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Termett méznek áldottsága…
Semmi újdonság nincs abban, hogy a méz egészséges. Feltéve, 
hogy valódi, és nem hamisított, mint ahogy azt mostanában 
kimutatták jó néhány hazai boltban kapható mézrõl...    5. oldal

Bergõburján, embererõ, agármony...
Ki ne ismerné a trópusi virágkülönlegességeket, az orchide-
ákat? ...Csak kevesen tudják, hogy a mérsékelt övben, így 
hazánkban is élnek vadon orchideák...                   8. oldal
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A Tubesi radart követően újabb környezet-
védelmi ügy borzolja a kedélyeket Magyaror-
szágon. A radarral szemben az osztrákok 
Rába szennyezési kérdésében mindenki 
egyetért, és mindenki megszólal. Persze 
eredmények nélkül. A környezeti ügyek 
tipikus állatorvosi lova az eset.
A tények egyértelműnek tűnnek. A Rába 
ausztriai szakaszán a pedáns osztrákok 
szennyezik a folyót. Sem a tartomány, sem a 
kormány nem lép fel az ügyben. Az ő állás-
pontjuk szerint az egyes gyárak nem lépik át 
a határértéket, megfelelnek a környezet-
védelmi szabványoknak. Ez rögtön mutatja 
a szabványok hibáját.
Azoknak a szabványoknak a hibáját, melyek 
bevezetéséért a magyar kormány is szorgo-
san küzd. Illetve mutatja a határértékek 
hibáját is, hiszen ha egy gyár be is tartja a ha-
tárértéket, a kibocsátások összeadódhatnak.
A vízminőség egyébként is egy furcsa dolog, 
lehet, hogy a vizsgált több tucat vegyület 
egyike sem káros, mégis habzik a víz, 
döglenek a halak.
Eddig a magyar hivatalos szervek sem 
nagyon foglalkoztak a kérdéssel. Hiába 
habzott a víz, ők sem találtak határérték 
feletti szennyezést. Ezek szerint az osztrák 
és a magyar jogszabályok szerint sem szeny-
nyezett a Rába. Csak az ott élők, a turisták, a 
horgászok és a civilek nem bírják tovább 
elviselni a helyzetet.  
Ezek után felszólalt a köztársasági elnök, és 
nagy nehezen a minisztérium is cselekedett; 
felállított egy államközi bizottságot.
Ismerjük az ilyeneket, hónapokig egyeztet-
nek, azután nem történik semmi. Miért is 
történne, hiszen, ha szigorítanánk az előírá-
sokat, az a magyar gyárakat is károsan 
érintené. Mert ne felejtsük, szennyező gyá-
rak nem csak az osztrákoknál (románoknál, 
ukránoknál, szlovákoknál) vannak. 
A civilek bojkottra szólítanak fel. Felháboro-
dásában az osztrák sörök bojkottját hirdette 
meg a szentgotthárdi Pro Natura Egyesület.
Nem hiszem, hogy ezzel célt lehetne érni, 
hiszen a klasszikus osztrák söröket Magyar-
országon a holland és dél-afrikai tulajdon-
ban lévő gyárak gyártják.  
Egyesek még komolyabb ötletet vetnek fel: 
atomot az osztrákoknak. Azaz építsünk 
atomerőművet az osztrák határra. Ez eset-
ben azért kíváncsi lennék az osztrák 
közvélemény hangjára. Furcsa, hogy Cseh-
ország Európai Unióba történő felvételét is 
meg akarták akadályozni a problémás erő-
művük miatt, saját kibocsátásaikról pedig 
tudomást sem kívánnak venni. 

Priksz Gábor 

Kedves Olvasó!

A kiadványt támogatta a Környezetvédelmi 
Minisztérium és a Nemzeti Civil Alapprogram, 
valamint a Nemzeti Kulturális Alap.

 Flórika-forrás (Zemlén)

Amennyiben szeretnél Egyesületünk aktuális programjairól,
híreirõl és környezetvédelmi érdekességekrõl e-mailt kapni, írj
egy levelet Ilyés Tímea számára (ilyest@zpok.hu), hogy 
felvegyen Téged is az E-misszió Egyesület levelezõ listájára.
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„Tegnap Tokajba utaztam és a vonatról kifelé 
bámulva eszméletlen szemétkupacokat pillantot-
tam meg, szemetbántó volt! Egyszerűen elszörnyül-
ködtem megpillantván!
Fülöp Ágnes osztályfőnököm segítségével jutottam 
hozzá ehhez az e-mail címhez!
Ő mondta, hogy bátran írjam le ide gondolataimat, 
ez pedig nem lenne más, minthogy hogyan tudnék, 
tudnánk egy olyan akciót lebonyolítani melynek 
keretében össze tudjuk gyűjteni az ott felgyülemlett 
szeméthalmazokat...?
Ebben várom segítségüket, mert tűrhetetlen, hogy 
egy erdő mellett így nézzen ki a környezet!!!”

Ezt a levelet egy vasváris diák, Sziklai Attila 
írta nekünk. Azután bejött hozzánk az 
irodába, beszélgettünk a problémáról és 
arról, hogy mit lehetne tenni. Ő pedig időt, 
energiát nem sajnálva, óriási lelkesedéssel 
szervezésbe kezdett. Terepszemlét tartott, 
felhívta a hulladékszállítási közszolgáltatót, 
hogy konténert kérjen, a konténer elszállítá-
sának költségére támogatót keresett, igyeke-
zett segítséget kérni az érintett települések 
jegyzőjétől is. Azután az iskolában végigjár-
ta az osztályokat, hogy segítőket toboroz-
zon a szemét eltakarítására és egy figyelem-
felkeltő akciót szervezzen. Bízott benne, 
hogy legalább néhány embert megfertőz a 
tenni akarásával, a környezetre való 
érzékenységével.

És sikerült is. 2007. április 14-én a 
vasútállomáson a jegyeladók bizonyára 
csodálkoztak, miért lett hirtelen olyan nép-
szerű Füzesbokor, a Nyíregyháza-Szerencs 
közötti vasútvonal első megállóhelye? Mi 
lehet ott, amiért a fiatalok sorra oda kérik a 
jegyüket? Biztos nem gondolta volna, hogy 
ezek a diákok szombat délben ahelyett, 
hogy az első igazán meleg tavaszi napsuga-
rakat kihasználva a fürdőben lubickolnának, 
szemetet szedni mennek. Nem azért, mert 
küldték őket, hanem mert úgy érezték, 
nekik is tenniük kell valamit környezetükért.

Sok-sok zsák telt meg a felelőtlen emberek 
után összeszedett szeméttel; műanyag pa-
lackok, alumínium dobozok, rongyok, min-
denféle lim-lomok hevertek szerteszét a 
vasút és az erdősáv között. Az 1 tonna 
kapacitású konténerre szükség volt. 

Nemcsak zavarta a szemét, hanem tenni is akart…

Az önkéntesség hatalom

Szerencsére a média néhány képviselője 
is úgy gondolta, nem mindennapi dolog 
az, hogy egy diák nekiálljon, szervezzen, 
küzdjön a felnőttek közönyével és 
megvalósítsa, amit a fejébe vett. Így aztán 
több médiumon keresztül is híre ment az 
akciónak.

Lehet, hogy nem sokáig marad tiszta a 
terület, nehéz lenne felügyelni, vigyázni 
rá. Lehet, hogy sokaknak úgy tűnhet, 
szélmalomharc az egész. Viszont ezek a 
diákok boldogan, elégedetten és büszkén 
mentek haza: „ez egy jó nap volt, mert 
tettünk valamit a környezetünkért”. Ők 
biztosan nem fognak szemetelni az utcán 
és odafigyelnek arra, mit vesznek meg az 
üzletekben. Talán akad néhány követő-
jük is. Már ezért megérte a fáradságot.

Íme azon diákok névsora a Vasvári Pál 
Gimnáziumból, akik részt vettek az 
akción: 

Sziklai Attila (szervező)
Fülöp Ágnes (osztályfőnökük)

Nyilas Linda
Nyúzó Alexandra

Szőke Ágnes
Gurzó Beáta

Huba Stefánia
Tiszolczki Judit

Gabulya Orsolya
Földesi Gábor
Sallai Levente
Rácz Gábor

Monyók Bence
Jászai Dávid (Krúdy Gimnázium)

Köszönet a segítségért 
valamennyiőtöknek!!!

Maya



Hol van az leírva ugyan, hogy meg van 
engedve nekünk a papírhegyekké változó 
erdők egyik felének értelem nélküli elpo-
csékolása? 
Másképp feltéve a kérdést: miért lehetünk mi 
akkora urak, hogy egy lapnak csak az egyik 
oldalát maszatoljuk össze, használjuk arra, amire 
való? Adott esetben gondolataink és kimutatá-
saink, azaz áradó mondandónk és rideg számso-
raink, felsorolásaink közzétételére?
Hogyan alakulhatott ki az idők folyamán ez a 
helytelen gyakorlat, ez a rendkívül rossz szokás, 
ez a megérthetetlen emberi hozzáállás? De tény-
leg: pályázatírásaink, hivatali érintkezéseink, 
szakdolgozataink elkészítése kapcsán milyen 
jogon tesszük, tehetjük meg akár napjában több 
százszor is, hogy fénymásoláskor „elfelejtjük” 
megforgatni a papírlapokat? Vagy egy-két 
mozdulattal úgy beprogramozni azt a gépezetet, 
hogy a lapok mind a két oldalára odamásolja 
ákombákomainkat? Tartok tőle, e parttalan 
pazarlásra nem lehet kielégítő válasz, hogy a 
kényelem immár ezt diktálja. No meg hát, ama 
legrosszabb fajta megszokás. Elvégre a könyve-
ket mind a mai napig úgy nyomtatják, hogy a 
nyomdafesték a lapok mind a két oldalával 
érintkezik. A lavinaként rázúduló betűk alatt 
mégsem szakad be a vékonyka papírlap - nagyon 
is elfér rajta az a rengeteg apró írásjelecske, tudás 
és szépség. Az ehhez képest a múlandóságot 
szolgáló szakdolgozat-készítőknek ugyanakkor 
újabban már elő is írják, hogy gondolatcsíráikat 
csupán minden második oldalra plántálhatják 
oda. Igen, életünk példamutató, újításban élen-
járó intézményei, az iskolák ma már ezt a teljes-
séggel oktalan nagyvonalúságot is megengedik, 
megengedhetik maguknak, illetve nekünk. Sőt, 
mondom, elő is írják! Mondván, így áttekinthe-
tőbb a kész mű, a hírneves diplomamunka - s 
lássuk be, a külcsín, a látszatkeltés világában 
talán-talán tényleg többet mutat. Már úgy értve: 
többnek tűnik.
Komolyabbnak, s ily módon maradandóbbnak. 
Pedig  tudjuk jól - a későbbiekben nem olvassa 
ezeket a kutya se, s hosszabb távon esetleg a 
családi archívumokban őrződik meg egy-egy 
másodpéldány.

