakör-
ben tevékenykednek: természetvédelem, 
antiglobalizáció-béke-szolidaritás, víz-
gazdálkodás, urbanizáció, közlekedés, 
hulladék, energia, fogyasztóvédelem, 
környezeti nevelés, GMO és mezőgaz-
daság, tengerek élővilága. Emellett 
horizontális tevékenységek nemzeti 
szinten az általános koordináció, 
kommunikáció, nemzetközi kapcsola-
tok, pénzügyek és jogi képviselet. 
Jelentős kampányokat folytatnak többek 
között globalizáció, klímaváltozás, atom-
energia, génmanipulált élelmiszerek 
ellen. Nagyon sokat küzdenek a szerin-
tük legnagyobb helyi probléma, a 
közlekedés (állítólag náluk legmagasabb 
az egységnyi népességre eső autópálya 
hossza világviszonylatban) és az óriási 
ütemű urbanizáció ellen. 

A tagszervezetek önkéntes alapon 
működnek, több mint 20 ezer önkéntes 
segíti munkájukat országszerte. 
Az önkéntesek motiválásában, a tagto-
borzásban van mit tanulnunk tőlük. 

 ¡Viva España! 
Spanyolországból jöttünk…
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Rögtön az első madridi estén egy, a tagok 
/önkéntesek számára rendezett prog-
ramba kapcsolódhattunk be: csere-bere 
börze, közösségi mese mesélés, házi 
készítésű finomságok árusítása, beszél-
getés az aktuális programokról, aztán buli. 

Újságjuk az Ecologista, mely negyedévente 
jelenik meg és újságárusoknál is kapható. 
Közösen tartják fenn honlapjukat, a 
www.ecologistasenaccion.org internetes 
oldalt.

Sűrű volt a program, és a spanyol 
szervezők - a mediterrán mentalitásuk 
hírét meghazudtoló módon - mindig 
mindenhol időben ott voltak, és korrekt 
módon megszervezték a tanulmányút 
minden napját. Önkénteseiknél kaptunk 
szállást, és tagcsoportjaik szintén önkéntes 
képviselői tartották több helyen a szakmai 
vezetést. 
A kommunikációt könnyítette, hogy 
többségük beszélt angolul, sőt, ha a 
csoport spanyol tolmácsa nem is volt 
éppen jelen, Samuel, a szervezet nemzet-
közi kapcsolatokért felelős koordinátora 
magyarul is el tudott magyarázni néhány 
dolgot. Na nem azért, mert ezen munka-
kör betöltéséhez a magyar nyelv ismerete 
feltétlenül szükséges, hanem azért, mert 
történetesen Sam barátunk egy évig 
Debrecenben tanított egy kéttannyelvű 
gimnáziumban (spanyolul biológiát), s 
lelkes tanítványai nem csak tanultak, de őt 
is tanították, a szép magyar nyelvre. 

Tevékenységeik közül engem legjobban az 
antireklámos program fogott meg. 
A csoport neve: „Consume hasta morir”, 
ami magyarul annyit tesz: „Fogyasztás 
mindhalálig”. Azt az eszközt alkalmazzák, 
amelyet a reklám használ fel a fogyasztók 
befolyásolására: plakátokat készítenek, 
reklámfilmeket, dokumentumfilmeket, 
mindezt ANTI változatban. Plakátjaik 
rendkívül szellemesek, ötletesek, ironikus 
hangvételűek, egyszerűek. Gyakran az 
egyes jól ismert márkajelzéseket alakítják át 
saját céljaiknak megfelelően. Jól kifejezik a 
csapat véleményét a mai fogyasztói 
társadalomról, a multikról, a reklámok 
„mindenhatóságáról”. 

