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Ebben a számunkban tematikusan kívánunk 
foglalkozni az érdekérvényesítéssel, érdek-
képviselettel. Tesszük ezt azért, mert a civil 
szervezetek, különösen a zöldek munkájá-
nak lényegét jelenti, hogy a polgárok és a 
természeti környezetünk védelmében fellép-
jünk. Azaz képviseljük az érdekeket. 2007-
ben - érzésem szerint - elég sok esetben 
sikerült hallatni a hangunkat. Csak a mi 
Egyesületünk fellépett nagyáruház építése 
ellen, foglalkoztunk több épülő erőművel és 
Nyíregyháza belvárosának alakításával. 

Ezen ügyek egy része a társadalom részének 
jelentős támogatásával zajlott. Persze voltak, 
akiknek nem tetszett minden fellépésünk. 
Többen erőszakosnak találják a zöldeket, 
pedig azok az eszközök, melyeket haszná-
lunk, össze sem hasonlíthatóak a profitori-
entált nagyberuházók és a politikusok ille-
gális módszereivel. Nekünk, zöldeknek jóval 
kevesebb pénz áll rendelkezésünkre, viszont 
elvileg számíthatunk a közvélemény és a jog 
támogatására. Sajnos a politikusok, a gazda-
sági érdekcsoportok sokszor próbálják meg 
ellenünk fordítani a közvéleményt, azzal az 
indokkal, hogy a fejlődés ellenzői vagyunk, a 
fejlődés pedig munkahelyet jelent, életszín-
vonal növekedést eredményez. Ez sajnos 
több szempontból is tévhit.

Egyrészt mi, zöldek nem a fejlődés ellensé-
gei vagyunk. Mi mást értünk fejlődésen, nem 
egy újabb barkácsáruház felépülését, vagy 
egy újabb mélygarázs építését. Másrészt a 
rövid távú gazdasági érdekek által generált 
változás sok esetben éppenhogy nem járul 
hozzá a társadalom egészének jobb életéhez.

Persze mi sem vagyunk tévedhetetlenek, szá-
munkra fontos az állampolgárok, tagjaink, az 
olvasóink aktív részvétele a folyamatokban. 
Hiszen minél több emberrel tudjuk megvi-
tatni a kérdéseket, annál szélesebb a kör 
akiknek a véleményét képviselni tudjuk, 
illetve annál komolyabban vesznek bennün-
ket is. Remélem, ez a Süvöltő is hozzájárul 
ahhoz, hogy egyre többen vállaljanak részt 
saját életük alakításában.  

Priksz Gábor 

Kedves Olvasó!

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

Amennyiben szeretnél Egyesületünk aktuális programjairól,
híreirõl és környezetvédelmi érdekességekrõl e-mailt kapni, írj
egy levelet Ilyés Tímea számára (ilyest@e-misszio.hu), hogy 
felvegyen Téged is az E-misszió Egyesület levelezõ listájára.

Lakatos Attila, Kovács 
Tamás, Mádi Péter, Somlai 
Tibor, Szigetvári Csaba, 
Tömöri László, “Internet”

Fotók: 

Címlapon: Leánykökörcsin 
(Pulsatilla grandis) Mérgező, 

régebben, mint gyógynövényt 
gyűjtötték. Értéke: 10 eFt.
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Civil szervezetek szerepe a társadalom 
igényeinek kielégítése. Ezt sokfélekép-
pen lehet elérni. Például gyakorlati 
munkával. Azaz, ha úgy látjuk, hogy sok 
a hajléktalan, akkor építhetünk egy haj-
léktalan szállót.  
Az érdekérvényesítés talán kevésbé látvá-
nyos módszer, de igen hasonló a célja. 
Ebben az esetben ugyanis megfelelő 
lobbival, nyomásgyakorlással érjük el, hogy 
például az önkormányzat építsen ilyen 
intézményt. 
Természetesen az érdekek képviselete 
akkor is fontos, ha éppen azt tapasztaljuk, 
hogy egy-egy beruházás, döntés rossz 
irányba alakítaná az életünket. El kell 
felejteni azt a téves, rossz beidegződést, 
miszerint nincs beleszólásunk a dolgokba.
Természetesen az egyes emberek viszony-
lag kis hatékonysággal tudnak fellépni egy 
nagyvállalattal, vagy az önkormányzattal 
szemben. Ezzel ellentétben egy-egy, több 
száz taggal rendelkező civil szervezet véle-
ményét nehezen lehet figyelmen kívül 
hagyni. Főleg akkor, ha az adott szervezet 
tisztában van jogaival és lehetőségeivel. 
Mert jogok vannak bőségesen.

A probléma, ami miatt az érdekérvénye-
sítéssel foglalkozunk, nem csak a környezet-
védelem felől közelíthető meg. A környezeti 
ügyeket is sokkal jobban lehet képviselni, ha 
egy jobban működő demokráciában élünk. 
A demokrácia kapcsán megállapíthatjuk, 
komoly probléma, hogy a politika távol 
zajlik az emberektől, és nagyon sokan nem 
képesek befolyásolni az őket érintő kérdése-
ket. Az emberek igen sokszor tapasztalhat-
ják, hogy a gazdasági szektor túlsúlya 
dominál, az állam csak kiszolgálja a gaz-
daság érdekeit. Persze ehhez a túlsúlyhoz, 
ehhez a jelenlegi helyzethez hozzájárul, 
hogy az emberek csak ülnek otthon, nézik a 
tévét és panaszkodnak, vagy saját anyagi 
boldogulásukkal vannak elfoglalva. Az ál-
lam, az önkormányzatok és a multik azért is 
tudnak rátelepedni a döntésekre, mert nin-
csenek kis egyesületek, mozgalmak, melyek 
ügyködnének a világ jobbításán. 

A civil érdekérvényesítés eszközei 
Az alábbiakban röviden összefoglal-
juk, milyen érdekérvényesítési mód-
szereket használhatunk. 

Az utcai demonstráció a leginkább 
ismert civil érdekérvényesítési eszköz. 
Tüntetésekről nap mint nap hallani, nem 
túl bonyolult megszervezni, viszont 
hatékonysága sok esetben nem túl nagy. 
A legfontosabb, hogy az emberek és a 
politikusok lássák, mit gondolunk, ehhez 
a tömegkommunikáció mellett legjobb 
eszközünk az utca. Itt tudunk szórólapot 
osztogatni, aláírást gyűjteni, demonstrál-
ni és tüntetni. 
Az utca, bár közterület, az önkormány-
zatok fennhatósága alatt áll, ezért szinte 
mindenütt engedélyt kell kérnünk. Az 
engedély mellett tüntetés, demonstráció 
esetén rendezvényünket 72 órával az 
esemény előtt a rendőrségen is be kell 
jelentenünk írásban.

Direkt akciók szervezése  
Ezeket a módszereket leginkább a 
Greenpeace nevű szervezet révén ismer-
jük. Két jellemzőjük van. Erőszakmen-
tesek, tehát senkinek nem kívánnak 
ártani, viszont a törvényekbe általában 
beleütköznek. Ezért hazánkban is fel kell 
készülni az intenzív rendőri fellépésre, 
esetleg a büntető törvénykönyv külön-
böző szankcióira (pl. börtön).
Ide tartozik valami számunkra nem 
tetsző dolog megakadályozása, esetleg 
tönkretétele. A “finomabb”, ha csak a 
sínekhez, kapukhoz, kivágásra váró fák-
hoz láncoljuk magunkat. Ezekre legalább 
hetente egyszer hallunk példát. Elég 
eredményes akciók, de nem azért, mert 
sikerül valamit megakadályozni közvetle-
nül, hanem azért, mert jó médiamunká-
val összekötve szép lassan beérik az 
eredmény: például 10 évbe, pár hónap 
börtönbüntetésbe, és sajnos egy-két 
halálesetbe került a Greenpeacenek mire 
elérte, hogy a bálnavadászat tilos lett.    

Érdekünkben

„A civil társadalom szerepe 
az egyének, az állampolgárok 

igényeinek, szükségelteinek 
kifejezése, nyilvánosságra 

hozása és lehetőség szerinti 
megoldása, kielégítése. A civil 
társadalom a leghivatottabb 

ennek a feladatnak az 
ellátására, hiszen az alulról 

szerveződő mozgalmak állnak 
a legközelebb az egyénhez, a 

helyi problémákhoz, 
szükségletekhez.” 

Brüsszel (2007) -Klímavédelmi kampány



A lobbizás sokak számára nem túl pozitív 
jelentéssel bír, pedig itt nem kell feltétlenül 
törvénytelen, és etikátlan dolgokra gondol-
ni. A lobbizás legegyszerűbb módszere, ha 
levelet írunk választott képviselőnknek.
Ha új információkat tudunk közölni, lehet 
hogy pálfordulásra késztethetjük a döntés-
hozót. Ha ez nem ér el eredményt, érdemes 
személyes találkozási lehetőséget keresni. 
Ez egy városi képviselő, polgármester ese-
tén viszonylag egyszerű, a parlamenti 
politikusok esetében hosszabb utánjárást 
igényel. Azokat a politikusokat, vezetőket 
keressük, akik érintettek az ügyben, esetleg 
van személyes kötődésük. Mindig érdemes 
alaposan felkészülnünk, és hasznos az írá-
sos, bizonyító szakmai anyagok bemutatása 
is. Fontos, hogy a képviselő felismerje, so-
kan állnak mellettünk, mivel jobb esetben 
függ a választók akaratától (legalább négy 
évente egyszer). 
Erre egy jó módszer, ha nem csak mi 
küldünk neki levelet, képeslapot, hanem 
egy-két ezer példányban sokszorosítva egy 
fél város véleményét találja a postaládá-
jában. Nem várható el, hogy minden érin-
tett állampolgár nekiül és ír egy levelet, de 
ha csak alá kell írni és fel kell adni egy 
postán, bizony sok ezer támogatónk akad-
hat, őrületbe kergetve az illetékes elvtársat. 
Olcsóbbak a polgármesteri hivatalok 
ingyen hívható telefonjai.
A lobbizáshoz természetesen fontos tudni, 
ki és hogyan hozza a döntéseket, kin múlik 
egy-egy minket érintő anyag elfogadása.
Helyi szinten a városok közgyűlése, válasz-
tott testülete hozza a döntések legjavát. 
Ezekből átruházhat a polgármesterre, az 
önkormányzati bizottságokra. A rende-
letek, határozatok el(ő)készítését a kép-
viselők mellett javarészt a polgármesteri 
hivatal szakmai stábja, irodái végzik. A 
képviselők inkább csak döntenek. Tehát, 
azt, hogy mi kerül a képviselők elé a polgár-
mesteri hivatalokban, mi is megpróbálhat-
juk befolyásolni. A döntés egy kicsivel 
nehezebb, mert a nagyobb városokban 
pártfrakciók működnek, melyek meggyő-
zése igen bonyolult. A képviselők pedig 
nem nagyon szoktak ellentmondani a párt 
akaratának. 
Ilyen szempontból még nehezebb a 
helyzetünk a parlament esetében. Itt is igaz 
azonban,  hogy a törvény előkészítése a 
minisztériumokban zajlik, ahová szakmai 

indokokat hangoztatva talán el lehet egy-
egy javaslatot juttatni. Természetesen be-
szélhetünk a képviselőnkkel, aki önálló 
módosító indítványt nyújthat be. 
Mit tegyünk, ha már elfogadták a törvényt, 
vagy egyéb rendelkezést és nekünk nem 
tetszik? Marad az alkotmányos aggály, azaz 
megpróbálhatunk arra hivatkozni, hogy a 
rendelkezés sérti alkotmányos jogainkat 
(magyarul az Alkotmányt) és az Alkotmány-
bírósághoz fordulhatunk. Ezt bármelyi-
künk megteheti, de én azt javaslom, ebben 
az esetben feltétlenül forduljunk jogászhoz. 
(Bár attól tartok, aki nem jogász, sajnos 
észre sem tudja venni az alkotmány sértést).    

Médianyomás
Egy médiakampány igen hatásos lehet, 
hiszen a népszerűség minden politikus és 
minden gazdasági szereplő számára fontos.
Természetesen a politikai erőknek és a gaz-
dasági csoportoknak komoly média-támo-
gatottsága van, de bízhatunk abban, hogy 
híreinket a közszolgálati média közli.
Sok esetben lehet találni egy-egy érdekelt, 
elkötelezett újságírót, aki saját meggyőző-
déséből felgöngyölít egy-egy ügyet.
Persze kereshetjük az ellenzéki médiát is, 
amely ki is veheti kezünkből az irányítást. És 
ha már egy-egy politikusnak, beruházónak 
cáfolni kell valamit, akkor az már újra hír. 
Sok esetben csak az a lényeg, érjük el, hogy  
ügyünk a közgondolkodás része legyen, 
aztán már mennek maguktól a dolgok.   
Ha pedig már semmi sem megy, még mindig 
van lehetőségünk saját sajtótermék kiadá-
sára, készítésére, ahogy ezt a Süvöltő kézbe-
vételével tapasztalhatja is az olvasó. Ez a 
mai világban, amikor órák alatt, nagyon 
kevés pénzből lehet indítani egy internetes 
újságot, igazán nem jelenthet akadályt. 

Jogi eljárás indítása
Ha már a nyilvánosság nem ér semmit, és 
úgy érezzük, tárgyalásaink sem vezetnek 
eredményre, tehetünk jogi lépéseket. 
Ez nem feltétlenül a bíróságot jelenti. 
Minden ügyben meg lehet találni az illetékes 
hatóságot. Azt, aki a beruházást engedélye-
zi, esetleg a működést ellenőrzi, elsősorban 
ide kell bejelentést tenni. 
Bejelentkezhetünk ügyfélnek, így joguk van 
áttekinteni az összes iratot, megfogalmaz-
hatjuk ellenvetéseinket, melyeket a hatóság 
vagy figyelembe vesz, vagy nem. 4

Süvöltõ

Kiskunsági Nemzeti Park - 2002 

Érdekünkben

4
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Madrid (2006)  - tüntetés



Ez utóbbi esetben fellebbezhetünk, azaz megtá-
madhatjuk a döntést másodfokon. Minden ható-
ságnak, önkormányzatnak van felettes szerve, 
ahol ezt elbírálják. Persze kicsi az esélye, hogy ne-
künk adnak igazat, de ezzel is telik az idő, és lehet, 
hogy a beruházónak elmegy a kedve az egésztől, 
vagy legközelebb fontolóra veszi, hogy kikérje a 
zöldek véleményét. 
Persze vannak olyan ügyek, ahol törvénysértés, 
bűncselekmény történt. Ebben az esetben lehet a 
rendőrséghez, vagy az ügységhez fordulni. Sőt, 
ha biztosak akarunk lenni magunkban, mind a két 
szervhez tehetünk egyszerre bejelentést.  

Forrás (Source)
színes, feliratos cseh dokumentumfilm
Író/rendező: Martin Marecek 
Producer: Közép-Kelet-Európai Bank-
figyelő Hálózat, Bionaut
Készítés éve:  2005; Hossz: 1:15:00
Honlap: www.automatfilm.cz

Azerbajdzsán, a világ első olajkútjának 
hazája újra a külföldi, olajra éhes befektetők 
érdeklődésének középpontjába került. A 
„Forrás” egy olajvezeték útját követi 
nyomon az európai autópályáktól a baljós 
bakui olajmezőkig, melyek szomszédsá-
gában az olajáztatta földön tehenek 
legelésznek és gyerekek játszanak békésen.
A többségében szegények lakta országban a 
kormány állítása szerint a nyugati olajmultik 
és bankok segítségével felpörgetett olaj-
kitermelés áldásai a mindennapi emberek-
hez is eljutnak. De tényleg így van-e?
Vagy csak a kormányzati zsebek és a nyugati 
cégek húznak hasznot a mindent elszennye-
ző olajból? A fekete arany áldás vagy átok a 
volt szovjet tagköztársaságban? A számos 
nemzetközi díjat nyert film sok tanulsággal 
szolgál napjainkban, mikor egyre jobban 
függünk a vezetékeken át keletről ömlő 
olajtól.

FilmajánlónkHallgatni Arany 
(Silence is golden)
színes, feliratos bolgár dokumentum-
szatíra
Rendező: Nikola Boshnakov
Producer: Közép-Kelet-Európai 
Bankfigyelő Hálózat, Bidon film - 
Készítés éve: 2006; Hossz: 0:20:00

Mikor egy kanadai vállalat aranybányát 
akar nyitni a kis bolgár falu melletti 
hegyen, a helyi lakosok felveszik a küz-
delmet a külföldi céggel és a beruházást 
támogató európai bankkal. Kiállnak 
igazuk mellett, és cianidos aranybánya 
helyett természetvédelmi területet akar-
nak létrehozni kedvenc hegyükön. Nem 
engedik, hogy a környezetük tönkretéte-
léből, vizeik elszennyezéséből, trák 
történelmi emlékeik eltűnéséből szárma-
zó haszon kanadaiak és az őket kiszol-
gáló bolgár szakértők zsebébe vándorol-
jon, akik szerint nincs jobb dolog, mint 
egy cianidos zagytározó tőszomszédsá-
gában lakni. A négy nemzetközi díjat 
nyert film szellemes és biztató kiállás a 
helyiek harca mellett.

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

"A rossz sikeréhez elég annyi, hogy a jók nem csinálnak semmit." 
(Edmund Burke)

AjánlóAjánló

Amennyiben a rendőrségi eljárás nem hoz 
eredményt, még mindig fordulhatunk polgári 
peres eljárásban a bírósághoz is. Ez talán a 
legnehezebb, legdrágább és legkockázatosabb 
eszköz.
Mit tehetünk, ha egy önkormányzati rendelet, 
vagy egy parlamenti döntés nem tetszik? Ez 
esetben az Alkotmánybírósághoz fordulha-
tunk. Ez hosszú időbe kerülhet, de ha a tör-
vény nem állja ki az alkotmány próbáját, akkor 
megsemmisítésre kerülhet.  