A Papírpocsékolás Fedettpályás Bajnoka a sze-
memben mégis volt kolleganőm, Erzsike néni, 
aki úgy rakta be a fénymásolóba, s húzta le kerek 
száz példányban az illető brossurát, hogy előtte 
nem csinált próbanyomatot. Így a hiba - adott 

esetben a fekete és fehér színek felcseré-
lődése - menten és menthetetlenül száz 
példányban jelentkezett. Magyarán: csak 
úgy fröcsögött a drága festék, s nem mel-
lesleg kezdhette elölről az egészet. Mikor 
odakerültem mellé, s látta, hogy nemigen 
állhatom ezt a fajta lélegzetelállító butasá-
got, egyszerre pimasz és pökhendi hozzá-
állást, mentséget még mindig nem keresett 
magának, csak alkalom adtán az asztalomra 
ömlesztette a képződött selejtet, mondván, 
a másik oldalára még mindig írkálhatok. (A 
hivatali szakzsargon szerint ugye ezt úgy 
hívják: firkalap.) Hogy egy kis figyelmes-
séggel mindez elkerülhető lett volna, az 
talán azóta sem fogant meg régimódi 
fejében - amiben fényt talán még a pályafu-
tása során feláldozott hegységnyi papírhol-
mi sem gyújthatott volna. Belátás és alázat 
tudniillik ebben a fajtában csak a főnökével 
szemben létezik. (Folytonos alávetettségét, 
a másik teljhatalmú fölényét, meglehet, ép-
pen az ilyen és hasonló apró sunyiságokon, 
oktalan pazarlásokon keresztül vezette le. 
Élte és élvezte ki.)

Márpedig a számok beszédesek. Ezért ké-
rem is, tűzzétek oda minél több hivatalnok, 
pályázatgyártó, s bárminő papírfogyasztó 
asztala fölé, amit magatoktól is tudhattok: 
egyetlen tonna hómező fehérségű 
írólap előállításához el kell használni 
közös tartalékainkból 1700 kg fát, 417 
kW energiát, 317 köbméter vizet, 181 kg 
mészkövet, 87 kg ként, 60 kg klórt. És 
akkor még nem is beszéltünk a gyártási fo-
lyamat közben kárba vesző sok-sok gőzről. 

Az az igazság, ezek után az embernek el is 
megy a kedve a szószaporítástól, ami ugye 
óhatatlanul papírpocsékolást von maga 
után. Ez alól pedig e sorok írója sem lehet 
kivétel.

Úgyhogy akkor én itt abba is hagynám. De 
előtte még csókoltatom Erzsike nénit, s 
közelgő nyugdíjas éveire kívánok neki hó-
fehér helyett éjfekete álmokat. …Illetve 
visszaszívom: szegényt megbüntette már 
jóelőre a sors.
S ha regénnyé nem is válhatott élete, 
firkalapnak még jó lesz. 

Técsi Zoltán

A nyomdafesték elbírásáról
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Semmi újdonság nincs abban, hogy a 
méz egészséges. Feltéve, hogy valódi, és 
nem hamisított, mint ahogy azt mosta-
nában kimutatták jó néhány hazai 
boltban kapható mézről. 
Bizonyára sokan hallottak róla, hogy az 
Országos Magyar Méhészeti Egyesület egy 
független brémai laborban vizsgáltatott be 
kilenc nagy élelmiszer áruház polcairól vett 
mézet (TESCO, Match, CBA, Profi, Auc-
han, Interspar, Lidl, Penny, Plus), összesen 
46-ot, és ennek 70%-a cukorral és adalék-
anyagokkal „dúsított” hamisítvány volt. Az 
OMME az eredményeket részletesen közzé 
is tette honlapján, segítségével könnyen 
megtudhatjuk, mely termékeket kell elkerül-
nünk:  
www.omme.hu/portal/download/egyeb/
bolti_mezek_vizsgalata_tablazat.pdf

Sokakat átejtenek a hamisítók, pedig jó 
magyar mézet bőséggel lehet kapni a terme-
lőktől, akik feltehetőleg nagyobb garanciát 
jelentenek a minőségre, mint egy ismeretlen 
kiszerelő cég, netán -  fel nem tüntetés miatt 
- teljesen ismeretlen gyártó. Merthogy ilyen 
is volt a vizsgált termékek között. Egy másik 
érdekes példát is kiemelnék: két akácméz-
nek nevezett áruban is előfordult, hogy 0% 
akácpollent találtak benne. Az EU-ban min. 
10% akácpollen-tartalomnak lenni kell az 
akácmézben, a magyarok pedig a 15% 
minimumértéket szorgalmazzák.
Megint egy sajnálatos esemény az egyre 
gyakoribb élelmiszerbotrányok között, ami-
vel újfent csak a termelőktől való beszer-
zésre ösztönöznék minden mézkedvelőt.
Keressen egy-két megbízható méhészt, és 
tőlük vásároljon! Ezzel nemcsak a fogyasz-
tó jár jobban, hanem a helyi termelőket is 
segítjük, és a szállítási, kereskedelmi 
többlet-terheket is levesszük a magunk és a 
környezet válláról.

A méz gyógyereje
Egészségre gyakorolt hatás és élvezeti érték 
szempontjából vegyünk sorra néhány fajta 
mézet:
! Akácméz: hazánk akácméze különleges 

minőségű. Színe világos, íze nem karak-
teres, bármire használható (pl. sütés-fő-
zésre, kenyérrel, teában.). Köhögésre jó.

! Hársméz: megfázásra, torokgyulla-
dásra, köhögésre ajánlott, és ami 
kevésbé ismert, idegesség, álmatlan-
ság ellen is jó. Hársfateával fogyasztva 
még hatásosabb légúti betegségekre. 
Főzéshez, sütéshez inkább ne ezt a 
mézet használjuk, mert így kesernyés 
íze felerősödik.
! Napraforgó méz: gyorsan kristályoso-

dik, aranysárga színű. Főzéshez-
sütéshez különösen ajánlott, mivel 
szép színt ad az ételeknek, így érthető, 
hogy a mézeskalácsosok legjobban 
ezt szeretik használni a fajtamézek 
közül. Gyomorsavtúltengésre nem 
ajánlott!
! Bálványfaméz: kuriózum, ínyencek 

egyik méze, íze gyümölcsös, önmagá-
ban fogyasztásra kitűnő.
! Selyemfűméz (vaddohányméz, se-

lyemkóróméz): Desszertméz, aminek 
jellegzetessége, hogy igen csekély a 
virágpor-tartalma, így a virágporérzé-
kenyek is fogyaszthatják!
Folyékonysága hoszszú ideig megma-
rad,  zamatos, magában fogyasztható.
! Gesztenyeméz: zamatos, önmagában 

fogyasztható, ízesítésre is használhat-
juk, emellett gyógyhatása is van: vér-
szegénység, kimerültség, étvágytalan-
ság, illetve visszértágulatok keze-
lésére javasolt. Ásványi anyag tartalma 
magas.
! Repceméz: krémméz előállítására 

kitűnő (ehhez valamilyen ízletes 
mézzel házasítják), mivel nagyon 
gyorsan kristályosodik. Ilyenkor a 
világos színű méz kifehéredik. 
! Pohánkaméz (hajdinaméz): egyedi 

színe és „illata” van: majdnem fekete, 
disznóól szagú. Mondhatni: nem 
szagolni, enni kell. Ínyencek egyik 
kedvence, karakteres, fűszeres ízű. 
Szívbetegeknek érdemes beszerezni!
! Édesharmatméz (erdeiméz, mézhar-

matméz): a növények levelein lévő 
mézharmat összegyűjtésével állítják 
elő a méhek. Virágportartalma jelen-
téktelen, színe sötét, kizárólag önma-
gában fogyasztandó (pl. müzliben, 
vajaskenyérrel), illetve italokba is 
keverhetjük. Tejjel nagyon finom!

„Termett méznek áldottsága…”

Lívia
5 
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Bodza
Ha van olyan cserjefajunk, amire 
igazán ráillik a „mindennapi” jelző, az 
a bodza, pontosabban a fekete bodza 
(Sambucus nigra). 
Ezt a szőrszálhasogatást már csak azért is 
érdemes megemlíteni, mert kedvenc 
bodzánknak él egy lényegesen ritkább, 
filigránabb, és ami a legfontosabb: piros 
bogyójú testvére: a fürtös bodza, amely 
magasabb hegységeinkben fordul elő 
szórványosan. A másik rokon pedig a 
gyalogbodza, amely nem cserje, hanem 
magaskórójú lágyszárú növény, bár virág-
zata és termése nagyon hasonlít a fekete 
bodzáéra.

Miért is olyan gyakori növény nálunk a 
bodza? Elsősorban azért, mert nagyon jól 
érzi magát azokon a másodlagos termő-
helyeken, amelyeket az ember hoz létre 
maga körül. Ma már csak találgathatunk, mi 
lehetett a fekete bodza eredeti otthona, 
mindenesetre manapság a nyirkostól a 
mérsékelten száraz, napfényes vagy fél-
árnyékos, de mindenképpen tápanyagban 
gazdag talajú termőhelyeken mindenütt 
megtaláljuk. Így rendszerint találkozunk 
vele árokpartokon, útszéleken, akácosok-
ban, bolygatott „romtalajokon”, erdőszéle-
ken, és a légszennyezés iránti toleranciája 
miatt forgalmas városokban is.
Megjelenésével a természetes szukcessziót 
gyorsítja: gyorsan bomló avarja (a bodza-
levelet komposzthalom készítésekor is 
érdemes érésgyorsítóként használni), 
árnyaló hatása segíti a természetes fás 
vegetáció felújulását.

