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„Ne vásárolj semmit!“-nap

Ha már eleged van abból, hogy mindenki csak a fogyasztót látja benned

Nyakunkon a karácsonyi
vásárlási ôrület
A karácsonyi díszek, karácsonyfák már hetekkel ezelôtt megjelentek a boltokban és Nyíregyházán a város fôterén, a Kossuth
téren az idén már november elsô felében felállították az óriási
fenyôfát Az embernek az az érzése támad, hogy ez a jócskán
elôrehozott karácsonyi hangulat megöli az ünnepet, elvész a
varázsa, mire otthon elkezdjük díszíteni a fánkat.

Az utak sója
Egy kemény téli idôszakban egy nap alatt országszerte több ezer
köbméter nátrium-klorid került az utakra, ez pedig legalább
annyit árt, mint használ. A sózás tönkreteszi az út menti
növényeket és rongálja az utakat, hidakat, közmûveket.
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Újra itt a tél, mely valahogy idén is furcsán
kezdôdött. Októberben havazással és mínusz
tíz fokkal, majd novemberben plusz 17 fokos
meleggel. Tudom már elég unalmas mindig a
klímaváltozással foglalkozni, de két aktualitása is van a kérdésnek. Az egyik, hogy a magyar környezetvédelmi miniszter lesz a Klímaegyezmény elnöke, a másik, hogy az USA
és Kína után Moszkva is bejelentette, hogy
nem írja alá a kiotói egyezményt. Putyin
elôször arra hivatkozott, hogy amúgy is hideg
van Oroszországban, legfeljebb rövidebb ideig kell bundát hordani. Az Európai vezetôk
nem értékelték a humorát. Reméljük, hogy
ezt tényleg csak poénnak szánta az orosz vezetô. Ha nem, elég sok szemléletformálási
munkára van még szükségünk. A késôbb bejelentett valódi indok sajnos egyáltalán nem
volt vicces. A cár atyuskák utódja azt nyilatkozta, hogy a következô 10 évben meg kell
duplázniuk az orosz GDP-t. Ezt pedig nagymértékben akadályozza a kiotói egyezmény.
Ez az állítás sok szempontból aggodalomra ad
okot. Egyrészt jól mutatja, hogy a gazdasági
érdekek mindenek elôtt állnak Oroszországban is. Másrészt látszik, hogy a környezeti
kérdések és a gazdaság közötti összefüggések
a mai napig nem világosak sok-sok vezetô
számára. Harmadrészt, bár a zöldek és haladó
közgazdászok már egy évtizede hangoztatják,
hogy a GDP mint mutató elavult, és a valódi
jóléthez semmi köze, ez senkit sem hat meg.
Ja, és arról nem is beszélve hogy ezáltal esélye sincs annak, hogy a klímaváltozás folyamata lassan csökkenjen.
Na de a problémáknak vége! Jövô évben miniszterünk Persányi Miklós lesz a Kiotói klímaegyezmény elnöke. És ahogy a miniszterünk munkabírását és érdekérvényesítô képességét ismerjük, neki csak napok kérdése
lesz meggyôzni, Busht, Putyint és a többieket…
Priksz Gábor

. . . . .

A környezettudatos fogyasztásért

Nyakunkon a karácsonyi
vásárlási ôrület
„Az emberek soha nem kérdôjelezték meg a fogyasztást“
- állítja Kalle Lasn, a Culture Jam címû könyv szerzôje,
az Adbusters magazin társalapítója. „Az emberek szeretik azt hinni, hogy ha valamit megvásárolnak, azzal segítik a gazdaságot, de az, hogy ezzel a Földet is mérgezzük, soha nem fut át az agyukon.“
A fenti idézet is lehetne mottója ennek a napnak,
amikor világszerte több országban szerveznek
akciókat november utolsó hétvégéjén, rámutatva
a karácsonyt megelôzô vásárlási láz visszásságaira. Mert sajnos napjainkra ezt a bensôséges ünnepet óriási pazarlás, csillogás elôzi meg, már jóval december elôtt, holott valójában ez a szeretet, az egymásra figyelés ünnepe. A karácsonyi
díszek, karácsonyfák már hetekkel ezelôtt megjelentek a boltokban, és Nyíregyházán a város fôterén, a Kossuth téren az idén már november
elsô felében felállították az óriási fenyôfát. Az embernek az az érzése támad, hogy ez a jócskán elôrehozott karácsonyi hangulat megöli az ünnepet,
elvész a varázsa, mire otthon elkezdjük díszíteni
a fánkat.
Ezért tartjuk évek óta nagyon fontosnak, hogy

IDÔUTALVÁNY
Kinek:
Nagyinak
Közös tevékenység: régi képek nézegetése
Ideje: december 13.
Megvalósítás határideje:
Nagyon sok szeretettel: Pisti
Nemzeti Ne Vásárolj Semmit! Nap

ajándékasztal, aminek segítségével arra adunk ötleteket, hogyan készíthet otthon bárki saját kezûleg különbözô ajándékokat. Ehhez idén kicsit késôbbi idôpontban, december 13-án a Kalamáris
Egyesület is csatlakozik azzal, hogy az Ifjúsági
Centrumban a Dió-Mák Télfesztivál keretében
minden érdeklôdônek lehetôséget ad az alkotásra, amihez eszközöket, alapanyagokat, ötleteket
és segítô kezeket is biztosítanak.
Az utóbbi években az akcióra látogatók játékban
is részt vehettek, erre ezúttal is volt lehetôségük.
Különbözô termékek (étel-ital) voltak kitéve egy
„játékteremben“(melyre kívülrôl a magyaron kívül kilenc nyelven volt kiírva, hogy Ne vásárolj
semmit! nap), a delikvens húzhatott egy papírcsíkot, amelyen egy-egy termék összetétele volt leírva, ez alapján kellett kitalálni, mely élelmiszer
rejtôzött a felsorolás mögött. Ez többek között a
növényi alapú „tejszínhab“ esetében tartogatott
meglepetést.
Hatalmas USA ökológiai lábnyom, picike etióp,
és további három ország lábnyoma szemléltette a
téren, milyen mértékben zsákmányolja ki az emberiség a Földet.
Aki nem szán elég idôt a családjára, barátaira,
idôutalványt vihetett tôlünk. Az utalványba be
kell írni, kivel, mikor, milyen közös kikapcsolódással, szórakozással akar örömet szerezni a
megajándékozottnak.
Lívia

minden novemberben emlékeztessük az embereket az ünnep valódi lényegére, és hogy tükröt
tartsunk a vásárlásba menekülô emberek elé. Az
E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület november 28-án, az Országzászló téren tartotta a Ne vásárolj semmit napi utcai akciót,
amelynek elôkészületeiben aktivistáink és szakköröseink nagy segítséget nyújtottak.
Az akciónak évek óta elmaradhatatlan része az
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REKLAMÁCIÓ

(avagy mit miért veszünk meg, a reklámoknak hála)

Harácsony
Mikor máskor bocsásson útjára egy, a vásárlói szokásainkról szóló sorozatot a magamfajta mezei
fogyasztó, ha nem a kötelezô költekezés nagy és
szent ünnepe elôestéjén. A vásárlás sekélyes lélektana, a kínálati oldal turpisságai, illetve ezek
egymásra hatása természetesen nem érdemelne
ennyi törôdést, sôt, szinte szót sem, ha mûködne
(még) bennünk az az ösztönös önvédelem, ami
kizárná például a hülye és haszontalan holmik
halmozásának hihetetlen hajlamát (innentôl:
6H). De hát ismerjünk magunkat, nem bírunk nemet mondani semmilyen, elsô pillanatban elônyösnek tûnô ajánlatra, hogy aztán vágyaink rabszolgáivá válván kereshessünk egy életen át mindazon micsodákra, amik jobb esetben nem
rögtön süllyednek a fiókok mélyére, hanem csak
kicsivel késôbb válnak kacattá. Sorsu(n)kat elkerülni ugyanis hogyan is tudná(n)k.
S mondom, a karácsony különösen kínálja magát,
hogy – a 6H-nak hála – hazahordjunk minden
olyasmit, amit máskor talán nem tudnának ilyen
könnyen ránk sózni. De hát a lázas készületekkel
együtt járó nagy kapkodásban becsomagoltat és
kifizet mindent az emberfia, amirôl csak feltételezni képes, hogy örömet szerez vele. Vagy ha
nem is, legalább letudottá teszi az ajándékozás
keresztény kényszerét (rítusát ugye azért nem
írhattam, mert jó ideje már a beteges adakozhatnék dominál dolgozó népünk lelkében). Megítélésem szerint oda fajult a helyzet, hogy a karácsony már csupán ürügy, hogy az év vége alkalmából kitombolhassuk magunkat a pénztárak
elôtt, hasonlóan a sivatagi virágzáshoz. Én legalábbis ezt a pánikszerûségét vélem felfedezni a
dolognak, aminek épp az önzetlenséghez van a
legkevesebb köze. Hiszen szigorú számítás, üzleti
és érzelmi spekuláció övezi ma már Jézuskánk
eljövetelét, a Szeretet ünnepét. Ha ezt tudja, látja
elôre, talán megszületni se akart volna a nagy tanító. Mint a megtestesült önzetlenség és szeretet...

De az égbôl ereszkedjünk alá hamar a földre, s
foglalkozzunk a magát ilyentájt csillogásnak és
csilingelésnek álcázó valótlan világtalansággal.
Mert mióta a bevétel erôsíti a szabályt, a látszatok
és káprázatok az ember szolgálatába szegôdtek,
elôsegítve a portéka fogyását. Belegondolt már
valaki például, hogy csakis csomogolópapírra,
illetve az azt felváltó csicsás kis szütyôkre menynyit elköltünk ilyentájt? Egy ív átlagosan száz
forintos ellenértékével, és tízmillió magyarral számolva (aki ugye ajándékozóként és ajándékozottként is többszörösen felmerül), legalább annyi
kerekedik ki, amibôl már autópályát építhetnénk
az elsô erdôig vagy vízpartig (bár tudom, ez kifejezetten rossz példa volt). Összességében elmondható, hogy a honi kereskedelem az éves
bevételeinek mintegy harmadát (!) termeli ki e
viszonylag szûk idôszakban. Ettôl lesznek olyan
kifosztottak az üzletek, s ezzel összefüggésben
lanyhul a figyelmünk oly mértékben, hogy gyakorlatilag bármit megveszünk állítólagos szeretteinknek. (Mintegy megvásárolva e szeretetet, amit
kiélnünk néha ugyanakkora kényszer, mint a költekezés maga.)
Kár, hogy tolakodás és sorbanállás közben csak
kevesen tûnôdnek el azon, hogyan is lehetne
praktikusan beszerezni a fa alá valót. Szerintem
például már eleve célszerû év közben megejteni
ilyetén kisbefektetéseinket, hiszen akkor jóval
nagyobb eséllyel tudunk örömbôl, a másikra gondolva választani. Szó szerint is személyre szólóan.
De az igazi profik még ennél is elôrelátóbban járnak el, és a karácsonyi kiköltekezésünkbôl logikusan következô újévi leértékelések idején vásárolnak be a következô évre. Mert ezek az árzuhanás jellegû értékvesztések már tényleg kellô
okot adnak keresményünk ésszerû kihelyezésére. Én, ha tehetném, ki is maradnék ezen össznépi hisztériából, s miután a körülírt száncsengôs-szaloncukros tébolyt kibekkeltem - mondjuk
épp a Karácsony-szigeteken -, január havában
ejteném meg a nagy családi ajándékcserét. Hisz
minimum kétszer annyit költhetnénk egymásra már a reálértéket véve -, s mellékesen megúsznánk ama címbéli cécót. A szent karácsonyunk
kísérôjelenségévé lett álszent harácsolást.
...De ez természetesen csak vízió, merô álom és
ábránd. Úgyhogy már nyúlok is a kosárért, s hagyom, hogy ragadjon magával a boltokba irányuló emberáradat. Az önkívült költekezôk arctalan hada. S mikor már gondolkodni is fárasztó
érzés lesz, a tévéfüggô horgásszal szólva vallom
majd: csak adás legyen meg kapás!
Sötéth Szabolcs
(alias Técsi Zoli)
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DIAMOND, JARED:
A HARMADIK CSIMPÁNZ
FELEMELKEDÉSE ÉS BUKÁSA
Egy rendkívül olvasmányos stílusban, ám szigorú
tudományos alapossággal megírt, rendhagyó
portré a harmadik csimpánzról, vagyis az emberrôl. Túlzás nélkül állíthatjuk: zseniális könyv. (Ezt
bizonyítja az is, hogy számos rangos díjat nyert
el, és tucatnyi nyelvre lefordították már.) Több
fejezete is foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy
miért veszélyeztetjük immár fajunk puszta létét
is bolygónk tönkretételével. A napjaink globális
ökológiai válságáról szóló
párbeszéd során a problémákat egyesek gyakran
olyasfajta érveléssel söprik le az asztalról, hogy
„kár aggódni, hiszen a
múltban is mindig kitaláltunk valamit a gondjainkra, és lám, fajunk még
mindig él és virul.“ Diamond könyvének egyik
legizgalmasabb fejezete
világosan bizonyítja, hogy ez az érv legfeljebb az
emberiség egészét tekintve állja meg a helyét.
Ellenben számos olyan múltbeli társadalmat
ismerünk, amelyek bukása részben vagy egészben
a saját maguk által okozott környezetpusztításra
vezethetô vissza. A szerzô abban a reményben
tárgyalja ezeket a történeteket, hogy segítségükkel rácáfolhatunk Aldous Huxley híres mondására, mely szerint: „A történelem legfôbb tanulsága, hogy az emberek szinte semmit sem tanulnak a történelembôl.“ A mai helyzet azért is
különösen súlyos, mert az euro-amerikai civilizáció terjeszkedése során buzgón semmisíti meg a
többi kultúrát, így egyre kevésbé létezik már
alternatívája. Vagyis a mi civilizációnk természetpusztítása - a régi öngyilkos társadalmakéval ellentétben - már az egész emberiség katasztrófájához vezethet, ami a harmadik csimpánz bámulatos kalandjának túl korai végét jelentené.
Takács-Sánta András
(Typotex Kiadó (www.typotex.hu) 2002, 3800 Ft)
forrás: http://www.zpok.hu/vedegylet
A mû az E-misszió Egyesület könyvtárából
kikölcsönözhetô.