Priksz Gábor

Szerencs (2007) -erőmű elleni tüntetés 



Naivak voltunk?
A védett nyíregyházi fehér nyárfa 
elpusztításának ügye rövid időtávlatból 
visszatekintve egyértelmű kudarcnak 
látszik. Be kell ismernünk, hogy az E-
misszió Egyesület sem tett meg mindent a 
fa megvédése érdekében. S amit tettünk, 
azt sem elég hatékonyan. Sajnos az utolsó 
pillanatig hittünk az érdekeltek és döntés-
hozók maradék jóindulatában és korrekt-
ségében. Naivak voltunk…

Most vázlatosan felelevenítjük a történtek 
egyfajta szubjektív kronológiáját. Hátha 
tanulunk belőle.
Egyesületünk 2006. április 20-án értesült 
arról, hogy Nyíregyháza Városüzemeltetési 
Bizottsága aznapi ülésén feloldani készül a 
SZÉSE-pályán álló fehér nyárfa védett-
ségét. A kérés a területen beruházást 
tervező GALBOR Ingatlanforgalmazó 
Kft-től származott, a védettség megszünte-
tésének indoklása az volt, hogy a fa a 
területre tervezett áruházépületek kivitele-
zését akadályozza. Az előterjesztő városi 
főkertész felhívta a figyelmet a fa magas 
korából adódó potenciális balesetveszélyes 
voltára is, amennyiben az gépkocsiparkoló 
területére kerülne. Az előterjesztésre 
Bornemissza Andrea, a Városüzemeltetési 
Bizottság külső tagja hívta fel figyelmünket.
Rögtön nekiálltunk utánanézni, hogy a 
jogszabályok szerint milyen esetben lehet 
megszüntetni egy fa védettségét.
Szerencsére került olyan jogszabály, illetve 
alkotmánybírósági állásfoglalás, amely nem 
teszi lehetővé, hogy egy nem kiemelten 
közcélú beruházás érdekében feláldozza-
nak egy védett értéket. A bizottsági ülés 
végül Bornemissza Andrea határozott 
fellépésére úgy határozott, hogy külső 
szakértőt bíznak meg a fa állagának, egész-
ségügyi állapotának felmérésére. Ha a 
nyárfa valóban balesetveszélyesnek, vissza-
fordíthatatlanul betegnek bizonyult volna, 
az ténylegesen indokolta volna a védettség 
feloldását és kivágását.

A külső szakértő, a Nyugat-Magyarországi 
Egyetem professzora 2006. május 15-re 
készítette el szakvéleményét. Ennek alap-
ján a fa egészséges, statikailag stabil, és még 
éppen a legszebb férfikorban (porzós 
egyed) volt. A kivágással szembeni számos 
egyéb érvből az is kiderült, hogy ebből a 

fajból országosan csak 21 nagyobb méretű 
egyed ismert, a fa helyi kultúrtörténeti érté-
ket is képvisel, továbbá értéke a megfelelő 
módszerekkel számszerűsítve 2.450.000 
forint. A szakértő javaslata alapján az épüle-
tek áttervezésével a nyárfa méltó helyet 
kaphatott volna a parkolójában, s jó cégére 
is lehetett volna a részben kertészeti profilú 
OBI áruháznak.

A szakvéleményt követően Egyesületünk 
állásfoglalást adott ki, amelyben felhívtuk a 
figyelmet arra, hogy a fa védettségének 
feloldására és kivágására vonatkozó előter-
jesztés nem megalapozott. Felhívtuk a 
figyelmet arra, hogy a védettség megszünte-
tése esetén Egyesületünk kész bírósághoz 
fordulni. Javasoltuk a beruházási helyszín 
áttervezését úgy, hogy a nyárfa helyére ne 
épület, hanem parkoló kerüljön, így a fa 
érintetlen maradjon.
Időközben kiderült, hogy a város az elvi 
építési engedélyt annak idején úgy adta ki a 
területre, hogy a védett fa jelenlétét nem 
vették figyelembe.

Az eseményekkel párhuzamosan jelentős 
sajtóérdeklődés indult meg az üggyel kap-
csolatban. A Kelet-Magyarország hasábjain 
heteken keresztül jelentek meg cikkek, 
vélemények, ellenvélemények. A beruházó 
oldaláról olyan érvek hangzottak el, hogy az 
épület áttervezése komoly problémákba 
ütközik, viszont az esetleges kivágás esetén 
a területre több száz facsemete telepítését 
ígérte. Mindennek ellenére a közvélemény 
egyértelműen a nyárfa védelmében szállt 
síkra (a megyei napilap sms-szavazásán 95,2 
% igent mondott arra a kérdésre, hogy „Ön 
megmentené-e a SZÉSE-pályán álló nyár-
fát”). Az újság 2006. június 10-i számában 
idézte a polgármester, Csabai Lászlóné 
levelét, melyben többek között ezeket a 
mondatokat írta: „… a Városüzemeltetési 
Bizottság és a főkertész nem adott hozzá-
járulást a védettség feloldásához. (…) Giba 
Tamás alpolgármester már nyilatkozott 
arról, hogy az épületet a beruházó áttervez-
teti”.

Ezeknek a híreknek a hallatán mindannyian 
nyugodtan hátradőltünk. Végre egy olyan 
vita, amelyben civilizált jogi eszközökkel, a 
közvélemény figyelembe vételével elfogad-
ható megoldás született. Sajnos tévedtünk.

Gondolkodj globálisan...
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2007. február 5-én a Közterület Felügyelet 
járőrei 2 személyt értek tetten, amint lánc-
fűrésszel megpróbálták kivágni a nyárfát. A 
tettesek sajnos olyan komoly sebeket ejtet-
tek a fán, hogy kivágását (és a védettség 
feloldását) pár napon belül elrendelték. A 
kivágás - figyelembe véve a fa állapotát - 
ekkor már szakmailag megalapozott volt.

Az események ismét felpörögtek.
Egyesületünk 2007. február 6-án rendőrségi 
feljelentést tett a fa megrongálásával 
kapcsolatban. Február 19-én ügyfélként 
jelentkeztünk be a tervezett beruházás 
létesítésének környezetvédelmi eljárásába. 
21-én levelet intéztünk az OBI áruházlánc 
magyarországi és központi (németországi) 
vezetőségéhez. Ebben arra kértük őket, 
hogy ítéljék el a bűncselekményt, határo-
lódjanak el tőle, és jóhiszeműségük bizonyí-
tására a védett fa helyén alakítsanak ki 
emlékhelyet, ültessenek el egy azonos fajú 
csemetét. Választ egyedül a magyarországi 
vezetéstől kaptunk, de érdemben nem 
reagáltak a felvetéseinkre. Pedig ekkor még 
komolyan azt gondoltuk, hogy egy olyan 
vállalat, amely kommunikációjában környe-
zettudatosnak, természetvédőnek hirdeti 
magát, hajlandó saját érdekében is meg-
tenni egy ilyen gesztust.

Természetesen a sajtó (immár az országos) 
és a közvélemény érdeklődése ismét felélén-
kült, a bűntett közfelháborodást váltott ki.
Március elején a kivágott fa körül össze-
szedtük annak még életképes sarjait, s azo-
kat a sajtó jelenlétében elültettük Egyesüle-
tünk bálintbokori tanyáján. Szerencsére a 
sarjak némelyike - a nyári aszály ellenére - 
máig életben maradt, s reméljük, szintén 
megérik a matuzsálemi kort.

A mozgolódás a beruházók figyelmét is fel-
kelthette, mert március elején megbeszélést 
kezdeményezett a terület tulajdonosa, az é-
píttető GALBOR Ingatlanforgalmazó Kft. 
Megismertették velünk a terveket (hány fa, 
micsoda sportpálya és park lesz kialakítva a 
környéken), és természetesen mosták kezei-
ket. Érdekes módon tőlük tudtuk meg, hogy 
a sajtóban megjelent nyilatkozatok ellenére 
semmiféle lépés nem történt az épületek 
áttervezésére. Elvben nem zárkóztak el 
valamiféle emlékhely kialakításáról (de 
inkább az áruháztól távolabb), s annak a 
lehetőségét is meglebegtették, hogy tudná-
nak szponzorálni egyéb helyi környezetvé-
delmi tevékenységeket is.

A további lépésekkel kapcsolatban 
többféle lehetőség merült fel Egyesüle-
tünkben. Módunk lett volna a környezet-
védelmi és az építési engedély megtáma-
dására  miáltal a teljes beruházás, így az 
áruház megnyitása akár egy évet is 
csúszhatott volna. Végül nem így döntöt-
tünk: a fát feltámasztani már úgysem 
tudtuk volna, s ebben a helyzetben nem is 
volt igazán jelentős jogi vagy környezet-
védelmi indokunk az engedélyek 
megtámadására. Persze az eljárásrend 
sajátosságai miatt esetleg hibásnak bizo-
nyuló érvekkel, mondvacsinált okokkal 
kiállva is lassíthattuk volna a beruházást, 
de ezt nem tartottuk volna tisztességes-
nek, konstruktívnak. Ugyancsak felme-
rült ötletként valamiféle össznépi vá-
sárlási bojkott az ott épülő áruházzal 
szemben, de ennek hatékonyságáról sem 
voltunk meggyőződve.  

Sajnos az általános frusztráltság miatt 
ezen a ponton is hosszabb időre elveszí-
tettük a fonalat. Az áruházak épültek, mi 
pedig napi dolgainkba temetkeztünk.
Bizonyára ez is hiba volt, hiszen nagyobb 
odafigyeléssel, lakossági nyomással talán 
sikerült volna legalább néhány gesztusér-
tékű eredményt elérni (konkrét emlék-
mű-tervek, bocsánatkérés, a bűntett 
elítélése a közvetett felelősök részéről).

Amiről viszont sajnálatos módon nem 
értesültünk, az a rendőrségi eljárás 
lefolyása. A nyomozást ugyanis 2007 
május 29-én bűncselekmény hiányában 
megszüntették, s áttették az ügyet az 
illetékes szabálysértési hatósághoz (ez az 
önkormányzati jegyző). Sajnos a rendőr-
ségi határozat nem érkezett meg hoz-
zánk, csak hónapokkal később vehettük 
kézbe. Az első látásra meghökkentő 
határozat sajnos valószínűleg jogi érte-
lemben támadhatatlan. Hazai jogsza-
bályaink ugyanis a természetkárosítás 
bűncselekményének tényállását nem 
terjesztik ki egyedileg védett fák elpusztí-
tásának esetére. (A nyomozás során 
egyébként az elkövető megnevezett egy 
felbujtót - egy, a beruházásban érdekelt 
építési vállalkozót -, aki azért bízta meg a 
fa kivágásával, mert amiatt nem tud a 
területen építkezni. A szembesítés aztán 
eredménytelen lett, így nem derült ki, 
meddig vezetnek a szálak).

...folytatás a köv. oldalon.



Az OBI áruház megnyitását megelőző 
hetekben aztán újabb lakossági 
megkeresések érkeztek Egyesüle-
tünkhöz. 
Sok jó ötletet kaptunk ahhoz, hogyan 
készüljünk a nagy eseményre. Újabb leve-
lekkel kerestük meg az illetékeseket, 
felhívva a figyelmet arra, hogy nem tartjuk 
ízlésesnek az önfeledt ünnepséget, mikor 
mindannyian jól tudjuk, milyen csúfos 
események történtek, s hogy kinek-kinek 
milyen közvetlen, vagy közvetett felelős-
sége van az ügy kapcsán. Közöltük velük 
azt is, hogy a megnyitó napján megemlé-
kezést szervezünk a helyszín közelében. 
Az OBI arra hivatkozva, hogy csak bérlik a 
szóban forgó területet, kitérő választ 
adott, az önkormányzat nem reagált. Az 
ingatlanberuházó Galbor Kft. mutatott 
csak hajlandóságot valamiféle emlékmű 
felállításában való részvételre, de felveté-
süket, hogy az valamelyik belvárosi 
parkban legyen elhelyezve, meglepőnek 
tartottuk.

Ezekben a napokban megszületett a 
szabálysértési eljárás határozata is. A 
hatósági iroda ügyintézője csak annyit 
árult el, hogy a nyárfa „megrongálása” 
kapcsán egy személyre szabtak ki pénzbír-
ságot, melynek összege minimálisan 2000, 
maximálisan 30.000 forint. Nókomment.

Sajátos intermezzó, hogy a nyilvános 
nyitást megelőző napon (december 5-én) 
szervezett zártkörű megnyitóra az E-
misszió képviselőjét is meghívták. Ebből 
az alkalomból Egyesületünk két tisztség-
viselője készült megjelenni (a meghívóban 
foglaltak szerint előzetesen be is 
regisztráltak); s szerettünk volna az OBI 
igazgatójának, a Polgármester Asszony-
nak, és az ingatlanberuházó vezetőjének 
átadni egy emlékplakettet (amely a fáról 
készült fotókat, valamint a kivágás után 
gyűjtött fűrészport tartalmazta), valamint 
egy fűrészport és nyárfavessző-virgácsot 
tartalmazó mikuláscsomagot. Gondoltuk, 
az esemény szünetében a felállítandó 
emlékmű létesítésével kapcsolatban is lesz 
alkalmunk konzultálni velük. Sajnos 
azonban Egyesületünk képviselőit mond-
vacsinált okokkal nem engedték be a 
helyszínre. Valószínűleg attól tartottak, 
hogy botrányt akarunk kelteni. 

Aznap este a televízióból értesültünk 
arról, hogy a megnyitó rendezvényen az 
OBI igazgatója és a Polgármester Asszony 
elhelyeztek egy emlékplakettet, és elültet-
tek egy fát (vörös tölgyet!) a nyárfa 
emlékére.

December 6-án aztán kissé elkeseredve 
érkeztünk a demonstráció helyszínére. 
Sajnos kiderült, hogy felkészületlenül is, 
mivel elmulasztottuk 72 órával korábban 
bejelenteni az eseményt a rendőrségen 
(bár területfoglalási engedélyt kértünk az 
önkormányzattól). Így aztán a megjelent 
20-25, transzparensekkel felszerelkezett 
résztvevőt egyórányi helytállás után „osz-
lásra” szólították föl a kiérkező rendőrök.

Végül december 10-i levelében az OBI egy 
újabb, immár abszurdnak tűnő megkere-
sésében fölajánlotta közreműködését egy, 
a parkolóban elhelyezendő emlékmű léte-
sítésében. Válaszlevelünkben a követ-
kezőket írtuk:
„Szívesen részt veszünk a táblaállításon, azzal a 
feltétellel, ha az alábbi szövegrészlet is szerepel a 
táblán, bármely más szövegrészlettel azonos 
betűméretben: 
Az áruház helyén, nem messze ettől a ponttól egy 
hozzávetőleg 80 éves, helyi védettséget élvező 
fehérnyár állt. A fát a beruházás elindulása előtt 
tettesek megcsonkították, életképtelenné tették. 
Az OBI vezetősége sajnálatát fejezi ki a barbár 
természetkárosítás miatt, és mint a beruházás 
tulajdonképpeni megbízója, elismeri felelősségét, 
ugyanis mulasztásával hozzájárult, hogy ezt a 
természeti értéket nem sikerült megőrizni. 
Amennyiben a fenti szövegrész nem szerepel az 
emléktáblán, nem fogunk részt venni a tábla 
felállításában.”

Mivel reakció azóta sem érkezett, felté-
telezzük, hogy az ügy lezárult. 
A történet tehát ennyi. Lehet, hogy né-
hány momentumot kifelejtettünk, esetleg 
pontatlanul idéztünk fel, de ez nem szán-
dékos. Az ügy során keletkezett iratok, 
levélváltás stb. megtekinthető Egyesüle-
tünkben.
Tanulság számos adódik, ki-ki vonja le 
tetszése szerint. Mi pedig bocsánatot 
kérünk mindenkitől, hogy nem bizonyul-
tunk elég hatékonynak az ügy kezelésében.
És nézzék el azt is, hogy nem pozitív vég-
kicsengést sugalló gondolatokkal fejezzük 
be ezt az írást.

Összeállította: Szigetvári Csaba
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A kezdetek…

Szokatlan intenzitású lakossági 
ellenállást váltott ki egy nyíregyházi 
beruházás terve, melynek keretében az 
Országzászló tér mai park jellege 
eltűnt volna. Az utolsó szót vastaggal 
kiszedném, nagybetűkkel, százszor alá-
húzva… VOLNA. De kezdjük az elején.
Bár a területrendezési tervet és a város 
építési koncepcióját böngészgetve már 
több éve tudhatta volna a város lakossága, 
az átlag nyíregyházi mégis csak akkor 
értesült a mélygarázs és a négysávos út 
terveiről, mikor kikerült a látványterv egy  
teniszpálya méretű óriásplakátra az 
Országzászló tér szegletén. Döbbent 
arcok tekintettek fel a tervrajzra, majd 
elkeseredett, vagy a dühtől paprikapiros 
arcok távoztak onnan dünnyögve, vagy 
ordítva.

Televíziós és rádióműsorok, megannyi 
újságcikk harsogta az örömhírt: épül, 
szépül a város.
Mi mégsem tudtunk neki örülni, hiszen ha 
jobban belegondolunk, az a tér olyan szép. 
Vannak ott gyönyörű, több évtizedes fák 
(melyek nem a rendszerváltáskor kerültek 
oda), van ott egy szép szobor is, műemlék 
épület és az egész úgy egyben van. Hozzá-
tesz valamit a város mindkét mottójához, 
miszerint „a nyíregyházi fák velünk élnek” és 
„Nyíregyháza a terek gyöngysora”. A két 
szlogen által felvázolt mottóba nem illik 
bele túlságosan egy 2x2 sávos út, mely 
fákat és a sétateret elsöpörve adná át magát 
a belvárosi csúcsforgalomnak.

Megkezdődött a tili-toli, a csiki-csuki. 
Lakossági fórumok, személyes meghallga-
tások, egyeztetések mindenkivel, aki érde-
kelt az ügyben, közlekedési szakemberek-
kel és polgármesterekkel. Egyik verzió 
következett a másik után, nyakatekert 
útvonalak kerülgették a fákat. 

Bejött a busz, nem jött be, volt leálló sáv, 
nem volt, „huszár lépett F6-ra”, huszár 
maradt a helyén. A lakosság, a városvédők 
és a környezetvédők cikkeztek a helyi 
újságokban, televízióban, vitatkozott az 
egyház és a város vezetése. Mindenki 
hangot adott valahogyan a véleményének, 
aláírást gyűjtött, utcai akciót szervezett, 
ma már tudjuk, nem hiába.