Valószínűleg senkinek sem kell elmagya-
rázni, hogyan is néz ki a bodza, hiszen min-
dennap találkozunk vele, és azt gondoljuk, 
jól ismerjük. Mégis, ez a növény ma már 
nem tartozik hozzá olyan szervesen 
mindennapi életünkhöz, mint eleinkéhez, 
ezért sok értékes tudás feledésbe merült 
vele kapcsolatban.

Például sokak számára meglepetés, hogy 
nemcsak a jól ismert 2-3 méter magas, görbe 
ágú bokor formájában találkozhatunk vele, 
hanem a „bocfa” akár 10 méter magasra 
nyúló, egyenes törzsű fácskává is növeked-
het. Persze az ilyen példányok - legalábbis 
nálunk ritkák: csak a számára legkedvezőbb 
termőhelyeken (pl. hegylábi, patakok men-
tén, mérsékelt klímájú, üde, tápanyagban és 
napfényben gazdag helyen) fejlődhet ekko-
rára. A több méteres bodzafák már nagyon 
idősek, némelyik példány kora a 100 évet is 
meghaladhatja.

Szintén kevesen tudják, milyen kiváló fája 
van. Fiatal, törékeny, vastag bélszövetet tar-
talmazó hajtásai láttán nehéz elhinni, hogy a 
bodza szolgáltatja az egyik legkíválóbb szer-
számnyelet. Az ágak idősödésével ugyanis a 
belső bélüreg nem tágul, viszont hosszú, 
egyenes szálfutású, rugalmas és szilérd ros-
tokkal vastagszik a farész. Az egyenes, több 
éves bodzahajtásokból tehát szilárd és 
tartós, kellemes tapintású ásó- vagy lapát-
nyelet készíthetünk.
Ugyanígy időtlen idők óta készítenek 
bodzafából hangszereket: furulyát, tilinkót, 
kavalt. Régi kovácsműhelyekben a bél-
szövetétől megszabadított bodzahajtást 
használták fújtató készítetéséhez (míg a szi-
vacsos bél kiváló gyújtós volt). A nagyobb 
átmérőjű, világos színű, finom szövetű, jól 
fényesíthető faanyagból apróbb tartós tár-
gyakat is faragtak. A halászok pedig általá-
ban bodzából készítették a hálóvarró tűt.

A mindenütt előforduló bodzabokor összes 
részét felhasználták. A szintetikus festékek 
feltalálása előtt fontos festőnövény is volt. 
A bogyóból barna, kék, bíbor, ibolya és 
fakókék festőanyagot is készítettek (a 
különböző adalékanyagoktól függően). A 
levelek zöld színanyagot szolgáltattak.

Mindenekelőtt azonban a bodza táplálkozá-
si, és gyógyászati szerepe a legáltalánosabb. 
Mindannyian ismerjük a friss virágokból 
készített bodzaszörpöt, de emellett a 
palacsintatésztában kirántott virágot, de a 
bodzabogyóból készített lekvárról és 
szörpről is sokan hallottak. A felhasználás 
köre azonban ennél lényegesen szélesebb.

Mindennapi cserjéink
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Nemes Nagy Ágnes

Tavaszi felhők 

Bodzavirágból, bodzavirágból hullik a hullik a sárga virágpor 
Fönn meg a felhők szállnak az égen, bodzafehéren, bodzafehéren. 
Szállj, szállj felhő, pamacsos, hullj te zápor, aranyos, 
Hullj te zápor, égi virágpor, égen nyíló bodzavirágból. 



Egyes vidékeken hagyományos szíverősítő 
a bogyókból készített bodzabor, és külö-
nösen nagy kincsnek számít a fáradságos 
munkával elkészíthető bodzapálinka (ma is 
forgalmazzák: aranyárban van…). Amúgy 
se szeri, se száma a ma már különlegesség-
nek számító bodzás recepteknek (az inter-
neten bőven találhatunk ilyeneket, néhá-
nyat mi is kipróbáltunk). Sajnos a mai 
világban kevesen veszik a fáradságot, hogy 
saját kezűleg próbálják változatossá tenni 
az élelmiszeripari tömegcikkek által lebutí-
tott étkezési kultúránkat. (Itt kell megje-
gyezni: a pár éve forgalmazott „bodza ízű” 
italok összetevőit érdemes vásárlás előtt 
elolvasni: van olyan, amelyikben, hát… egy 
szem bodza sincs). 

Ugyancsak időtlen idők óta ismeretes a 
bodza gyógyító ereje. Valaha a növény 
minden részét - a gyökerektől kezdve a 
kérgen át a levelekig - felhasználták. Ha 
végigtekintünk a hagyományos  a tudomá-
nyos vizsgálatok alapján is nagyrészt meg-
erősített  felhasználási módok skáláján, 
nem tűnik túlzásnak az a kijelentés, hogy az 
udvar végén termő bodzabokor volt a sze-
gény emberek patikája. A mai felhasználás 
szinte kizárólag a szárított virágokból ké-
szített, meghűlés esetén alkalmazott teára 
korlátozódik. Valóban, a téli megfázások 
idején a bodzavirágtea kiváló lázcsillapító, 
izzasztó, köhögéscsillapító, de újabb 
kutatások az immunrendszert serkentő és 
antivirális tulajdonságait is kimutatták.
Ugyanakkor az egykori gyógyászat a 
különböző növényi részek  külsőleg vagy 
belsőleg történő alkalmazása esetén  
vértisztító, hashajtó, fájdalomcsillapító, 
szemgyulladás csökkentő, hánytató, 
vizelethajtó, köptető, hámosító, gümőkór 
(TBC) elleni, és egyéb hatásait is kihasznál-
ta. Természetesen csak óvatosan, hiszen a 
növény legtöbb része  a virágokat és a ter-
méshúst kivéve többé-kevésbé mérgező 
hatású. 

A gyógyhatás ismerete igencsak ősi tudás, 
talán még az emberiség hajnala előtti 
időkre is visszanyúlik. Hiszen - mint már 
Linné, a felvilágosodás korának nagy 
természettudósa, a modern rendszertan 
atyja is megfigyelte a kecskék is „gyógy-
növényként” fogyasztják a bodza levelét 
egyes bakteriális, körömgyulladásos fertő-
zések esetén.

A régi paraszti házakban tehát minden 
formában - használati eszközként, élelmi-
szerként, gyógynövényként, festőnövény-
ként is jelen volt, de használták az erős szagú 
növényt a legyek, egerek távoltartására is (a 
biokertészet rovarűző hatásait ma is kihasz-
nálja). Nem is csoda, hogy különös tisztelet 
övezte a bodzát. Ennek megnyilvánulá-
saként sok helyen félték boszorkányos 
tulajdonságai miatt, máshol viszont a rontó 
erőket távol tartó növényként tisztelték. A 
kétarcú kultusz jellemző megnyilvánulása, 
hogy sok helyen úgy tudják: Júdás annak 
idején bodzafára kötötte fel magát; máshol 
viszont Jézus keresztfáját tisztelik benne. 
(Talán nem véletlen, hogy a főként bodza-
ágakon élő, kis porcos állagú, fül alakú gom-
bafajt júdás-fülegomba - latinul: Auricula 
auricula-judae! - néven ismeri a tudomány. 
Ezen a ponton mindenképpen meg kell 
jegyezni, hogy a semleges ízű, immunser-
kentő hatású júdás-fülegomba a kínai 
konyha jellegzetes alkotórésze. Személy 
szerint ecetes savanyúságként téli fülőkével 
együtt  tettem el egyik évben: mindenkinek 
nagyon ízlett. És még egy - talán nem 
minden alap nélkül való - népi bölcsességet 
tartsunk szem előtt: bodzabokor alatt nem 
jó aludni, ugyanis a növény elvarázsol min-
ket! Talán a bodza tudatmódosító hatású 
kipárolgásai lehetnek a ludasak…

Mindenesetre a bodzabokor, bár a kipusz-
tulás nem fenyegeti, semmiképpen sem 
hiányozhat egy természetbarát kertből. Bár 
a növényt görbe ágai, lomposan lógó nagy 
levelei, néhányak által nem kedvelt szaga 
nem teszi legdekoratívabb cserjénkké, de 
korai lombfakadása, gyönyörű virágai, az 
arra gyűlő milliónyi színpompás rovar, a 
terméseit ősszel fogyasztó sok-sok madár 
látványa, valamint sokoldalú felhasználha-
tósága nélkülözhetetlenné teszi.
Szaporításával nincs gond: dugvánnyal, 
magról is könnyen terjeszthető. Ha ügyesek 
vagyunk, unokáink számára felnevelhetünk 
egy száz éves, több méter magas bodzama-
tuzsálemet. 

Dr. Szigetvári Csaba

Természetvédelem a mindennapokban

Bodzasípfaragás a 
Múzeumfaluban (Nyh.-Sóstó)
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Ki ne ismerné az egyre több virágárus 
üzletében feltűnő trópusi virágkülön-
legességeket, az orchideákat? Ezek a 
gyönyörű növények ma már nemcsak 
vágott virágként, hanem cserepes 
„kiszerelésben” is egyre több helyütt 
kaphatóak. Az árusított növények 
többnyire trópusi lián életmódú fajok 
mesterséges hibridjei. A szakavatot-
takon kívül azonban csak kevesen 
tudják, hogy a mérsékelt övben, így 
hazánkban is élnek vadon orchideák. 
Ezek többnyire talajlakó fajok, kisebb 
termetűek, mint az árusított fajták, de 
szépségükben egyáltalán nem maradnak el 
azoktól. Most azonban a szokástól 
eltérően  nem az orchideák szépségéről, 
ritkaságáról és természetvédelmi értékéről 
szeretnék szót ejteni. Sokkal inkább egy 
érdekes, s a magyar szakirodalomban 
méltatlanul mellőzött jelenségről szeret-
nék beszámolni, melynek kiemelten 
fontos szerepe volt az orchideák mai 
nevezéktanának létrejöttében.

Kezdeném is rögtön az elején: az orchidea 
szó egy rendszertani egységre, az orchi-
deák családjának tudományos nevére, az 
Orchis-ra vezethető vissza, mely eredetileg 
az orvostudományban, anatómiában herét 
jelent. Hogy miként hozható egymással 
kapcsolatba ez a csodálatos növényeket 
magában foglaló növénycsalád és a férfi 
nemi szerv, annak roppant egyszerű 
magyarázata van. A megfejtést pontosan a 
már említett mérsékelt övben élő talajlakó 
orchideák jelentik, közülük is az ún. 
ikergumós fajok. 