REJTÔZKÖDÔ KINCSEINK Növényritkaságok a Kárpát-medencében
Mindenkinek ajánlom ezt a nagyon szép,
nagyméretû képekkel illusztrált könyvet, amíg
kapható. Ajándéknak is kitûnô!
Dr.Hamar József - Tisza Klub
REJTÔZKÖDÔ KINCSEINK - Növényritkaságok a
Kárpát-medencében címmel 232 oldal terjedelmû, ismeretterjesztô stílusban íródott, gazdagon
illusztrált könyvet jelentetett meg a Debreceni
Egyetem TTK Növénytani Tanszéke és a WinterFair Kft. A kötet a Kárpát-medence növénycsodái közül mutat be százegynéhányat, Molnár
V. Attila fényképeivel és szöveges ismertetôivel.
A szerzô több ezer színes felvétele közül választott ki százhúszat, törekedve arra, hogy a bemutatott növények között a különbözô vidékek és
termôhelyek jellegzetes fajai, valamint az egyes
rendszertani csoportok képviselôi is bemutatásra
kerüljenek. Szó esik növényföldrajzi jelentôségükrôl, termôhelyi igényükrôl, veszélyeztetettségükrôl és nemegyszer rokonaikról, nevük eredetérôl, gyógyhatásukról, mitológiai vonatkozásaikról is. A fajok egy része a nagyközönség elôtt nem
vagy alig ismert, néhányukról korábban még nem
készült fényképfelvétel.
A kötet 3500 Ft (+ postaköltség) áron, utánvéttel
megrendelhetô :
Molnár V. Attila
Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék
H - 4010 DEBRECEN Pf.: 14. Fax.: (52) 431-148
E-mail: amolnar@tigris.unideb.hu
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Hegyalja fesztivál, 2003
Halihó, Kedves Olvasó! „Itt van az ôsz, itt van újra, s szép,
mint mindig énnekem...“ Hát, nem is tudom, néha igencsak
becsapnak minket drága jó vénasszonyaink, s nem hozzák az évtizedek óta megszokott nyarukat. Bár nem panaszkodhatunk,
szeszélyes az idôjárás manapság, kapunk jóból, rosszból egyaránt… Ha mégis otthon maradtak volna egy-egy napra a
vénasszonyok, s esik az esô, vagy hideg van, akkor sem érdemes
búsulnunk, egy-egy ilyen délután éppen megfelelô arra, hogy (a
hangya holdra szálljon) elmélázzunk egy kicsit, mi minden is
történt velünk ezen az igen forró, 2003-as nyáron. Nos, lássuk, mi
is történt? Nem is kell annyit visszafelé utazni az idôben, hogy a
Hegyalja Fesztiválon találjuk magunkat, „…ahol a part
szabad“ volt, mi pedig mindig jókedvûek, frissek és vidámak. A
tett színhelye semmit sem változott: a rakamazi kemping adott
otthont a több ezer, Tokaj városkát elözönlô fesztiválozó fiatalnak. A negyedik alkalommal megrendezett Hegyalja Fesztivál
július 9-13. között ismét felhôtlen szórakozást kínált a látogatók
számára. Természetesen a környezet- és természetvédôk sem
hagyták annyiban a dolgot, s jelentôs számban képviseltették
magukat, s érdekeiket a rendezvényen. A Zöld Sátor a kemping
területén állt, sôt mi több, folyamatosan „nyüzsgött.“ Az idelátogató „fesztiválosokat“ meglepôen gazdag programmal várták a
szervezôk. Elôadásokon, beszélgetéseken vehettek részt, amelyeken választ kaphattak azokra a kérdéseikre, amelyekre már
hosszú idô óta hiába keresték azt. A beszélgetések tehát interaktívak voltak, a közönség olyankor kedvére formálhatta azokat. A
fellépô neves környezetvédelmi szakemberek rendkívül kommunikatívan és segítôkészen álltak a kérdések kereszttüzében. A hallgatóság igen széles skálán lévô elôadások közül választhatott. Az
ezerarcú programban részt vettek természet- és környezetvédelmi
országgyûlési szakemberek, a médiában dolgozók és még sokan
mások.
Lássunk egy kis ízelítôt azok számára, akik nem vehettek részt a
fesztiválon, hogy mi mindenrôl is maradtak le valójában: Paks,
az atomváros; Bemutatkoznak a Miskolci Speciális Mentôk;
Tokaj, a világörökség része,; Ifjúság, sport, EU; Az állatvédelem
helyzete Magyarországon; Információk és jogok a felnôttkor határán; Zöldek a Centrumban; Irodalom a hálón; S a sort még nagyon hosszan folytathatnánk. Mint láthatja a kedves olvasó, a
szervezôk igencsak kitettek magukért, hogy a legérdekesebb témában a legjelesebb szakembereket sikerüljön meghívniuk, így
itt volt például: Parragh Dénes, Tóth István, országgyûlési
képviselô, Dr, Rodics Katalin, Mesterházy Attila, GYISM politikai
államtitkára, Dr. Aradi Csaba, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatója, Erdei Csaba, a Zöld Demokraták választmányi elnöke,
Friedrich Róbert (MTvSZ); a „médiások“: Márkus Gyuszi (a
Zsebi Magazin szerkesztôje), Keresztury Tibor író, kritikus, a
Littera.hu fôszerkesztôje, a „zöldek“: Bélafalvy Krisztina Zöldmagazin, Csom Szabolcs - Fauna, Aranyi Krisztina Greenpeace és még sokan mások… Ha rohamosan nem is nôtt
az ide látogató közönség száma, a színes programkínálat mégis
számos érdeklôdôt vonzott. A legtöbben az állatkínzással, az
állatvédelemmel kapcsolatos elôadásokra voltak kíváncsiak. Így
például sokan vettek részt Dr. Rodics Katalin elôadásán, aki a
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Magyarországon illegálisan tartott állatokról, illetve az állatvédelemrôl beszélt. A vele készített interjúban elmondta, hogy
mennyire fontosnak tartja egy ilyen rendezvényen a környezetvédelmi szakemberek jelenlétét, hiszen „a minisztériumból
elég nehéz elérni ezt a kört, a fiatalok maximum a
rádióból, tv-bôl értesülhetnek, de ez nagyon korlátozott.
Így aztán nagyon fontos a környezetvédôk számára, hogy
gondolataikat eljuttathassák ezen emberek számára, még
ha csak szûkebb rétegben is.“ Véleménye szerint a mai fiatalok egy részéhez nagyon nehéz eljutni, megértetni velük azt, hogy
a világnak mennyire szép tájai, részei vannak, és milyen jó a természetet járni, a természet közelségében lenni. Úgy gondolja, ha
a környezet- és természetvédôk csupán egymás között beszélnek a
felvetôdô problémákról, arról, hogyan kell védenünk környezetünket, az nem ér semmit. Összefogással azonban igen, és éppen
a fiatalok alkotják azt a társadalmi bázist, akiket meg kell gyôzni
környezetünk védelmének fontosságáról. Dr. Rodics Katalin állítja: „Minden nap teszek egy kicsit a környezetemért, s úgy
érzem, pozitív célért küzdök, még ha ez olykor annyira
reménytelennek tûnik is. Ha valami keveset tudunk tenni, akkor talán kötelességünk az“. Természetesen a megkérdezett diákok közül mindenki fontosnak tartja a természet-,
illetve környezetvédelmet. Az interjúkból azonban fény derült egy

nagyon súlyos hiányosságra: a megkérdezettek a környezet- és
természetvédelem szavak hallatán csupán néhány fogalomra
koncentrálnak: az állatvédelemre, az illegális szemétlerakásra,
olykor a keletkezett hulladék újrahasznosítására. Habár a
környezetvédelmet fontosnak tartják, nem is tudják, mit kellene
pontosan tenniük. Egy vélemény szerint: „Bár kevesen látogatják a Zöld Sátrat, de ami ott van , az nagyon jó. Figyelemfelkeltôek a promóciós anyagaik, jók az elôadások és
az esti bulik is évrôl-évre egyre jobbak!“ Ebbôl is látszik,
hogy Magyarországon mennyire gyerekcipôben járnak még ezen
dolgok, hiszen mint tudjuk, a természet- és környezetvédelem
nem csak ezekre a dolgokra koncentrálódik! Ezáltal pedig láthatjuk, mekkora szükség van arra, hogy az ilyen és ehhez hasonló, hatalmas tömegeket mozgató rendezvényeken képviseltessék
magukat a „zöldek“. Szükséges, hogy rádöbbentsék a fiatalokat
arra, hogy mi veszi ôket körül, és milyen fontos, hogy odafigyeljenek saját környezetükre. Aki csak egyetlenegyszer is benézett a
Zöld Sátor mögé, láthatta, honnan fúj a szél, azaz mi is van a
háttérben! Óriási volt a sürgés-forgás, a szervezôk folyton azon
igyekeztek, hogy minden a legnagyobb rendben menjen az
elôadások körül. A kék-sárga háttér, a hatalmas kanapék bájos
színteret nyújtottak a fórumok számára. Itt nem feszengtek izga-

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
tottan a résztvevôk, az elôadók nem érezték feszélyezve magukat,
hanem nagyon is családias, baráti hangulatban mondták el mindazt, amit a legfontosabbnak tartottak az adott témával kapcsolatosan. Ilyenkor természetesen csak vázlatokban tudtak beszélni,
hiszen egy, másfél óra nem feltétlenül elegendô például a magyarországi állatvédelemmel kapcsolatosan, hiszen egyes témák
mikéntjei és hogyanjai nagyon érdeklik az embereket, s ilyen
fórumokon egyszerû hétköznapokon nem vehetnek részt. S „ha
végre itt a nyár, és meleg az idô...“ - akkor nagyon szívesen
beülünk a Hegyalja Fesztivál Zöld Sátrába és végighallgatjuk a
minket érdeklô elôadásokat, pláne ha még „bambi is kapható!“ A Zöld Sátrat „folyton nyüzsgô kavalkádként“ jellemezhetnénk. Az emberkék jöttek-mentek, nyitottak voltak
nézelôdhettek, alkalmuk nyílt elrettentô fényképeket nézegetni az
állatkínzásról, a rombolt környezetrôl, az emberi pusztítás különbözô fajtáiról. Persze emellett csupa vidám dolgokat is mûvel-
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hettek a Zöld Sátor oldalán gombaként letelepedô „állatvédelmisek, zöldek, rügyek“ társaságában. Bögrét festhettek,
„hennázhattak“, sôt az utolsó napok egyikén még egy óriási
plüss-méhecske is felépült! Esténként aztán nem zárt be a sátor!
Akinek mindez felmerült a gondolatai között, bizony nagyot
téved: a szervezôk a résztvevôkkel együtt hatalmas bulikat csaptak, természetesen nívós koncertek ideje alatt. Jelen volt például:
a Vadeper, a Tátrai + Szûcs, a Virga Negra, a Rambling Blues, a
Stickmen, a Slowband, a Replika Unplugged és még sokan
mások. Hajnalonként pedig Blues Kávézó fogadta az arra látogatókat. Mindent összevetve: aki eljött, nem bánta meg, hogy ott
volt, aki pedig nem, annak csak annyit tudunk mondani, hogy a
Zöld Sátor jövôre is ott lesz, és akkor is mindenkit sok-sok
szeretettel várnak a szervezôk.
Bárány Brigi

Élelem és
mezôgazdaság ideje választani!
Nyíregyháza, E-misszió Egyesület
– 2003. október 16.
Az országos akciósorozat keretében tavaly az
élelmiszer adalékanyagokra helyeztük a hangsúlyt. Ebben az évben az utcai rendezvény célja a
biotermékek, valamint a házi komposztálás népszerûsítése volt.
A komposztálás elônyeit, módját, lépéseit ismertetô plakátokon kívül kiállítottunk két különbözô
típusú komposztládát (mûanyag illetve fakeretes) és egy aprítógépet. A fakeretes ládába raktunk már érett komposztot illetve mellette, körülötte olyan szerves anyagokat szemléltettünk,
amelyek a komposztba kerülhetnek: kávézacc,
teafilter; tojáshéj; kerti zöldhulladék; faforgács;
hervadt virágcsokor. A kihelyezett asztalokon
biotermékeket mutattunk be, amelyeket helyi
biotermelôktôl és a Biokultúra Egyesülettôl kaptunk. Másrészt kiadványokat osztogattunk és kérdôívet töltettünk ki a kertes vagy társasházban
lakókkal illetve kiskert-tulajdonosokkal komposztálási szokásaikkal kapcsolatban (komposztálnak-e; ha igen, hogyan; ha nem, miért nem; milyen segítséget igényelnének stb.) A kérdôív kitöltôit bioalmával ajándékoztuk meg, de mások is
kaphattak, ha odajöttek hozzánk érdeklôdôként.