Bár nem tudható, mi húzódik valójában az 
események mögött, azt reméljük, hisszük, 
a mi érdekérvényesítési tevékenységünk 
volt az, melynek hatására először a nyom-
vonal változott, aztán az út mérete, majd 
az egész út „leradírozódott” a tervekről és 
csak a mélygarázs maradt. Mostanra eltűnt 
a mélygarázs is a belvárosból, az egész 
projekt áttelepült a Búza térre, megszépül 
a piac környéke végre, fellélegezhetnek az 
utcák, melyek zsúfolva voltak parkoló 
autókkal, ott épül garázs. 

Megtudtuk, mindenre képesek vagyunk 
közösen, egyesült erővel! Ha politikus 
lennék, megijednék ettől az erős hangtól, 
ami megszólalt az Országzászló térért, és 
bármikor megszólalhat még a jövőben, 
mert vannak és lesznek még ügyek. Mert 
„épül, szépül a város”. 

(Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik segítették akcióinkat munkájukkal. Az 
aktivistáknak, a vállalkozóknak, akik vagy 
szórólapok nyomtatásával, vagy munkavédelmi 
ruhákkal, vagy technikai segítségnyújtással tették 
könnyebbé, látványosabbá munkánkat.
Köszönjük a helyi sajtónak, hogy helyt adott 
cikkeinknek, nyilatkozatainknak, köszönjük 
annak az ötszázhúsz embernek, aki egyetlen 
délutánon aláírta gyűjtőívünket. És köszönjük a 
város vezetőinek is, hogy ezúttal nem nézett el a 
fejünk fölött.)

Fekete Éva

Miénk itt az Országzászló tér...

A HuMuSz 2007 novemberében a Ne Vásárolj Semmit! nap alkalmából (a 40 évvel ezelőtti 
Kiváló Áruk Fóruma mintájára) megalapította a Fölösleges Áruk Fórumát (FÁF). Felhívást 
tettünk közzé, hogy az emberek hozzanak be hozzánk olyan használati tárgyakat, melyekre 
valóban nincs szükségünk, csak a fogyasztói társadalom által gerjesztett igényeink miatt 
vesszük meg.

Igen hamar egy egész jó kis kiállítási anyag gyűlt össze (elektromos borsdarálótól a tetra-
packba csomagolt vodkáig).

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   
Fölösleges Áruk - Kiállítás

Közeli helyeken

A Kiállítás megtekint-
hető Nyíregyházán a 
Megyei Könyvtárban 
2008. március 3. és 8. 
között.  



Honnan jön ez a sok szemét?
Kárpátaljai hulladékos körkép
A csomagolóipar fénykorát éli, talán 
nem véletlenül, hiszen tetszetős csoma-
golás és reklám segítségével szinte 
bármi eladható, és a termékek eltárol-
hatóságát is növeli. „A természet is 
Tetrapackba csomagolná a gyümölcsöt, ha 
tehetné”, mint a reklám mondja.
Persze az így megtermelt hulladékok 
ártalmatlanítása komoly problémát jelent-
het az olyan országokban, ahol erre nincs 
pénz, azaz még nincsenek meg a „hulladék-
biznisz” működésének feltételei, de ott is, 
ahol ezek már megvannak: 
! Itt van a Szentgotthárd melletti osztrák 

égető tervezése. Az égéstermékek szél-
irányból támadnának, közel van hozzánk, 
félünk, tiltakozunk. 
!Nápoly - Szardínia: szemétbotrány. Ott 

lent valami nagy baj van, pontosan nem is 
tudom mi.
!Németország: fizet azért, hogy össze-

gyűjtött hulladékait hosszan utaztatva egy 
szegényebb befogadó országba, Magyar-
országra vihesse, „ha megnyerte, hagy 
vigye - bajlódjanak vele Ők” nyugtázással.

Ezekből is látszik - és sokan érezzük is -, 
hogy valami bűzlik.
Nem csak a szemét, hanem a „fejétől büdö-
södik a hal” megfigyelés alapján valószínű, 
hogy az egész fogyasztói társadalmunk. 
(Erről bővebben Zalatnay László kollégánk 
cikkéből a www.kukabuvar.hu honlapon).
 

Elmaradottabb vidékek felől is kapunk sze-
metet, gondolok itt Kárpátaljára, ahonnan 
kevésbé leszervezett módon, a Tisza 
vízgyűjtő területéről vízi úton érkezik ha-
zánkba a sok szemét - ők nem foglalkoznak 
nyugtázással, kisebb gondjuk is nagyobb 
annál.
Na, erről a kárpátaljai helyzetről tájékozód-
tunk decemberben ”hulladékos” tanul-
mányúton, találkozókon vettünk részt 
azért, hogy megértsük az ott kialakult 
helyzetet.
A Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ) 
két munkatársával, Szilágyi Lászlóval és 
Gadó Györggyel, valamint Beregszászi 
Zoltánnal, a Hajdúböszörményi Zöld Kör 
hulladékszakértőjével vettünk részt egy 4 
napos látogatáson (a HUMUSZ-os srácok 
beszámolója Kárpátalja címmel olvasható a 
www.kukabuvar.hu honlapon.

Kárpátaljai kísérőink: Gmitra György, a 
GEOPLAN Környezetvédelmi Informáci-
ós Központ megbízott ügyvezető igazgató-
ja és Nagy György, vagyis Gyuri bácsi, aki 15 
éven keresztül Csetfalva polgármestere volt, 
jelenleg pedig az Ukrajnai Magyar Demok-
rata Szövetség szervezési koordinátoraként 
dolgozik.
Beregszászon a GEOPLAN - mint a buda-
pesti ELGOSCAR-2000 Környezetvédel-
mi és Vízgazdálkodási Kft. Leányvállalata - 
dolgozta ki többek között Beregszász város 
hulladékgazdálkodási programját, mely biz-
tos jól meg van írva, de a gyakorlatot már az 
első napon megismerhettük:
A város közvetlen közelébe a (régi) lerakóba 
szállítják a traktorok a szemetet, de ahelyett, 
hogy a legtávolabbi ponttól kifelé kezdenék 
feltölteni az egyébként tekintélyes kiterjedé-
sű területet, egyszerűen a bejárat közelében 
borítják le terhüket. Nem nehéz elképzelni, 
hogy ezeken a hulladékhalmokon egy idő 
után már nem tudnak átkelni, így oda 
borítják, ahova épp tudják, pl. a pangó víz 
elvezetésére szolgáló csatornákba vagy 
bárhová. Egy szó mint száz: elég nagy a 
szervezetlenség a telepen, és sok guberá-
lóval is találkoztunk.
Az elkövetkezendő napokon szintén sok 
mindent láttunk-hallottunk, változatos és 
hasznos volt a program.
Nappal hulladékhegyeken túrázgattunk, 
délben jókat ettünk-ittunk, majd a vezető-
ink által meghívott hulladékos előadókkal 
cseréltünk tapasztalatot és elmés beszámo-
lóikat hallhattuk a "honnan jön ez a sok 
szemét" kérdésünkre reagálván.
Nem kellett hozzá sok idő, hogy meggyő-
ződjünk arról, amit eddig is sejtettünk: Kár-
pátalja magasabban fekvő településein még 
hulladékszállításról sem beszélhetünk, 
nemhogy szelektív gyűjtésről, meg hasonló 
“nyalánkságokról”.
Előadóink szerint ennek az az oka, hogy a 
hegyek között a domborzati és vízrajzi 
tényezők miatt nem tudnak „rendes” 
szemétlerakókat létesíteni, a fent keletkező 
hulladék síkvidéki lerakókba szállítására 
meg nincs elég pénze a településeknek.
Ilyen és hasonló okokból marad a lakosság-
nak az illegális lerakás, szemételhagyás a 
völgyekben, folyópartokon, innen pedig 
áradások alkalmával a Tisza és mellékfolyói 

Szeméthegyeken túl...Szeméthegyeken túl...
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hozzák a szemetet hozzánk, de még a 
Fekete-tengerbe is jut belőle jócskán.

Beregszászon szállásról a Sörkert panzió-
ban gondoskodtak nekünk vendéglátóink, 
itt beszélgettünk Oleg Szuprunenkó-val, a 
„Tiszta Bereg” szociális-környezetvédelmi 
civil szervezet elnökével, aki kutató, 
hulladékgazdálkodási szakértő és újságíró is.
Oleg a helyzetet egy percig sem próbálta 
„kozmetikázni”, s elmondta, hogy a 
hegyvidéki falvak hulladékproblémáinak 
megoldására egyelőre nem lát életképes 
lehetőséget.
A kint töltött négy nap alatt számos 
hulladékgazdálkodással foglalkozó civil és 
„céges” szakemberrel találkoztunk még, 
például a nagyszőlősi hulladékkezelő 
társigazgatójával, Zsidik Bélával és az 
Ungvári Egyetemről Mihály Andrással, aki 
többek között a helyi környezeti nevelési 
tevékenységek hiányát is hangsúlyozta.
Látogatásunk nem titkolt célja volt többek 
között annak a kissé naív vágynak a hangoz-
tatása, hogy “legyetek szívesek ne kövessé-
tek el ugyanazokat a hibákat a hulladékga-
rázdálkodásban, amit Nyugat-Európa és 
Magyarország eddig elkövetett” (égetők, 

visszaválthatatlan csomagolások térhó-
dítása, betétdíjas rendszer leépítése, 
miegyéb).
Természetesen beszámoltunk a hazánk-
ban már működő szelektív gyűjtésről és a 
megelőzésre irányuló eddigi erőfeszíté-
seinkről is.
A küldetés célját megértették, és hangsú-
lyozták, hogy minden erejükkel azon 
lesznek, hogy alkalmas fórumokon a 
megelőzés elsődlegességére hívják föl a 
figyelmet, valamint hulladékos beruhá-
zások alkalmával a szelektív gyűjtés 
fontosságát is hangoztatják. 
Általában egyetértettünk az iskolai 
szemléletformálás az iskolákban és az 
ottani tanártovábbképzés szükségessé-
gében is, de sajnos - mint megtudtuk - a 
tőkeerős beruházók leginkább a hulla-
dékégetők telepítésében látják a megol-
dást.
Hazafelé tartva a záhonyi határon termé-
szetesen „levámoltak” párszáz forintra 
az ukrán hatóságok, de ez benne volt a 
pakliban és gond nélkül értünk haza sok 
új tapasztalattal és kapcsolattal gazda-
godva. 

Mádi Péter

A mindennapi híradások alapján lassan 
már az a kép bontakozik ki, mintha csak 
a baj lenne a Tiszával. Évszázados 
rekordokat döntögető árvizek, cián-
szennyezés, leszakadó kistérségek, 
elköltendő százmilliárdok. Nem csoda, 
ha az ezernyi megoldatlan probléma köze-
pette szinte minden döntéshozó rajongó 
várakozással tekint a Tisza hajózhatóvá 
tételének újra felmelegített ötletére. Végre 
valami, ami hasznot, fellendülést hoz az 
országnak, a folyó mentén élőknek.
Ráadásul most már az EU részéről eddig 
elképzelhetetlen fejlesztési pénzeszközök is 
rendelkezésre állnak az álom valóra 
váltásához.

Mivel a Süvöltő egy természet- és környe-
zetvédelmi lap, nem lenne meglepő, ha 
zsigerből elutasítanánk a tiszai hajózás 
fejlesztésének gondolatát. Nem így te-
szünk! Nem zsigerből, hanem a pro és 
kontra érvek mérlegelésével alkottuk meg 
véleményünket: mélységesen aggódunk a 

Tisza nemzetközi hajóúttá fejlesztésének 
terve miatt.

Nézzük, mit is jelent a nemzetközi 
hajóúttá való fejlesztés. Fontos érvként 
merül fel, hogy Magyarország bizonyos 
„EU-s” kötelezettségeket vállalt arra 
nézve, hogy a nemzetközi áruszállító 
hajóforgalom számára is hajózhatóvá 
teszi a Tiszát. Ehhez bizonyos feltételek-
nek eleget kell tenni.
Nemzetközi szabványok írják elő, hogy 
egy ilyen hajóútnak bizonyos méretű, 
súlyú, merülésű és típusú hajók közleke-
désére alkalmasnak kell lenni az év 
meghatározott időszakában.
Pillanatnyilag a Tisza igen jelentős szaka-
szán nem felel meg ezeknek a feltételek-
nek. A vízszint nagy ingadozása (a 
hosszú kisvizes időszak), kis kanyarulati 
sugarak, szűkületek, sekély gázlók miatt 
csak időszakosan és/vagy kisebb méretű 
vízijárművek számára hajózható. A 
Felső-Tisza (Tiszalök és Záhony közötti 

Nemzetközi hajóút a Felsõ-Tiszán?

Víz, víz, tiszta víz
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szakasza) esetében vízügyes szemmel 
viszonylag kisebb beavatkozásokkal (me-
derkotrás, partfal-stabilizálás, néhány 
kanyarulat átvágása) már teljesíthetőek a 
minimális követelmények. Ezzel szemben 
Tiszalök és Csongrád között nagyság-
rendekkel komolyabb beavatkozásokra 
lenne szükség (alapfeltétel pl. egy újabb 
duzzasztómű építése Csongrádnál). Mivel a 
Tisza bekapcsolása a nemzetközi hajófor-
galomba csak a Dunán keresztül lehetséges 
(a Duna-Tisza csatorna 1948-ban megkez-
dett építését kb. a huszadik kilométernél - 
nem véletlenül - abbahagyták), belátható, 
hogy a Felső-Tisza hajózhatósági fejlesz-
tésének csak akkor lenne értelme, ha a 
Közép-Tiszával kapcsolatos problémák 
„rendezése” belátható időn belül megtör-
ténne.

Milyen érvek szólnak a fejlesztés mellett?
Érdekes módon a legtöbbet hangoztatott 
érv környezetvédelmi jellegű: a hajóval 
történő áruszállítás kevesebb közvetlen 
környezetszennyezéssel jár, mint a vasúti, 
vagy közúti fuvarozás. Pl. a felső-tiszai 
hajózásban szokásosan alkalmazott 400 
tonna hordképességű hajó 10 db 40 tonnás 
vasúti kocsival, vagy 13 db 30 tonnás 
kamionnal váltható ki. (A most tervbe vett 
fejlesztések célja pedig 1500 tonnás 
uszályok közlekedését tenné lehetővé…)
Kisebb tehát a szenynyezőanyag és zaj-
kibocsátás, s nem kell számolni a közutak 
jelentős forgalomnövekedésével stb.

A másik fő érv a folyami szállítás gazdasá-
gossága. Ugyanannyi áru hajón történő 
fuvarozása lényegesen olcsóbb, mint a vasú-
ti vagy közúti szállítás. Persze ez is csak 
bizonyos feltételek mellett érvényesül 
igazán. Egyrészt rendelkezésre kell állni a 
megfelelő infrastruktúrának: meg kell építe-
ni a megfelelő kikötőket és a kapcsolódás 
lehetőségét a közúthoz, illetve a vasúthoz.
Másrészt a fuvarozásnak ez a módja csak 
megfelelően nagy távolság és szállított 
árumennyiség esetében kifizetődő, és figye-
lembe kell venni a szállítás lassúságából 
eredő veszteségeket.

A többi gyakran hangoztatott érv a 
közvetett hatásokra vonatkozik: eszerint a 
hajóútfejlesztéssel munkahelyteremtő be-
ruházások települnek a régióba, fejlődik az 
idegenforgalom, miáltal úgymond fellendül 
a térség.

A tervek szerint Záhony uniós jelentőségű 
kereskedelmi-logisztikai központtá fog 
válni. Elsősorban a keletről (Kínából) vasú-
ton érkező nagy mennyiségű áru fogadó és 
elosztóközpontja épülne itt ki. Ez a vasúti és 
folyami fuvarozás kombinációjára épülő 
áruszállítás jelentős alternatívája lenne az 
eddigi, elsősorban tengeri úton történő ke-
reskedelemnek. Tehát az eddig a nyugat-
európai kikötőkbe özönlő olcsó kínai áru 
egy igen jelenős része a közeljövőben 
Záhony térségénél lépne be az Európai 
Unióba. (Az „új selyemút” tesztelése éppen 
a napokban kezdődött el, egyelőre a vasút-
vasút kombinációra alapozva. 2008. január 
9-én indult el az első konténervonat Kíná-
ból, s 18 nap alatt kellett volna elérnie a 
magyar határt. Ez majdnem sikerült is, de a 
vonatok 3 napot vesztegeltek a kínai-orosz 
határon, majd a cél előtt az ukrán határőrök 
1 napig potyautasokat kerestek a konténe-
rekben.) 

Mivel ezek az érvek elsőre nagyon jól és 
logikusan hangzanak, csábítóak a döntés-
hozók és a közvélemény számára, érdemes 
alaposabban körüljárni őket.

Már maga a gazdaságosság kérdése is 
rendkívül összetett. A hajóút kialakítása 
jelentős közpénzeket emésztene fel (félreér-
tés ne essék: az EU-s pénzek is közpénzek!).
Kérdés, hogy ki lenne ennek a haszonélve-
zője? Ha a meder kapacitását növelve 
nagyméretű uszályokat engedünk a folyóra, 
azzal elsősorban a Távol-Keletről érkező 

Víz, víz, tiszta víz
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áruk piacra jutási feltételeit növeljük. Ezek 
az áruk nagyobb mennyiségben, és vélhető-
en olcsóbban jutnak el a hazai fogyasztók-
hoz is. Ez nyilvánvalóan hátrányosan hat a 
hazai áruk versenyképességére. A szállítás 
„gazdaságossága” tehát nem össztársadalmi 
szinten jelentkezik, hanem egyes, jórészt 
külföldi tulajdonú cégek profitjaként. Miért 
kellene erre a célra közpénzeket fordítani?

Reális-e ugyanakkor a Tiszamenti területek 
fellendülése a hajóforgalom révén? A hivat-
kozási alap rendszerint a Rajna melléke, ahol 
a rendkívül intenzív hajóforgalmú folyó 
mentén fejlett és gazdag települések, ipari és 
kereskedelmi központok sorjáznak.
Azonban a Rajna esete inkább kivétel, mint 
szabály: Európa legfontosabb belvízi 
hajóútja - amely a kontinens első számú 
tengeri kikötőjével áll kapcsolatban - évszá-
zados társadalmi-gazdasági-kulturális fejlő-
dés során vált olyanná, amilyen; s ezért igen 
magas környezeti árat fizetett. Nálunk szin-
te a semmiből kellene létrehozni azokat a 
feltételeket az Alföld közepén, amelyek 
révén legalább néhány Tisza menti település 
profitálhatna az itt zajló hajóforgalomból.