Számos orchidea-nemzetség (pl.: kosborok, 
bangók, sallangvirágok, füzértekercsek, sark-
virágok, bibircsvirágok, ujjaskosborok) eseté-
ben megfigyelhető a talajban fejlődő sajátos, 
két egyenlő egységre elkülönülő rizóma kép-
let. Egyes nemzetségeknél ezek a gumók 
ujjasan hasogatottak, másoknál orsószerűen 
megnyúltak, hosszúkásak, végül vannak olyan 
gumók is, melyeket 1833-ban így jellemeztek: 
„hasonló a' kettős tojományhozz, iker petéhezz”.
Vannak tehát gömbölyded, többé-kevésbé 
ovális gumók is. Valószínűleg ezek emlé-
keztették a névadót az emberi (vagy állati) 
here-párra. Az orchideák nevezéktanában, a 
tudományos nevekben és a különböző 
nemzetek nyelvében élő növénynevekben 
egyaránt tetten érhető ez a jelenség. Például a 
hazánkban ritkaságnak számító füles kosbor 
(Orchis mascula ssp. signifera (Vest.) Soó) 
tudományos nevében szereplő mascula bizo-
nyára a maszkulin szóból eredeztethető, amely 
férfias karaktert jelöl. Szintén az ikergumók 
jellegzetességére emlékeztet a XIX. században 
használatos Satyrion Cynosorchis megnevezés. A 
Satyrion az ókori római mitológia egyik alakjá-
ra, Saturnusra, a termékenység istenére utal, 
míg a Cynosorchis szó szerint kutya-herét jelent 
(kynos, kyon = kutya). Talán ez utóbbi görög 
eredetű szóösszetétel tükörfordításával kelet-
kezett a hazánkban egykor használt agármony 
megnevezés. A mony szó ma már nem 
használatos nyelvünkben. Egykor 'tojás' 
illetve 'here' jelentéssel használták. Legkorábbi 
említését 1400-as évekbeli írásos emlékeink-
ben találjuk. Valószínűleg alapszókincsbeli 
szó, azaz finnugor eredetű. Alighanem a 
mogyoró növénynevünk is ebből a szóból 
nőtte ki magát. Hasonló névadási szemlélet 
következtében számos európai nyelvben 
találunk az agármonyhoz hasonló jelentéssel 
bíró neveket. Az ilyen és ehhez hasonló 
megnevezések ellen egykor sokan tiltakoztak. 
Földi János 1793-ban megjelent Rövid kritika és 
rajzolat a magyar füvészhagyományról című 
művében a „gyermeki, tsúf, alatsonyságot mutató 
betstelen Nevek” között sorolja, noha jó kép-
zésű, szemléletes és igen elterjedt név volt az 
agármony. Hasonló és egykor a vadon élő 
orchideákra használt nevek voltak a lóhere, 
rókamony, szamárhere, kutyahere, macskahere, 
macskatök stb. Ezek egy részét ma is viseli egy-
egy növény, jelentésük azonban eltávolodott 
az orchideáktól.

Bergõburján, embererõ, agármony, avagy bába lelte 
fûnevek

Flóra-óraFlóra-óra

Füles kosbor 

Agármony - Orchis 
morio Agárkosbor...



Az orchideák családjának egyik hazánkban 
is képviseltetett nemzetségét jelentik a 
kosborok. A kosbor szó eredete nem egészen 
egyértelmű, de elképzelhető, hogy a kos és 
a borék szavak összetételéből származik. A 
borék a monyhoz hasonlóan már kikopott a 
magyar nyelvből.
Eredetileg a herezacskó megnevezésére 
szolgált. Hogy orchideáink mivel érdemel-
ték ki, hogy a kos herezacskójáról kapják 
nevüket, annak magyarázatát az ún. 
szerelmi alkímiában és a szignatúratanban 
kell keresnünk. Az állati eredetű kivona-
toknak ugyanis fontos szerepük volt a 
szerelmi bájitalok elkészítésében. IX. 
Károly orvosa, Nostradamus óta tudjuk, 
hogy a hím veréb vérétől a szarvas spermá-
ján át a bika, a farkas és mindenekelőtt a 
kos porrá tört heréjén kívül mi mindent 
vettek igénybe a kuruzslók főzeteik 
elkészítéséhez. Emellett a szignatúratan 
azt vallotta, hogy minden természeti 
képződmény az emberi test azon részének 
nyavalyáját gyógyítja, amelyre formája 
emlékeztet. Erre alapozva született a 
hiedelem, hogy a mákgubóból főzött 
teával kikúrálható a fejfájás. Innen ered az a 
téveszme is, hogy a kosborok ikergumói 
fokozzák a férfierőt és a nemi ingert, azaz 
potencianövelő szernek titulálták az orch-
ideákat -  természetesen alaptalanul.

A kosborgumók már az ókorban kedvelt és 
közismert afrodiziákumnak számítottak. 
Mágikus rítusok keretében gyűjtötték és 
dolgozták fel. Az ókori görög ifjak 
kosborból font koszorút viseltek a föld 
termékenységének ünnepén, Démétér 
napján. Azt tartották, hogy a gumók 
fogyasztása lehetővé teszi az erőteljes és 
egészséges nemi életet, illetve minden férfi 
Priaposzhoz, a férfiasság és emberi 
termékenység mitológiai alakjához válik 
hasonlóvá. Nem csak Európában volt 
divat fogyasztása. Indiában arannyal 
fizettek a gumókért. Plinius természet-
rajzában így ír a Satyrionnak nevezett 
orchideákról: „már akkor is szerelmi ingert 
érez az ember, ha gyökerét a kezébe fogja, még 
inkább, ha savanykás borban megissza. Renyhébb 
kosoknak és bakoknak is adják italukban.”
Hazánkban talán egyedülállóan egyesek 
úgy vélték, hogy az ikergumóknak 
úgymond kettős a haszna. Vagyis az egy 
növényhez tartozó két gumó közül a friss, 
egészséges fokozza, míg az idősebb, 

ráncosabb gumó csillapítja a bujaságot. A 
Debreceni Füvész Könyvben Diószegi 
Sámuel és Fazekas Mihály tollából a 
következőket olvashatjuk: „…meg kell vallni, 
hogy azok közt a bábalelte fűnevek közt, melyek a 
köznép szájában forognak, sokan vannak 
botránkoztató, babonás, helytelen, csúf  nevek, sőt 
olyan gyalázatosak is, melyeket becsületes ember 
szájára venni is átallana”. A kosborokra 
konkrétan nem térnek ki, de nyilvánvalóan 
rájuk is vonatkozik a fenti megállapítás. Az 
olyan nevekre legalábbis mindenképpen, 
mint amilyen a meresztőfű, az embererő, a 
nőszirom és a nőszőfű. Az utóbbi nevek közül 
esetleg a nőszőfű szorulhat kifejtésre, s 
magyarázatnak talán elég annyi: 'nőző fű' 
ezzel a jó ízlés határain belül maradva is el 
tudom kerülni az előzőekben már kifejtet-
tek megismétlését. A teljességre való törek-
vés igénye nélkül is meg kell emlékeznem az 
Erdélyben, elsősorban Csíkban használt 
kifejezésről, a bergőburjánról. A berreg, bereg, 
börrög a székelyeknél annyit tesz: párosodik, 
míg a szláv eredetű burján utótag magyarul 
dudvát, gazt jelent.

A történelmi korokban többen is vitatták és 
elítélték a nem egy esetben valóban erkölcs-
telen tartalommal bíró növényneveket; a 
hiedelmeknek rengeteg vadon élő orchidea 
esett áldozatul, mindazonáltal természetvé-
dőként és etikus emberként is fontosnak 
tartom, hogy a fent sorolt, illetve a fent 
soroltakhoz hasonló elnevezések, ha nem is 
a közhasználatban, de megmaradjanak, 
fennmaradjanak, hiszen szerves részei 
természettudományos múltunknak és nép-
rajzunknak egyaránt.

Takács Attila

Vitéz kosbor  
Orchis militaris L.  

Sömörös kosbor 
(Orchis ustulata)



A rovarevő emlősök egyik, nálunk is 
közönséges faja. Teste zömök, rövid; feje nem 
nagyon hosszú és ormánnyá módosult arcorrba 
megy ki; szemei és fülei meglehetős nagyok; 
lábai rövidek, esetlenek, ötujjasok, 
erőskarmosak; farka rövid; bundája hátán 
tüskés. Mintegy 25-30 cm hosszúra és 12-15 
cm. magasra nő; farka 2,5 cm hosszú. Pofája 
fehér vagy vörhenyes-sárga; nyaka és hasa 
világos vörhenyes-sárga, szürke v. fehéres-
szürke; bajusza fekete; tüskéi barázdásak, 
sárgásak, közepükön és csúcsukon sötétbarnák. 
Egész Európában mindenütt otthonos a 
hidegebb országok kivételével. Igen gyakori 
Oroszországban. Az Alpesekben 2000 m 
magasságban is otthonos. Erdőkben, mezőkön, 
hegységekben, térségeken, kertekben egyaránt 
felüti tanyáját. Faodvakat, lehullott falevelek 
halmazát, kőfalüregeket keres fel lakásul. Néha 
30 cm mélyre is beássa magát a földbe, 
vackának két kijárást készít, lakását falevelekkel, 
szalmával és szénával béleli ki. Magányosan él s 
legfeljebb nőstényét tűri meg társaságában. 
Nappal csak egészen csendes helyeken 
mutatkozik. Veszély idején összegömbölyodik s 
ilyenkor tüskéi minden oldalon védelmezik. 
Látása gyenge, de hallása annál erősebb. Igen 
félénk és óvatos, de ügyes vadász. Nappal alszik, 
de szürkületkor vadászatra indul. Főleg 
rovarokat, férgeket, csigákat, egereket, békákat, 
kígyókat fogyaszt, de a kis madarakat is 
megtámadja. A gyümölcsöt sem veti meg. A 
viperát is megtámadja s ennek marása reá nézve 
ártalmatlan. Áprilisban és májusban párzik. 3-6 
kölyköt fiadzik, amelyek a második nyáron már 
anyányiak. Télire meleg fészket készít 
olyformán, hogy az összehordott szalmában, 
szénában, lombban, mohában meghengergőzik 
és tüskéire szúrja fel azokat. Könnyen 
szelídíthető s az egerek és házi rovarok 
pusztításával hasznossá válik; de szaga és éjjeli 
kalandozása némileg alkalmatlanná teszik 
háziállatként való tartásra. Ellenségei a róka és a 
füles bagoly. Húsát néhol eszik. A régi rómaiak 
tüskés bőrét a kendertisztításnál használták. 