Emellett egy bioméz-termelô is csatlakozott hozzánk, a bioméhészetrôl tájékoztatta az embereket és akác-, hárs-, valamint vegyesmézet, virágport árusított.
Délután 18-tól az Ifjúsági Centrumban Ponicsán
Péter tartott elôadást vagy inkább beszélgetést
„Hány km-t eszünk meg naponta?“ címmel. Nemcsak a biotermelés, és a helyi termékek elônyei
kerültek szóba, hanem beszélgettünk a csomagolóanyagokról, a boltok, a gyártók felelôsségérôl, a reklámok hatásáról, a szupermarketek
negatív befolyásoló hatásáról is – sajnos elég
szûk körben.
Annál nagyobb volt viszont az érdeklôdés az
utcai rendezvényen, a megszokottnál is nagyobb.
Rengetegen jöttek oda érdeklôdni, szívesen vittek a kiadványokból, készségesen töltötték a
kérdôíveket, kérdeztek, beszélgettek.
Híradós anyag készült, valamint a Városi TV riportot készített Oxigén címû környezetvédelmi
mûsorába általunk meghívott, a rendezvény
témájában kompetens személyekkel, úgy mint a
Városüzemeltetési Kht., a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, a Biokultúra Egyesület képviselôivel.
Összességében tekintve úgy gondolom, hogy egy
rendkívül eredményes, nagy lakossági érdeklôdéssel kísért rendezvényt sikerült szerveznünk.
Maya
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Harapj vissza!
El a kezekkel az ételünktôl, WTO!
Génmódosított élelmiszerek: fogyasztói ellentámadás. A
kereskedelmi háború újabb fejezeteként 2003. szeptember 11-én Cancúnban újabb állomásához érkezett az EU
és az USA genetikailag módosított mezôgazdasági termékekrôl és élelmiszerekrôl szóló kereskedelmi vitája:
civil szervezetek egy csoportja kilátásba helyezte, hogy
egy eddig példátlan méretû civil koalíciót hoz létre, tiltakozásul a vita ellen.
A mintegy 140 ország szervezeteibôl alakult civil
koalíció a Kereskedelmi Világszervezet (WTO)
mind a 146 tagállamában lakossági tiltakozásokat
gyûjt a WTO titkos kereskedelmi vitarendje ellen. A fogyasztókat, környezetvédôket, mezôgazdaságból élôket, szakszervezeti aktivistákat és a
fejlôdô országok lakosait képviselô civil szervezetek az ENSZ Biológiai Biztonságról szóló Jegyzôkönyve hatályba lépésének napján – 2003.
szeptember 11-én - kezdték meg kampányukat.
A szeptember 11-én útjára indult akció, mely
egyébiránt a „Harapj vissza: WTO, el a kezekkel az
ételünktôl!“ (angol eredetiben: 'Bite Back: WTO
hands off our food') címet viseli, arra szólítja fel
a nagyközönséget, hogy lakossági tiltakozás formájában fejezze ki véleményét a génmódosított
szervezetekkel kapcsolatos vitáról. A kampány
szervezôi szerint ugyanis a WTO-nak kötelessége
tiszteletben tartani, hogy a fogyasztóknak joguk
van az egészséges élelmiszerekhez és környezetük védelméhez.
A WTO szerint, mely ez idôben tartotta V. miniszteri szintû találkozóját a mexikói Cancúnban,
a szervezet vitarendje legalapvetôbb biztosítéka
a világgazdaság stabilitásának. A viták valójában
azonban zárt ajtók mögött folynak, a közvélemény teljes kizárásával. A „Harapj vissza!“ kampány (internetes címe www.biteback.org) célja e helyzet gyökeres megváltoztatása, illetve
annak kivívása, hogy az élelmiszerekrôl szóló vita a
nyilvánosság elôtt folyjék.
Amennyiben a WTO
megítélése szerint az
Európai Unió megszegi
a kereskedelmi szabályokat, a világszervezet
könnyen arra kényszerí-
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theti Európát, hogy zöld utat adjon az Egyesült
Államokból érkezô génmódosított élelmiszereknek és mezôgazdasági terményeknek, ennek
megtagadása esetén pedig súlyos pénzbüntetést
kell fizetnie.
A Biológiai Biztonság Jegyzôkönyv az elsô hivatalos nemzetközi egyezmény, mely a biológiai sokféleség génmódosított szervezetek elleni védelmét tûzte zászlajára. A dokumentum a környezetbe kibocsátandó génmódosított szervezetek
exportôrei számára kötelezôen elôírja a genetikai
szennyezés megelôzését az úgynevezett „azonosság-megôrzés“ rendszerének segítségével. Azon
országoknak, melyek a génmódosított szervezetek környezetre gyakorolt hatásáról nem rendelkeznek tudományosan megalapozott információkkal, a jegyzôkönyv értelmében joguk van az
elôvigyázatosság elve alapján cselekedni.
Liana Stupples, a Föld Barátai stratégiai és kampányigazgatójának véleménye szerint „Az Egyesült Államok kormánya, a Monsanto biotechnológiai óriásvállalat lobbitevékenységének köszönhetôen arra igyekszik felhasználni a WTO titkos
és antidemokratikus tárgyalási rendjét, hogy az
egész világra rákényszerítse a genetikailag módosított élelmiszereket. A fogyasztóknak joguk van
eldönteni, mit egyenek. Az ilyen jellegû döntésekbe sem a WTO, sem a Monsanto nem szólhat
bele. Most már egészen nyilvánvaló, hogy
a WTO se nem elég érett, se nem
elég független ahhoz, hogy
helyettünk eldöntse, fogyaszthatunk-e
génmódosított
élelmiszereket.“
Forrás:
http://www.foeeurope.org
/press/2003
/AW_11_September
_BiteBack.htm

Szeley-Szabó László, az Erdélyi Aves Alapítvány nevében
office@avestours.ro
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Állatvédelem

A SZÉKELYFÖLDI MEdVÉK VÉDELMÉBEN
Sajnálatos, de évek óta egyre fokozódik Székelyföldön az orvvadászat– és nem csak ott. Nyilvánvaló, hogy egyes vadôrök nem
óvják, nem ôrzik megfelelôen a gondjaikra bízott terület vadállományát. Példaként szeretném megemlíteni, hogy a kilencvenes
évek elôtt az országutak közelében lévô gazdasági területeken is
bôséges vadállomány létezett, autójából bárki gyönyörködhetett
az ôzek és szarvasok számottevô állományában. Napjainkra
ebbôl hírmondó is alig maradt, mindent lemészároltak az orvvadászok, vagy éppen a vadásztársulatok eminens tagjai „selejtezték“ ki ôket szaláminak. Ôzeink után a szarvasok következtek,
manapság már nem bôgnek, csak sírnak. Miután a csülkösvad
elfogyott, nekiláttak a medvék lemészárlásához. Hogyan lehetséges mindezt hivatalosan véghezvinni? Egyszerûen: a kilövési
keretet engedélyezô testület félrevezetésével. Minden évben a
vadállomány többszörösét jelentik le Bukarestbe, így nagyobb kilövési keretet kapnak. A medvére szóló engedélyeket is ilyen
csalafinta módon szerzik meg, ezért csappant felére az állomány.
Sajnos e módszert a legtöbb vadásztársulat alkalmazza. Mivel az
erdô nem a vadásztársulatoké, hanem közbirtokosságok és magánemberek tulajdonában van, hosszú távon nem érdekük a vadállomány védelme-megôrzése. Jól tudják, hamarosan el kell tûnniük a szinte ingyen bérelt területekrôl, mivel elôbb-utóbb
Romániában is törvény fogja védeni a magántulajdont.
A vadászat már rég nem sport, mint ahogyan mûvelôi nevezik.
Manapság a vadászat is „csak üzlet“. Míg a vadásztársulatok
pénztárcája dagad, a vadállomány apad. Több ezer hektárnyi
erdôs terület évi bére alig 500 euró körül mozog, a vadászatból
származó haszon ennek százszorosa. Nincs olyan cég, amely
ekkora haszonkulccsal dolgozna, hisz a vadásztársulatok évente
több tízezer eurót lövöldöznek össze a kis bérleti díj fejében.
Székelyföld természeti értékeinek kifosztásában élen jár a
Hargita Megyei Állami Erdészet, Ion Micu erdészmérnök vezetésével. Az egykori udvari fôvadász, Ceausescu medveszakértôje,
továbbra is törvénytelen módszerekkel löveti a medvéket.
Elsôsorban neki, és az általa kidolgozott etikátlan vadászati módszernek tulajdonítható a kapitális medvék kiírtása. Uralma alatt
az állami erdészet vadászterületein több mint 400 medvét mészároltatott le a hírhedt „Hargita típusú medvelesekbôl“. Ô
jól tudta, hogy a Kárpátok Géniuszának nem szabad megfáznia a
hagyományos leseken, ezért betonból csukott medveleseket építtetett, melyeket csempekályhával fûtöttek. Mivel a meleget és biztonságot a pénzes bérvadászok is kedvelik, ezt az etikátlan módszert a mai napig alkalmazzák. De mit számít a vadászetika, amikor évente 200–300.000 eurót utalnak át Bukarest feneketlen
zsebeibe a Székelyföldrôl. Természetesen hûséges alattvalók, talpnyalók hada nélkül ez lehetetlen vállalkozás lett volna. A természetkárosításban partnere a zetelaki erdészet vadásztechnikusa,
Bertalan János. Számlájára írható több mint 100 medve kilövése
Sikasszóban, Székelyvarságon, valamint Ivóban. Számukra az
aranykorszak még nem ért véget, a lesekhez vezetô utakat sorompókkal zárják le, akárcsak a közelmúltban, pedig ezek már magánerdôk, a közbirtokosságok tulajdonát képezik. Hogy miért
zárják le az utakat? Azért, hogy a természetbarátok-természetjárók ne lássák a háziállat tetemeket, amivel a medvéket csa-

logatják, illetve, hogy ne zavarják ôket törvénytelen tevékenységükben.
Az utóbbi idôben gyakori
párbeszéd vitáját képezte a
székelyudvarhelyi Nagyküküllô
Vadásztársulat igazgatójának,
Biró Istvánnak, és egyes alkalmazottainak etikátlan viselkedése. Annak ellenére, hogy magukat elôszeretettel nevezik természetbarátnak, a tények nem
ezt igazolják. A régi mentalitású vezetôség, a szakmailag
gyenge tudással rendelkezô
vadôreik magatartása és vadászati módszereik veszélyeztetik a vadállomány és a természetjáró
emberek egészségét. Az általuk bérelt vadászterületet nem gondozzák megfelelôen, törvényeket kijátszva érvényesítik kétes szándékaikat.
Október 16-án az Aves Alapítvány tagjai telefonon értesítettek, hogy gombászás közben a Szarkakô melletti erdôben büdös,
romlófélben lévô háziállat tetemekre bukkantak egy medvelesnél.
Személyesen a helyszínre siettem és ledöbbentem a horrorfilmbe
illô, megbotránkoztató látványtól. A les közelében lévô fákra egy
döglött tehén és egy friss kb. 300 kg-os házidisznó teteme lógott
felakaszva, a nyakuktól fogva. Bizonyító fényképeket készítettem,
majd értesitettem az állategészségügyieket és a fogyasztóvédelmet
a törvénysértésrôl. Hatékony döntés született: a dögöket 24 óra
alatt el kell szállítani a dögkútba.
A szakszerûtlen vadgazdálkodás és vadászat eredményeként
a Hargita-hegység medvepopulációja az utóbbi 14 év alatt 4050%-ára csökkent. 1995-ben lôttek utoljára világrekord medvét
megyénk területén, pedig a közelmúltban még a hargitai medvék
uralták a trófea-piacot. A Hargitáról eltûntek a kapitális medvék,
ugyanis a bérvadászok pénzükért csak rekord-trófeás példányokat
hajlandók lepuffantani. A vadásztatók számára ez fontos bevételi
forrást jelent, hiszen nem vadgazdálkodásból tartják fenn magukat, hanem a kilövési díjakból származó valutából. Egy medve
ára 7.000 euró, ezért kímélet nélkül ölik meg a vemhes vagy
bocsos anyamedvéket is, de a nagyobb, a szebb példányok vannak
igazi veszélyben. A testméretre történô mesterséges szelekció
hosszú távon a populáció leromlásához vezetett, mivel a medvéknél a testméret nem mindig arányos a korral. A medvék
Európa-szerte védett állatok, Romániában azonban mindig találnak kiskaput olyan nemzetközi egyezmények kijátszására,
melyeket Románia is aláírt. Az Európai Unió felé csörtetô kormányunk aláírta a vadvédelemre vonatkozó kötelezettségeket,
mint például: Berni Egyezmény (1993), Washingtoni Egyezmény
(1994), Bonni Egyezmény (1998), Hágai Egyezmény (2000).
A 103/1996-os vadászterületekre és vadvédelemre vonatkozó
törvény már elavulva lépett érvénybe. A 236/24.11.2000-as kormányrendeletet hatályba helyezô 462/2001-es törvénnyel próbál
Románia felzárkózni a nemzetközi követelményekhez. Sajnos
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még ez sem tökéletes, a 25. paragrafus értelmében a vadászidény
bizonyos esetekben módosítható, sôt egyes, szigorúan védett fajok
korlátolt vadászata megengedett az „illetékesek“ jóváhagyásával.
Megszokott balkáni fogalmazás, azaz kiskapu. Tehát, ha egy
törvényjavaslatot a parlamentben elfogadnak, az államelnök aláír,
majd egy miniszteri tisztviselô áthágó határozatot bocsát ki,
érvénybe lép a törvényt kijátszó megoldás. Csak ezért vadászható
még Romániában a medve !!! A medvebôröket több országba, így
Magyarországra sem lehet bevinni, még CITES-engedéllyel sem. Ki
tudna magyarázatot adni arra, hogyan kerülnek ki mégis a medvetrófeák?
Elrettentô példa kellene legyen a nyugat-európai államok
helyzete, ahol a barnamedvét lôfegyverrel pusztították ki. Igaz, maradt belôlük egy tucatnyi a Pireneusokban és az Andokban, de ezek
a génkészlet megôrzésére nem képesek. Csak elszigetelt populációt
alkotnak: hosszú távon nincs esélyük a fennmaradásra, ezért európai szemszögbôl nagyon is indokolt a kárpáti barnamadve-populáció védelme Erdélyben, hisz nálunk a legszámottevôbb.
A kárpáti barnamedve környezetének bonyolult kapcsolatát,
törékeny egyensúlyát az embereknek kötelessége megôrizni az utókor számára. Minden élôlénynek ugyanúgy joga van élni, mint nekünk, embereknek! Növényeket, állatokat, minket, embereket és a
természetes környezetünket, amelyben élünk, egyaránt veszélyeztet