Bővebb információ:
 www.consumehastamorir.com

A sok élményt, a Spanyolországban látott 
érdekes programokat nehéz lenne egy cikk 
keretében bemutatni, így a további 
számokban folytatás következik…lesz még 
szó többek között a Dońana Nemzeti 
Parkban szerzett élményekről, az ibériai 
hiúz védelmére irányuló projektekről és 
madarász kollegánk is biztosan elmeséli 
majd, milyen újdonságokat sikerült 
“elcsípnie” spektívjével. 

Tehát, e rövid ízelítő után 

Spanyolországból jöttünk…

… HASTA LA VISTA 
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A Nyírségről manapság aligha a szőlő és a 
bor jut bárkinek is az eszébe. 
Sőt, ez valószínűleg a történelem során 
sohasem volt így; még akkor sem, ha 
tudjuk, hogy szinte valamennyi nyíri 
településhez tartozik (sokszor nem is egy) 
szőlőhegy.

Nem is olyan régen még azt írták, nem akad 
olyan gazda, akinek legalább tíz sor szőlője ne 
volna. Az itteni bor nem tett szert országos 
hírnévre, csak saját szükségletre termeltek.
Ha ránézünk a régi térképekre, azt látjuk, hogy 
a szőlők rendre a legmagasabb, legmeredekebb 
buckákon díszlettek. Ezek, az általában rossz, 
terméketlen talajú homokhegyek ugyanis 
leginkább szőlőtermesztéssel voltak haszno-
síthatók. A szántóföldi növények nem bírták a 
silány talajt és a szárazságot, ezzel szemben a 
szőlő számára kifejezetten kedvezőek voltak a 
magas napsütötte lejtők.
A nyírségi szőlőtermesztés azonban már a 
múlté. Az utolsó döfést alighanem a 
különböző fantázianeveken forgalmazott 
hungarikum, a „kannás bor” adta meg az 
amúgy sem gazdaságos szőlőkultúrának. 
A szőlőhegyek kis parcelláit benőtte a gyom, a 
kis épületek összedőltek, és már csak elvétve 
járt ki néhány idős ember kis földjét gondozni. 
Aztán lassan minden az enyészeté lett.

Azonban ez a pusztulás néhány szerencsésebb 
helyen újjászületéssel is járt, a természet 
újjászületésével. A mára jórészt megsemmisült 
nyírségi homokpuszták már csak elvétve 
megmaradt fajai elkezdték birtokukba venni az 
elhagyott buckákat. A csupán néhány évtizede 
elhagyott szőlőkben sok helyen elszaporodott 
a hazánkban bennszülött fűfaj, a magyar csen-
kesz, és kísérőfajai, az ezüstperje, a homoki 
seprőfű, a homoki keserűfű, a gindár sás. 
A védett, a Nyírségben rendkívül ritka selymes 
boglárkát is több helyen megtaláltuk a régi 
elhagyott szőlők mezsgyéin. Egyes értékes 
védett állatfajok is a szőlőhegyeken találják 
meg utolsó menedéküket. 

Ilyen a hazánkban bennszülött, száraz 
homokgyepekhez kötődő sisakos sáska, 
de a mára erősen megritkult ürge is 
sokszor az elhagyott szőlők helyén 
telepszik meg.

A Nyírség egykori szőlőhegyei tehát 
sajátos szigeteket jelentenek számos 
élőlény számára, amennyiben a növény-
zet képes begyógyítani az évszázados 
gazdálkodás okozta sebeket. Sajnos ez 
nem mindenütt sikerül.
Egyrészt sok helyen már egyszerűen 
hiányoznak azok a növényfajok, amelyek 
a homokpuszták növényzetét alkotnák. 
Ilyen esetekben hosszú időkre a gyom-
növények veszik át az uralmat.
Különösen nagy a gond azokon a 
helyeken, ahol az amerikai eredetű 
selyemkóró (más néven vaddohány, vagy 
papagájvirág) megveti a lábát. Ez a 
gyomfaj a parlagfüvet is megszégyenítő 
gyorsasággal özönli el a parlagterü-
leteket. Mai tudásunk szerint akár évtize-
dekre egyeduralkodó maradhat egy 
területen, nem csak a természet helyre-
állását, hanem a további gazdálkodást is 
lehetetlenné téve. Ennél már csak az 
ugyancsak amerikai származású akác 
jelent komolyabb gondot. Terjedésével a 
szőlők helyén kialakuló gyepeket lassan, 
de biztosan áthatolhatatlan bozótossá 
változtatja, de a szélsőséges termőhely 
miatt igazi erdővé nem képes fejlődni.