Európai sün (Erinaceus europaeus) 

A magas szaporulat biztosítja a faj fennmaradását, még akkor is, ha 
a kis sünök gyakran nem élik túl a telet. Biztos, hogy az effajta 
veszteségek kevésbé befolyásolják az állományok alakulását, mint a 
rendszeres gázolások. A sün a tízéves kort is elérheti.

Tüskéi a szőr módosult formája, a bőr alatt 
húzódnak, és izmok segítségével felmereszthető. 

Amikor a támadóba fúródik, rendszerint kiszakad 
a sünből. Ha megtámadják, labdává gömbölyödik.
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nomád, lovas népeinek sajátja. Európában a 
Kárpát-medence a legnyugatibb terület, ahol 
ezek a kultúrák életmódjuknak megfelelő 
természeti környezetet találtak, éppen ezért 
hazánktól nyugatra csak elvétve találni ilyen 
objektumokat.
A kunhalmok kisebb része ősi települések 
anyagának egymásra rétegződéséből keletkezett 
úgynevezett lakóhalom, de előfordulnak olyan 
halmok is, amelyet eleve őrhely céljából, 
határpontnak, vagy éppen „pogány” áldozóhely 
gyanánt hoztak létre.
A Kárpát-medencében a kunhalmok eredeti 
száma csak becsülhető: szakértők szerint egykor 
mintegy 40 000 lehetett belőlük! Mára a felis-
merhető halmok száma néhány ezerre csökkent: 
ugyanis főként az utóbbi évszázadban  rohamo-
san pusztulnak. Egyes halmokat teljes egészé-
ben elhordanak, de legtöbbjüket a folyamatos 
mélyszántás teszi lassan, de biztosan a földdel 
egyenlővé. Nem ritka, hogy tájba nem illő 
építményekkel csúfítják el a kunhalmokat. A ha-
lomtest épségének szempontjából kevéssé ártal-
mas a több esetben tapasztalható beerdősítés, 
viszont így nem érvényesül tájképi értékük, és az 
üzemi erdőművelés (mélyszántás, tuskózás) 
folyamán kultúrrétegük is erősen sérül.
A halmok pusztulása több okból is pótolha-
tatlan veszteség: egyrész a kulturális örökségünk 
egyedülálló része megy így veszendőbe, más-
részt a tájkép és az élővilág is károsodik. 
A kunhalmok ugyanis számos védett faj és 
pusztulóban levő ritka növénytársulás számára 
is végső menedékül szolgálnak. Ennek az az 
oka, hogy a halmok felszínén az évezredek alatt 
képes volt megtelepedni a környező területe-
ken egykor díszlő száraz pusztai löszvegetáció. 
Sajnos később a hazai löszgyepeket szinte kivé-
tel nélkül beszántották, és utolsó hírmondóik 
sokhelyütt a halmok nehezen megművelhető 
meredek oldalain maradtak csak meg.

Földvárak
Hasonló kulturális örökségi, tájképi, és élővilág-
védelmi jelentőséggel bírnak a haza földvárak is. 
Ezeket is itt élő eleink építették (legtöbbjüket az 
Árpád-korban, de vannak régebbiek, és újabb 
keletűek is); hasonló szerepet töltöttek be, mint 
a későbbi kővárak. Építésük során fa szerkeze-
tű, földdel feltöltött  akár több méter magas  
sáncokat és előterükben árkot készítettek. A na-
gyobb földvárak belsejében komplett települé-
sek voltak, a kisebbeket viszont veszedelmek 
(pl. tatár-, vagy törökdúlás) idején használták 
ideiglenes menedékként és erődítésként. Sajnos 
mára földváraink többsége is az enyészeté lett.12
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Korunk ökológiai válságát megélve, kissé 
pihent állapotban eltűnődhetünk azon, 
hogy mi minden marad évszázadok múltán 
ipari-fogyasztói társadalmunk megalomán 
termékeiből.
Mennyire bizonyulnak tartósnak a metropoli-
szok, óriási üzletházak, alagutak, a lejárt szava-
tosságú atomerőműveket szigetelő betonszar-
kofágok? Milyen lesz ez a roncsolt táj két-
háromezer év múlva; fog-e fű serkenni az 
autópályák helyén?
Akár megérjük (mármint az emberi civilizáció), 
akár nem, biztosan tudjuk, hogy nagyon érdekes 
lesz. Hogy honnan? 
Sokan nem is sejtik, hogy Magyarország, és 
elsősorban az Alföld területe ma is tele van 
évezredekkel ezelőtt élt civilizációk grandiózus 
építményeivel, vagyis pontosabban ezek 
maradványaival. Sokáig nem tudtuk, hogy ezek 
mesterséges alkotások, hiszen teljesen a táj 
megszokott elemeinek tűnnek. A régészet és a 
természetvédelem viszont ráirányította figyel-
münket ezekre a különös objektumokra. Ma, 
mint a kulturális örökség részei, és fontos táj-
képi, természeti értékek hordozói, jogszabály 
által védettek. Na de mik is ezek az „objektu-
mok”?

Kunhalmok
Az alföldi tájat járva gyakran megakadhat a 
szemünk a sík (vagy éppen hullámos) felszínből 
kiemelkedő, kör, vagy enyhén ovális alaprajzú, 
néhány méter magas kúp, vagy félgömb alakú 
kiemelkedéseken. Feltűnő voltuk miatt a lakos-
ság az elmúlt századokban is számon tartotta és 
használta őket: településhatárok jelzésére, 
messzelátó őrhelynek, templom- vagy éppen 
akasztófadombnak. Természetes vagy mester-
séges mivoltuk, eredeti funkciójuk azonban 
sokáig ismeretlen maradt. A régészeti kutatások-
nak köszönhetően ma már tudjuk, hogy a 
kunhalmok mesterséges eredetű létesítmények, 
és az írott történelem előtt itt élő rézkori, 
bronzkori, kisebb részben korábbi és későbbi 
népek emelték őket (a kunhalom névvel ellentét-
ben valószínűleg a kunoknak van a legkevesebb 
közük hozzá). Ezeknek a halmoknak a 
túlnyomó többsége úgynevezett halomsír, más 
néven kurgán. A rendszerint a talajszinten 
elhelyezkedő sír fölé 2-3 méteres, de olykor a 10 
métert is meghaladó méretű (esetenként 100 
méter körüli átmérőjű!) dombot emeltek. 
Előfordult aztán, hogy a halom magasabb 
rétegeibe is temetkeztek, esetenként egymást 
követő kultúrák újabb és újabb rétegekkel 
magasították a kurgánt. A halomsíros 
temetkezés az ázsiai sztyeppék úgynevezett 

Kiemelkedõ értékek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Közeli helyeken...

Újfehértó: Gyula-halom

Tiszadob: névtelen halom 
a szőlőhegyen

Tiszavasvári: a félig 
elhordott lyukas-halom

Ibrány: 
Fekete-halom



Mentjük, ami menthető
A Magyar Országgyűlés mindennek tudatában 
az összes hazai kunhalmot és földvárat a 
törvény erejével országos jelentőségű védett 
természeti emlékké nyilvánította.
A jogszabályi védelem valódi érvényre 
juttatásához azonban még számos feladat áll 
előttünk. A legelső lépés a kunhalmok és 
földvárak pontos beazonosítása, leírása, 
nyilvántartásba vétele. Ez a folyamat az eddigi 
erőfeszítések ellenére máig nem fejeződött be. 
Ezeknek az objektumoknak jelentős része 
mind a mai napig felfedezetlen maradt. Nincs 
ez másképpen Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében sem.
Az Ifjú Botanikusok Baráti Köre 2006-ban 
elhatározta, hogy elkészíti a megyében talál-
ható összes kunhalom és földvár felmérését, 
kataszterezését. Ebből a célból kapcsolatba 
léptünk a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgató-
sággal, a Jósa András Múzeummal és a Kultu-
rális Örökségvédelmi Hivatallal. Mint kiderült, 
a természetvédelmi nyilvántartásban a megyé-
ben 14 kunhalom szerepel, a régészeti nyilván-
tartásban pedig 65 (részben már teljesen 
elpusztult) ilyen objektumról tudnak. A teljes 
körű felméréshez Egyesületünk részletesen 
áttekintette a vonatkozó helyismereti szakiro-
dalmat, helynévtárat és régészeti publikáció-
kat. Emellett átvizsgáltuk a megye teljes 
területére vonatkozó 1: 10000 léptékű topog-
ráfiai térképeket, ahol a névrajz és a szintvona-
lakból kirajzolódó domborzati formák alapján 
jelöltük be a potenciális halmokat és földvá-
rakat. Ezt követte a terepi felmérés, amiben 
szakembereink és önkénteseink mellett a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatár-
sa vett részt. A munkát a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás pályázati 
alapja támogatja.
Az eredmény egyrészt szívderítő, másrészt 
igen lehangoló:
A részletes előkészítő és terepi munka 
meghozta gyümölcsét: a még folyó felmérések 
során már 40(!) olyan kunhalmot fedeztünk fel, 
amely eddig a természetvédelem és a régészet 
szakemberei számára is ismeretlen volt. Ezek 
között olyan monumentális objektumok is 
vannak, mint a 10 méter körüli magasságú 
rakamazi Cseh-halom, amely a legmagasabb 
ismert kunhalom a megyénkben. A most kiraj-
zolódó kép szerint körülbelül 100-120 lehet a 
ma is azonosítható kurgánok száma a megyé-
ben. A földvárak felmérése kissé nehézkesebb: 
a jól ismert és jó állapotban megmaradt 
Szabolcsi-földvár, a nyírkarászi Gara-halom, a 
tiszadobi földvár stb. mellett a legtöbb megye-
beli földvár mára valószínűleg egyáltalán nem, 
vagy csak nyomaiban azonosítható. Munkánk 
eredményeként egyelőre egyetlen „új” földvár 