Kikötőket, ipari üzemeket (helyben rendel-
kezésre álló nyersanyag híján?), kapcsolódó 
vasutakat, közutakat, ezeket befogadni és 
„kiszolgálni” képes társadalmi közeget 
kellene teremteni.
Mindezt egy nagyobb hajók közlekedésére 
alkalmas hajóút nem vonzza automatikusan 
magával, noha egyesek mindezt természe-
tesnek veszik (ld. még az autópályák 
gazdaságélénkítő hatásáról szóló, sajnos 
általánosan elfogadott túlzásokat). Bár van 
néhány, a folyó hajózhatóságát távlatilag 
kihasználni szándékozó gazdasági próbál-
kozás, mint pl. a Fényeslitkén épülő acél-
hengermű, de ez sem a helyi nyersanyagokra 
és igényekre támaszkodik, hanem inkább az 
olcsó ukrán acél, az olcsó munkaerő és a 
vasúti infrastruktúra miatt települ ide. A 
folyami szállításhoz pedig ez a létesítmény is 
kikötőfejlesztést igényelne, ami helyben egy 
jelentős kanyarulat átvágásával és egyéb 
járulékos terheléssel járna.
De ezzel már át is tértünk a környezeti 
problémák területére.

A nagy tömegű uszályok szennyezőanyag-
kibocsátása valóban alacsonyabb, mint a 
kamionoké, vagy a vasúté. Már ha feltett 
szándékunk, hogy nagy tömegű árut nagy 

távolságokra akarunk átszállítani hazánk 
területén. Az előzőekben bemutattuk, 
korántsem biztos, hogy ez jó lenne szá-
munkra! De tegyük fel, hogy ezt a tranzit 
forgalmat szeretnénk megvalósítani, a 
lehető legkevesebb környezeti kárral. 
Akkor hát alakítsuk ki a megfelelő 
hajóutat. Mivel is jár ez?
Valóban elhanyagolható a hatása a 
kotrásnak, partfal-stabilizálásnak, me-
derátvágásnak és a többinek? A károk 
tényleges megítéléséhez pár dolgot 
szükséges világosan látni.

A mederátalakítás nem egyszeri esemény, 
nem csak arról van szó, hogy néhány 
élőlénycsoport néhány élőhelyét időlege-
sen megbolygatjuk. A folyamatos hajó-
forgalom azt igényli, hogy a karbantartás 
rendszeres legyen: a meder a lehető 
legkevésbé változzon. Ezzel pedig alap-
vetően beleavatkozunk azokba a folya-
matokba, amelyek miatt a Tisza élővilága 
oly gazdag és egyedi. Ez a folyó, s 
kiemelten a Felső-Tisza névvel illetett 
szakasza rendkívül dinamikus, valóság-
gal élő: a kanyarulatok egyik oldalán 
folyamatosan bontja, „rombolja” a part-
falat (itt függőleges szakadópartok 
képződnek), másik oldalán pedig ho-
mokpadok formájában építi (itt fejlőd-
nek ki természetes szukcesszióval a 
bokor-füzesek, majd a füzes-nyaras 
ligeterdők). Ezek a folyamatok gyorsak, 
pár évtized alatt még a mai körülmények 
között is 50-100 métert is vándorol így a 
folyó medre helyenként. Nyilvánvaló, 
hogy a folyamatos hajózás nem egyez-
tethető össze az ilyen dinamikával: 
egyrészt igen sok közpénzt igényelne a 
folyamatos karbantartás, másrészt olyan 
természeti értékek kerülnének veszélybe, 
melyek pótolhatatlanok.

Víz, víz, tiszta víz

üvS öltõ
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Például hazánkban legnagyobb számban a 
Felső-Tiszán él a szakadópartok üregeiben 
fészkelő védett parti fecske (Riparia ripa-
ria). Ez a faj fészkeléséhez igényli a 
szakadópartok időnkénti megújulását, és 
újak létrejöttét. A folyó szimbolikus 
élőlénye, az Európa nagy részéről már 
kipusztult tiszavirág (Palingenia longicau-
da) lárvái a vízszint alatti agyagos 
partoldalban élnek, legnagyobb számban 
éppen a partifecskés falak megfelelő 
részein. A kotrás a halak ívását zavarja, a 
homokpadok kialakulásának lelassulásával 
pedig a természetes szukcesszióban tör-
ténnek előreláthatatlan változások: a 
vegetáció megújulóképessége romlik. 
A hajók által keltett természetesnél 
erősebb hullámzás és megváltozott 
áramlási viszonyok zaklatják a folyófenék 
és a litorális régió élőlényeit, egyes élőlény-
csoportok (pl. szitakötők) kifejlődését 
pedig egyenesen ellehetetleníti. A megnö-
vekvő hajóforgalommal a lehetséges havá-
riaesemények esélye is nő, egy-egy baleset 
esetén szennyezőanyagok kerülhetnek a 
vízbe. A vizionált iparszerű fejlődés 
szintén újabb szennyezőforrások megtele-
pedését jelentheti.

Sokak számára a természetes élővilág 
csupán dekoráció a folyó mentén. Pedig a 
természetes dinamikába való belepiszkálás 
káros hatásainak ezek az érzékeny és ritka 
fajok csupán indikátorai: sokkal hosszabb 
távú és mélyebbre ható veszélyeket 
jeleznek előre. Az Európai Unió ébredező 
előrelátásának jele, hogy a legfontosabb 
természetes élőhelyek számára közösségi 
jellegű természetvédelmi politikát hozott 
létre. Ez a Natura 2000 hálózat, melybe a 
teljes felső-tiszai hullámtér is beletartozik.
Magyarország nemzetközi kötelezettsége-
ket vállalt, hogy az itt található természeti 
értékeket megőrzi, fejleszti. A hajóút 
fejlesztése esetén alapvetően megváltoz-
tatjuk a folyó, mint élő rendszer viselkedé-
sét, ez a természeti örökség megvédésének 
esélyeit akár el is lehetetlenítheti.

Végül térjünk rá a turizmus kérdésére. 
A Felső-Tisza jelenleg a hazai evezős 
turizmus egyik fellegvára. A kajakosok-
kenusok a természetben minimális zava-
rást okozva, egyszerre kis távolságokat 
megtéve haladnak. A túra jellegénél fogva 
a résztvevők szinte minden útba eső 
vendéglátóhelynél megállnak, ezáltal is a 
helyi vállalkozók megélhetéséhez járulnak 
hozzá. Nem kétséges, bőven vannak még 
fejlesztési tartalékok (igényesebb szállás-
helyek, jobb kikötési lehetőségek, kulturá-
lis programok), ami ténylegesen az itteni 
települések fejlődését is szolgálná. 
A jelentősebb hajóforgalom megindulása 
a folyó turisztikai vonzerejét erősen 
csökkentené. Méretes uszályok mellett 
nem szívesen evez senki sem, de várható-
an a kerékpárosok, vagy a strandok ven-
dégei sem rajonganak a témáért. A hajóút 
fejlesztését támogatók viszont egy másfaj-
ta irány: a kishajós turizmus fellendülését 
várják. Ez egészen más tészta. A nagyobb 
zajjal, erős hullámveréssel járó (ezért ke-
vésbé természetbarát), emellett költséges 
kishajózást csak egy kiváltságos réteg 
engedheti meg magának. A megtett 
távolságok nagyobbak, a kikötés nehéz-
kesebb, a közönség „igényesebb”, ezért a 
turistákból élő kiszolgáló létesítmé-
nyeknek csak kisebb hányada részesülhet 
az esetleges áldásokból. Tessék választani!
De vajon a mi kezünkben van-e a választás 
és döntés lehetősége?

Az E-misszió Egyesület hosszabb idő óta 
figyelemmel kíséri a fejleményeket, és a 
lehetséges fórumokon kifejti véleményét. 
Szeretnénk, ha tudatos állampolgárként 
minél többen aktívan, tudásukkal, szakér-
telmükkel, tapasztalataikkal élve befolyás-
sal lennének a folyamatokra.

Álláspontunk szerint a hajózásnak és a 
folyami áruszállításnak megfelelő keretek 
között megvan - mint ahogy mióta ember 
él ezen a vidéken mindigis megvolt - a 
helye a Tiszán. Azonban a múlt erőszakos 
természetátalakító tevékenységeiből ta-
nulva nem szeretnénk, ha a folyót igazíta-
nánk a mi eltúlzott méretű akaratossá-
gunkhoz és uszályainkhoz. A Tisza alap-
vető jellegénél fogva csak kisebb méretű és 
kapacitású folyami hajózásra alkalmas, s 
ha ezen az adottságon a köz pénzén 
erőszakot akarunk tenni, azért utódaink, 
de még mi is súlyos árat fogunk fizetni.

Dr. Szigetvári CsabaSüvöltõ
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Diadalmaskodott a lakosság környezet-
tudatossága...

Magyarországon évente több tucat adótor-
nyot húznak fel a mobilszolgáltatók arra 
hivatkozva, hogy lefedettségüket javítani, 
szolgáltatásukat bővíteni szükséges. 

Nyíregyházán öt torony építését kezdemé-
nyezte az egyik mobilszolgáltató. Az aggó-
dó lakosok az E-misszió Egyesület Tanács-
adó Irodájához fordultak. A Városvezető-
ség által meghirdetett lakossági - teltházas - 
fórumon örömmel tapasztaltuk, hogy a 
lakosság környezettudatossága ebben az 
ügyben olyan szintű, hogy saját érdekeit is 
meg tudja védeni. Két építendő torony 
körzetében élők aláírásukkal igazolták 
ellenérzésüket és tiltakozásukat. Az alpol-
gármester ezt átvéve és elfogadva azt a hatá-
rozatot hozta, hogy ezen a két helyszínen 
nem fognak megépülni a bázisállomások.

Abban a kérdésben, hogy ezek a tornyok 
egészségkárosító hatással rendelkeznek-e 
vagy sem, eddig egyik fél sem tudta kellően 
bizonyítani. Mai tudásunk alapján sem meg-
cáfolni, sem bebizonyítani nem tudjuk a 
mobiltornyok egészségkárosító hatását, 
hiszen a hatások folyamatosan alakulnak ki, 
kockázatukat más környezeti tényezők - 
mint a dohányzás, a stressz, az alkoholfo-
gyasztás, a levegőszennyezés - is befolyá-
solják. Véleményünk az, hogy amíg a tudo-
mány a nem ionizáló sugárzás ártalmassá-
gán (ártalmatlanságán) vitatkozik, addig 
talán nem ártana óvatosabbnak lenni.

A szolgáltatóktól és az ún. „független 
szakértőktől” rendszerint azt hallhatjuk, 
hogy a mikrohullámú sütők és mobil 
készülékek, televíziók sokkal nagyobb 
sugárzási teljesítménnyel bírnak, mint ezen 
bázisállomások. Ez vitathatatlan - minden 
elektromos készüléknek van elektromág-
neses kibocsátása, ún. elektroszmog alakul 
ki (tanulmányok szerint a villanyborotva az 
egyik legnagyobb sugárzási erőséggel 
rendelkezik), de ezen készülékek használa-
tát mindenki saját maga szabja meg. Nem 
mindegy, hogy az adott sugárzás mennyi 
ideig, milyen távolságból, mennyire egész-
séges emberre fejti ki hatását (a gyerekek, a 
változó korban levő hölgyek és az állapotos 
nők sokkal érzékenyebbek). 

Mint környezetvédelmi szervezet, nem 
vonjuk kétségbe a mobiltelefon vitat-
hatatlan előnyeit. 

Nem könnyű eldönteni, hogy mi a 
fontosabb, a technikai fejlődés, vagy 
félelmünk legyőzése az esetleges káros 
hatásoktól. Annyi biztosan állítható,  a 
tornyok a közeli ingatlanok értékét 
csökkentik és szerkezetük csúfságából 
eredően tájképromboló hatásúak. 

A tornyok telepítésével kapcsolatosan 
még vannak joghiányosságok és prob-
lémák,  gondolunk itt arra, hogy a házak 
tetejére épített 6 m-nél alacsonyabb 
tornyok telepítésénél és bővítésénél az 
építési engedély kötelezettség nem áll 
fenn. Ez hiba, mert „ami nem látszik az 
nincs” elv nem fogadható el, hisz ezen 
állomások is ugyanúgy működnek, mint 
földre telepített társaik. Felhívjuk a 
figyelmet, hogy a bővítés határtalan a mai 
fejlődő világban, és sajnos nem az a 
tendencia, hogy a meglévő tornyokat 
használjuk ki, inkább az, hogy újakat 
telepítünk a régiek bővítése mellett, 
korlátot húzni a jelenlegi szabályozás 
mellett csak a létesülendő állomások 
esetében lehet. 

Üdvözöljük a Városvezetőség hozzáál-
lását, hogy csak abban az esetben 
támogatják a beruházást, ha az a szakha-
tósági követelményeknek megfelel és ha 
nem ütközik lakossági ellenállásba, és 
ennek érdekében megszerveztek egy 
fórumot.

Köszönjük az érintett lakosok felkészült-
ségét, kitartását és elkötelezettségét, 
örülünk, hogy kiálltak érdekeik védelme 
mellett.

Biztosak vagyunk benne, hogy a kor 
technikai rohanásában szinte „percek” 
kérdése a mindenki számára megfelelő 
megoldás megtalálása. A demokrácia 
rendszerint lehetőséget ad arra, hogy 
összefogva beavatkozzunk a döntésekbe, 
hogy egy szolgáltatást szeretnénk-e vagy 
sem; de ne felejtsük el, azt, hogy milyen 
egészségesen és környezettudatosan 
élünk a mindennapokban, csak mi 
magunk döntjük el.

Tömöri László

“Mobil tornyok, stabil félelmek”

Határtalan láthatalan

üvS öltõ
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2.
Aztán egyszer csak, pár évszázada az ember 
rátalált a föld alatti hatalmas halálraktárakra 
(elbomlott szerves élet a szén, olaj, gáz) és rá-
szabadította az óriási halálmennyiséget a 
felvilágra. Ettől iszonyúan felgyorsult az 
élet és halál körforgása, ráadásul visszafelé 
forog, a halál-túláradat miatt az oxigén-életre 
nézve halált osztóan. Az ipari és mezőgazda-
sági forradalom alapja a vulkánszerűen kitört 
pöcegödör.

A trágya növényi életet táplál, de a hirtelen 
és óriási mennyiség cunamiszerű, abnor-
mális hullámot kelt. A műtrágya sokszorosa a 
normál trágyának, így az ezzel és az olaj 
energiájával (gépesítés, öntözés, kemizálás) 
sokszorosára növelt élelmen (a lassú 
élelem-termelő képessége miatt kiirtott erdő, 
növényzet és vadvilág helyébe telepített 
intenzív gabonatáblák stb. termésátlagain) 
robbanásszerűen nő az ember- és 
háziállat állomány, s ez a populáció őrült 
mennyiségben tovább termeli a trágyát, a 
széndioxidot és metánt (3), szennyezi a 
vizeket, a légkört, talajt, megbolondítja a 
klímát ...

(3) A széndioxidnál húszszor erősebb üvegház 
hatású metán kibocsátása is szorosan kapcsolódik a 
népesség növekedéséhez, például a kérődzők 
tenyésztése, műtrágya, rizstermesztés.

3.
Az olajfelhasználás milliós nagyságrenddel 
gyorsabb, mint a keletkezése volt. Miért nem 
lassan, szabályozottan használta föl az 
ember a trágya-raktárat?

Mert egyrészt "állatként" túlszaporodott. 
Nem szó szerint, hiszen az élővilág fejlettebb 
szintjein különféle fékek és visszacsatolások 
lassítják a túlszaporodást. Az emberi civilizá-
ciók nagy részében (4) viszont a hatalmi 
érdekek (5) erőltették a túlnépesedést, 
elfojtották a természetes fékeket.

(Szerencsére ma már minden érdek az évente 
százmilliónyi, a párok által nem-kívánt foganás 
megelőzése mellett szól, csupán az emberré válás 
evolúciós folyamatában meg kell tanulni felelősen 
bánni a nemzés képességével, föl kell ismernünk 
helyzetünket és érdekeinket.)

A hatodik nagy kihalás a földi élet történetében I. 

Ökofilozófiai eszmefuttatásÖkofilozófiai eszmefuttatás
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Shanghai

Tokió - strand

1.
Az élet és halál körforgása: életet eszünk és 
enyészetet adunk ki, ami újra életet táplál.

Kicsit pontosabban:
- a növényi élet,
- az állati élet és
- a halál (enyészet, trágya)

hármasának körforgása napenergiával mű-
ködik: nagyon leegyszerűsítve, az állatvilág 
részeként növényi életet eszünk, s trágyát 
adunk ki, ami újra növényi életet táplál. (1)

E körforgás sebessége hullámzó, de iránya 
van, az oxigén-élet evolúciója, mely lassan 
változtatja a bioszférát, s az utóbbi párszáz 
millió év során apránként halált (2) vont ki 
belőle: 

- egyrészt a körforgásban továbbra is részt 
vevő talaj képződik az enyésző életből,

- másrészt e hatalmas körforgás apránként 
széndioxidot és metánt visz a felszín alá 
(szén, olaj, gáz, fagyott metán stb.).

Ez a fajta természet az oxigén-életnek 
kedvez, pl. emlősök, s ember fejlődnek ki. Az 
ember is életet eszik és trágyát ad ki, része a 
lassan változó, évszázmilliók óta működő 
folyamatnak.

(1) Ld. Balogh János professzor és a kínai paraszt 
története: a vendég kapott enni, ne menjen tovább 
anélkül, hogy dolgát el ne végezné a budiban, hogy a 
paraszt gazdaságának visszaadja, ami jár. 
E hatalmas szénkörforgásban természetesen részt 
vesz a kőzetek keletkezése és mállása - a szén nagy 
része a Föld hőmérsékleti viszonyai közt karbonát 
formában a kőzetekben van -, a vulkanikus tevé-
kenység , az óceáni áramlatokkal változó 
szénegyensúlya a tengervíznek, stb. A talajbaktéri-
umok tevékenysége e szempontból az állati élethez 
sorolható.
A ragadozók, élősködők stb. csupán egy kis belső 
fordulat az állatvilágon belül.