A régi szőlőhegyek sorsa a mi kezünk-
ben is van. Egy-egy kiemelkedő homok-
hegy, amelyről szép kilátás nyílik a 
környező tájra, akár a település egyik 
büszkesége is lehet, amennyiben a 
gyomosodást, elakácosodást sikerül 
megakadályozni (erre kiválóan alkalmas 
a birkával történő legeltetés). Alkalmas 
helyen (ahol a természetet nem zavarja) 
turistaút, kilátóhely létesítésével a 
szélesebb közönség számára is bemutat-
ható a múltbeli emberi 
és a 

gazdálkodásnak 
természeti örökségnek ez a sajátos 

ötvözete. Vagy maradhat a  nyírségi 
szőlőhegy továbbra is a senkiföldje, 
elgyomosodásra, örök felejtésre ítélve.

Szigetvári Csaba

Szõlõhegyek a Nyírségben

A miénk...



17 
üvS öltõ

Egyesületünk a Tisza program kere-
tében terepgyakorlatok szervezésébe 
kezdett a Tisza-menti települések isko-
lásai számára.
Nem vagyunk teljesen ismeretlenek a 
diákoknak, hiszen évek óta tartunk 
előadásokat a biológia szakköröknek és a 
környezetvédelem iránt érdeklődő tanu-
lóknak.   

A terepi foglalkozások során kirándulást 
teszünk a településekhez tartozó hajdani 
árterületeken, illetve a Tisza hullámterén. 
Sokszor tapasztaljuk, hogy a gyerekek nem 
ismerik a lakóhelyük közvetlen környeze-
tét, és nincsenek tisztában azzal, milyen 
természeti értékek találhatók településük 
határában. 
Fontos az is, hogy „élőben”, terepen lássák 
azokat a növényeket és állatokat - és más 
érdekességeket is -, amelyekkel már talál-
kozhattak biológiai tanulmányaik során.
Természetesen az így szerzett tapasztala-
taik hozzájárulnak természettudományos 
ismereteik fejlődéséhez, és talán egyre 
többen és gyakrabban fognak ezek a gyere-
kek kijárni a környező erdőkbe, rétekre 
„bogarászni”.

Nagy hangsúlyt fektetünk a vizes élőhelyek 
bemutatására, egyaránt foglalkozunk a vízi 
gerinctelenekkel, gerincesekkel, vizek és 
vízpartok növényeivel. A túrát tájtörténeti 
előadással tesszük érdekesebbé, mely 
során a gyerekek bepillantást nyerhetnek a 
régi ártéri élet mindennapjaiba, valamint 
megismerhetik a Tisza-szabályozás folya-
matát és a jelenkorra gyakorolt hatásait is.       

Programunkat a Rétköz északi részén 
fekvő falvakban kezdtük. Eddig minden 
megkeresett iskola pozitívan fogadta a 
kezdeményezést, örültek neki, hogy közös 
terepi programot szervezhetünk, hiszen a 
biológia óra során nem mindig jut idő a 
gyakorlati tudás megszerzésére.

Legelőször Fényeslitkén voltunk, mintegy 
20 gyerek vett részt a túrán. Jól éreztük 
magunkat, sok érdekes növény- és állatfaj 
került kézre és lencsevégre. 