az emberi gonoszság, a kapzsiság és nem utolsó sorban a gazdasági haszon utáni hajsza. Kedves olvasóink közül sokan talán nem is
sejtik, hogy milyen etikátlan körülmények között gyilkolják le e
fenséges nagyvadat, a hargitai fenyvesek királyát. Döglött háziállatokkal etetik be, majd egy biztonságot nyújtó épületbôl puffantják
le a „hôsök“. Még ilyen körülmények között sem mindig sikeres a
vadászat: az állatok 20–25%-át nem képesek helyben agyonlôni.
Ezek a medvék elmenekülnek, és szörnyûséges kínok, fájdalmak
között pusztulnak el valahol a sûrûben. Rajtuk már nem segítenek,
kegyelemlövésre sem méltatják, hiszen a sebzett medvét nem követik, mert életveszélyes vállalkozás. Természetesen e véleményem
nem vonatkozik minden vadászra vagy vadásztársulatra .
A harmadik évezred küszöbén, egy civilizált európai társadalom felé közeledô országban nem lehet indokolni olyan pillanatnyi gazdasági érdek, vagy kétes élményt adó gyilkos-szenvedély
kiélését, mint a medvevadászat, ami utódainkat fosztja meg környezetünk élôvilágától.
Unokáinknak is van joguk medvét látni
szent hegyünkön, a Hargitán!

Oktatóközpont és játszóház
a HuMuSz-Házban
A Hulladék Munkaszövetség (HuMuSz) játszóházának célja a környezetvédelmi (elsôsorban a
hulladékkérdéssel kapcsolatos) ismeretek terjesztése. A kiállítás tulajdonképpen egy háztartást modellez, a lakás egyes helyiségeivel kapcsolatos hulladékgazdálkodási ismereteket mutat be.
A csoportvezetés során szólunk a hulladék keletkezéséhez vezetô okokról (reklám, fogyasztás), a
hulladékkezelés jelenlegi módszereirôl (lerakás,
égetés) illetve az általunk javasolt megoldásokról
(megelôzés, újrahasználat, újrahasznosítás), valamint a könyezetkímélô(bb) életvitel lehetôségeirôl. Mivel elsôsorban az élményszerzésre koncentrálunk, adatok helyett inkább a játékokra
helyeztük a hangsúlyt a kiállítási anyagban.
A kiállítás megtekintése mellett lehetôség van
egy oktatófilm levetítésére, valamint a HuMuSz
által kiadott oktató CD-ROM használatára is.
A kiállítás alsó és felsô tagozatos, valamint középiskolás korosztálynak egyaránt alkalmas oktatási
célra.
Az oktatás alapját „Belefulladunk?!“ címû oktatócsomagunk képezi. Az oktatócsomag fejezetei,
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módszertani anyagai szervesen kapcsolódnak a
kiállítás anyagához.
A csoportok fogadásának feltételei,
a bejelentkezés módja:
Kérjük, hogy a látogatást megelôzôen
legalább 2 héttel jelentkezzenek be.
telefonon: a 06-1-386-26-48-as telefonszámon,
vagy
e-mailen: a gebics@freemail.hu e-mail címen,
vagy
személyesen: a HuMuSz-Házban
(Budapest, XI. ker., Saru. u. 11.)
A csoportok fogadásának idôpontja:
délelôtt 9.00-12.00, délután 13.30-15.00
A kiállítás látogatásának díja 2000 Ft+ÁFA/óra.

. . . . . . . . . . .

energaia

Miért pont az E$$O?
A fosszillis üzemanyagok elégetése a legfôbb oka a
világméretû éghajlatváltozásnak. Az amerikai székhelyû E$$O (azaz az Exxon Mobile) a világ legnagyobb olajvállalata. A klímát károsító üzemanyagok mint a kôolaj, a szén és a földgáz - eladásával az
E$$O 2001-ben ötmilliárd dollár nyereséget termelt.
Milliárdos nyeresége ellenére az E$$O nem hajlandó környezetbarát üzemanyagok kifejlesztésére és azok forgalmazására.
Az E$$O tagadja, hogy tevékenysége és az éghajlatváltozás között bármilyen összefüggés lenne,
sôt tudósokat pénzel, hogy a témában félrevezetô információkat terjesszenek.
Az E$$O lefizette a Bush-kormányzatot, és nagy
szerepe van abban, hogy az USA nem írta alá az
egyetlen nemzetközi klímavédelmi megegyezést,
a Kyoto-i Egyezményt (Kiotói Jegyzôkönyv). Túl
nagy nyomást nem kellett gyakorolnia a vezetô
amerikai politikusokra: a jelenlegi vezetés több
mint fele az olajiparból jött - beleértve George W.
Bush elnököt és Dick Cheney alelnököt is.
Követeljük, hogy az E$$O:
• Hagyjon fel az amerikai kormányzat
klímapolitikájának befolyásolásával!
• Ne tagadja tovább, hogy a klímaváltozáshoz
az emberi tevékenység erôteljesen
hozzájárul!
• Támogassa a Kyotói Egyezmény alapelveit,
ne gátolja annak aláírását!
Mit tehet Ön?
• Vegyen részt a Stop E$$O kampányban: már
a benzinkút megválasztásával is sokat tehet a
klíma védelméért!
• Ha motorolajra van szüksége, tegye fel
magának a kérdést: akarja-e tovább olajozni
a Bush elnököt befolyásoló olajgépezetet?!

Az E$$O-t csak világméretû összefogással
tudjuk változtatásra bírni!
StopE$$o
kampány:
a leggyakrabban feltett
kérdések és a válaszok
Hogyan vehetek részt a Stop Esso kampányban?
Az elsô dolog, amit tehetsz: nem vásárolsz semmit az Esso (alias
ExxonMobil) cégtôl.
Nem minden olajtársaság felelôs a globális
felmelegedésért?
De igen, minden olajtársaság felelôs érte, de az Esso különösen.
Ez azért van, mert az Esso:
• nem hajlandó elismerni, hogy az olajszármazékok elégetése
globális felmelegedést okoz
• az utolsó tíz évben folyamatosan szabotálta az éghajlatváltozás ellen küzdeni próbáló nemzetközi törekvéseket

• több pénzzel támogatta Bush kormányra kerülését, mint
bármely másik olajtársaság, biztosítva ezzel a Kiotói
Jegyzôkönyv mellôzését az USA részérôl. Bush éghajlatváltozással kapcsolatos politikája (mely az USA károsanyagkibocsátásának növekedését eredményezi) is az Esso
igényeit tükrözi
• az Esso a világ legjobban jövedelmezô olajvállalkozása,
mégis megtagadja azt, hogy dollármilliárdjaiból a
megújuló energiaforrások, vagy zöld üzemanyagok
kutatására költsön
Miért költene az Esso arra, hogy támogassa a
Jegyzôkönyvet, amely végsô soron az ô bevételüket
csökkenti?
A környezetkímélô energiaágazatok egyre nagyobb mértékben
fejlôdnek, példának említhetjük a szél-, hullám- és napenergiát
vagy a zöld üzemanyagokat. A katasztrofális hatású globális felmelegedés megelôzése érdekében arra volna szükség, hogy a foszszilis energiahordozók ott maradjanak, ahol most vannak: a Föld
gyomrában, és soha ne is legyenek felhasználva. Miért kellene
kockáztatni, hogy áradások, viharok és járványok oltsák ki milliók életét - mert ezekkel a globális felmelegedés miatt számolnunk kell - csak azért, hogy az Esso nagyobb bevételre tehessen
szert?
Mi a helyzet az Esso és a háború kapcsolatával?
Ez egy nagyon találó kérdés. Az Esso bárkinél és bárminél többet
tett eddig azért, hogy az Egyesült Államokat olajfüggôvé tegye. Ha
Bush hatással lehetne a klímaváltozásra, nem lenne szüksége az
iraki olajra. Most, hogy a rezsim megváltozott, az Esso ráteszi a
kezét az irakiak olajkészletére. Vezetô gazdasági szakértôk is azt
állítják, hogy az Esso kulcspozícióban lesz, hogy kihasználja a
rendszerváltás elônyeit.
Hol vegyek üzemanyagot, ha tankolnom kell?
Amikor csak lehet, ne használd a kocsidat - járj tömegközlekedéssel, kerékpározz, sétálj! Ne feledd: igazán környezetbarát
benzin nem létezik! Ha teljesen elkerülhetetlen a tankolás, akkor
is kerüld az Esso-t, és lehetôleg a többi „hírhedtebb“ céget is
(mint a Shell vagy a British Petrol).
Hány országban van jelen az Esso? És milyen néven?
Az Esso/ExxonMobil egy világcég, s mint ilyen, a Föld több mint 200
országában vannak érdekeltségei. Az USA-ban az Exxon és Mobil
márkák egymástól külön léteznek, de egyazon céghez tartoznak. Az
USA-n kívül az Esso és a Mobil a két Exxon márkanév, Kanadában
Imperial Oil néven van jelen. Látogass el a www.stopesso.org
címre, hogy többet tudj meg a kampányokról a többi országban.
Mi a helyzet a bevásárlóközpontokkal?
A Tesco és az Esso nem árulnak egy gyékényen?
A Tesconak és az Essonak van egy új megállapodása, ami szerint
a Tesco zöldségeket árul (valószínûleg az Esso benzinkutaknál, a
szövegben nem volt benne, a ford.), az Esso pedig üzemanyagot.
Így ha bojkottálod az Essot, nem a legjobb húzás a Tescoban
vásárolni. A Tesco saját benzinkútjai biztosítottak bennünket arról, hogy az üzemanyagukat nem az Essotól veszik.
Nemzetközi Stop E$$O kampány honlapja:
www.stopesso.com
forrás: http://www.stopesso.hu/miert.html
További infprmáció: info@stopesso.hu
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Megújult a MEGÚJULÓ
ENERGIÁK CD
Az Energia Klub és a Nyíregyházi Fôiskola Környezettudományi tanszék anyagainak segítségével összeállítottuk a Megújuló energiák CD új,
bôvített verzióját, mely az ismertebb alternatívák
(nap, szél, geotermikus, víz) mellett ismerteti az
ár-apály-, biomassza-, hidrogénhasznosítási lehetôségeket illetve külön fejezet szól az atomenergiáról és az energiahatékonyságról. A CD-n szerepel az öszszes eddig megjelent antinukleáris hírlevél anyaga. A törvényileg levédetett CD 500
példányban készült el.

A CD beszerezhetô:
• a KÖT irodákban - www.kothalo.hu
• és az E-misszió Egyesületben 4400 Nyíregyháza, Malom u. 18/a
42/423-818, emisszio@zpok.hu
500 Ft + Áfa kedvezményes áron.
Ajánljuk mindenki számára!