(2) Az élet és halál szó itt az ember és hasonló élő-
lények szempontjából szerepel. Más létformáknak 
akár épp élet lehet az, ami az embernek halál. Újra 
előtérbe kerülhetnek a Föld rejtett zugaiba 
visszahúzódott, nem oxigén alapú életformák is.



Másrészt túlfogyasztás alakult ki a túl-
népesedés okozta egyre nagyobb ver-
sengésben (az egy ideig gyorsan bővülő 
erőforrásokért). Ráadásul manapság (ami-
kor a Föld kapacitását kinőve már egyre szű-
kösebb erőforrásokért folyik a versengés) ez 
egyre inkább kényszerű fogyasztássá vá-
lik (ami nem javítja az életminőséget, de 
nélküle a cég, a dolgozó lesüllyed a piacon ill. 
munkaerőpiacon).

(Szerencsére az emberi élet értékét, értelmét, élveze-
tét a nem-anyagi kincsekben, szeretetkapcsolatok-
ban, lelki-szellemi élményekben való gazdagság 
adja. Aki ezekhez felnő, szerény anyagi szinten is 
jobb életminőségben élhet, mint a még anyagi szinten 
versengők.)

Harmadrészt egyre több anyagra-ener-
giára van szüksége ahhoz, hogy elszige-
telje magát a "kipufogócső" rosszabbik vé-
gétől: épületekkel és autókarosszériákkal, 
légkondival és hangszigeteléssel, víztisztító 
művekkel és szemét eltávolító hálózatokkal, 
egészségügyi és biztosítási rendszerekkel, 
zárakkal és őrökkel, határokkal és had-
seregekkel, ingázással és üdülésekkel, 
megszépítő médiával és távolságot tartó 
kommunikációval, bürokráciával és tö-
megélet szabályozásokkal stb. próbál élhető 
mikrokörnyezetet teremteni magának a 
túlzsúfolódó és tönkremenő civilizációs 
környezetben. (6)

(Szerencsére természetesebb, kevéssé erőforrás-
igényes módjai is vannak a zsúfoltságból és romló 
civilizációs környezetből való kivonulásnak.)

(4) Számos törzsi civilizáció egyensúlyban tartotta 
népességét a természettel, de a túlszaporodó civilizá-
ciók ezeket többnyire elpusztították: erről szól pl. a 
"Káin megöli Ábelt" bibliai története (vö. Daniel 
Quinn: Izmael).
Gyakran viszont a létszámban legyőzött civilizáció 
kultúrája civilizálta az anyagiak terén győztes 
túlszaporodókat. A gén-evolúció az utóbbi 
ezredévek során egyre inkább lemaradt a mém-
evolúció mögött. Szerencsére egyre több szubkultú-
rára jellemző, hogy az emberek nem a génjeiket, 
hanem a mémjeiket törekszenek örökíteni.

(5) Sok olcsó rabszolga, jobbágy, munkás, katona, 
alattvaló kellett építőkőnek magas társadalmi 
piramisokhoz. A géprabszolgák korában már 
senkinek nem érdeke a túlnépesedés, de a sokezer 
éves kulturális, morális, vallási, ideológiai stb. 
elfojtások miatt hosszú a népességrobbanás fékútja.

(6) Az elszigetelés persze sose tökéletes, így alkal-
mazkodni is próbál, egyre inkább "halálfalóvá" 
torzul, némely mutációi lassan már jobban kedvelik 
a benzingőzt, zajt, zsúfoltságot, mint a természetet. 
Hiszen a helyzet a széndioxidot, eutrofizációt stb. 
kedvelő létformáknak kedvez.

4.
A cunami-hullám tehát végighalad a körfor-
gáson: a trágya-gejzír növényi élelem 
hullámot gerjeszt, azon az ember- és 
háziállat-állomány szaporodik sáskajá-
rásként, s hulladéka elönt mindent.

Mindez az erőszak növekedésével, 
mérhetetlen biztonsági és fegyverkezési 
kiadásokkal is jár. A Biblia szerint az 
özönvíz oka a túlszaporodás, s az ennek kö-
vetkeztében növekvő erőszak volt. Konrad 
Lorenz szerint az emberiség első számú 
halálos bűne a túlnépesedés, ami ag-
resszióhoz vezet. Lehet a vízözön egy 
erőszak-özön metafórája, ami egyszer már 
elpusztította az emberiség jelentős részét?
(7)

(Szerencsére terjed a „make love, not war” 
gyakorlatiasan kiegészített változata: szeretkezz, 
de ne csinálj véletlen nemzést, nehogy háborúznod 
kelljen! „Boldogok a szelídek, mert övék lesz a 
Föld.” Máté evangélium 5,5)

(7) A vicc szerint Isten csak azért nem küld újabb 
vízözönt, mert az első se vált be.
Küldött helyette trágya-özönt? Semmiképp. Víz-
özönt se küldött. A természet a maga törvényei 
szerint működve szolgálja a teremtés célját.
Nem konkrétan ökológiai vonatkozásban, de a 
vízözönhöz kapcsolódik Weöres Sándor: Jóslás a 
trágyaözönről c. írása is.
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5.
Látszólag még nincs nagy gond. A megso-
kasodott oxigén-élet mindent elöntő hulla-
déka tovább növeli a trágya-bőséget, ebből 
még több élelem lehet stb. Felgyorsult az élet 
körforgása, intenzívebb életet lehet élni, csak 
a gyengébbje pusztul, aki nem bírja a 
versenyt. A feltörő olaj-gejzíreket az ember 
nem halál-özönnek tekintette, hanem az 
életet intenzívebbé tevő energiaforrásként 
örömmel fogadta.

Az eddigi öt nagy földtörténeti kihalás 
emberi közreműködés nélkül történt, de a 
rétegvizsgálatok szerint mind az ötnél a 
szénkörforgás cunamiszerű hulláma jelentős 
szerepet játszott.

Mi az ember különleges szerepe a hatodik 
kihalásban? Hogy az olajfeltörést maga 
idézte elő, élelembe tudta fordítani (tuda-
tosan) s túlszaporodásba (tudatlanul).
Persze az energiabőség elképesztő pazarlás-
hoz vezet, az emberi tevékenység hatékony-
sága nagyon gyenge, pl. a tengeri halászathoz 
13-szor annyi fosszilis energiát használ föl, 
mint amennyi kalóriát a kifogott halhús ad.
(8) A túlnépesedés miatt végtelenül fölerő-
södött versenyben csak ilyen pazarlással lehet 
felül maradni.

(Szerencsére lehet egy másik, fontosabb dimenzióban 
fejlődni, távol maradva ettől a versenypályától. Az 
élet értelme az, ami túléli a halált.)

(8) A halászmadarak már 13-szor nagyobb haté-
konyságnál is egyből éhen pusztulnának, azaz 
amikor pont annyi kalóriát használnának el a 
halászathoz, amennyit a kifogott halból nyernek.
Húsevőkből általában nagyságrendekkel kevesebbet 
tud eltartani egy adott terület, így az általános „több 
megélhetés vagy több szaporodás?” kérdés 
konkrétumai közt a „több hús vagy több száj” is 
szerepel.
A „kocsi vagy kicsi” kérdés is ide tartozik, mert a 
szaporodás anyagi természetű dolog, amely verseng a 
Föld eltartóképességéért más anyagi természetű 
dolgokkal (pl. étkezés, mozgás). A gyermekszeretet 
természetesen nem anyagi természetű dolog, éppen 
ezért nem is mennyiségben nyilvánul meg, hanem 
minőségben, gondosságban (pl. a nemzésre felké-
szülésben). A magyar szólások közt a „szereti a 
bort” nem borkedvelőt jelent, hanem iszákost. 
Hasonlóan pejoratív az a gyermekszeretet, amely 
mennyiségre törekszik.

Simonyi Gyula
folytatás következik…

Az írás teljes terjedelmében letölthető 
honlapunkról: www.e-misszió.hu 

Minden megnyilvánulásod, mely szépen, 
üdén, szabadon kibontakozik: ajándékod; 
minden megnyilvánulásod, mely mohósá-
godtól bűzlik: ürüléked. Bármelyikünkből 
sokkal több salak fakad, mint adomány, s ez 
ellen nincs más segítség, mint hogy salakun-
kat eltakarítjuk; ehelyett az európai ember 
kezdettől fogva és mindinkább ürülékéből 
rendszert, törvényt, erkölcsöt épít, amit 
fegyverrel, pénzzel, hatósági pecséttel, 
rangos testülettel őriz, és mindenkitől meg-
követeli, hogy e bélsár-palotákhoz és 
ünnepélyes ganajszobrokhoz igazodjék.
Ezek folyton repedeznek, omlanak, általá-
nos bűzt és viszketegséget terjesztve; s egyre 
több, frissebb, puhább ganajjal kell toldani-
foldani őket. Lassanként az emberiség egész 
ürülék-metropoliszt emelt maga fölé, mely 
most, a huszadik században ráomlott a 
gazdáira. Ahogy valamikor az eget ostromló 
óriássá nőtt emberiségre tűz- és víz-özön 
zúdult, most a ganajimádóvá törpült 
emberiséget utolérte a trágya-özön.
Évszázadokig nem lesz egyéb, mint fojto-
gató bűz, mocsokban evickélés, háborúzás 

Jóslás a 
trágyaözönrõl

durrogó, rotyogó, trágyaszagú fegyve-
rekkel a régi fényes fegyverek helyett, míg 
a ganaj-kor embere ki nem pusztul. Aki 
az egész földgolyóból pöcegödröt 
csinált, most belefullad.

Mit lehet tenni a trágya-özön ellen? 
Orrunkat befogni, semmi egyebet. Mert 
aki valamelyik ganajtornyot le akarja 
bontani, csak egyik helyről a másikra 
hordja és közben maga is szaporítja a 
rondaságot. A trágya-özön magától fog 
lefolyni, lassan, míg a trágya-korszak 
embere az utolsóig bele nem fullad.
Aki bármilyen iránynak, rendszernek, 
emberi kigondolásnak szívvel-lélekkel 
behódolt, azt elborította a trágya-özön; 
aki a tiszta érzést, szabad látást, örök 
mértéket őrzi, bárkában lebeg a trágya-
özön felett. S ahogy a vízözön után 
megjelent az égen a szivárvány, jeléül, 
hogy vízözön nem lesz többé: majd 
megjelenik az égen a tiszta fehérnemű, 
jeléül, hogy trágyaözön nem lesz többé.

Weöres Sándor

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   
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Január második felében, 22-24-ig a 
Kárpátok Alapítvány Egerben székelő 
magyarországi irodájának szervezé-
sében kétnapos NGO fórumon vettünk 
részt a lengyelországi Sanokban. 
Magyarországról mintegy 20 fő kelt útra 
ezen alkalomból, s élvezhette a Schengeni 
Egyezmény nyújtotta szabad átkelést a 
korábbi határállomásokon. A kora esti 
órákban érkeztünk meg a rendezvénynek 
helyet adó Bona szállóba, ahol már a 
szinkrontolmácsok kabinjai is sugallták a 
nemzetközi hangulatot. Ez tovább erősö-
dött a közös vacsora során tapasztalt nyelvi 
kavalkád által. A fórumon ukrán, román, 
cseh, szlovák és lengyel szervezetek 
képviselői vettek részt, az egymás nyelvét 
nem beszélő idősebbek az orosz, míg a 
fiatalabbak az angol nyelvben találták meg 
a közös nevezőt. Vacsora után rövid város-
nézésre indultunk az esti fények díszítette 
belvárosba.
Sanok Lengyelország délkeleti szegletében 
fekvő kisváros, közel a szlovák és az ukrán 
határhoz, a Kárpátok Alapítvány lengyel 
szervezetének központja.  A település a 
San folyó mentén, a Beszkidektől északra 
fekszik, látképét kisebb-nagyobb dombok 
határozzák meg, egy ilyen magaslaton 
található az óvárosi rész a jellegzetes 
négyszögletes főtérrel, s az innen kiágazó 
keskeny, hangulatos utcácskákkal. 
Sanokban található Lengyelország legna-
gyobb szabadtéri múzeuma, mely több 
mint száz, a hagyományos építészetet be-
mutató épületet sorakoztat fel, s mutatja be 
a lengyel-ukrán határvidék lakosságának 
kulturális érdekességeit.
A város szülötte Zdzislaw Beksinski 
festőművész, akit Salvador Dali mellett a 
második legjelentősebb szürrealista alko-
tónak tartanak. Kiállítása a folyó fölé 
magasodó várban tekinthető meg. Szintén 
a vár ad otthont a városi múzeum több 
száz darabos ikonkiállításának.
A város nevét adó San folyónak magyar 
vonatkozású érdekessége, hogy egyes 
források szerint itt esett el Gyóni Géza, 
jeles katonaköltőnk, a „Csak egy éjszaká-
ra…” című vers szerzője. (Más források 
szerint Przemysl ostrománál hadifogságba 
esett, s egy krasznojarszki fogolytáborban 
hunyt el.)

Civil Fórumon Lengyelországban 
A hivatalos program 23-án reggel, az Alapítvány Kárpáti Ház elnevezésű 
új irodájának megnyitójával kezdődött. Ezt követően indult maga a 
fórum, a helyi Kárpátok Alapítvány elnöke, a polgármester, majd a 
lengyelországi norvég nagykövet köszöntötte a résztvevőket. 
A megnyitót követő előadások alapján képet kaphattunk a résztvevő 
országok fejlesztési ügynökségeinek munkájáról, a különböző forrásból 
származó támogatások felhasználásáról. Hallhattunk a civil szervezetek 
ezen forrásokkal kapcsolatos problémáiról, illetve arról, hogyan lehetne 
ezeket a támogatásokat hatékonyabban felhasználni.
Este a Kárpátok Alapítvány díjkiosztó ünnepségét tartották, melyen az 
„Emberekről az emberekkel” című program legjobb önkormányzati és 
civil együttműködést eredményező projektjét ismerték el. Az ünnepséget 
népzenei műsor követte, melybe lassacskán minden ország résztvevői 
bekapcsolódtak, s igazán vidám hangulat kerekedett.
24-én a Kárpátok Régió legjobb nemzetközi projektjeinek bemutatóját 
nézhettük végig. Délutánra munkacsoportok alakulása és projektötletek 
kidolgozása volt ütemezve a napirend szerint, mi ennek a kötelességünk-
nek már csak hazafelé, a buszon tettünk eleget, s másnap a kész anyagot 
továbbítottuk a szervezőknek.
Anélkül, hogy túl akarnánk ragozni az ilyen nemzetközi fórumok szakmai 
fontosságát, azért valóban rendkívül hasznosnak tartjuk ezeket. Nem 
elsősorban az előadásokra gondolunk, hanem arra, hogy mennyi ismeret-
séget lehet alakítani, együttműködések születhetnek, ötletekre lehet 
bukkanni, amit mindenki magával vihet és hasznosíthat a saját lehetőségei 
szerint. És van valami különös, bizsergető érzés, amikor a hat országból 
érkezett majd másfélszáz résztvevőn végigsuhan a tekintet, és érződik a 
levegőben a tenni akarás, s hogy ezeknek az embereknek - és azoknak, aki-
ket képviselnek - van valamilyen közös gyökerük, valami, ami összeköti 
őket.
Köszönjük lengyel házigazdáink vendégszeretetét, kedvességét, lelkese-
dését, és a magyar szervezőknek a részvételi lehetőséget, az élményeket, a 
kis „kóstolót” a Kárpátokból. Botos István Csaba

Munkatársunk beszámol

Sanok látkép



Érintettségem révén kiemelek két fajt, 
melyekkel illusztrálhatom a veszély okát, 
jellegét és nagyságát. Hüllőkről van szó.
Olyan hüllőkről, amelyek az európai fajoknál 
jobban tolerálják a hideget, és nem csak 
konkurenciái, de jellemzően fogyasztói is 
honos társaiknak.

Miért kerülnek ezek az állatok a vadonba?
Két jellemző ok van, a szökés és a „túl-
növés”. 
A szökés felelőtlenség. A túlnőtt, megunt, 
vagy más okból fölöslegessé vált állat 
kiengedése már bűncselekmény. Ez nem 
költői túlzás, meg lehet nézni a vonatkozó 
törvényekben.
Bűn akkor is, ha a gazda merő humanitásból 
engedi el az állatot, vagy mert azt hiszi, jobb 
neki kint - ami esetleg igaz is lehet -, vagy mert 
azt hiszi, a tél úgyis elpusztítja. Ez utóbbi 
ráadásul álszentség lenne. Az agyonverés 
lassú és távirányított változata.
A tárgyalt állatok viszont túlélők. Olyan 
helyre kerülnek, ahol hamar megtalálják a 
helyüket, és az erősen degradált természeti 
környezetünket tovább rongálják. 
Újra ki kell emelnem, hogy nem önszántuk-
ból! Az ember adta meg nekik az esélyt, ők 
csak élni akarnak. Ezért megpróbálják 
meghódítani az „új hazát”. A hódítás módja 
változó, de alapvetően két jellemző formája 
van. A lokális csapás és a totális tarolás.
 
Lokális csapás
A királysikló és társai olyan nemzetséget 
képviselnek, ami a legtöbb környezethez 
toleráns, és ami fontosabb, hüllőevő fajok-
ból áll. Sok faj igen nagyra nő, nem ritka a két 
méter feletti állat. Ráadásul minden nehéz-
ség nélkül meg tudnak enni önmaguknál 
nagyobb kígyót is.
Nem nehéz elképzelni azt a megrökönyö-
dést, amit egy kb.180 cm-es királysikló vált ki 
a herpetológusból, amikor a fokozottan 
veszélyeztetett és igencsak ritkuló haragos 
sikló egyetlen számottevő hazai élőhelyén 
találkozik vele. Egyetlen ilyen állat egy-két év 
alatt kiirthat egy lokális, lehatárolt csoportot.
Egyes nagyobb haragos és erdei siklók aktív 
időszakukban meg tudják védeni magukat, de 
mivel sokkal hamarabb vonulnak el téli álom-
ra, félig, vagy teljesen hibernált állapotban 
védtelenekké válnak. A kisebb méretű 

Európa egykori hódítását az amerikai 
kontinens egyes lakói napjainkban visz-
szafizetik. Kéretlenül, akaratlanul, de 
ijesztő vehemenciával.
Ezen hódítók nem marcona férfiak, hanem 
ártatlannak, sokszor bájosnak látszó állatok, 
házi kedvencek. Nem kalandvágyból, nem is 
természetes terjeszkedési kényszerből jöttek. 
Hozták őket. 
A civilizált ember azon vágya miatt, hogy 
körülvegye magát olyan élőlényekkel, 
amelyek el tudják viselni őt. Fontos, hogy 
szépek, veszélyesek vagy ijesztőek, egyszóval 
különlegesek legyenek, és tartásuk a leg-
kisebb kellemetlenségeket okozza gazdájuk-
nak. 
Ez még nem lenne probléma, ha a kereske-
delem etikus és szakszerű lenne. A tények 
nem ezt támasztják alá. Számos faj került a 
kihalás szélére, mert állományaik nagy részét 
befogták. Mivel a befogás és az eladás között, 
sokszor igen hosszú idő telik el, és az állatok 
ritkán kapják meg az optimális ellátást, a 
szállítás és tárolás közbeni mortalitás igen 
magas. 
A végül megvett állatok jelentős része nem 
egészséges.
Ezt a problémát a fajok eredeti élőhelyén 
lehet regisztrálni. Napjainkban számos 
egyezmény szabályozza a kereskedelmet, sok 
faj tartása engedélyköteles. (lásd: Washing-
toni Egyezmény; CITES; stb.)