kerülhetett a nyilvántartásba: az Oros melletti 
Vár-rét mocsarában található kicsiny erődít-
mény.
A felmérés szomorú tanulsága viszont kunhal-
maink igen rossz állapota. Körülbelül 90%-ukat 
ma is szántóként használják, legtöbbjükből csak 
1-2 méter magas dombocska maradt. Egy 
részüket teljesen, vagy részben elhordták, 
elbányászták, de olyan is van, amelyre épületet 
emeltek. A természetes élővilág is csak kis 
nyomokban lelhető fel, még a viszonylag ép 
halmokon is. Ki kell emelni viszont két védett 
löszgyepi fajt, amelyeket megyénkből csak és 
kizárólag a kunhalmokról ismerünk: a 30 000 
forint természetvédelmi értékű törpemandula 
(Amygdalus nana) pár töve a Nyíregyháza-Haj-
dúdorog településhatáron levő Bene-halmon, 
az 5000 Ft természetvédelmi értékű macskahere 
(Phlomis tuberosa) az ibrányi Fekete-halom és a 
tiszavasvári Nagy-Púpos-halom tetején él.
A helyzet tehát kissé elszomorító, de nem re-
ménytelen. A felmérés jelentősen hozzájárulhat 
a kunhalmok és földvárak pusztulásának megál-
lításához, és esetleges későbbi, a helyreállítást 
(pl. visszagyepesítés, tájba nem illő építmények 
eltávolítása) és további kutatásokat (pl. régészeti 
feltárás, tájtörténet) megalapozó intézkedések-
hez. Végül a kunhalmok és földvárak értékeinek 
szélesebb társadalommal való megismertetése 
azt is segít megértenünk, hogy utódaink számá-
ra csak akkor tudunk élhető tájat, természeti és 
épített környezetet hátrahagyni, ha megbecsül-
jük azt, amit távoli őseink hagyományoztak 
ránk.

Dr.  Szigetvári Csaba

Értékelendõ

üvS öltõ
13 

Törpemandula

Macskahere

Névtelen halom Rakamaznál (balra a Nagy-kopasz)



Múltidézõ

E felvétel készítője, Lajos György a hatvanas évek 
második felében vetődött erre a vidékre, amikor még 
javában élt a váltó rendszerű legeltetés. Azaz 
Keresztúrról és Liszkáról komppal vitték át a túlpartra a 
marhacsordákat - hogy azok lerágjanak, s bendőikben 
elemésszenek minden számukra ehetőt -, majd 
áradásokkor, mielőtt még a Bodrogzug egyetlen nagy 
víztükörré változott volna, hozták vissza ugyanezeket a 
kigömbölyödött jószágokat. S hajtották fel a hegyi 
rétekre, avagy etették velük otthon a tartaléktakarmányt. 
(Furcsa, de az előbbiekben bővelkedő Erdőhorvátiban 
élt a környéken a legtöbb állat: a régi számlálások szerint 
minden lakosra úgy másfél-két marha jutott.) Ez a 
kialakult gyakorlat ugye alapvetően az emberi közös-
ségek élelemmel való ellátását szolgálta - gondolunk itt 
elsősorban a termelődő húsra és tejre, abból készített 
tejtermékekre -, de sok más haszna mellett egyfajta 
karbantartásnak is tekinthetjük az oda-vissza utaztatást. 
Tájhasználati értelemben mindenképp. Hiszen az a húsz-
harmincezer marha (!) nemigen adott esélyt a gyalogakác-
nak, s nem volt ideje, lehetősége a hegyi réteket fenyegető 
gizgazoknak sem a felcseperedésre. Így ma már elkép-
zelhetetlen ligetes pusztaság volt a Bodrogzug, amíg csak 
a szem ellát: folyók keretezte eleven tájkép. És itt az 
elevenségen és ligetességen van a hangsúly, hiszen a 
deleléshez, egyben csendes kérődzéshez szükséges 

árnyékadó fák mindenütt megmaradhattak. Továbbá egy 
egész életközösség is kapcsolódott mindehhez az állati 
bőséghez! A marhák ugyanis rovarok milliárdjait 
vonzották magukhoz, ami madarak ezreinek kínált 
terített asztalt. Szinte biztosra vehető, hogy ezekben az 
időkben még otthon érezte itt magát a színpompás 
szalakóta és sokféle sas: előbbi a sáskahadak mellett 
fészekodúkat, utóbbi ürgeeleséget, illetve dögöket talált. 
(Igen, egyiknek üreg, a másiknak ürge kellett a megmara-
dáshoz!) Az életnek ezen ősidőktől meglévő rendjét 
aztán a nagyüzemi mezőgazdálkodás, s azon belül a 
belterjes állattartás bolygatta, pecsételte meg, ami nélkül 
ma még ennyire sem volna kedvező a kép. Mindaz, amit 
felülről látunk Sárospatak felé haladva, s amit megcso-
dálni madár-távlatból, illetve közel menni hozzá, két 
különböző dolog. Testközelből ugyanis áthatolhatatlan 
dzsungellé válik, ami fentről mesebeli tájék, s ha egyes 
foltokat nem kaszálna le - az ezért járó támogatás fejében 
- egy bizonyos tőlünk távoli téesz, akkor megnézhetnénk 
pár év múlva a végeredményt. Valószínű, egy nagy 
rekettyéssé változna, ami ma még a szemnek kedves 
vidék. A gyalogakác-regimentek ugyanis állandó készen-
létben állnak, hogy az első adandó alkalommal lerohanják 
mindazt, ami megmaradt a marhák után. 

Técsi Zoltán

Egy kor
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Néma tavasz

Újrapapírfüzetek rendelhetõk
Az előzetes igények alapján a Hulladék Munkaszövetség az idei évben is vállalja az iskolai újrapapír 
füzetek nyomdai legyártatását az iskolakezdésre.

A diákok egészségének megőrzése, a környezet védelme, valamint a környezeti nevelés szem-
pontjából kiemelkedően fontosnak tartjuk a természetes alapanyagból, ill. másodnyersanyagból 
készült iskolaszerek használatát. Szükséges, hogy a szelektív hulladékgyűjtés térhódítása mellett a 
másodnyersanyagból készült termékek használata is elterjedjen. Egyfelől, mert csak így van 
értelme a szelektálásnak, másfelől pedig a szemléletformáló hatás miatt.
Az újrapapír terjesztésének érdekében a HuMuSz idén harmadik alkalommal ad ki újrahaszno-
sított papírból készült füzetet, mivel ilyen - ismereteink szerint - kereskedelmi forgalomban nem 
kapható elérhető áron. Annak érdekében, hogy a füzet előállítási költsége minél alacsonyabb 
legyen (a magasabb példányszámnak köszönhetően), együttműködő partnereket keresünk 
iskolák, civil szervezetek körében. A HuMuSz vállalja, hogy összegyűjti az érdeklődők igényeit, 
valamint megszervezi a füzet kiadását és terjesztését.

Az alábbi típusú füzetek rendelhetők:
A5-ös méretű, 32 lapos, vonalas, négyzetrácsos - 52 Ft
A5-ös méretű, 32 lapos, sima - 45 Ft

Fontos, hogy az egy megrendelőtől elfogadható legkisebb megrendelhető mennyiség: fajtánként 
100 db, összesen 300 db.  Aki ennél kisebb mennyiséget szeretne megrendelni, kérjük fogjon 
össze más iskolákkal, vagy vonja be a helyi pedagógiai szolgáltatót vagy a helyi önkormányzatot.
Megrendeléseket - a nyomdai munkák megindítása miatt - legkésőbb 2007. június 29-ig tudnak 
elfogadni. A Humusz ajánlata és a megrendelőlap a Humusz honlapján olvasható. 

További információ és megrendelés az alábbi elérhetőségen: 
Földesi Dóra - Oktatási programvezető (HuMuSz)
Cím: 1111 Budapest, Saru u. 11. - Tel.: (1)386-2648
E-mail: oktatas@humusz.hu  - Honlap: www.humusz/hirek/2156

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *   *   *   *   *   *  *   *   *   *   

Rachel Carson írónő születésének 100. évfordulójára a Katalizátor Könyvkiadó megjelenteti fő 
műve, a Néma tavasz második, bővített, javított kiadását, melyhez a magyar utószót Darvas Béla 
írta. 

Rachel Louise Carson (1907. május 27 - 1964. április 14.) tengerbiológus, ökológus, író. Több 
könyv megírása után 1962-ben lett készen a Néma tavasszal, mely a máig tartó világhírt hozta el 
számára.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a korszakalkotó könyv megváltoztatta a történelem menetét, 
mert megjelenése után már nem lehetett a régi módon szemlélni az ember és környezete 
kölcsönhatását. Carson vészkiáltása országos vitát robbantott ki a növényvédő szerek 
használatáról, a tudomány felelősségéről és a technológiai haladás szabályozásáról. Tartott attól, 
hogy a technológia jóval gyorsabban fejlődik, mint az emberiség felelősségérzete. Elsőként 
kiáltotta világgá, majd könyvében példák sorával bizonyította, hogy a növényvédő szerek esztelen 
használata visszafordíthatatlan pusztítást okoz a növény- és állatvilágban, és beláthatatlan 
következményei lehetnek az emberre. A leghatározottabban elutasította, hogy az ember céljául 
tűzze ki a természet leigázását, és tiltakozott az ellen, hogy az emberiség egész környezetét 
elárasszák mérgező anyagokkal. Annál is inkább, mert a veszélyeztetettség mértéke nem 
ellenőrizhető, a tudósok pedig képtelenek pontosan megjósolni az élő szövet sejtjeiben 
felhalmozódó mérgek hosszú távú hatásait.
Sokan e könyv megjelenésétől számítják a civil szervezeti és az állami környezetvédelem 
létrejöttét. Máig ható következményei között megemlíthetjük a DDT és más veszélyes vegyszerek 
használatának betiltását, a Föld Napjának megünneplését, a környezetvédelmi törvények 
születését és az állami ellenőrző szervek felállítását.