HÉVÍZ: MELEGVÍZELLÁTÁS NAPENERGIÁVAL
Hamarosan elkészül a nyugat-magyarországi térség elsô
nagyüzemi napenergia hasznosító rendszere.
Több mint 65 millió forintos költséggel évi 780 ezer kilowattóra teljesítményû napkollektor rendszer építését
kezdik el novemberben Hévízen, a Szent András Állami
Rehabilitációs és Gyógyfürdô Kórházban; a beruházás
várhatóan 2004 novemberére készül el. A gyógykórház évi
melegvízigénye csaknem 13 ezer köbméter, amelynek
elôállításához 75-78 ezer köbméter földgáz szükséges; a
napenergia alkalmazásával a gázköltség 70-90 százalékát takarítják meg környezetszennyezés nélkül. A tervek szerint összesen 300 darab, egyenként 2 m2 napkollektort építenek be a kórházépületek, valamint a fedett
fürdôrész tetôszerkezetébe.
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A rendszer látja majd el a hotelszárnyak fürdôszobáit, a
mosodát és a fedett fürdô zuhanyozóit melegvízzel. A hálózatot négy, összesen 51 liter befogadó képességû melegvíz tároló tartállyal is kiegészítik. A négy év alatt megtérülô beruházáshoz 48,8 millió forintot SAPARD pályázaton nyertek, a fennmaradó részt saját erôbôl finanszírozzák.
(MTI)
Napi Turizmus 2003-10-08
A turisztikai szakma hírlevele 10. évfolyam 191. szám www.turizmusonline.hu
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EKÖJOG - Jogi adatbázis:
Bakteriális
elem
Egy üledékbôl kitenyésztett baktérium elemeket
mûködtethet a jövôben: egy a Nature Biotechnologyban megjelent cikkben a kutatók olyan mikrobiális üzemanyagcellát ismertetnek, amely egyszerû cukrokat 80 százalékos hatékonysággal
alakít át elektromos energiává. Korábbi próbálkozásokkal szemben az elem mûködtetéséhez
nincs szükség az elektronokat szállító bomlékony
közvetítôkre, s így jó esély van arra, hogy az eljárással cukortartalmú hulladékanyagokból energiát termeljenek.
Swades K. Chaudhuri és Derek R. lovley (Massachusetts-i Egyetem) a feladat elvégzésére a Rhodoferax ferrireducens baktériumot alkalmazták,
amelyet elôször egy virginiai forrás üledékébôl
különítettek el. Amikor a kutatók az R. ferrireducenst egy glukózoldatot tartalmazó tartályba helyezték, amelybe grafitelektródokat lógattak be,
azt tapasztalták, hogy a baktérium a cukor elfogyasztása közben elektronokat adott át közvetlenül az elektródoknak, azaz áramtermelés indult
el. Eközben az R. ferrireducens szaporodása is
folytatódott, így stabil, folyamatos energiatermelés valósult meg. Más cukrokkal (fruktózzal, szukrózzal és xilózzal) szintén hasonló eredményt
értek el.
A fölfedezés segíthet a mezôgazdasági, ipari és
települési hulladékokban rejlô hatalmas energia
hasznosításában.
Forrás: ÉLET ÉS TUDOMÁNY – 2003/40

Az EMLA 1994 októberében indította be a környezeti jogi jogsegélyszolgálatot, melynek keretén belül közérdekû környezetvédelmi ügyek
vitelét térítésmentesen vállalják az iroda fôállású
ügyvédei.
Az azóta eltelt idô igazolta, hogy nemcsak szükség van a szolgáltatásra, hanem eredményes is ez
a mûködési mód, hiszen az iroda gyakorlatában
többségében lakossági és civil szervezetek felkérése során ma már több mint 370 közigazgatási,
vagy peres ügy fordult elô, és nem egy közülük
országos jelentôséggel bírt. Ebbôl a körbôl választottuk ki azt a 103 teljes dokumentációval
rendelkezô, befejezett ügyet, melyek feldolgozásra kerültek.
Az adatbázis létrehozásával célunk volt, hogy útmutatóul szolgáljon a környezeti joggyakorlattal
kapcsolatosan, hogy emeljük a nyilvánosság környezetvédelmi tudatosságát és hogy az ügyek
rendszerezett és egységesített feldolgozása által
elôsegítsük a környezetünkért tenni akaró állampolgárok és civil szervezetek munkáját. Az adatbázis feltöltéséhez a környezeti jog iránt érdeklôdô joghallgatókat vontunk be a munkába, akik a
személyi- adatvédelmi szempontokat maximálisan
figyelembe véve dolgozták fel az archívumokat
elektronikusan elérhetô formába. Aki ellátogat a
http://www.emla.hu/ekojog2/>www.emla.hu/ekojog2
címen elérhetô oldalra, betekintést nyerhet a
környezetvédelmi ügyek, eljárások gyakorlati
mûködésébe, tájékozódhat a jogérvényesítéshez
szükséges kérdésekrôl Az érdeklôdôk számára a
magyarországi környezetvédelmi jogfejlôdés és a
bírósági gyakorlat is nyomon követhetô.
Az adatbázis szabadszavas keresôrendszerrel mûködik, mely igény szerint a teljes szövegben,
vagy a megadott kategóriákban keresi a megadott szót, vagy szóösszetételt. Ha több, a feltételeknek megfelelô ügyet talált, felkínálja a választást közülük. Ha újra szükség volna egy, már
megtekintett ügyre, azt száma alapján is meg
lehet keresni.
Várjuk észrevételeiket, visszajelzéseiket
a rendszerrel kapcsolatosan!

13

Süvöltô

. . . .

hírek innen-onnan

. . . . .

Megbuktak a mezôkön
a mesterkélt magok?
http://www.indymedia.hu/cikk.shtml?x=11637
2003.08.28. MTVSZ/Greenpeace

A génmódosított gabona Spanyolországban
nemhogy nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket, de még a farmereknek és a környezetnek is gondot okozott.

Madárhírek
Barabásról
Október 14-én este az utolsó ellenôrzéskor Petrilláné Bartha
Enikô gyûrûzô és segítôtársai
fogtak egy vándorfüzikét (Phylloscopus inornatus). A füzike jó
kondiban volt (Zs: 4; I:3; Tömeg:
7,0 g). Másnap reggel korán több
gyûrûzô és terepmadarász megtekintette és lefotózta. Fotózás
közben nagy örömünkre egy pár
másodpercig hallatta a hangját
is. A dolog azért ilyen érdekes,
mert, a hatodik magyarországi
elôfordulása a vándor füzikének. Október 16-án pedig egy
lengyel gyûrûs barátposzátát
fogtak, … szóval megy a szekér
Barabáson.
Hunor
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A Friends of the Earth (Föld Barátai) és a Greenpeace a napokban adta ki azt a jelentést, amely
arról számol be, hogy a Spanyolországban termesztett génmódosított gabona elszennyezte az
ottani hagyományos gabonafajtákat, gyenge termést eredményezett, a génmódosítás elônyeit
pedig messze túlbecsülték. A tanulmány a spanyol kormány számára is kritikus fontosságú lehet, mivel azt bizonyítja, hogy nem tudták megfelelô keretek között tartani a helyzetet. [1] Spanyolország az Európai Unió egyetlen olyan tagországa, ahol a génmódosított gabonát kereskedelmi céllal termesztik: 1998 óta megközelítôleg 25 000 hektárt ültettek be minden évben egy
genetikailag módosított gabonafajjal, amit Bt176
néven tartanak nyilván. Ezt a fajtát egy svájci biotechnológiai cég, a Syngenta dobta piacra, és a
kukoricamoly ellen fejlesztették ki, amely a kukoricára veszélyes kártevô lehet.
A génmódosított gabona termesztése Spanyolországban hivatalos engedélyeztetési eljárás
lefolytatása nélkül történik (noha a spanyol törvény elôírja az engedélyeztetés szükségességét).
Mindemellett mostanra már számos független
vizsgálat eredménye bebizonyította, hogy ennek
a génmódosított növénynek a termesztése komoly gazdasági és környezeti károkat okoz. A navarrai mezôgazdasági kutatóintézet (Instituto
Técnico de Gestión Agraria del Gobierno Navarra, ITGA) egyik tanulmánya azt mutatta be, hogy
1998 és 2000 között a legtöbb esetben nem volt
különbség a természetes és a génkezelt gabonafajták hozamában, miután a kukoricamoly megtámadta azokat. A kukoricamoly túlélte a génmódosított növény által kibocsátott méreganyagot,
ami komoly kockázatot jelent, ha kifejlôdik az ezzel szembeni ellenállóképessége. Ez nem csupán
gazdasági károkat okozhat a farmereknek, hanem
további környezeti problémákat is, mivel erôsebb és a környezetre károsabb rovarirtó szerekre lesz szükség az ilyen módon „felfegyverzett“
kártevôk elleni küzdelemhez.
A hagyományos gabonafajták génmódosított
szervezetek által történt elszennyezésének elsô
spanyolországi eseteit Navarra tartomány északi
területein fedezték fel a Navarrai Biogazdák Tanácsának munkatársai. Ennek következménye az

lett, hogy vissza kellett vonni ezeknek a gazdáknak a bioélelmiszer termelésére jogosító igazolásaikat, akik emiatt komoly veszteségeket
szenvedtek, mivel a termékeiket nem adhatták el
többé bioélelmiszerként.
A génmódosított szervezetek európai és amerikai
szabályozását elemezve a Greenpeace és a Föld
Barátai jelentése rámutat arra, hogy a Bt176-os
fajtát már 2001-ben kivonták a legálisan termeszthetô transzgénikus gabonafajok hivatalos listájáról az Egyesült Államokban; egyébiránt ez az
ország mindig is hírhedt volt a géntechnológia
támogatásáról.
A jelentés eredményeit a vezetô spanyol mezôgazdasági szövetkezetek is megerôsítik. Liliane
Spendeler, a Föld Barátai Spanyolország munkatársa, a jelentés szerzôinek egyike kijelentette:
„Ez a kutatás világosan bizonyítja, hogy a génmódosított
növények korántsem olyan csodanövények, mint amilyennek beállítják ôket. Sôt, azt is bátran állíthatjuk, hogy
az egyedüli haszonélvezôi ezeknek a növényeknek a
biotechnológiával foglalkozó cégek, míg a gazdák és a
környezet sajnos csak a káros hatásaikkal szembesülhetnek.“ A Greenpeace spanyol szervezetétôl a társszerzô, Juan Felipe Carrasco, ezt mondta: „Spanyolország immár egy óriási kísérleti mezôvé vált, ahol a
génmódosított növényeket már öt éve termesztik úgy,
hogy azok semmiféle elônyt nem biztosítanak a hagyományos fajtákhoz képest. Ráadásul eddig semmiféle
intézkedés nem született a negatív hatások kivédésére.“
A spanyol példa jól illusztrálja, hogy mi történhet
majd az összes többi európai termôvidéken, ha
az Európai Bizottság engedélyezi a szennyezési
küszöb bevezetését, és ha a biotechnológiai cégek nem lesznek felelôsségre vonhatóak a hagyományos és biogazdaságok földjeinek elszennyezéséért.*
Jegyzetek:[1] A Föld Barátai és a Greenpeace „The impact
of GM corn in Spain“ címû jelentése angol és spanyol
nyelven elérhetô a www.tierra.org és a www.greenpeace.org/espana_es honlapokon.
[2] Spanish Ministry of Agriculture- Report of the
Working Group on Pests and Diseases in Extensive Crops.
2002. április
[3] Europabio sajtóközlemény, 2002. szeptember 27.
* Köszönet a fordításban nyújtott segítségért
Márton Dánielnek!
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hírek innen-onnan

A Future Forests és az ECCM csak nemrég dolgozta ki a CarbonNeutral turnék rendszerét, és
úgy tervezték, hogy jövôre indítják be a projektet, de a Rolling Stones és a T-Mobile annyira
készségesnek bizonyult az ötlet hallatán, hogy 6
hónappal elôrehozták a „premiert“.

Zöld turnéra indul
a Rolling Stones
A Rolling Stones az elsô olyan zenekar a világon, amelyik ún. „CarbonNeutral“ turnéra
indul. A Licks turné kilenc angliai helyszínen
lesz teljesen szén-dioxid-mentes.*
Az együttest a londoni Future Forests nevû cég
hálózta be a „zöld“ turné ötletével. A Future Forests nemrég kidolgozott egy olyan eljárást, melylyel a CD-gyártás szén-dioxid-mentessé tehetô,
idén pedig felmérést készített arról, hogy az élôzene vajon milyen gázkibocsájtással jár.
A CarbonNeutral turnék során megmérik, menynyi CO2 kerül a levegôbe és a mennyiséget megfelelô számú fa telepítésével, illetve a megújuló
energiaforrások felhasználásába való pénzbefektetéssel ellensúlyozzák.

A Future Forests 1996-ban alakult, szó szerint egy
tábortûz körül, Joe Strummer, a Clash együttes
frontemberének közremûködésével. Ma már olyan mûvészek vesznek részt a vállalat kezdeményezéseiben, mint Leonardo DiCaprio, Simply
Red, Melanie C, David Gray, a Pink Floyd, a
Massive Attack, az Atomic Kitten, a Coldplay vagy
a Foo Fighters tagjai, és több, mint 30 millió széndioxid-mentes CD került a boltok polcaira.
Az elsô amerikai, aki kiérdemelte a CarbonNeutral-polgár címet, nem más, mint Leonardo
DiCaprio, aki vállalta, hogy ellensúlyozza az általa kibocsájtott összes szén-dioxid mértékét. A
Future Forests kiszámolta, hogy Leo évente 11
tonna CO2-t termel; ebben benne van autóinak,
háztartásának, utazásainak gázkibocsájtása is. (A
becslések szerint egyébként ez a mennyiség kb.
fele egy átlagos amerikai polgár éves kibocsájtásának). Leo tehát, ellensúlyozandó az üvegházhatáshoz való hozzájárulását, fákat ültet Mexikóban, Indiában, Észak-Amerikában és Európában, valamint különbözô, megújuló energiaforrások felhasználására irányuló projekteket támogat.

Zöld Magazin 2003. szeptember 1.