A mi gondunk a túlélők egy részével van.
Főleg azok a fajok problémásak, amelyek 
nagy tűréshatárral rendelkeznek, nincs 
egyenrangú endemikus konkurenciájuk.
A teljesség igénye nélkül, néhány kiemelhető 
faj: mosómedve,vörösfülű ékszerteknős, 
lágyhéjú teknős, királysikló, aranyhal és 
számos ragadozó hal, stb.
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hüllőknek semmi esélyük nincs ezzel a profi-
val szemben. Tulajdonképpen kijelenthet-
jük, hogy hazánkban nincs olyan kígyó, vagy 
gyík, ami hosszú távon el tudná viselni ezen 
faj jelenlétét.
Márpedig egyre több egyed kerül ki. Mit 
tehetünk ellene? Szinte semmit.     

Totális tarolás
Az előzőnél átfogóbb csapást jelent az 
ékszerteknősök és néhány másik víziteknős 
faj tömeges elterjedése. Ezek a fajok gya-
korlatilag mindent kibírnak. Agresszívek, 
anyagcseréjük gyors, ezért sokat esznek, 
nekitámadnak mindennek, amit elméletileg 
legyűrhetnek.
Téli álmuk közel sem olyan mély, mint a 
honos mocsári teknősé és tapasztaltuk, hogy 
képesek kienni őket páncéljukból, ha nincs 
más táplálék. Ez radikális konkurencia 
amúgy is csökkenő mocsári teknős állomá-
nyainknak. Ráadásul a közös táplálékforrás-
ból is nagyságrendekkel többet fogyaszt a 
hódító faj. Végső csapás, hogy a frissen 
kikelt teknőcöket is megeszik. Azt hiszem, 
ezek a tények kellően rávilágítanak arra, 
hogy miért tűnik el az őshonos faj Európa 
azon részeiről, ahol az ékszerteknős meg-
vetette a lábát.
Sokan meglepődnének, hogy apró házi-
kedvencük mekkorára tud nőni, ha kint él és 
nem a száraz teknőctápot kapja enni.
Olyan csapás ez, amit nemcsak a konkuren-
sek éreznek meg, mivel a nagyobb állatok 
rácsapnak a halakra, siklókra, vízimadarakra, 
sőt egyes kisemlősökre is.
A fokozatos élőhely-degradációk miatt a 
mocsári teknősök amúgy is komoly 
védelemre és rehabilitációra szorulnak. Az 
ékszerteknős pár év múlva szinte teljesen 
kiirthatja.
Ennél radikálisabb hódítást csak a halak értek el. 
A több hazai vízben elvégzett mintavételben 100 
kifogott halból 65-75 példány nem európai faj volt. 
A többség főleg ázsiai és amerikai faj volt, néhány 
afrikai elemmel.

Némi elrettentésként megemlítem még az 
aligátor teknőst, ami potenciális veszélyt 
jelenthet emberre is. Ennek a fajnak is egyre 
több egyede kerül elő a szabadból. Találtak 
áttelelt példányokat is.

Mit tehetünk ellenük? Szinte semmit.

Elgondolkodtató, tehát el is gondolko-
dom. Haragszom ezekre az állatokra?
- Nem. Kifejezetten kedvelem őket.
Nálunk is lakik belőlük egy pár, így ismer-
ve szokásaikat, alkalmazkodóképességü-
ket, az életben maradáshoz szükséges 
veleszületett intelligenciájukat, azt mon-
dom, minden tiszteletet megérdemeltek.
Mégis ellenségként kell kezelnem őket a 
vadonban. Abból a valós, vagy romanti-
kus elgondolásból, hogy megvédjük 
hazai fajainkat, háborút viselünk.  
Ez újabb morális válságot indít bennem. 
Saját fajomat nem tartom többre bár-
mely más fajnál. Az embert éppúgy a 
természet szerves részének tekintem, 
mint a fedeles dögbogarat.

Így ha a tárgyalt fajokat az ember hozta, 
vajon nem természetes volt-e a folyamat. 
Vajon nem az evolúció új lehetőségei 
teremtődnek meg az ilyen stabil fajok 
által? Ezt az eszem kérdezi.

Nekem megvan a saját véleményem, de 
azt most nem írom le. 
Ha valaki válaszolni akar a kérdésre, 
tegye meg. 

Természetvédelem a mindennapokbanTermészetvédelem a mindennapokban
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Királysiklók

Mocsári teknős 
(Emys orbicularis)

Somlai Tibor
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Magasra (akár 7-8 méterre) is megnő, és fő-
hajtásai tekintélyes vastagságot is elérhetnek.
Növekedése mérsékelt, természetes élettar-
tama az emberéhez hasonló: 60-80 esztendő. 
(Bár azt állítják, brit földön több száz éves 
egyedeik is vannak. Ez egy ottani speciális 
erdőélési módnak köszönhető: a mogyoró-
bokor ágait - némiképp hasonlóan a mi ártéri 
botolófüzeseinkhez - 10-12 évenként levág-
ják. Így a növény folyamatosan megifjodik.)
A mogyoróbokor legfőbb ékessége a tél 
végén nyíló barkák (porzós virágzatok) soka-
sága. Ezek a barkák már ősszel megjelennek, 
de akkor még összehúzódva, feltűnés nélkül 
vészelik át a telet. Aztán az első enyhébb tél 
végi napokon (legtöbb élőhelyén minden 
más növényt megelőzve) kibomlik a szerény, 
sárgászöld, csüngő virágzat. A termős virág-
zatok sokkal kevésbé feltűnőek: tulaj-
donképpen ugyanúgy néznek ki, mint 
bármely hajtásrügy, egy különbséggel: virág-
záskor kárminpiros bibék pamacsa nyúlik ki 
belőle. Ebből fejlődnek ki őszre a rojtos 
harang alakú kupacslevelek közé ágyazott jól 
ismert termések.
Főként ezeknek a terméseknek köszönheti 
népszerűségét a mogyoró. Ehhez elég az, 
hogy nagyon finom, ráadásul hosszabb ideig 
gond nélkül tárolható. A manapság dívó 
tudatos táplálkozás jegyében még az is növel-
heti népszerűségét, hogy igen egészséges: 
értékes olaj, fehérje, szénhidrát és vitamintar-
talma mellett ásványi- és nyomelemtartalma 
is jelentős. Helyenként a termésekből zsíros 
olajat vonnak ki: ezt kozmetikumokban, 
természetes fabútor-ápoló szerekben, de 
étkezési csemegeolajként is használják.
(Viszont ha valakinek „mogyórófaolajjal 
kenegetik a hátát”, az bizony egy komolyabb 
elnáspángolást jelent).

Gyógynövényként elsősorban leveleinek 
forrázatát (teáját) alkalmazzák összehúzó, 
gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, szagtala-
nító hatása miatt. Belsőleg hasmenést csilla-
pít, izzasztó, külsőleg gargalizálásra (szájüre-
gi sebek, gyulladt fogíny gyógyítására), 
lábszárfekély, aranyér, bőrkiütések és vissze-
res bántalmak kezelésére alkalmas. A borban 
3-4 napig áztatott szárított vagy pirított mo-
gyoróbél (50 gramm fél literre) segítségével a 
népi gyógyászatban használt tinktúrát állíta-
nak elő, melyet megfázásos, hurutos tünetek 
enyhítésére fogyasztanak. 

Mogyoró
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Mindennapi? 
Lassan már csak a mogyorós csokiból 
ismerjük, olyannyira megritkult vidé-
künkön. Ráadásul nem csak a termé-
szetből, de lassan már kertjeinkből is 
kikopik ez az egykor oly jellemző és 
gyakori cserje.
A mogyoró (Corylus avellana) igazi európai, 
erdei faj; elterjedése szinte teljesen egybeesik 
a kocsányos tölgyével. Nem is olyan régen, 
mikor még tölgyes rengetegek borították a 
Nyírség, Szatmár, Bereg, Rétköz jelentős 
részét, a mogyoró is virágkorát élte. Elég csak 
elmennünk február vége felé a megmaradt 
kevés ősi erdőmaradványok egyikébe (akár a 
nyíregyházi Sóstói-erdőbe), a sok-sok barká-
ját nyitó bokor jelzi, hogy ez a táj valóban a 
mogyoró otthona. Lehetne. Csakhogy sok 
más cserjefajjal ellentétben a nagy erdőirtá-
sok után nem igazán tudta megtalálni helyét 
vidékünkön a mezsgyék, útszegélyek, legelők 
bokros szegélyeiben. Bár a kiskertek egyelőre 
menedéket nyújtanak neki (bár itt már egyre 
inkább teret nyernek a nemesített fajták, 
rokon fajok és hibridek), a mogyoró szinte 
csak a tölgyerdőkben maradt fenn. Ideje 
tehát újra felfedezni.

A mogyoró bokor. Sok más cserjefajunkkal 
ellentétben természetes körülmények között 
nem nevel központi törzset, nem fejlődik 
fácskává. Bokorszerű megjelenését az 
egymás mellől előtörő, csak felső részükben 
elágazó, ívesen hajló hajtásainak, illetve a föld 
alatti részekből előtörő sarjaknak köszönheti.



Az erdőn kívüli területeken a mogyoró kiváló 
szélfogó, zajszigetelő (mivel a levegőszeny-
nyezést is viszonylag jól tűri, ezek a tulaj-
donságai nagyon alkalmassá tennék út menti 
fásításokban való alkalmazásra).
Éppen elég okunk van tehát arra, hogy újra 
divatba hozzuk a mogyorót. Habár allergén 
virágpora az utóbbi időben elég rossz hírét 
keltette (szerencsétlen módon pont vele 
indul az éves pollenszezon), megoldható a 
telepítése úgy, hogy ne okozzunk kellemet-
lenséget szénanáthás embertársainknak. 
Ha mogyorót ültetünk (legegyszerűbb a 
tősarjról való szaporítás), lehetőleg tápanyag-
ban gazdag, üde, jó vízgazdálkodású talajt, 
fagytól kevéssé veszélyeztetett helyet válasz-
szunk, s nem árt ha aszályos nyarakon az 
öntözéséről is gondoskodunk. Tér- és fény-
igénye is meglehetősen nagy (árnyékban ke-
veset terem), de a túl sok közvetlen napsütést 
sem szereti. Általában a komposzthalom 
környéke ideális hely a számára. Arról sem 
szabad megfeledkezni, hogy a mogyoró csak 
korlátozottan önbeporzó, ezért legalább 2-3 
különböző fajtát telepítsünk. (Vigyázat, a 
legpuccosabb színes levelű vérmogyoró egy 
másik, nem őshonos mogyorófaj, a Corylus 
maxima díszváltozata nem felel meg erre a 
célra!) Arra is számítanunk kell, hogy a 
termés mennyisége és minősége a hazai klíma 
mellett elég ingadozó, s ráadásul elég sok 
konkurrensünk is akadhat (az úgynevezett 
kártevő rovarok, rágcsálók és társaik köré-
ből). De talán efölött egy bizonyos mértékig 
szemet hunyhatunk. Ha nem vesszük tudo-
másul, hogy a természet javai nem csak 
emberi mohóságunk kielégítésére szolgálnak, 
egy lyukas mogyorót sem ér az egész.

Dr. Szigetvári Csaba
 

A mogyoró felhasználása régebben ennél is 
sokrétűbb volt. Vesszőit nem csak gyerekek 
náspángolására, vagy szalonnasütő nyársnak 
használták. Fehéres vörös, sűrűn rostos fája 
rugalmassága miatt horgászbotnak, szer-
számnyélnek, síbotnak, sőt, hordóabroncs-
nak is kiváló, de megfelelő szakértelem 
mellett kosárfonásra is alkalmas (a füzekkel 
ellentétben sajnos a mogyoróvesszőt nem 
lehet utólag beáztatva hajlításra alkalmassá 
tenni, így nem mindegy, mikor, milyen 
állapotú vesszőket gyűjtünk, hogyan tároljuk, 
és mikor használjuk fel). Egyes vidékeinken 
máig készítenek hasított mogyoróvesszőből 
hátikosarat. Hajlékonysága, szilárdsága és 
tartóssága miatt a Brit-szigeteken a mi 
paticsfalas építkezésünkhöz hasonló techni-
kával készült épületek vázát szolgáltatta a régi 
időkben. Vékonyabb hajtásaiból rajzszenet is 
égetnek, festőnövényként barkáit használták 
egykor (fakóbarna és sárga szín nyerhető 
belőle).

A mogyorónak varázslatos tulajdonságokat 
is tulajdonítanak. Szerte Európában ebből a 
cserjéből készítették a vízkereső pálcát, de az 
Y alakú varázsvesszővel elrejtett kincseknek 
is nyomára lehet akadni. Egyéb csodatevő 
tulajdonságai inkább a „fehér mágiához” 
kapcsolódnak: boszorkányok rontása ellen 
kiváló, a kelta hitvilágban pedig a bölcsesség, 
misztikus tudás, hatalom szimbóluma. A gö-
rög mitológiában az élelmes Hermész istent 
ábrázolták gyakran mogyorófa pálcával.
Cserjénk ökológiai szerepe nem kevésbé 
csodálatos. Bőven termelődő virágpora a 
legkorábban ébredő kétszárnyú rovarok, 
tisztuló repülést végző méhek számára az el-
ső táplálék. Terméseit a harkályok, mókusok, 
pelék és számos apró rágcsáló fogyasztja, sőt, 
raktározza (hozzájárulva a növény ter-
jesztéséhez). Bőven termelődő, könnyen 
bomló lombja jelentősen javítja termőhelyét. 
Sűrű lombozatával árnyékolja és védi a talajt.

Zöld Szemfüles Természetismereti vetélkedõ - felhívás
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*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *     

Egyesületünk idén ismételten meghirdeti ingyenes Természetismereti vetélkedőjét. A verseny célja, hogy a 
résztvevők megismerjék hazánk természetrajzát, valamint a természet- és környezetvédelem fontosabb kérdéseit.
A vetélkedőn 7-8-9. évfolyamos, háromfős csapatok vehetnek részt. A részvételhez először regisztrálni kell a 
csapatot az Egyesület honlapján (www.e-misszio.hu).
A három internetes fordulót követően a döntő Márokpapiban, az Egyesület erdei iskolájában kerül megrendezésre. 
A jelentkezéseket folyamatosan várjuk az első forduló leadásának határidejéig. 
További információ a www.e-misszio.hu internetes oldalon, valamint Szőke Zsuzsától a 42/504-403, 20/431-8086 
számon kérhető.

Várjuk jelentkezéseteket, és sok sikert kívánunk minden jelentkezőnek!



Milyen munkákba kapcsolódhatnak be 
tagjaink és önkénteseink?

- szervezhetnek önállóan saját programot 
(program a kerékpárutakért, a klímavál-
tozás ellen, a tömegközlekedés fejleszté-
séért, a Túr rehabilitációjáért stb.)

- szervezhetnek rendezvényeket (feszti-
vált, utcai akciókat, előadást, túrákat, 
kirándulásokat), vagy segíthetnek ezek 
lebonyolításában

- részt vehetnek táborokban, túrákon segí-
tőként

- terepi munkákat végezhetnek (terület- 
figyelés, bejárás, információgyűjtés, vé-
dett növény felmérés, inváziós növény- 
fajok irtása, területkezelés, cserjeirtás, 
kaszálás, szemétszedés, természetvédel-
mi járőrözés, ragadozómadár védelem, 
távcsöves felmérés, tábor rendezés, odú/ 
műfészek készítés, fehérgólya felmérés)

- részt vehetnek a napi irodai munkában 
(borítékcímzés, plakátolás, gépelés, fény-
másolás, újságcikk, sajtóanyag írása, for-
dítás)

- részt vehetnek a Süvöltővel kapcsolatos 
munkákban (cikk írása, anyaggyűjtés, ter-
jesztés)

- végezhetnek kreatív munkát (rajzolás, 
szórólap tervezés)

- részt vehetnek az adománygyűjtésben
- szakmai véleményt készíthetnek koncep-

ciókról, tervekről
- demonstrációkon vehetnek részt
- Segíthetnek a bálintbokori tanya, oktató-

központ kialakításában

Kedves Barátunk!
Köszönjük, hogy az elmúlt évben egyesületi 
tagságával segítette munkánkat. A 2008-as 
évben is várjuk régi és leendő, új tagjainkat. 

Mit nyújtunk?
Egyesületünk egy hatékony és nyitott 
szervezethez való tartozást kínál tagjainak, 
lehetőséget a döntések meghozatalába való 
bekapcsolódásra, folyamatos információkat 
továbbít a környezet állapotáról.
Tagjaink rendszeresen kapják az Egyesület 
Süvöltő című folyóiratát (nyomtatott, vagy 
elektronikus formában), s információkat az 
Egyesület munkájáról és programjairól. 
Amit ezen felül kínálunk:

- túrákon való részvételt,
- nyári táborokba kedvezményt,
- előadásokon, rendezvényeken való 

részvételt,
- képzéseken való részvételt,
- az egyesületi könyvtár ingyenes 

használatát,
- az egyesületi infrastruktúra 

használatának lehetőségét

Az önkéntesség hatalom

Legyen tagunk, önkéntesünk, adományozónk 2008-ban is!