Ilyenkor bevett szokás, hogy először a 
gyerekeket kérdezzük meg, szerintük mi az, 
amit találtunk, mondják el, amit esetleg 
tanultak az adott élőlényről, majd a 
válaszukat - ha szükséges - helyesbítjük, és 
kiegészítjük további érdekességekkel. Néha 
előkerülnek a magunkkal vitt szakkönyvek 
is az illető faj pontos meghatározása céljá-
ból.

Amióta elkezdtem ezt a cikket írni, azóta 
jártunk már Tuzséron (átkompoztunk a 
Bodrogközben található zemplénagárdi 
hullámtérre), valamint Komorón is, ahol a 
környező belvizes réteket és egy holtágat 
látogattunk meg. A gyerekek kifejezetten 
élvezik az ilyen programokat, a nyári 
vakáció közeledtével már egyre nehezebben 
viselik a bezártságot. Nagy lelkesedéssel 
másznak bele minden egyes pocsolyába, 
csak, hogy foghassanak valami érdekes élő-
lényt. Mindezt persze fehér tornacipőben 
lehetőleg fehér zoknival. A gumicsizmát 
ugyanis a világ minden kincséért sem 
vennék fel.

 
Mádi Péter - Csákány és 

Révész Marci

Tisza-menti terepgyakorlatok

Vizeink



Süvöltõ

A TÁBORBA GYŰRŰZŐK ÉS SEGÉDEK JELENTKEZÉSÉT 
VÁRJUK!

A Kaszonyi-hegy Természetvédelmi Területen immár nyolcadik 
alkalommal (1994, 2000 - 2005) rendezünk több hetes madárvonulás-
kutató tábort. 

A tábor célja a hegy természeti értékeinek, madárvonulásban betöltött 
szerepének bizonyítása, adatgyűjtés a természeti értékek megóvásához, 
utánpótlás nevelés, valamint adatgyűjtés a tervezett, de természetvédelmi 
szempontból nem kívánatos M3-as autópálya kivezetésével kapcsolatban.

Az évek során 102 faj több mint 40 000 egyedét fogtuk meg. Fogtunk vissza 
külföldi gyűrűs madarakat Svédországból, Észtországból, Lengyelországból, 
Izraelből és több mint 20 külföldi megkerülésünk is volt, a legtávolabbiak 
Portugáliából és Dániából. Több érdekes és egy faunára új faj került elő a 
táborunk alatt. 2000-ben többek közt fogtunk egy vastagcsőrű füzikét 
(Phylloscopus schwarzi), mely új magyarországi fajnak számított, és egy  
királyfüzikét (Phylloscopus proregulus), mely második megfigyelés és első 
kézben tartás volt akkor Magyarországon.

2003-ban fogtunk egy vándorfüzikét (Phylloscopus inornatus), mely hatodik 
magyar adat volt, tavaly pedig egy örvös rigót (Turdus torquatus), mely a faj 11. 
hazai gyűrűzése volt. 

A tábor szervezői:
E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, 

Hortobágyi  Nemzeti Park, Karszt Természetvédelmi Egyesület, 
Vásárosnaményi Természetbarát Diákkör

VIII. Barabási madárvonulás-kutató és gyûrûzõ tábor

AKTUÁLIS

Segítsd a munkánkat! Légy a tagunk!
Mert akkor :
- erõteljesebben tudunk fellépni a környezeti érdekek védelmében!
- több emberrel tudjuk megosztani szemléletmódunkat!
- olyan dolgokra is jut pénz, amire nem, vagy csak keveset  lehet 

pályázni (Környezeti nevelés, érdekérvényesítés, stb.)

Cserébe mi is segítünk pl.:
- Ismeretterjesztéssel: A Süvöltõ magazint minden tagunk 

automatikusan megkapja.
- Képzési lehetõségekkel: Idõrõl idõre olyan képzéseket hirdetünk 

a tagságnak, amelyeken a tagok ingyenesen vehetnek részt.
- Kirándulások szervezésével

Ha szeretne, szeretnél csatlakozni hozzánk, akkor keresse, keresd 
az E-misszió Egyesület tagkoordinátorát az irodában!