Rachel Carson: Néma tavasz (280 oldal, A/5, 2600 Ft, kemény tábla) az 1994-es első 
kiadás bővített, javított változata

Ajánljuk
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Élõtemplom építés Bajorországban
maradjon. Itt meg kell említenem a magyarok 
különleges teljesítményét. Gyorsan dolgoz-
tunk és a mi munkánk minősége volt a 
legjobb. Öt órakor kellett volna végeznünk, 
ehelyett már háromkor kész voltunk.
Második nap egy csoport el kezdte ösz-
szeállítani a vázat, nekünk pedig rögzítenünk 
kellett hozzá még fűzfát. A németek is bele-
húztak a munkába és ment minden, mint a 
karikacsapás. Ugyanez volt a munkánk a 
harmadik napon is, és a jó csapatmunkának 
köszönhetően be is fejeztük a templomot.
Innentől már csak annyi dolgunk volt, hogy 
locsoljunk és szépítsünk a templomon.
Utolsó napra kivonult egy német tévécsator-
na is, így hát úgy tettünk, mintha dolgoznánk. 
Kaptunk persze rengeteg szabadidőt is és 
elvittek minket egy kötélparkba is, hogy ne 
unatkozzunk, mert úgysem volt munka annyi 
embernek. A kötélpark talán a legszebb 
élményünk, mert nagyon jó szórakozás.
Magyarországon állítólag nincs ilyen, de nem 
rossz ötlet. Egy fenyőerdőben volt létrehoz-
va ez a „kötélkert”. Először megtanították 
nekünk a biztosítókötél használatát, nehogy 
baleset történjen. Utána fel kellett másznunk 
egy létrán és végigsétálni egy 6-8 méter maga-
san lévő drótkötélen. Számomra ez nagyon jó 
élmény volt, nagyon élveztem, de volt köz-
tünk pár ember, akinek inkább rettegés 
látszott az arcán. Ennek ellenére mindenki 
pozitív élményként gondol vissza rá. A máso-
dik próba már egy kicsit nehezebb volt. Két 
pallón kellett mozogni, és nem volt mibe 
kapaszkodni. Mindezt persze 6 méteres 
magasságban. Az volt a cél, hogy átjussunk a 
túloldalra. Számomra ez elég negatív élményt 
jelentett, mert túl nagy lábam van. Miután túl 
voltunk ezen a kis „kalandon”, visszavittek 
minket a szállásra és onnantól már csak egy 
locsolás volt hátra. A németek nagyon kedve-
sek voltak és vigyáztak arra, hogy semmiben 
se szenvedjünk hiányt. A kedvünkért előre- 
hozták egy nappal a záró istentiszteletet.
Szombaton pedig indultunk haza. Várt ránk 
még egy 8 órás vonatút, ami jó hangulatban 
telt el. Útravalónak viszont nem csak élelmet 
adtak nekünk, hanem mindenki kapott egy 
fűzfavesszőt, hogy mindig emlékezzünk erre 
a kis útra. Összegezve tehát, ha legközelebb 
lesz ilyen, megéri elmenni.

Virányi János

Aktivistánk jelenti

További info: www.ejb.de/html/inhalte/weide.html

Húsvét első napján tíz magyar fiatal 
indult Németországba, hogy felépítsen 
egy templomot, méghozzá fűzfából. A 
templomépítést az evangélikus egyház kez-
deményezte. Én is egyike voltam a magyar 
építőknek. Pappenheimben kellett felépíteni 
a templomot közösen kb. harminc német 
fiatallal. Húsvét vasárnap indultunk Nürn-
bergbe, ahol eltöltöttünk egy éjszakát.
Másnap két újabb magyar csatlakozott 
hozzánk és meg sem álltunk Pappenheimig. 
Miután elfoglaltuk a szállásunkat és 
megebédeltünk, egy rövid tájékoztató és 
bemutatkozás után kezdhettük is a munkát.
Igaz, ekkor még csak locsolni kellett az előző 
turnus által már félig elkészített templomkez-
deményt. Ezt élő láncot alkotva kiviteleztük.
Szerencsére a templom egy folyó partjára 
épült. Másnap pedig kezdtük az igazi 
munkát. A templom valójában két részből 
állt. Bandázsolt acélvázból és a ráerősített 
fűzfákból. Első nap tizenkét komplett alko-
tóelemet kellett létrehoznunk. Egy hajlított 
acélrúdra kellett vékony fűzfákat kötözni, 
amit később vízbe tettünk, hogy életben 
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A) a számviteli beszámoló;

2005 2006
1 Befektetett eszközök 47914 50469
2 Immateriális javak 1215 972
3 Tárgyi eszközök 46699 49497
4 Befektetett pénzeszközök   
5 Befektetett eszközök értékhelyesbítése
6 Forgóeszközök 45839 47566
7 Készletek  3291  6031
8 Követelések 24852 25059
9 Értékpapírok   
10 Pénzeszközök 17969 16476
11 Aktív időbeli elhatárolások
12 Eszközök (aktívák) összesen 93753 98035
13 Saját tőke 88534 93836
14 Induló tőke 8987 8987
15 Tőkeváltozás/eredmény 74068 79547
16 Lekötött tartalék  
17 Értékelési tartalék
18 Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből) 5479 5302
19 Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
20 Céltartalékok   
21 Kötelezettségek 5219 4199
22 Hosszú lejáratú kötelezettségek   
23 Rövid lejáratú kötelezettségek 5219 4199
24 Passzív időbeli elhatárolások
25 Források (passzívák) összesen 93753 98035

2005 2006
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 88329 135906
2 Közhasznú célú működésre kapott támogatás 35158
3 alapítói   
4 központi költségvetési 33549 95726
5 helyi önkormányzati 1270 -
6 egyéb, ebből 1% 339 384
7 Pályázati úton elnyert támogatás 18690 3964
8 Közhasznú tevékenységből származó bevétel 33727 34451
9 Tagdíjból származó bevétel 85 229
Egyéb bevétel 669 1152
B. Vállalkozási tevékenységi bevétele
C. Összes bevétel 88329 135906
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 82850 130604
Anyagjellegű ráfordítások 62654 101205
Személyi jellegű ráfordítások 19002 26246
Értékcsökkenési leírás 1194 2113
Egyéb ráfordítások 1013
Pénzügyi műveletek ráfordításai 27
Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás 130604
G. Adózás előtti eredménye
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény
J. Tárgyévi közhasznú eredmény 5479 5302

A. személyi jellegű ráfordítások 26246
Bérköltség 19570

Ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok 6676
B. A szervezet által nyújtott támogatások
Ebből: A korm.rend.16.§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként 
Elszámolt és továbbutalt, ill. átadott támogatás

Az E-misszió egyesület éves beszámolójának mérlege

Az E-misszió Egyesület egyszerűsített beszámolójának eredmény levezetése

Tájékoztató adatok

B) költségvetési támogatás felhasználása;
Az Egyesület közvetlen költségvetési támogatást nem kapott

C) vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;
Az egyesület vagyonát nem értékesítette, nem használta fel működési és 
egyéb kiadások finanszírozására. 

D) cél szerinti juttatások kimutatása;
Az Egyesület a Magyar Államtól cél szerinti juttatást nem kapott

E) központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a 
helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke;
97.526 e Ft volt 2006-ban a központi költségvetési szervtől, állami 
pénzalaptól és önkormányzattól kapott támogatás. 

F) közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 
értéke, illetve összege;
Az Egyesület vezetője nem kapott juttatást 2006 folyamán. 

G) közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
Az E-misszió Egyesület 2006 folyamán folytatni tudta 20 éves munkáját. Az 
év folyamán 300 fő körül állandósult a fizető tagok, 40 fő körül az önkéntesek 
száma. 
Az Egyesület munkája a környezet- és természetvédelem köré csoportosult, 
de jelentősek voltak, a vidékfejlesztési, fogyasztóvédelmi és érdekképviseleti 
tevékenységeink is. 2006-ban 20 főállású alkalmazott, és 4 megbízásos mun-
katárs dolgozott Egyesületünknél, melyből 19 fő szakmai munkát látott el, 5 
fő biztosította az Egyesület működtetését.
Természetvédelmi munkáink a kutatások, területkezelési tervek 
kidolgozása, a védetté nyilvánítások tárgykörében zajlottak Szabolcs-
Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj Zemplén és Hajdú-Bihar megyékben.   
Hulladékgazdálkodási tevékenységeken belül elsősorban a hulladék- 
kommandó koordinálására öszpontosítottunk, illetve veszélyes hulladék 
gyűjtések zajlottak Nyíregyházán, és folyamatosan koordináljuk a Hajdú-
Bihar megyei Hulladékgazdálkodási Program kommunikációs részét.
A fogyasztóvédelem programokon belül a REAC vegyi anyag szabályozás 
kampány és a GMO kampány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tevékeny-
ségeit koordináltuk. Biopiac címmel kiadványt készítettünk. 
Térinformatikai tevékenységeink keretében környezeti és természetvé-
delmi kutatásokhoz, árvízvédelmi fejlesztésekhez készítettünk elemzéseket, 
és térképeket. 
Tájgazdálkodási programunk keretében vezető szerepet vállalunk a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és dél-kelet szlovákiai Bodrogközi Tájgaz-
dálkodási Programban, és vezetjük a Beregi Tájgazdálkodási programot, 
melyhez kapcsolódóan részt veszünk a Magyar-ukrán komplex árvízvédelmi 
vízgazdálkodási - ártérrevitalizációs fejlesztési tervek kidolgozása a Bereg és a 
Borzsa vízgyűjtőjére című Interreg programban. Vizeink védelme érdeké-
ben Tiszta Tisza Túrát is szerveztünk budapesti diákok számára. 
Energiagazdálkodási programunk keretében három megyében végez-
tünk  utólagos nyílászáró szigeteléseket, és országos kampányt indítottunk a 
szalmabála építészet népszerűsítésére. 
Nyíregyházi székhelyünkön környezeti, és energiahatékonysági tanácsadó 
irodát, és környezetbarát termékek boltját működtettünk. 
Környezeti nevelési programunkban Márokpapiban található táborköz-
pontunkban Nyári táborokat és Erdei iskolai programokat szerveztünk, és 
lebonyolítottuk a Országos Internetes Környezetvédelmi vetélkedőnket.
Ezek mellett könyvtárat üzemeltetünk és szakkört tartunk nyíregyházi szék-
helyünkön. 
Szemléletformálási tevékenységünk keretében honlapot tartunk fenn, és 
kiadjuk a Süvöltő című havilapot. Rendszeresen szerveztünk akciókat és 
rendezvényeket a jeles napokhoz kapcsolódóan Nyíregyházán, részt vettünk 
az ország legjelentősebb fesztiváljain is. 
Érdekképviseleti tevékenységek keretében országos ügyeket koordi-
nálunk (Tisza, folyógazdálkodás), valamint részt vettünk a Környezetvédelmi 
Minisztérium szakbizottságainak munkájában is. Mindezek mellett aktív 
részesei vagyunk a Nyíregyházi Civil Fórumnak, és az Észak-Alföldi 
Regionális Környezetvédelmi Fórumnak. Ezek mellett civil szervezetek és 
lakosok megkeresésre ügyféli jogállásunkat érvényesítjük több beruházás 
esetén, valamint jogsegély szolgálatot tartunk fenn.