2007-ben tagjaink, önkénteseink, adományozóink voltak:
Adorján Tamás (Dorisz),Babéj Harasztosi Krisztina, Balla Egon, Baranek Ádám, Bárány Brigitta, Barát Zsuzsa, Berencsi Richárd, Beregi Tímea, Bodnár Éva, Borbély Miklós, Boros Gergő, Boros Tünde, 
Czesznák Pál, Csástyu Lilla, Csatlós Eszter, Csizmarik Kinga, Csordás Vanda, Dankó Előd János, Dargai Anita, Dargai Emese, Dávid Péter, Demjén Márton, Demkó Gergő Mihály, Fábián Zoltán (Zombi), 
Fadel Majid, Fadel Nadin, Farkas Nóra, Garamvölgyi László (R.G.),Gerják Attila, Guliew Krisztina, Gulyás Andrea, Gulyás Gréta, Harasztosi Csaba, Hegedűs Mariann, Hetei Péter, Hetei Zoltán, Huszár 
Dóra, Igali Szilárd, Imre Zsolt, Jászkovics József, Kaszár Nándor, Kiss Ernő, Kiss Nóra, Kovács Erik, Kővári Zsolt, Lénárt Ibolya (Ibszi), Makai Attila, Mayer Dániel, Márton Ádám, Mihala Andrea, 
Mócsán András, Molnár Zoltán, Mórucz István, Nagy Alex, Nagy Mariann, Petró Krisztina, Piczi Brigitta, Polák Péter, Priksz Tamás, Révész György, Révész Zsuzsa, Szabó Eszter, Szabó Eszter, Szakács 
Balázs, Sziklai Attila, Szikora Péter, Sziráczki Gergő, Szojka Anikó, Szojka József, Szőcs Edit (Güzüke),Takács Tímea, Tóth Alexa, Tóth Tamás, Tóth Tímea, Varga Anita, Vincze László, Virányi János, 
Zilahi Dávid, Rónaszéki Péter, Szabó Dóra, Szabó Vera, Kis Vendelné,  Spisák András, Hegedűs Gábor, Papp Zsolt, Molnár Imre, Kósa Ilona, Balázsi Péter, Fekete Orsolya, Furka Tünde, Gilányi Gábor, 
Hegedüs Dániel, Hommonnai Kinga, Inántsy Pap Sándor, Jakab Andrea, Kiss Dorottya, Privigyei Csaba, Szabó Antal, Tóth Mária, Zsirai Zsolt, Görbedi Virág, Hegedűs Mariann, Kerekes Zsuzsa, 
Kolocsán Tünde, Kónya Katalin, Kovács István (Pipi), Leskó Gabriella, Petrovics Gergő, Sipos Gergő, Szép Éva, Vágvölgyi Gusztáv (Pabló), Vágvölgyi Márk, Szűcs Margit (Gitta), Trenka Zsófia, Varga 
Attila, Cirják Krisztina, Fekete Nóra, Fekete Éva, Algács Gergely, Asztalos Sándor, B. Szűts Fanni, Bacsúk Éva, Bajnokné Balogh Edina, Bakó András, Bakos Tamás, Balajti József, Balogh Ágnes, Balogh 
Mihály, Bamli Mónika, Baranek Ádám, Baráth Viktória, Bélteki Zoltán, Bereczki Béla, Beregi Teleház, Insticei Zoltán, Berke István, Betónia Tímea, Bihariné Papp Gyöngyi, Bodó Adrienn, Bodor Beáta, 
Bodnár Éva, Bodzás Anita, Bogdányiné dr. Mészáros Ágnes, Borsi Lászlóné, Bozán Eufrozina, Csengeri Sándor, Cserés - Molnár Viktória, Csilléry Katalin, Csirik Ágota,  Csirik Tamara, Czimmer Katalin, 
Czirbusz Lajos Dalanics Diána, Dalanics Zoltán, Dancs László, Dávid Péter, Deme Roland, Demjén Péter, Dorogi Molnár Ildikó, Dr. Dolinay Tamás , Dr. Hudákné Fábián Nóra, Dr. Szőke Lajosné és 
családja, Duli Csaba, Együd János, Éles Péter Pál, Erdei Norbert, Erdős Tibor, Erdősi Bálint, Esze Tamás Ált Isk. Csapó Béla Természetvédelmi Szakkör, Dr Pálffyné Nagy Éva, Fábián Veronika, Faják 
Adrienn, Fedor József, Fehér Róbert és Marianna, Fehér Sándor, Fekete Anita, Fekete Csilla, Ferencz Adrienn, Ficsor Krisztina, Ficze Éva, Filep Anna Klára, Filep Dániel, Filotás Zoltán, Fogarassy Árpád, 
Fogarassy Károly és családja, Forrai Dusán, Fülep Dániel, Gaál Edina, Gál Katalin, Gálik Krisztina, Garai Miklós és családja, Gazdag Rita, Görbedi Lajos és családja, Gulyás Attila, Győrffy Katalin és 

E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
H-4400 Nyíregyháza, Malom u. 18/a.

Tel./Fax: (42) 423-818,504-403
www.e-misszio.hu

Kapcsolattartó: Varga András
e-mail: aktivista@e-misszio.hu

Telefon: (30) 236-7389

Támogassa a természet- és 
környezetvédelmet!

Számlaszámunk: 
OTP 11744003-20314051  
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Az alábbi felsorolás segítségével a kategóriá-
kon belül Ön választhatja meg, hogy a 2008-
as évre vonatkozóan milyen összegű tagdíjat 
kíván befizetni, ezzel is segíteni munkánkat.  
A tagdíjakat személyesen az Egyesület 
irodájában (Nyíregyháza, Malom u. 18/a), 
vagy az OTP 11744003-20314051 számlaszá-
mon lehet befizetni.

Tagdíjaink a 2008-as évre a következők:

Ajánlja fel adója 1%-át a környezet - és 
természetvédelem érdekében!
Köszönjük a tavaly felajánlott adóforintokat, 
amelynek összege 414 ezer forint volt.
Az idei évben az alábbi konkrét célokra 
szeretnénk támogatásokat fordítani:

- küzdelem a génmanipuláció ellen
- helyi és bio termékek népszerűsítése
- sérült madarak mentése
- hulladék-kommandó üzemeltetése
- városi fakivágások elleni fellépés

Csatlakozzon hozzánk, ha:
- céljai, értékrendje hasonló Egyesüle-

tünkéhez,
- ha szeretne egy fiatal, dinamikus csapat-

ban dolgozni,
- ha érdekli a természet- és környezetvé-

delem,
- érdekli ez a fajta munka, és annak minden 

velejárója,
- tud időt és energiát fordítani arra amit 

fontosnak tart.

Tizennégy éven aluliaknak az első év ingyenes

Önálló keresettel nem rendelkezők: 600 - 2.000 Ft-ig

Önálló keresettel rendelkezők: 1.000 - 4.000 Ft-ig

Családi tagdíj: 1.000 - 10.000 Ft-ig

Csoportoknak, osztályoknak, szakköröknek: 2.000 - 25.000 Ft-ig

Örökös tagság: 25.000 - 100.000 Ft-ig

családja, Gyulainé Isó Edina, Haase Diána, Hadházi Judit, Hajduné Molnár Júlianna, Hajnal Ákos, Harsányi Istvánné, Hegedűsné Tóth Judit, Hegyes Ferenc és családja, Herczku Mónika, Hétszínvirág 
Óvoda, Horváth Andrea, Hoszták Hajnalka, Hriczu Emese, Hunyadvári Péter, Toldi Zoltán, Iváncsó Krisztina, Izsó János, Jakab Gusztáv, Jakab Sándor, Jakab Sándor István, Jámbor István Zsolt, Jantnerné 
Oláh Ilona, Jászkovics József, Jobbágy Csaba, Juhász Tibor, Kajva Tamás, Kakszi Ivett, Karácsony Marianna, Karászi Andor Péter, Karikás Piroska, Kassai Zita, Katkó László, Keczkó Mihály, Kékesi 
Ádámné, Kelemen András, Kelemen Beáta, Kelemen János, Kelemen Nóra, Kerekesné Dobi Erzsébet, Kerschner Péterné, Király Enikő, Kis Szabolcsné, Kiss Angelika, Kiss Árpád és családja, Kiss Csaba, 
Kiss Ferenc, Kiss László és családja , Kiss Lászlóné és családja, Kiss Miklós, Kiss Norbert, Kiss Tibor, Kiss Zoltánné, Koczka Zsolt, Kok Zoltán, Koncsol Lajos, Kónya József, Konyári Irén, Kosina József, 
Koszta Zita, Kotán András, Kovács Annamária, Kovács Erik,Kovács Éva, Kovácsné Botrágyi Mónika, Kovács János,Kovács Klaudia, Kovács Piroska, Kozma Anikó, Pintye Tiborné, Krakomperger Zsolt, 
Kriston Vízi József  dr., Laczkó Lóránt, Ladik János, Lakatos Krisztina Tünde, László Edina, Legány András, Lencsés Brigitta, Lenkovics Lívia, Lesku Balázs, Leviczkyné Dobi Mária és Miklós, Jeneiné 
Makara Erzsébet, Ling Erika, Lipcsei Andrásné, Liszkai Judit, Losonczi Anikó, Lucza Veronika, Madura Mihály, Makara Henriett, Makara Tamásné és családja, Makó Ágnes, Margittay Tamás, Margittayné 
Garaj Tünde, Martin Viktória, Márton Ferenc, Máté Anett, Mátyás Attila, Mezei Fruzsina, Mező Róbert, Mihályiné Kállai Éva, Mikli Géza, Miknyócki Kitti, Molnár Katalin és családja, Molnár László, 
Molnár Péter és felesége, Molnár Tamás, Molnár Sándorné, Monoki Bernadett, Muhi Barbara, Nagy Alex, Nagy Anikó, Nagy Csaba , Nagy Dániel, Nagygyőriné Kerti Ibolya, Nagy Imre, Nagy Zsuzsanna, 
NagyTamás, Törő Krisztina, Nyilas Sándor, Nyitrai Timea, Oláh Noémi, Orosz Norbert, Pabar Zoltán, Pádár Tibor, Paniciu Roland Zsolt, Papp Róbert, Papp Zsolt, Szántó Sándorné, Pelejtei András, Pethő 
Dóra, Sakolczai Lászlóné, Petrilla Attila és családja, Pilipecz András, Pilling Antal, Pintér Sándor, Piskolczi Miklós, Pőcze Viktória, Póczos Istvánné, Pokoraczki Róbert, Polyák Ferenc, Pop Sebastian, Pősze 
Zoltán, Preissing Miklós, Puskás Gábor és családja, Puszta Tamás, Racskó Ferenc, Rádai Zsolt, Radócz Tibor, Nagy Istvánné, Reszelő Dávid, Római Katólikus Nyugdijas Egyesület, Rozinka Angéla, 
Sándorfi Csilla, Sántha András, Seres Nándor, Serfőző József, Sipos László, Siska Józsefné, Solymosi Anett, Somlai Tibor és családja, Sváb Józsefné Csilla, Szabó Anita, Szabó Antal, Szabó József, Fábián 
Nóra, Szabolcsi Tisza Kör, Szabóné Mészáros Katalin, Szadai Judit, Szakács Andrea, Szakszon Teréz, Szalai Mihály, Szallai Alexandra, Szántó Edina, Székely Béla, Szepessy Leona, Szilágyi Balázs, Szilágyi 
Kornél, Szilágyiné Beregszászi Erzsébet, Sziráczki Sándor , Szirota Sándor, Szoboszlai Vera, Szokol Attila, Szőke Anna, Szöllősi Zoltán és családja, Szuhánszki Zsolt, Szvitek Hajnalka, Takács Attila, Tamás 
Ferencné és családja, Tari Balázs, Tárkányi Tímea, Matáné Töviskes Mária, Tóbiás Attila, Torma Krisztián, Tóth Ágnes, Tóth Beáta, Tóth Éva, Tóth Györgyné, Tóth István, Tóth István (Boti), Czupy 
Krisztina, Tóth Károly, Tóth Krisztina, Tóth Miklós, Tóth Péter, Tóthné Márton Mónika, Tömör Eszter, Tuza Zsolt, Ugyan Szílvia, Varga Lajos, Varga Lászlóné, Várhelyi Tivadar, Varjasi Imre Attila, Vas 
Attila, Vass Imre, Zsíros Sándor, Végh Róbert, Veisz János és családja, Vincze László, Virányi Nikoletta, Vona Róbert, Zajácz András Zoltán, Zajácz Gábor és családja, Zajácz Lóránt, Zohány Ágnes, Zöld 
Kerék Kerékpáros Alapítvány, Zsigó Krisztina, Zsiros Anita, Zsoldos Szilvia, Balázsi Barbara, Alföldi Dániel, Badak László, Botos István Csaba, Cselószki Tamás, Csige Anikó, Ebesfalvi Sarolta, Filep 
Attila, Görbedi Eszter, Ilyés Tímea, Inántsi Pap Tamás, Kolos Lívia, Kovács Tamás, Lukács Attila , Priksz Gábor, Tomasovszki Kamilla, Tömöri László és családja, Török Hunor, Turóczy György, Zalatnay 
László, Szigetvári Csaba, Szőke Zsuzsa, Varga András, Városüzemeltetési Kht, Újfa-Vill Kft, Kendi Zsolt, Suga Mária, Révész Márton, Havasi Dóra, Mádi Péter, Karásziné Gulyás Edit, Szamos-bazár 
Egyesület, Márkus Gyula, Márkus Péter, Molnár Ferenc, Resán Ákos, Szilágyi Judit, Szabó Anikó, Miskolci Valéria, Kazai Béla, Bíró Lajos, Fáter Szabó Pió, Oláh Eszter, Oláhné Nagy Ágnes, Tölgyesi 
Lászlóné, Murányi Gabriella, Mackós Óvoda Posch Mária, Zugligeti Általános Iskola, Városmajori Óvodák. Orbánhegyi Óvoda, Szelle Ernő, Schmeráné Gál Judit, Jakus László, Lakatos Attila, Hudivók 
Róbert, Técsi Zoltán, Benyusz József  és családja

Az E-misszió Egyesület tanyáján található kis parasztház felújításához, illetve 
berendezéséhez szeretnénk adományozó kedvű tagjaink, barátaink segítségét kérni! Ha van 
olyan felesleges, vagy megunt holmi, aminek mi hasznát vehetnénk, 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

Eddigi adományozóink: 
Városüzemeltetési Kht. (Nyíregyháza); Újfa-Vill Kft., Kendi Zsolt (Budapest) 
Beregi Tímea és családja, Bodnár Éva, Görbedi Lajos, Suga Mária (Nyíregyháza)

Adományokat várunk a tanyánkra!
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *     *   *   *   *   * 

Az önkéntesség hatalom

KÖSZÖNJÜK  SEGÍTSÉGÜKET!



Tábori időpontok
• Június 16-21. (6 nap 5 éjszaka) 
természetvédelmi tábor

• Június 23-28. (6 nap 5 éjszaka) 
természetvédelmi tábor

• Június 30- július 05. (6 nap 5 éjszaka) 
természetvédelmi tábor (csoportok 
részére)

• Július 06-12. (7 nap 6 éjszaka) 
természetvédelmi tábor

• Július 13-18. (6 nap 5 éjszaka) 
természetvédelmi és kaland tábor

• Július 20-26. (7 nap 6 éjszaka) 
kaland tábor

• Július 27- augusztus 02.  (7 nap 6 
éjszaka) - kaland tábor

• Augusztus 04-10. (7 nap 6 éjszaka) 
kerékpáros tábor

Minden turnusba egyéni és csoportos 
jelentkezéseket egyaránt elfogadunk. 

Csoportok a fentiektől eltérő időpontot és 
turnushosszúságot is választhatnak!

Táboraink ára

7 nap 6 éjszaka: 

18 000 - 20 500 Ft/fő 

6 nap 5 éjszaka: 

16 000 - 18 500 Ft/fő

Erdei iskolánk ára:
5 nap programmal, szállással, étkezéssel: 

15.800 Ft/fő
Kedvezményes időszakban 

(IX. 01 - X. 30.): 15.000 Ft/fő

Ha többet akarsz tudni a turnusokról, a 
programról, a kedvezményekről, látogass el 
Egyesületünk honlapjára, ahol a galériában 

az elmúlt évi táborainkról és erdei 
iskolánkról készült fotómontázs látható 

(www.e-misszio.hu).

További felvilágosítás: 
E-misszió Természet- és 

Környezetvédelmi Egyesület, 
Szőke Zsuzsa, 

42/504-403, 20/431-8086, 
szokezs@e-misszio.hu

www.e-misszio.hu 

Tábori ajánló

Ha szereted a meleg nyári éjszakákat a 
tábortűz mellett tölteni, fürkészve nézni a 
hullócsillagokkal teli égboltot, a jó társa-
ságot, a kalandos természetjárást, ahol 
megismerkedhetsz a vadon állataival, nö-
vényeivel és gombáival, és  érdekel, mit 
rejt a mikroszkóp, gyere hozzánk nyaral-
ni! 

Természetvédelmi táboraink madárgyű-
rűzésein kézben tarthatod a cinegét, a túrá-
kon megismerkedhetsz a Bereg páratlanul 
gazdag élővilágával, és alkalmad nyílik a 
gyógynövény-gyűjtés mellett megkóstolni a 
belőlük készült ízletes teákat.
Bebarangolhatod velünk Márokpapi környé-
kének látnivalóit, így megcsodálhatod Tarpán 
a máig működőképes szárazmalmot, a méltán 
országos hírű csarodai és a tákosi templomot, 
valamint a védettsége miatt kevesek által 
látott Csarodai-lápot. Kirándulásaink egyik 
célpontja a tarpai Nagy-hegy, melynek 
tanösvényéről tiszta időben csodálatos látkép 
nyílik a Kárpátok vonulatára, és az itt fészkelő 
gyurgyalagokra.
Délutánonként az íjászkodás mellett kézmű-
veskedünk, így lesz pólófestés, papírmerítés, 
nemezelés, üvegfestés, gipszöntés, szövés-
fonás, agyagozás. 
A sok játék és a számháború mellett lehe-
tőség van röplabdázásra, focizásra vagy ping-
pongozásra. 
A szalonnasütés után a csillagos ég alatt a 
bátorságpróbán átélheted az éjszakai túra 
izgalmait. 