       4400 Nyíregyháza,  Szabolcs u. 6.  Tel: (42) 423-818
1818



Elérhetõségeink:

Telefonon: 42/423-818
Személyesen vagy levélben: 
4400 Nyíregyháza, 
Szabolcs u. 6.

emisszio@e-misszio.hu
www.e-misszio.hu

Nyitva tartás: 
Hétfő, péntek: 8:00-14:00
Kedd-csütörtök: 8:00-16:00

Környezeti Tanácsadó Iroda
és ZÖLDÖVEZET környezetbarát termékek 

boltja

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *   *   *   *   *   * 
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              Z Ö L D Ö V E Z E T 
              KÖRNYEZETBARÁT TERMÉKEK BOLTJA

Termékeink:
-  növényi alapú, állatkísérletmentes kozmetikumok: samponok, 
tusfürdők, arckrémek, testápolók, szappanok, kéz- és lábápolók, 
fürdő- és masszázsolajok, fogporok
- környezetbarát tisztítószerek: mosogatószer, mosószóda, bórax, 
szódabikarbóna, súrolópor, wc-olaj, háztartási étolajderítő, kamillás 
kézmosópor
- ultramaggal ellátott, mosható nadrágpelenka; lebomló biofóliás 
nadrágpelenka
- újrapapírból készült borítékok, fénymásoló- és nyomtatópapír
- fatollak, töltőceruzák, asztali ceruzatartók, fényképkeret, 
csúszásgátló, madáretető
- fajátékok, kesztyűbábok, fa és papír kirakók, környezetvédelmi 
társasjátékok
- környezetvédelemről, természetvédelemről, környezeti nevelésről 
szóló folyóiratok, könyvek, oktatóanyagok, kifestők, egyéb 
kiadványok
Az Egyesület honlapján (www.e-misszio.hu) folyamatosan frissítjük 
a Zöldövezet boltban található termékek listáját, így az érdeklődők 
mindig naprakészen informálódhatnak a régi és új árucikkekről.

A július 12-16.-a között megrendezendő fesztiválon világsztárokból nem 
lesz hiány, hiszen fellépnek többek között a rockzene élő legendái, az 
angol Motörhead, illetve az elektronikus zenei színtérről a Freestylers, 
a Dub Pistols élőben, és dj-ként: Roni Size, Radio Slave és Freq 
Nasty. Természetesen magyar kedvenceikkel is találkozhatnak az 
érdeklődők, mindazokkal, akik nélkül nem fesztivál a fesztivál: 
Tankcsapda, Hooligans, Kispál és a Borz, Alvin és a Mókusok, 
Neo, Colorstar, Belga, de olyan zenei csemegék is várják a fiatalokat, 
mint a hosszas szünet után az élvonalba ismét berobbanó Quimby, 
Czutor Zoltán új bandája, a Belmondo, illetve a Kiscsillag, melyről 
köztudomású, hogy Lovasi András alapította, nagyrészt ős-Kispál-
muzsikusokkal együtt. Továbbá külön unplugged színpad és jazz, 
valamint world music programok is lesznek, először a fesztivál 
történetében, az idén összesen mintegy 170 előadóval, 7 zenei színpadon 
és közel 20 egyéb programhelyszínen.

A Hegyalja Fesztiválon 2006-ban is nagy hangsúlyt kap a civil szféra: a 
korábbinál is népesebb Civil Utcában a különböző profilú társadalmi 
szervezetek széles köre mutatkozhat be. A környezetvédelem jegyében 
pedig továbbra is érdekes beszélgetésekkel, kiállításokkal, performance-
okkal várja a fiatalokat az E-misszió Egyesület Zöld Sátra. Csak 
néhány téma az idei kínálatból: Csernobil 20 éve, Klímaváltozás, 
Környezetszennyezés határok nélkül. 