Házunk tája

Adományokat várunk a tanyánkra!

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  *   *   *   *   *   
Egyesületünk termékei

Természet-, környezet- és 
állatvédelmi kifestő- és foglalkoztató 
könyvek óvodásoknak és kisiskolásoknak:
! Tóbiás, a béka - 200 Ft
! A Gombák Manója és az állatok  - 200 Ft
! A Gombák Manója és a fák - 200 Ft
! A Gombák Manója, Peti és a madarak - 200 Ft
! A Gombák Manója és Zsömle kutya - 200 Ft
! Mesék a Föld körül - 500 Ft

„A folyó élete” CD: (a folyó 
működése, fizikai törvényszerű-
ségek, hordalékterítés, vízháztar-
tás, ember és folyó kapcsolata, 
árvíz és aszály, ártéri tájgazdál-
kodás, stb.) - 600 Ft

„Megújuló energiák” CD 
- 600 Ft

A bemutatott termékek megvásárolhatók boltunkban, illetve megrendelhetők Karásziné Gulyás Editnél az alábbi 
elérhetőségeken: Tel./fax: 42/423-818, e-mail: emisszio@e-misszio.hu. 
Postai küldés esetén utánvéttel teljesítjük a megrendelést.

„Természetvédelmi járőrfüzet” 
Tanári vezetést igénylő segédanyag 

gyerekeknek természetközeli 
területek felméréséhez és 

megóvásához. - 300 Ft

„Természetvédelem” 
természetvédelemről 
általában (története, 

alapfogalmak, természe-
ti örökségek, stb), 1999-

es kiadás. - 150 Ft

Kitűző két méretben: 2,5 
és 5,5 cm ø, - 150 Ft

Biotermék-népszerűsítő pólók - 1500 Ft
100 % pamut, S, M, L, XXL méretben, fehér 
színben, kétféle grafikával

Az E-misszió Egyesület tanyáján található kis parasztház 
felújításához, illetve berendezéséhez szeretnénk adományo-
zó kedvű tagjaink, barátaink segítségét kérni! Ha van olyan 
felesleges, vagy megunt holmi, aminek mi hasznát vennénk, 
szívesen fogadjuk a felajánlásokat.
Szükségünk lenne:

- Építőanyagokra (bontott tégla, csempe, oltott mész)
- Fűtő, főző berendezésekre (bontott cserépkályha, spór)
- A múltat idéző berendezési tárgyakra (régi bútorok, 

használati tárgyak)

További információ: Révész Márton 
reveszmarci@freemail.hu - 20/803-57-93
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AKTUÁLIS

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
- 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.

Elérhetõségeink:
Telefonon: 42/423-818
Személyesen vagy levélben: 
4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6.
emisszio@e-misszio.hu
www.e-misszio.hu

Elérhetõségeink:
Telefonon: 42/423-818
Személyesen vagy levélben: 
4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6.
emisszio@e-misszio.hu
www.e-misszio.hu

Környezeti 
Tanácsadó Iroda
Környezeti 
Tanácsadó Iroda

ZÖLDÖVEZET 
              KÖRNYEZETBARÁT TERMÉKEK BOLTJA

Nyitva tartás: 
Hétfõ, péntek: 8:00-14:00

Kedd-csütörtök: 8:00-16:00

SZÓDABIKARBÓNA 
(NaHCO ) 3 

Gyengén lúgos, meleg vízben jól oldódó anyag. Jó 
nedvszívó és szagtalanító. A savakat szén-dioxid 
felszabadulása közben semlegesíti. A szódagyártás és 
más vegyipari folyamatok melléktermékeként 
keletkezik. A környezetre ártalmatlan.

Néhány ötlet a szódabikarbóna használatára:
! A zsírfoltra öntsünk lobogó forró vizet, azután 

szórjunk rá száraz szódabikarbónát és súroljuk ki.
! A friss zsírfoltot szódabikarbónás vízzel töröljük le 

a bőrkárpitról, majd több réteg nedvszívó papírral 
itassuk fel a nedvességet.
! Leégett étel maradványait eltüntethetjük, ha az 

edényben kevés vízbe kevert szódabikarbónát 
forralunk. Miután kihűlt, az edényt könnyedén 
kitisztíthatjuk.
! A kávé- és teafoltot nedves szivacsra szórt 

szódabikarbónával könnyen eltávolíthatjuk.
! Készítsünk oldatot egy rész szódabikarbónával és 

húsz rész vízzel, és öntsük alumínium lábosba. A 
keletkező gáz szén-dioxid, nem mérgező. Az ezüs-
töt tegyük a lábosba, hagyjuk ott fél órát, majd forró 
vízzel öblítsük le. Puha ruhával töröljük szárazra.
! Rozsdamentes acéledényt szintén tisztíthatunk 

szódabikarbónával.
! A csempére tapadt makacs szennyeződéseket 

nedves rongyra szórt szódabikarbónával dörzsöl-
hetjük le.
! A hűtőgép tisztításához forró vízben oldott szóda-

bikarbónát használjunk.
! A sütő kitisztításához szódabikarbóna és víz 

keverékéből készítsünk pasztát, kenjük a még forró 
sütő belsejére. Amikor megszáradt, tisztítsuk ki 
forró vízzel és kefével. Végül töröljük ki a sütőt egy 
púpos kanál szódabikarbóna és egy csésze víz 
keverékével.
! A fürdőszobában a fényes felületeket szódabikarbó-

nával, forró vízzel és erős kefével súroljuk.
! A benedvesített vécékagylóba szórjunk szódabikar-

bónát, majd csutakoljuk ki kefével.
! Két púpozott kiskanál szódabikarbónából és egy 

kiskanál citromléből vagy vízből készítsünk sima 
pépet. Ezzel mossuk meg a fogunkat, utána hideg 
vízzel öblögessünk. Gyönyörű szép fehér színt ad a 
fogaknak. Ha egy csepp fodormentaolajat is keve-
rünk bele, finomabb lesz.
! Ha fejmosás előtt egy maroknyi szódabikarbónát 

dörzsölünk száraz fejbőrünkbe, megszabadulunk a 
korpától. Utána mossuk meg hajunkat gyógysam-
ponnal, végül használjunk gyógynövényes öblítőt.
! 2-3 liter meleg vízben oldjunk fel egy csésze 

szódabikarbónát, ezzel mossuk lábunkat.
! A szódabikarbóna kitűnő izzadásgátló. Fürdés után 

még nyirkos bőrünket egy kis pamutdarabra tett 
szódabikarbónával töröljük át.
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Az évek során 103 faj több mint 45 000 egyedét fogtuk meg. 
Fogtunk vissza külföldi gyűrűs madarakat Svédországból, 
Észtországból, Lengyelországból, Izraelből és több mint 
20 külföldi megkerülésünk is volt, a legtávolabbiak Portu-
gáliából 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 pedig egy vándorfüzikét 
(Phylloscopus inornatus), mely hatodik magyar adat volt. 
2006-ban ismét fogtunk egy királyfüzikét. 

A munkáért cserébe teljes ellátást biztosítunk (étkezés, 
szállás). A táborban 1 hetes turnusok vannak, de 
természetesen lehet hosszabb vagy rövidebb időre is jönni.

Ha érdekelnek a madarak, a madárgyűrűzés vagy a 
természetvédelem, gyere el Te is!

A táborok részleteiről további levélben, e-mailben vagy 
telefonon szívesen adunk tájékoztatást:

E-misszió Egyesület
Nyíregyháza, 4400, Szabolcs u. 6. 

Tel: (42) 423-818, 504-403,
Szervező: Török Hunor Attila

Mobil: 20/99-15-358. 
e-mail: hunor27@freemail.hu

IX. Barabási madárvonulás-kutató és gyûrûzõ tábor
2007. AUGUSZTUS 1 - OKTÓBER 31. 
BARABÁS KÖZSÉG HATÁRÁBAN ELTERÜLÕ 
KASZONYI-HEGY, A SZATMÁR-BEREGI 
TÁJVÉDELMI KÖRZETBEN

A táborba gyûrûzõk 
és segédek 
jelentkezését 
várjuk!

VÁRUNK SZERETETTEL!

Az E-misszió Egyesület évek óta foglalkozik a kerecsensólymok 
védelmével Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A 2006-ban 
kezdődött „A kerecsensólyom védelme a Kárpát-medencében” 
című LIFE-Nature pályázat keretében - melynek partnere Egyesü-
letünk is - hatékonyabb védelmet tudunk megvalósítani. A fészkelő 
állományt rendszeresen felmérjük, monitorozzuk. Fészkelő tálcák 
kihelyezésével további fészkelési lehetőséget biztosítunk az 
eddigiek mellett. A sólymokra veszélyes középfeszültségű 
távvezetékek oszlopsorait felmérjük és leszigeteltetjük. Ahol 
szükséges, ürgetelepítést is végzünk. 

Az eddigi munka eredményeként az idei évben a megyében fészkelő 
6 pártól 20 fióka kelt ki. A fiókákat meggyűrűztük. A hagyományos 
ornitológiai gyűrű mellett az idei évtől egy úgynevezett PIT gyűrű is 
felkerül a madarak lábára. Ez egy speciális, mikrochippel ellátott     
jelölőgyűrű. Segítségével a most kirepülő fiatal madarakat - ha 
visszatérnek a fészkelőhelyükre, párba állnak és fiókát nevelnek - 
egyszerű lesz azonosítani. 

A megyei munkában részt vesznek a Szatmár-Beregi Tájvédelmi 
Körzet dolgozói, Habarics Béla és Hunyadvári Péter, és az OVIT 
szakemberei, akiknek köszönjük eddigi munkájukat. 
Külön köszönet Egri Kis Tibornak, Kiss Dorottyának és Gilányi 
Gábornak önkéntes munkájukért.

20 kerecsensólyom fióka kelt ki megyénkben

Török Hunor 