A Future Forests az ECCM (Edinburgh Center for
Carbon Management) tudósaival és szakembereivel méri fel egy-egy turné CO2-kibocsájtását.
Figyelembe veszik a koncert helyszínének nagyságát, a helyszínek egymástól való távolságát, a
rajongók és a zenekar embereinek utazásával járó
gázkibocsájtást, de még a koncertekhez szükséges energia elôállítása során keletkezô gázmenynyiséget is.
A Rolling Stones az elôzetes becslések szerint
160 ezer rajongót fog vonzani a 9 helyszínre,
akik fejenként kb. 13 kg szén-dioxidot „termelnek“. (A rajongók kibocsájtásának nagy részét az
utazás teszi ki.) Az ECCM számításai szerint minden 60 rajongó után egy fát kell ültetni, hogy a
Stones-turné „szén-dioxis-mentes“ legyen.
A 2800 fát két skóciai erdôtelepítési projekt
helyszínén ültetik majd el Skye szigetén és Invernessben. A 24 ezer fontos (vagyis rajongónként 20
centes) költséget a turné szponzora, a T-Mobile, a
Deutsche Telekom egyik leányvállalata állja.
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Az utak sója
Egy kemény téli idôszakban egy nap alatt országszerte több ezer köbméter nátrium-klorid került
az utakra, ez pedig legalább annyit árt, mint használ. A sózás tönkreteszi az út menti növényeket
és rongálja az utakat, hidakat, közmûveket.
Használata ellen régóta küzdenek a környezetvédôk, annyit már elértek, hogy természetvédelmi területeken már csak homokot szórnak le.
A sót jégmentesítésre használják, ami mínusz 5
Celsius fokig jól mûködik, viszont ennél hidegebb idôben már semmit sem ér. A só és homok
keveréke, valamivel többet ér a csúszás ellen,
minthogy mínusz 7 fok a határérték. Ezt az eljárást alkalmazzák például Hajdú-Bihar megyében.
A harmadik elterjedt csúszásmentesítô a homok,
ami sík terepen tökéletesen megfelel a követelményeknek. A sót inkább hegyes vidékeken
alkalmazzák, mivel az ilyen helyeken a megolvadt hó és jég képes elfolyni, különben egy idô
után visszafagyna.
A közlekedés szempontjából hasznos nátriumklorid az út menti növényekre közel sincs jó
hatással, tönkreteszi a bokrokat, fákat. Ugyanis a
sóban lévô kloridion, felszívódik a gyökérzeten
keresztül és felhalmozódik a növény szöveteiben. A budapesti Andrássy utat szegélyezô fák leveleiben a Levegô Munkacsoport munkatársai a
természetes kloridion tartalom 8-10-szeresét
mérték. Ez a többlet egyértelmûen a sózásból
ered. A fiatal facsemeték könnyen elpusztulnak
ekkora terhelés mellett, de az idôsebb fák is megsínylik - lelassul növekedésük - a jégtôl való mentesítést.
A sózás nemcsak a növényeket károsítja, rongálja az utak, hidak felületét és a közmûvezetékeket
is. Önmagában nem lenne képes a kemény felületeket kikezdeni, de a gépjármûvek kipufogóiból áradó nitrogén-dioxiddal keveredve sósav
lesz belôle, aminek már nem képesek ellenállni a
szóban forgó köztulajdonok. Enyhítené a helyzetet, hogy ha a sót jól tûrô cserjéket telepítenének
az utak szélére. A cserjék védenék a fákat, és a
kipufogógázok egy részét is képesek lennének
felfogni.
Az Európai Unió sok országában, bár erre nézve
nincs egységes szabályozás, tilos a sózás. Ausztriában és a skandináv országokban - ahol jóval
több hó esik, mint hazánkban - egyáltalán nem
használják a sót. Általában ôrölt salakot és kvarchomokot alkalmaznak, amelyek ugyan kevésbé
hatékonyak, de nem tesznek kárt a környezetben.

16

Süvöltô

Magyarországon is vannak helyek, ahol környezetkímélô módon teszik csúszásmentessé az
utakat. Gyôrben például már hat éve a vinasz
nevû szeszgyári mellékterméket használják a só
helyett. A vinasz még mínusz 8-10 Celsius fokos
hidegben is kifejti hatását. Azonban ennek a vegyületnek is van hátrányos tulajdonsága, a talajba
kerülve trágyaként növényburjánzást okoz.
Annyi elôrelépés történt még a sómentesítés
ügyében, hogy környezetvédelmi szempontból
kiemelt jelentôségû vidékeken, például a Bükki
Nemzeti Parkban vagy a Balaton-felvidék területén már nem használják a nátrium-kloridot.
Három magyar mérnök – Kerti József, Kálmán
Tibor és Kardos Péter – a 90-es évek elején feltalált egy anyagot, amellyel közutakat, járdákat, sôt
repülôtéri kifutópályákat is mentesítenek hótól
és jégtôl szerte a világon. Használják a vegyületet
többek között Csehországban, Szlovákiában,
Svédországban – olyan helyeken, ahol a tél legalább annyi hideggel és hóval jár, mint nálunk. Az
anyagot szabadalom védi a fél világon (Magyarországon is), gyártása egyszerû és olcsó, maga a
szer a sóhoz képest a környezet, az utak, a jármûvek legjobb barátja, egyszóval elvileg ideális
hótalanító lenne, annyit pedig biztosan megérdemelne, hogy legalább a só mellett szóhoz juthasson.
A bûvös készítmény – összetételére nézve karbamid-ammónium-nitrát – két mûtrágya-alapanyag
keveréke, amelyeket (amíg még létezik magyar
mûtrágyagyártás) több százezer tonnányi menynyiségben gyártanak az országban. A Transheat
névre keresztelt hómentesítô a mûtrágyakomponensek és némi korróziógátló összekeverésével
jön létre, elôállítása egyszerû. A környezetbe – a
talajba – kerülve a benne lévô ammónium és nitrit elemi nitrogénné és vízzé bomlik le, így az út
menti élôvilágot nem károsítja. Korróziós hatása
nincs, az eddigi – részben hazai laboratóriumokban elvégzett – vizsgálatok szerint sem az acéllal,
sem a rézzel, sem a vassal nem lép reakcióba
(tehát a jármûvek karoszszériáját és a föld alatti
vezetéket sem károsítja). A birtokunkban lévô,
igen széles körû vizsgálati eredmények között
nincs olyan, ami a szer használata ellen szólna. A
folyékony, locsolóautóval kiszórható Transheat
kilóra drágább ugyan, mint a só, ám kevesebb
kell belôle; egy négyzetméter jégmentesítése a
vegyszerrel 60 fillérbe, a sóval több mint 1 forintba kerül. Ráadásul sózni gyakrabban kell, így
egy szezonban a költségkülönbség több mint 60
százalék – a sótlan folyadék javára.
Forrás: www.sulinet.hu; www.greenfo.hu
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Illegális lerakó felmérés
-Összefoglaló
Elôzetes információ gyûjtés
Az illegális lerakóhelyek felmérésének alapjául az E-misszió
Egyesület munkatársai által 2000 év folyamán elkészített adatbázist vettük. Ebben összesen 87 illegális lerakóhely szerepelt. A
felmérés során ezeket a helyeket ellenôriztük újra, valamint annak a tapasztalatnak alapján, miszerint a már meglévô illegális
lerakók közelében keletkeznek új lerakók, a terepi munka során
a már azonosított helyszínek környékére különös figyelmet fordítottunk.
A felmérés idôszaka
A felmérésre 2003. július-augusztus hónapokban került sor. Ez a
növénytakaró megléte miatt nem túl kedvezô, mivel a növényzet
számos kisebb lerakóhelyet eltakar. Így, a szeptemberben szúrópróbaszerûen megismételt terepi bejárás alapján elmondható,
hogy a felderítési arány megközelítôleg 50-60%-os volt a felmérés
során. Az adatbázisba 2003-ban 39 lerakó került, melyeken becslés szerint összesen 520 m3 hulladékot raktak le. A felmérés alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztériumhoz pályázatot nyújtott be a legnagyobb lerakóhelyek felszámolására. Ez 19 lerakóhelyet érint.
Minôsítési kritériumok
A minôsítési kritériumok az összehasonlíthatóság érdekében
megegyeznek a 2000-ben lefolytatott felmérés kritériumaival. Az
érthetôség kedvéért ezeket itt idézzük:
Az adatfelvétel során a következô kritériumrendszert használtuk a
terepi adatlapon:
• A lerakó típusa szemrevételezés alapján
(folyékony, iszap és szilárd, 28 altípussal)
• A talált hulladék összetétele (dominánsan, elôfordul
vagy nyomokban, 28 hulladékfajtára)
• A lerakó becsült területe
• A lerakón lévô hulladék becsült térfogata
• A lerakó mûködésének jellemzôi (folyamatosan használt,
idôszakosan használt, felhagyott)
• Rekultivációs állapot
• A hulladékot befogadó terület (lerakó)
morfológiája (szilárd vagy folyékony, 18 altípussal)
• Élôvizekkel, talajvizekkel való kapcsolat
• A lerakó térségének domborzati jellemzôi
• Rendezettségi állapot
• Befogadó alapkôzet, talaj
• A lerakó infrastrukturális ellátottsága
• A lerakóhely megfelelôsége a létesítési
kritériumok szempontjából

A terepi munka folyamán nem vettük fel (néhány indokolt
kivételtôl eltekintve) a következô lerakókat:
• Magántelkek, ipari üzemek, vállalkozások elzárt,
„kerítésen belül“ elhelyezett hulladékának jellemzôit,
mivel a lerakó szemrevételezése, a hulladék tartalom
elemzése nem volt megoldható. (Megjegyezni kívánjuk
ezzel kapcsolatban, hogy e terület egyébként is vitatott
pontját képezi az elfogadásra kerülô
hulladékgazdálkodási törvénynek, így ezzel
kapcsolatban jogi problémák is felmerülhetnek.)
• Láthatóan építés alatt álló épületek, ingatlanok körül
elhelyezett építési-bontási törmelékeket, illetve az
építéshez használt, felhalmozott anyagokat, mivel ezen
területek állapota napról-napra változik
(Nyíregyháza kertvárosi övezeteiben).
Eredmények
A terepi munka során Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén 39 darab illegális lerakót azonosítottunk. Ez a
felmérés idôszakát tekintve kb. 50-60%-os felderítettséget jelent.
Kijelenthetô, hogy a város közigazgatási területén jelenleg is
mintegy 80 kisebb-nagyobb illegális lerakóhely található meg.
A lerakók nagy részére a következôk jellemzôek:
• a vegyes háztartási hulladék és építési törmelék
dominanciája,
• az egyes lerakókon elhelyezett hulladék térfogata
a legtöbb esetben 5-20 m3 közötti tartományba esik,
• a területek nagyobb része részben növényesedett, azaz
különbözô gyomnövények, fûfélék már megtalálhatók
a hulladék között, mellett,
• a felderített illegális lerakóhelyeknek felszíni vízzel
közvetlen kapcsolata nincs, azonban nagyobb részt az
alattuk elhelyezkedô talaj vízáteresztô (általában homok),
• az illegális lerakók szinte kivétel nélkül rendezetlen
állapotúak,
• tipikus lerakóhelyek a földutak, erdei ösvények menti
területek, de például az egyik legnagyobb lerakót lakott
területen derítettük fel.
Az adatbázis és a hozzá kapcsolódó pályázat elkészültével a program nem zárul le. Kerekasztal beszélgetések sorozatát kezdeményezzük az illegális lerakókkal valamilyen szinten foglalkozó
szervezetek között (Közterület Felügyelet, Környezetvédelmi
Felügyelôség, Önkormányzat, Városüzemeltetési Kht). Továbbá a
program eredményeit, a megelôzéshez fontos információkat egy
rövidfilmben foglaltuk össze – ezt a Nyíregyházi Televízió mûsorra tûzi -, valamint egy rövid szóróanyagot is készítünk 1000
példányban (ezt a lakosság által gyakran látogatott önkormányzati hivatalokban helyezzük el). A kerekasztal beszélgetésektôl az
illetékes szervek közötti együttmûködés javulását, a vonatkozó
helyi rendeletek áttekintését, esetleges szigorítását várjuk.
Tóth Péter
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veszélyes hulladék
Egyesületünk 2003. október 18-án lakossági veszélyes-hulladék gyûjtést rendezett, mely során összesen 3730 kg veszélyes hulladék gyûlt össze
(az áprilisi gyûjtésen 1935 kg volt).
A begyûjtött mennyiségek típusonként:
Lejárt szavatosságú gyógyszer – 180 kg, Használt
sütôolaj – 330 kg, Fáradt olaj – 300 kg, Olajos
flakon – 615 kg, Akkumulátorok – 1100 kg,
Szárazelemek – 140 kg, Festékmaradék és
göngyölegei – 615 kg, Növényvédôszeres hulladék – 350 kg, Fénycsövek – 25 kg, Elektronikai
hulladék – 40 kg.
Ez alkalommal Kb. másfélszer annyi gyógyszer,
több mint 4x annyi szárazelem, 300 kg-mal több
akkumulátor, 2x annyi sütôolaj, 3x annyi festékes hulladék és 5x annyi fénycsô gyûlt össze,
mint tavasszal.
Kb. 220 nyíregyházi háztartásból hozták el a szelektíven gyûjtött veszélyes hulladékot.
(a kb. 40 000-bôl).
Az összegyûjtött lakossági veszélyes hulladékok
sorsa a következô: a gyógyszerek, a festékes, hígítós és vegyszeres göngyölegek, az aeroszolos készítmények égetésre kerülnek. A szárazelemek és

„Az Igrice-mocsár Nyíregyháza helyi védettségû területe.
Védett, mert az itt élô növény-és állatvilág társulása értékessé,
(film az illegális hulladék-lerakásról) védelemre érdemessé teszi. Nyíregyházán nem lehet minden
értékes terület védett. Értékes számunkra az erdô adta árnyék, a szívünknek kedves pad egy parkban, vagy egy békés
mezô, ahol messze révedhet a szem. Ez a látszólagos béke
azonban korántsem háborítatlan…“

nem bántja a szemét?