Sztárparádé, civilek és zöld témák 
a hetedik Hegyalja Fesztiválon

Várunk a ZÖLD SÁTOR-ban!
Köszönet a Delta Fest Kft.-nek!

AKTUÁLIS

Tervezett előadások és vendégek:
Aradi Csaba, a Hortobágyi Nemzeti Park 
nyugalmazott igazgatója; Zemplén - lesz-e újabb 
nemzeti parkunk? (Bihari Zoltán, Técsi Zoltán 
(TOTEM); Európa szemétlerakója? - Kathi Attila 
(FVF); Környezetvédelem és média - Nagy Emese 
(MR); Önök érték - Pajor Tamás; Ismét Hegyalján - 
Faludy György költő; A méltányos kereskedelem első éve 
Magyarországon - Újszászi Györgyi (Védegylet  Fair 
Trade); Bemutatkozik az Élőlánc - Kajner Péter; 
Génmentes Európát!  Fidrich Róbert (MTvSz),  Móra 
Vera (ETK), Political Capital  - Szabados Krisztián; 
Lehet-e zöld a politika? - Orosz Sándor; Besúgók és 
provokátorok - Szőnyei Tamás újságíró; 20 éve történt: 
Csernobil - dr. Rucskov Viktor (Csernobili 
Rokkantakért Alapítvány), Energia Klub; Lehet más 
a politika? - dr. Schiffer András, Fogyasztóvédelem civil 
szemmel - Garai István (OFE) ügyvezető elnök; 
Madárkórház - dr. Déri János; Még mindig Verespatak 
- Kovács Zoltán Csongor (Erdély)

További info: www.hegyaljafestival.hu 
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Legújabb kiadványunk
„A közöny a szabadság legalacsonyabb foka.”

(René Descartes)

„Nem bántja szemét a szemét?!” hallhattuk már sokszor, sokféle forrásból. 
De bántja. Sokunknak. Sajnos nem mindenkinek. A kicsit is 
környezettudatos, környezetének tisztaságáért, gyermekeinek egészségéért 
felelősséget érző ember értetlenül áll az erdőszélen, vízpartokon, hegyi 
ösvények, turistautak mentén és egyéb helyeken felbukkanó 
szemétkupacok láttán. Döbbenten nézi, ahogy embertársa lelkiismeret 
furdalás nélkül eldobja a cigarettacsikket az utcán, öt méterre a kihelyezett 
kukától.
Bizony, van még mit változtatni az emberek szemléletén Magyarországon. 
Ezen dolgozik számos környezetvédő civil szervezet, sok pedagógus. 

Az illegális szemetelőkkel szemben viszont nem mindig elég a 
szemléletformálás, néha a határozott hatósági fellépésre és egyéb megelőző 
lépések megtételére is szükség van.  Ezt a feladatot vállalta fel az immár 2. 
születésnapját ünneplő nyíregyházi Hulladék-kommandó. 

Milyen törvényi szabályozás vonatkozik az elhagyott hulladékra? Kiket 
lehet bevonni egy hulladék-kommandóba? Milyen hatásköre van az egyes 
résztvevőknek? Hogyan szervezzük meg az akciókat? Ezekre a kérdésekre 
igyekszünk választ adni most megjelent kiadványunkban. Ily módon is 
szeretnénk segítséget nyújtani önkormányzatok, érintett hatóságok, civil 
szerveztek számára olyan csoportok szervezésében, amelyek felvállalják a 
harcot az illegális hulladéklerakással szemben, közös erővel intézkednek, 
szemléletet formálnak a megelőzésre helyezve a hangsúlyt és büntetnek, ha 
kell. Mindezt egy szép, tiszta, egészséges környezet érdekében.

A kiadvány Egyesületünk irodájában kérhető 
(Nyíregyháza, Szabolcs u. 6. Tel: 42/423-818), 
honlapunkról is letölthető: .www.e-misszio.hu/kiadványok