Táborunk helyszíne Márokpapi, ahol az 
1996-ban vásárolt faluvégi kis házunkba 
minden nyáron várjuk régi és új természet-
szerető barátainkat!28

Süvöltõ

AjánlóAjánló

Aludtál-e már a csillagos ég alatt?
Láttad-e már, hogyan kel fel a nap?

Hallottad-e már az éjszakai erdő madarait?
Követted-e már kúszva-mászva a vadak nyomait?

Láttál-e milliónyi hulló csillagot,
S tábortűz mellett töltöttél-e el sok-sok boldog pillanatot?

Simogattál-e nyulat, s kutyát
S etettél-e már kecskegidát?

Jártál-e kalandos túrán erdőn, mezőn
Hol kísérőd lehet a szellő, s az eső?

Táborunkban megtapasztalhatsz ezernyi csodát
Várunk mindenkit, aki természetbarát. 

“Kolocsán Tünde tollából”
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Napló

 2007. július 29  -  augusztus 04.
 Márokpapi

2007. július 29., vasárnap
Délután 13:30-kor vonattal elindultunk a 
téglási állomásról. Háromórányi vonatozás 
után megérkeztünk Vásárosnaményba, 
ahonnan biciklivel folytattuk utunkat. 
A Tisza-töltésen 23 km-t tekertünk, majd 
onnan még 2 km volt a tábor. Az ország 
minden részéből érkeztek gyerekek a tá-
borba. A táborvezetők meleg szeretettel 
fogadtak minket. Este tábortűz mellett 
ismeretségeket kötöttünk. Nagyon sokáig 
maradtunk fenn, hajnali fél háromig, a 
nyári meleg és a jó hangulat hatására kinn 
aludtunk a szabadban.

2007. július 30., hétfő
Reggel 9: 30 körül, egy finom reggeli után 
elindultunk az első távra. Tarpán keresztül 
felmentünk a Tisza-töltésre, ahonnan min-
den minket érdeklő helyre el lehetett jutni.
Megnéztük a tákosi templomot, amely 
gyönyörű volt, visszafelé esett az eső, de mi 
élveztük, ahogy a kamionok felcsapják 
ránk a vizet. Az eső nem volt akadálya az 
aznapi tábortűznek sem, amely azonban 
csak akkor égett, ha Laci, az ottani 
“emberke” is azt kívánta. Akkor este benn 

o
aludtunk, mert nem akartunk 15 C -ban, 
rövidgatyában és pólóban, na meg persze 
hálózsákban aludni. Ez a nap nagyon 
vicces volt, 48 km-t tekertünk.

2007. július 31., kedd
Este nem sokat aludtunk, de ez nem volt 
probléma, mert reggel annyit röhögtünk, 
hogy ez felfrissített minket, így 9: 30 körül 
ismét el tudtunk indulni. Tivadar felé vet-
tük az irányt, ott is megnéztünk egy temp-
lomot, ez is szép volt, és vetettünk egy 
pillantást a Tiszára. Ezután egy csarodai, 
XIII. századi templom következett, utána 
pedig már hazafelé tekertünk, mert 
jókedvünkben nagyon hamar eltelt az idő. 
Aznap már volt „normális” tábortűz, bár 
az előző napi is „kibírható” volt. A napi táv 
61 km hosszú volt.

2007. augusztus 01., szerda
Hűvös volt a reggel, de látszott, hogy 
meleg lesz aznap is. Először felmentünk a 
Tarpai-hegyre, ami 154 méter magas, de 
ennek ellenére nem toltuk a biciklit, hanem 

Kerékpáros tábor - élménybeszámoló
feltekertünk a hegyre. Akadt, aki nem bírta 
végig. Ezután keresztülbicigliztünk a Boc-
kereki erdőn, majd megnéztük a Barabási 
kőbányát. A dombról, vagy inkább kisebb 
hegynek mondható, átláttunk az ukránok-
hoz. Innen elbicikliztünk Gelénesre és Be-
regdarócra, már hazafelé tartottunk, amikor 
úgy döntöttünk, hogy még elmegyünk 
Beregsurányba. Este 10 óra tájban értünk 
haza, a szálláshelyünkre. A bicikliknek eddig 
semmi bajuk nem volt. Az enapi táv csak 56 
km volt!!!

2007. augusztus 02., csütörtök
Amikor reggel felkeltünk, még nem tudtuk, 
mi vár ránk. Én már nem is tudom, hogy hol 
voltunk, de úgy körülbelül Szabolcs megye 
felét körbebicikliztük. Érintettük Cégénydá-
nyádot, Gyügyét és Túristvándit is. Este 11 
órára hazaértünk, amikor is paprikás 
krumplival vártak minket. De volt az egész-
ben valami különösen furcsa: egyáltalán 
nem voltunk fáradtak, pedig a napi táv elég 
hosszúra sikeredett: 98 km. Nem semmi!!! 
Én pedig még mentem volna egy kicsit.

2007. augusztus 03., péntek
Az előző este Zsuzsa (az egyik táborvezető) 
azt mondta, hogy akinek van kedve, és per-
sze ereje is, az jöhet egy hajnali túrára. Azt 
hittem, többen leszünk, de így is összejöt-
tünk 8-an a reggel 6-os indulásnál. “Napfel-
ke” túránk 29 km-re sikeredett, a reggelire 
haza is ért a csapat. Az előző napi hosszú-
túrát és a hajnali kelést egy laza délután 
követte, melyet a tivadari Tisza-parton töl-
töttünk. Az este megint kint aludtunk „a 
lángok kérésére”, most már azért felöltöz-
tünk.

2007. augusztus 04., szombat
Az utolsó nap reggelén sajnos elkezdett es-
ni az eső, így hát bent ragadtunk a házban.
Reggel már jöttek is értünk, pedig eredetileg 
úgy volt, hogy visszatekerünk Naményba, 
és onnan vonattal vissza, de az eső megtré-
fált minket. 11 óra körül már meg is érkez-
tünk Téglásra. Jó volt újra látni városunkat, 
de azért a táborba is visszavágytam. Nagyon 
szívesen megyek jövőre is. Élménydús és 
izgalmas volt.

Kiss Imre - 7/a



Emlékeztek még dolgos szüleire, és hogy az 
uzsorások milyen kegyetlenül bántak el az 
akkor még nagyon fiatal fiúval. Amikor fellé-
pett a vérpadra, szeme a felkelő Napra esett, 
amelynek a sugara éppen elérte annak sarkát. 
Jázmin érezte, hogy kővé válik. Ott állt a 
leány, talpig fehérbe öltözve. A szemei átha-
tolhatatlanok voltak. Már tudta, hogy ő a 
halál, aki most rá vár, akit rajta kívül nem 
láthat senki. Ekkor alig hallhatóan megszólalt 
valahol egy furulya. Először lassan, majd egy-
re hangosabban. A katonák értetlenül keres-
ték a furulyázó embert. Néhányan már 
tudták, hogy hiába. Ilyen szépen csak egy 
hangszer szólt egész Szamarkandban. Mikor 
Jázmin meghallotta a furulyája hangját, 
könny szökött szemébe. A leányra nézett, aki 
most szebb volt, mint valaha. Érezte, hogy 
soha többé nem akar elszakadni tőle. Legyen 
akár a halál is. Hirtelen táncolni kezdett, egyre 
közelebb a leány felé. A tömeg csak csodálta 
magányos mozdulatait. Ekkor a leány arcát 
hirtelen rózsás pír öntötte el. A feje lassan 
megmozdult, tekintetével Jázmin arcát keres-
te. Amikor a szemeik összefonódtak, már 
nem a halál volt. Egy szerelmes leány moz-
dult meg, hogy viszonozza a neki szóló tán-
cot. A tömeg felkiáltott! A táncoló Jázmin 
körül lassan egy gyönyörű leány alakja 
bontakozott ki. Mozdulataik szépségét nem 
lehet leírni. Igy nem táncolt még ember Allah 
országában. A leány hirtelen megállt. Tudta, 
hogy emberré vált, ezért most neki is meg kell 
halnia. Mikor a hóhér bárdja másodszor is 
lesújtott, hatalmas szélvihar támadt. A sivatag 
felkavart homokja mindent elborított. A szél 
elragadta a leány és Jázmin testét is.
Ekkortól mondják Szamarkandban, ha erő-
sen fúj a szél, Jázmin biztos megint táncra 
hívta a halált.
Én azonban tudok még valamit - hajolt köze-
lebb az öreg, hogy senki se hallja. Jázmin és a 
leány nem haltak meg. A sivatagban ébredtek 
fel. Azóta is ott táncolnak, és már soha többé 
nem engedik el egymás kezét.
A következő héten tovább utaztam Karagan-
da felé, de ezt a történetet azóta sem tudom 
elfelejteni. 

Takács András

Jazzkoncert Debrecenben. Az egyik ze-
nész már fél órája töröksípon játszik. A 
zene lassan képpé alakul bennem. Mese 
születik:
Ezt a történetet még akkor jegyeztem fel, 
amikor keleti utazásaim során elvetődtem 
Szamarkandba is. Nem tudom, igaz-e, de 
kedvenc teázóm öreg tulajdonosa, akitől sok 
másikkal együtt ezt is hallottam, Allah szakál-
lára esküdött, hogy a saját szemével látta, 
amint egy legény táncra hívta a halált.
Történt egyszer - kezdte mondókáját az öreg 
-, hogy élt Szamarkandban egy legény, akit 
Jázminnak hívtak. Szülei korán meghaltak, 
testvérei, rokonai pedig nem voltak. Nem 
maradt egyebe, csak egy öreg furulyája, 
melyet még a nagyapja hagyott rá. Szépen 
tudott rajta játszani. Amikor csak belefújt, az 
emberek megálltak siettükben, hogy hallgat-
hassák gyönyörű muzsikáját. Nehéz élete volt 
Jázminnak. Éhesen feküdt és kelt a város 
piacán, az uzsorások pedig egyre csak zaklat-
ták, hogy teremtse elő a család adósságának 
még hiányzó részét. Mikor már nem bírta 
tovább ezt az életet, úgy döntött, a hegyekbe 
megy, és beáll az ott élő szegénylegények 
közé. Ebben az időben sokat álmodott egy 
titokzatos leányról. Hosszú, sötét haja volt.
Mindig fehér ruhát viselt. Szemöldökei 
egyenesen húzódtak a szemei felett, melyek 
soha nem néztek sehová, de Jázmin érezte, 
hogy mindent látnak. Tudta, hogy ez a leány 
végtelenül idegen tőle, de mégis nagyon sze-
rette volna megérinteni.
Amikor társai kérésésre esténként a tábor-
tűznél furulyázott, rá gondolt, és a muzsikája 
ilyenkor volt a legszebb.
A kádi emberei azonban hamarosan elfogták 
a legényeket, és Jázmint is az egyik legmé-
lyebb tömlöcbe zárták. A furulyájára gon-
dolt, amelyet elvettek tőle, és megpróbálta 
felidézni a titokzatos leány arcát. Nem sike-
rült neki. Az elképzelt hangok nem az ő 
furulyájából szóltak, a leány képe pedig még 
álmában sem tért vissza hozzá. Másnap kihir-
dették a kádi döntését. Jázmint is halálra 
ítélték. A hóhér a piactéren várta a következő 
nap hajnalán. Senki sem örült kivégzésének.

ZöldfülûeknekZöldfülûeknek
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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

Környezeti 
Tanácsadó Iroda
Környezeti 
Tanácsadó Iroda

ZÖLDÖVEZET 
              KÖRNYEZETBARÁT TERMÉKEK BOLTJA

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

Kedd-csütörtök: 8:00-16:00

AKTUÁLISAKTUÁLIS

Azokban az országokban, ahol a 70-es évektől 
elterjedt lett az eldobható pelenkák használata, 
manapság egyre több szülő tér vissza a mosható 
textilpelenkák valamely változatához, környezet-
védelmi és takarékossági okokból egyaránt. A tex-
tilpelenkát választó szülők számára korszerű 
lehetőség a mosható nadrágpelenka. Nedvszívó 
képessége sokkal jobb, mint a hagyományos 
textilpelenkáké, használata is jóval egyszerűbb. 

Eldobható (?) pelenka: valóban bőrbarát? 
Bár a reklámok épp az ellenkezőjét állítják, az 
orvosoknak komoly egészségügyi ellenvetéseik 
vannak. A plasztikba és vattába csomagolt kisbaba 
egész alsóteste hosszú órákon át valósággal 
üvegházban van. A műanyag külső légmentesen 
zár. A vizelet és a széklet mellett állandóan jelen 
levő meleg, a nedvesség és a levegőtlenség együt-
tesen jó táptalaja a gombáknak és a baktériumok-
nak, jó esélyt ad elszaporodásuknak. Az eldobható 
pelenkák használatának elterjedésével egyre 
gyakoribbak a gombás fertőzések. A vizeletben 
lévő baktériumok 3 óra elteltével kezdenek ammó-
nia tartalmú, maró hatású vegyületeket termelni. A 
vizelet hatására kioldódnak különböző vegyszerek 
is a pelenkából, melyek hatása pontosan nem 
ismert. Emiatt az eldobható pelenkákat szintén 
háromóránként kellene cserélni. Sok szülő ezt 
anyagi okokból, vagy a bőr szárazon maradását 
hangoztató reklámok miatt nem teszi meg. Ezzel a 
vegyszeres, meleg párával érintkezik folyamatosan 
a baba bőre, ahonnan a bőrön keresztül fel is 
szívódhatnak a különböző méreganyagok. A 
kevésbé jó minőségű, ám áruk miatt igen népszerű 
olcsóbb pelenkákból sokszor kiválik a nedvszívásra 
használt szilikon. Kis zselé golyócskák formájában 
pelenkázáskor lehet a baba bőrén találni. Ez a zselé 
a bőrrel érintkezve irritációt okozhat, felszívódva 
pedig mérgező. 
A textilpelenkák biztosítják a bőr szellőzését. A 
modern textil nadrágpelenkákhoz kifejlesztett 
vízzáró külsők olyan anyagból készülnek, amely 
vízzáró, de egyben szellőző is. A bőr nedves textí-
liával történő érintkezése pedig nem okoz olyan 
problémákat, mint amelyek az eldobható pelenkák-
nál merülnek fel. A textil nadrágpelenkáknál 
nagyobb nedvszívásuk miatt ez a nedvesség is a 
minimumra csökken. 
A pelenkák egy nagy nedvszívó képességű belső 
réteget tartalmaznak, így a gyermek bőre nem ázik 
fel, ugyanakkor a bőrével érintkező textil fenntart 
annyi nedvességérzetet, ami korábbi szobatisztává 
váláshoz vezethet. 
A baba lábai között lévő textil terpesztartást bizto-
sít, ami elősegíti az egészséges csípőizület kialaku-
lását. Mosásuk egyszerű, gyorsan száradnak, és 
teregetéskor nem foglalnak sok helyet. 3-4 havi 
eldobható pelenka költségéből szobatisztaságig 
megoldható a pelenkázás.

Pénztárca- és 
környezetkímélõ pelenkázás

Az E-misszió Egyesület és a Campus Rádió közös 
környezetvédelmi műsorral jelentkezik hetente, 

szerdánként  9 órától a 97,9 Mhz-en a Campus Rádió 
Lyukasóra című műsorában.(www.campusradio.hu)
A műsorban aktuális természet- és környezetvédelmi 

hírekkel, valamint Egyesületünk tevékenységeivel 
ismerkedhetnek meg a hallgatók, illetve aktuális 

eseményekről értesülhetnek.
Várjuk észrevételeiket, megjegyzéseiket a műsorral 

kapcsolatban az Egyesület elérhetőségein.

Környezetvédelmi Óra a 
Campus Rádióban



Köszönjük a tavaly felajánlott adóforintokat, 
amelynek összege 414 ezer forint volt.

Az idei évben az alábbi konkrét célokra szeretnénk 
támogatásokat fordítani:

- küzdelem a génmanipuláció ellen
- helyi és bio termékek népszerűsítése

- sérült madarak mentése
- hulladék-kommandó üzemeltetése
- városi fakivágások elleni fellépés

Támogassa a természet- és környezetvédelmet!
Számlaszámunk: OTP 11744003-20314051,  

1% - Adószámunk: 19214555-2-15

Ajánlja fel adója 1%-át a környezet - és természetvédelem 
érdekében!

1%

Hossza: 62 - 76 cm
Szárnyfesztávolsága: 190 -  240 cm
Hazánk legnagyobb madara. Neve kissé megtévesztő, mert 
táplálékának nagy részét vizek közeléből  szerzi. Nagy elterjedésű 
faj, amelynek elsősorban Európa és Ázsia északi részén élnek 
összefüggő állományai. Jelentős populáció él hazánkban a Duna- 
Dráva Nemzeti Park, a Tisza- tó és a Körös-Maros Nemzeti Park 
területén fordul elő. Ritka. A magyarországi állomány az utóbbi 
években megerősödött, 150 pár körül mozog. A hazai állomány a 
mélypontot akkor érte el, mikor az 1970-es évek végétől az 1980-
as évek elejéig 10-12 pár fészkelt Magyarországon. Az öreg rétisas 
felismerhető fehér, ék alakú farkáról, sárga csőréről. A fiatal 
madarak világos és sötétbarna tollruhát viselnek. Áttelelő mada-
runk. Főleg halakat és vízimadarakat zsákmányol. Télen a 
vadludakat követi, hideg időben rájár a dögökre. A költő párok 
már decemberben - januárban felépítik fészküket. A hatalmas 
fészek zavartalan helyen, a fa csúcsán évtizedekig szolgálhat. 
Az 1-2 fióka március végén, április elején kel ki. Júniusban 
történik a kirepülés. Ivarérettségüket 4-5 éves korban érik el. 
Hazánkban a rétisas fokozottan védett madár, természetvédelmi 
értéke 1.000. 000 Ft. A Vörös Könyv a kipusztulással fenyegetett 
fajok közé sorolta.

A legjelentősebb veszélyeztető tényezők:   
- a fészkelő terület megszűnése - áramütések - a táplálkozó 
területek megszűnése - fészekleszakadások - mérgezések - 
lelövések - fészek konkurencia - emberi zavarás

Alföldi Dániel (szakkörös)

Rétisas (Haliaeetus albicilla)
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