Ezekkel a sorokkal kezdôdik az a 15 perces dokumentumfilm,
amelyet „Nem bántja a szemét?“ címmel Egyesületünk készített. A film az illegális hulladéklerakás problémakörét járja végig:
illegális hulladéklerakók és káros hatásainak bemutatása, tájsebészet kampány, riportok a Városüzemeltetési Kht képviselôivel, a
FETIKÖFE munkatársával, a Közterület Felügyelet igazgatójával,
az utca emberével - nyíregyházi vonatkozásban.
Ezután szemléletformáló részek következnek jelenetekkel:
1.) környezettudatos vásárlás (bevásárlólista, bevásárlótáska,
váltsd vissza az üveget, válaszd a visszaválthatót, kerüld a tetra
pakot, az ALU-dobozt stb.);
2.) a város több mint 100 pontján kialakított hulladékgyûjtô szigetek helyes használata (mit hova kell dobni, hová mit lehet dobni, palack-összetaposás, ne dobd bele a söröskupakot és a befôttes
üveg tetejét, szennyezett anyagot ne, mi lesz a sorsa, stb).
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a fénycsövek Aszódon kerülnek lerakásra. Az akkumulátorokat Szlovéniában hasznosítják újra. A
használt sütôolaj és a fáradt olaj szintén újrahasznosításra kerül.
Amint láthatjuk, ezen anyagok többségének az
újrahasznosítása nem megoldott, ezért is fontos,
hogy ne keletkezzenek, azaz minél kevesebb
olyan terméket vásároljunk, amelyekbôl aztán
veszélyes hulladék válik.
Az elszállítást ezúttal is a Beregi Zöldvonal Kft.
végezte, az ártalmatlanítás költségét pedig a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásából fedeztük. A begyûjtést az E-misszió Egyesület munkatársai, valamint aktivistáink végezték. Örömmel említjük meg, hogy erre a gyûjtésre nagyon sok aktivistát sikerült bevonnunk
(35-40 fô), akik között megtalálhatók a Tokaji
Ferenc Gimnázium tanulói, nyíregyházi fôiskolások, szakköröseink és segítôkész magánemberek.
Köszönjük lelkes munkájukat!!!
Tavasszal ismét szervezünk majd gyûjtést. Addig
a Beregi Zöldvonal Kft., valamint a Városüzemeltetési Kht. telephelyén adhat le a lakosság veszélyes hulladékot. Az ártalmatlanítás díját, természetesen, mindkét helyszínen ki kell fizetni,
melynek díja kb. 15 és 300 Ft/kg közötti összeg
típustól függôen.
Maya

Információt adunk Nyíregyháza lakosainak arra vonatkozóan,
hogyan tud kevesebb hulladékot termelni és a keletkezô hulladék
elhelyezésére milyen lehetôségek vannak (gyûjtôszigetek, hulladékudvar, hulladéklerakó telep, veszélyes hulladékok elhelyezése,
fontos címek, elérhetôségek). A filmet a Nyíregyházi Városi Televízió mutatja be, egy órás beszélgetôs mûsor keretében, (2004
januárban várható), ahol meghívottként jelen lesz az Önkormányzat, a Városüzemeltetési Kht, a FETIKÖFE és Egyesületünk
egy-egy képviselôje. A tévés fórum további kerekasztal-beszélgetések indítója lesz.
Másrészt a filmet levetítjük a képviselôknek egy fórum keretében
és igyekszünk közös megoldást találni az illegális lerakás problémájára, és közös stratégiát kidolgozni a jövôre.
Harmadrészt fel fogjuk majd használni az iskolai elôadásokon és
szakkörön is.
A film jelenleg CD-n áll rendelkezésre, 15 perc, 149 MByte. Az
E-misszió honlapjáról (www.e-misszio.hu) hamarosan letölthetô lesz.
Maya

. . . . . . . . . . . . . .
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Képcsô újrahasznosítás
kis hazánkban
Az Inter-Metál Recycling Kft. csepeli telephelyén képcsôbontó gépsort helyeztek üzembe,
amellyel évente 20-25 ezer leselejtezett TV és
monitor feldolgozását tudják elvégezni.
A 30 millió forintos beruházással meghonosított
technológia lehetôvé teszi a leselejtezett televíziókészülékek és számítógép monitorok veszélyes hulladéknak számító képcsöveinek környezetkímélô újrahasznosítását.
A környezô országokban már elterjedt, Magyarországon üzemszerûen elsôként itt alkalmazott
eljárás segítségével a képcsöveket felnyitják,
majd a tisztítás és a fémrészek eltávolítása után az
eltérô összetételû üvegrészeket újrahasznosítják.
Becslések szerint hazánkban évente 300-400 ezer
darab televíziókészülék és számítógép monitor
kerül „utcára“, onnan pedig szemétlerakóra, ahol
a széttört képcsôüvegbôl ólom és más toxikus
fémek kerülnek az esôvíz hatására a talajba.
Bár a katódsugárcsöves berendezések hulladéka
a hazai hulladékjegyzék szerint is veszélyes hulladéknak számít, ennek széles körben történô tudatosításához - hazai feldolgozó lehetôségek hiányában - ezidáig nem fûzôdött érdek.

A feleslegessé vált képcsöves berendezéseket
nettó 90 Ft/kg költséggel tudják leadni az InterMetál Recycling telephelyén azok a cégek és
intézmények, akik a környezetvédelmi elôírásoknak megfelelôen szeretnének hulladékaikról gondoskodni. (Magánszemélyek az önkormányzatok
által fenntartott hulladékudvarokban adhatják le
térítésmentesen a képcsöves készülékeket és a
háztartásban keletkezô egyéb elektrohulladékot).
További információ:
www.elektrohulladek.hu, www.intermetal.hu
Budapest, 2003. október 1.,
Inter-Metál Recycling Kft.
Magánszemélyek tulajdonában levô e-hulladékok
leadásával kapcsolatos kérdéseinkre:
(- Mi van akkor ha az a hulladékudvar nem veszi
át a képcsövet, mert pl.: nincs engedélye veszélyes-hulladék átvételre, raktározásra? - Mire
hivatkozhatunk?), a következô választ kaptuk
Tihanyi Ervin - E-hulladék – üzletágvezetôtôl:
- Ismereteim szerint jelen pillanatban az önkormányzatoknak valóban nem kötelezô a veszélyes
hulladékok lakosságtól történô térítésmentes
átvételérôl gondoskodniuk. Mindenesetre meg lehet kérdezni az
önkormányzatnál, hogy mit tanácsolnak. 2005. augusztusától viszont kötelezô lesz az átvétel,
úgyhogy jó, ha idejében foglalkoznak a gondolattal.
Bizony-bizony kedves olvasók… rá
kell pirítani az Önkormányzatokra, ha
el akarjuk azt érni, hogy legalább a mi
környezettudatos „kiscsoportunknak“
ne kelljen az egyre nagyobb tömegekben keletkezô e-hulladékokkal szenynyezni földünket.
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Fábián Tamás:
Nama(ka)land, avagy kalandozások a namák földjén.
Namíbia a közelmúltban ünnepelte függetlenségének kivívását, mely hosszan tartó politikai, gazdasági folyamatok és
katonai csatározások eredményeképpen 1990 március 21-én
jött létre. Az ôslakosságot alkotó, törzsi közösségekben élô
népcsoportok (ovambók, kavangók, hererók, damarák és
namák), egyes források szerint
3500-4000 éve (más adatok 1520 ezer évre teszik) jelentek meg a területen, s kultúrájuk nyomait az ország számos
helyén hátrahagyták. A természeti adottságoknak csak csekély hányadát kihasználó társadalmaik évezredeken keresztül „bebetonozott“, viszonylagos változatlanságban vészelték át az idô múlását. Nyugalmukat 1486-ban zavarták meg az Európából érkezô
felfedezôk, amikor a portugál Diego Cao, elsôként lépett az ország földjére, az általa elnevezett Kereszt-foknál. Ekkortól
felgyorsultak az események. A
Dél-Afrika felôl érkezô búrok és
angolok, majd a németek is
igényt formáltak az akkori Délnyugat-Afrikának nevezett területre. Az évszázadokon át tartó kiszolgáltatottság után, az
1950-es évek végén érkezett el
az idô a függetlenség gondolatának kinyilvánítására, a
SWAPO és SWANU függetlenségi mozgalmak megalapítására. Az ENSZ közgyûlés 1968-ban határozattal nevezte át
Délnyugat-Afrikát Namíbiává. A fegyveres küzdelmek és a diplomáciai erôfeszítések hatására az 1989-es választásokon gyôzött a SWAPO (South West African People’s Organization), majd megszületett az ország új alkotmánya, s kinyilvánították a függetlenséget.

tották haladásunkat. Jellegzetes félsivatagi területeken jártunk, ahol sûrûn elôfordultak
az Afrika déli részén általánosan elterjedt Karru-formáció képviselôi. A vörösesbarna
homokkôsziklák, a nagymértékû napi hômérsékleti ingadozásnak kitéve látványosan aprózódnak. Ez a születési helye annak a rengeteg vörös színû homoknak, mely a híressé
vált namib-sivatagi homokdûnéket alkotja. Ezen a helyen azonban a bôségesebb csapadéknak (200-400 mm) köszönhetôen félsivatagi vegetáció alakult ki, melyet zömmel az
1-1,5 m magasra megnövô fûfélék alkotnak. Rajtuk kívül gyakran találkozunk az afrikai
kontinensre jellemzô pozsgás növényekkel, az aloék családjának változatos szín- és formagazdag példányaival. Szemet gyönyörködtetôek voltak az 1 m magas, halványzöld levélzetû, elágazó nyélen ülô, élénk narancssárga, több centiméteres virágcsövecskékbôl
álló csokrok.
Másutt a kristályos kôzetek lepusztulásából származó gerincek és hát alakú formák
voltak a jellemzôek. Ezek a mállás révén lekerekített, különbözô vegyi folyamatok hatására kialakult alakzatok, melyek a málladéktakaróból kiemelkedve uralják a felszínt. Az
egymás mellett, felett lévô ellipszoid alakú kövekbôl gyakran látványos formák jönnek
létre. Felületüket nem ritkán szürkésbarna, fémes fényû sivatagi máz borítja. A
környezetükbôl mind formájukkal, mind színükkel élénken elkülönülô képzôdmények
igencsak fotózásra csábítottak.
Az elsô kitûzött célpontunkhoz, a Fisch-River Nemzeti Parkhoz közeledve, lankás hegyvonulatok tûntek fel (Groot Karasberge), melyek közelében már a kavicssivatagok váltak
jellemzôvé. A kanyon 57 km-es szakasza gyalog is bejárható, a forrásvíz nélküli „katlanban" töltendô 3 túranap azonban kevésbé volt vonzó, megelégedtünk egy rövidebb, kb.
5 km-es lenti szakasz megismerésével. Ott jártunkkor augusztusban, a déli félteke telén,
alig csordogált víz a folyóban. Szinte nincs is egybefüggô vízfolyás, apró vízmedencék
sorozatára tagolódik a folyó. A víz színe sem mindennapi, az állítólagos kénes forrásoknak köszönheti erôsen sárgászöld árnyalatát. A központi kilátópontból a legszebb rálátás
nyílik a kanyonra. Ez az afrikai kontinens legnagyobb ilyen képzôdménye, de a Föld
egészére vonatkozó rangsorban is nagyon elôkelô helyen szerepel.

Legek…
Elöljáróban még néhány kiemelkedô adottság, melyekben az ország vezetô helyen áll a
földi rangsorban. Itt az egyik legkisebb a népsûrûség, 2 fô/km2, melynek legfôbb oka a
nagy kiterjedésû sivatagi, félsivatagi területek aránya. Itt a legnagyobb az értéke viszont
az egy fôre jutó kerítések hosszának. A kerítés a magánterületek és az úthálózat, állatok
elleni védelmére szolgál. Ezt a területet érte a legnagyobb tömegû meteorithullás, és itt
találhatók a Föld legnagyobb
méretû homokdûnéi.

Tegezfa
Innen a 160 km-re lévô magánfarmhoz autóztunk (Quivertree Forest), ahol az ország
legnagyobb kokerboom erdeje található, itt akartuk ugyanis végignézni a naplementét.
Ez a növény, melynek magyar elnevezése tegezfa, kizárólag Afrika déli részén honos, s
szintén az aloékhoz tartozik, de saját családjában is különlegességnek számít. Ennek oka,
hogy 6-8 méter magasra is megnövô, fás termete van. A törzsbôl elágazó ágak végén
találhatók a jellegzetes, húsos levélcsokrok. Elnevezését annak köszönheti, hogy a
bennszülöttek elôszeretettel készítettek ágaiból nyílvesszôk tárolására alkalmas eszközt. A
növény szürkésbarna kérge alatt ugyanis szivacsos állományú, könnyen kikaparható
belsô részek vannak, ami megkönnyíti a tartó elôállítását. Elszórtan számos helyen
találkoztunk ezzel a növénnyel, de ekkora populációja a Ganganus farm közelében fordul csak elô.

Namíb-sivatagi formakincs
A délkeleti végeken eldugott
rietfonten-aroabi határátkelôhelyen léptünk be az országba.
A hazai tájakhoz edzôdött szemünknek feltûnôen egyedi területeken haladtunk keresztül,
melyek a gyakori megállások,
fotózások miatt eléggé lelassí-

Vörös homokdûnék között
Továbbutazva a negyed osztályú földutak igencsak próbára tették bérelt Toyota
terepjárónkat, s néha bennünket is megizzasztottak. Egy vízfolyás medrén való átkelésnél
elengedhetetlen volt a négy-kerék meghajtás és „hídépítô“ tudományunk. Késôbb tájékozódási képességbôl, de leginkább megérzésbôl kellett jól vizsgáznunk ahhoz, hogy elérjük Sesreim települést, a Namib-sivatag egyik kapuját. Az Európában beszerezhetô térképeken csak hazardírozni lehet, mely akkor derült ki igazán, mikor hozzájutottunk egy
ottani kiadású, részletes országtérképhez. A Nemzeti Park határához sötétedéskor, már
záróra után érkezve, ismét csak vadkempingezésre kényszerültünk a védett terület kerí-
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tésének külsô oldalán. Nem volt hosszú éjszakánk, hisz reggel hétkor, mikor nyitott a
park, már készenlétben álltunk a kapubejáratnál. A kora reggeli napsugaraknál legvarázslatosabb a vörös sivatag, és ezt mi semmiképpen nem akartuk elszalasztani. A
kora reggeli órákban, a súroló fényeknek köszönhetôen a dûnék vörös homokja valósággal izzik a napsütötte oldalon, az ellentétes részek azonban szinte fénymentesek,
ezért feketék. Csodálatos ez a kontrasztos látvány.
Meglepôen mozgalmas az élet a sivatagban
A számtalan „futóbogár“ cikázását szinte alig lehet követni. A növények is keményen
küzdenek az életben maradásért. Az euforbiák szerteágazó hajtásaikkal szinte lefedik a
kisebb homokhalmokat, miközben arra is van energiájuk, hogy töviseket növesszenek
védekezésül és apró sárga virágokat rovarcsalogatóul. A fûzhöz hasonló fák vastag,
rücskös kérget növesztenek, lehajló ágaikkal környezetük aggastyánjainak tûnnek. A
legérdekesebbek azonban számomra mégiscsak a felszínformák voltak. Több helyen találkoztam beszáradt tófenékkel, melyek jelezték, hogy a csapadékos idôszakban idáig
eljutó vizekbôl komoly kiterjedésû tórendszerek képzôdnek. Területük aztán folyamatosan csökken, s a vlej-ek nem érik meg a következô nedvesebb idôszakot, a Nap heve
elpárologtatja szûkös tartalékaikat. Helyükön a kiszáradás hatására repedezett, sík
agyagfelszínek világosabb foltjai alkotják a tómedencék fenekét.
Az igazi formagazdagság azonban a homokszemcsékhez kötôdik. A 80 millió éves múltat maga mögött tudó Namíb a Föld legrégebbi sivataga. Ez idô óta folyamatos az
üledék felhalmozódása és mozgatása. Származását tekintve a kontinens belsô területei
felôl, vízi és légi úton történô szállítással került jelenlegi helyére. Egy másik elmélet
szerint az Orenje és mellékfolyói szállították finomszemû hordalékanyagukat az
Atlanti-óceánba, majd az északias tengeráramlással került a déli szélesség 30-40 foka
körüli tengerparti területekre. Itt elveszítette nedvességtartalmát (kiszáradt), s ezáltal
„hozzáfértek“ a szelek. Nyugatias irányuknak megfelelôen egyre beljebb halmozták a
szárazföldön a homokot. Így alakulhatott ki a több száz méter vastagságú, 200-300 km
szélességû homokfelszín, az említett földrajzi szélességek között. A területen jelenleg is
a szél az úr, az általa kialakított formák figyelhetôk meg. A dûnék relatív magassága a
3-400 métert is eléri. A váltakozó széliránynak köszönhetôen leggyakrabban csillag
alakú dûnék keletkeznek, de gyakoriak a hosszanti dûnék is. A tikkasztó hôség és a
„homokdagasztás" nehézkes mûvelete ellenére a környék egyik legmagasabb csillagdûnéjének megmászását tûztem ki célul. Az érintetlenség érzését sugallta, nem
vezettek nyomok a gerincén (a szél gyorsan gyógyítja az ember által okozott sebhelyeket). Megérte a fáradságot, hiszen kiváló kilátóhelynek bizonyult.
„Két levél, mely sosem hal meg“
A terület további részeinek megismeréséhez kiváló kiindulópont Swakopmund, az óceán
parti kikötôváros. A tengerpart felé haladva a felszínt már gránit alkotja, melynek legjellegzetesebb sziklaképzôdménye a Madártoll-szikla lekerekített gerince volt. Swakopmund környékén sárgásbarna homok építi fel a tengerpartot határoló dûnéket, míg
mögöttük keleten, fehér szemcsékbôl álló kavicssivatag található. Az idegenforgalmi
irodák egy körutat ajánlanak a terület megismerésére, melynek legnagyobb különlegessége a Welwitschia miriabilis nevû növény. A helyi bennszülöttek nagyon találóan
csak „két levél, mely sosem hal meg" névvel illetik, melyre valóban rászolgál. Hosszú,
akár 3 méteresre is megnövô, répaszerû gyöktörzse a tápanyagszegény „talajba“ mélyedve igyekszik nedvességet felvenni. A minimális csapadék (max. 100 mm) miatt ebbe
a feladatba azonban a bôrszerû, húsos levélzet is besegít. A sivatagban reggelente lera-

utazz velünk
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kódó harmatcseppekbôl, melyek a csapadék felét adják, a leveleken keresztül veszi fel a
növény az éltetô nedveket. A gyökértörzs végét valóban két levél öleli körül, ezek azonban a forró felszínnel érintkezve szinte megsülnek, csíkokra szakadoznak szét, és felkunkorodnak. Az idôsebb példányok ezért olyanok, mint egy szalagcsomó. Más növény
nem lévén, ezek a pamacsok borítják a szerírt, 10-20-50 méterenként. Ezt a különleges
növényfajt 1783-ban Welwitsch osztrák botanikus fedezte fel, és írta le. Hímnôs növény,
a termôs és porzós virágzat külön egyedeken fordul elô, a beporzást egy rovarfaj (esetleg a szél)
végzi. Azóta már az is kiderült, hogy Földünknek
ez az egyik növénymatuzsáleme, hisz akár kétezer éves példányai is elôfordulhatnak. Csak itt
Namíbiában, az ország középsô és északi részein,
az angolai határig felhúzódva fordul elô.
Az óceán mentén észak felé haladva, a Kereszt-fok
tartogat ismét látványosságokat. A több száz km
hosszúságú, egyenes partvonalú, homokos tengerparti szakaszt e helyen egy gránit sziklafok töri
meg, melyet már az itt elhajózó portugálok is
felfedeztek. A Diego Cao féle partraszállás helyét
egy kôkereszt jelzi a tengerparton, melynek közelében egy hatalmas fókapopuláció él. A szirt környéke emiatt természetvédelmi terület, belépôjegygyel 9-17 óráig látogatható. A fókakolónia száma
változó, ott jártunkkor 70 ezer tagja lehetett (volt
olyan év, amikor számukat 200 ezerre becsülték).
Tegezfa
A telep kialakulásának csak egyik oka a jó tanyahelynek bizonyuló sziklás partszakasz. Elsôdleges meghatározója az itteni északias
Benguela hideg tengeráramlás és annak oxigéndús, halban gazdag vizei voltak, melyek
a fókák fô táplálékát biztosítják. Az itt élô állatok java része a füles fóka törpe változatához tartozik. A hímek súlya a 350-400 kg-ot is eléri, mely a párzási idôszak végére a
felére apad. A fókahím háremébe 20-25 nôstény tartozik, ezek átlagosan 75-80 kilósak.
A kilenc hónapig tartó terhesség után november-december folyamán jönnek világra a
6-7 kg-os újszülöttek. A fóka-bébik
egy harmada nem éri meg a felnôtt kort, sokukat agyonnyomják
a nagyok, vagy a sakálok falják fel
ôket. Sajnos idônként a kifejlett
példányok pusztításából az ember is
kiveszi részét. Mi azonban egy nyugalmasabb idôszakban élvezhettük
társaságukat. Kellemes élmény volt
a mindennapi életükbe bepillantást
nyerni, melyet leginkább közömbösen, néha érdeklôdve, nagy ritkán Welwitschia miriabilis
haragosan fogadtak.

…további érdekességek az országról következô számunkban olvashatók.
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„A jelen. Híd a múltból a jövôbe. A mi dolgunk és felelôsségünk az, hogy úgy adjuk át gyermekeinknek ezt a hidat, hogy még ezer év múlva is biztonságosan járható legyen!“
Ennek a gondolatnak igyekezett megfelelni a Hatvani Környezetvédô Egyesület, amikor egy akciót indított útjára. Ebben a
„versenyben“ a pedagógusok mérhették össze tudásukat és fantáziájukat a környezetvédelem és a mesék világában. A Meseíró
verseny a KvVM támogatásával jött létre.

Az elkészült meséket egy csokorba „Az elveszett szivárvány“
c. könyvbe lett összegyûjtve.
Reméljük, hogy a mesék olvasgatása, felolvasása közben (és
után) Ön is elgondolkozik környezetünk állapotáról, gyermekeink, unokáink jövôjérôl, arról, hogyan lehetne szebbé, egészségesebbé tenni környezetünket, életünket.
Füzér Zsolt – Elnök - „Az“ olvasókhoz írt levelébôl
A Hatvani Környezetvédô Egyesület címe és elérhetôsége:
3000 Hatvan, Hatvany Irén u. 6.
Tel.: 06-37/340-516, Mobil: 06-30/469-9839

A Kisfiú odaszorította orrát az ablaküveghez, jólesett neki, mert hideg volt és tiszta, mint
egy búra, ami megvédi a külvilágtól. Vágyakozva nézett az utcára, ahol autók ezrei rohantak
fel és le. A városban szinte elviselhetelen volt a szmog. A Kisfiú bánatosan bámulta a szürke
utcát: - Egy rét, egy igazi rét… - gondolta, aztán szomorúan lehajtotta a fejét és leült az íróasztalához. Kócos fejecskéjével ráfeküdt az összeszorított öklére.
Gyermek eszével sehogy sem tudta felfogni, hogy hova lettek azok a parkok, játszóterek,
rétek, kristálytiszta folyók és hol van az a jó levegô amirôl a nagypapája órákig mesélt neki.
Gondolataiból valami éles kiáltás zökkentette ki. Maga sem értette hogyan kerül a szobájába
Ambruzs Tímea: egy seprûn lovagló vasorrú néni és természtesen az sem illett a képbe, hogy ez a meglehetôsen fura hölgy pont neki kiabál. - Te is a gyûlésre jössz? Tette fel most már érthetôen a kérdést, ugyanis fékezett a seprûjével és a Kisfiú felé fordult. - Én?!? - és még mindig nem értette
az egész helyzetet. - Felháborító ami itt folyik! - sipákolta a banya, mert az most már egészen
nyilvánvaló volt, hogy a fura hölgy maga a Vasorrú Bába. Aztán válasz nélkül tovaszáguldott a
járgányán. - Ne is törôdj vele - ölelte meg valaki a Kisfiú vállát -, szeleburdi teremtés csak ret(egyszerû mese) tenetesen szeret fontoskodni!
A Kisfiú nem hitt a szemének és a lábai megroggyantak a csodálkozástól, mert Ludas Matyi
veregette barátságosan a hátát. Sehogy sem állt össze a kép. Próbálta felidézni az elmúlt perceit, de nem sikerült. A Kisfiú végignézett a testén: semmi különös! Ugyanolyan kisfiú, mint
mindig! DE MÉGIS van valami szokatlan! …és abban a pillanatban körülnézett. Hatalmas
tömeg vette ekkorra körül és valamennyien ismerôsek voltak: JÓ ismerôsei: a mesefigurák és
mindenki egy irányba tartott. A Kisfiú is ott lépdelt közöttük. Hófehérke összeölelkezve ment
a Mostohájával és mindketten nagyon komoran néztek maguk elé. A vadász kimért léptekkel
ballagott mögöttük. Jancsi és Juliska a három kismalac társaságában igyekezett lépést tartani
a nagyobbakkal. Árgyélus a Táltosát vonszolta maga után, mert szegény pára sehogy sem akart
haladni a tömeggel. Hamupipôke, Piroska, Csipkerózsika a Nagymamával vitatkoztak és szaporáztak a lábukkal is és a szájukkal. A világ legtermészetesebb módján húzta be mindenki a nyakát, amikor egy-egy sárkány, vagy boszorkány elszáguldott a fejük felett. Nagy volt a hangzavar, de az mégis jól kivehetô volt, hogy valamennyien egy gyûlésre tartanak, közöttük a
Kisfiúval. súlya alatt a király. Elkeseredve és döbbenten álltak az alattvalók. Már nem hôsök
voltak csak játékszerek egy szürke réten, a varázsló és saját hibáik játékszerei.
Talán még van egy esélyünk! - szólt bátortalanul egy hang. Ludas Matyi emelte fel az egyik
kezét, míg a másikkal még mindig a Kisfiút ölelte. A tömeg szétnyílt, mint egy tátott száj, ami
segítségért kiált és középen ott állt egy pici, barna hajú, hétévforma fiúcska. A sok-sok szürke
alak között igen fura, különleges látványt nyújtott a sárga pólójában, a zöld nadrágjában és hatalmasra nyitott csillogó barna szemeivel. - Ô az egyetlen, akit a varázsló átka nem sújtott, - mondta, most már hangosan Ludas Matyi - Ô az egyetlen, aki megszerezheti az elveszett szivárványt!
A Kisfiú ebben a pillanatban értette meg, hogy mit keres itt. Meg kell mentenie Meseországot a pusztulástól! - Vállalod? Vállalja? - záporoztak a kérdések szinte egyszerre. A Kisfiú
nem szólt (félt egy picit) csak bólintott, de ez a fej mozdulat fontosabb és biztosabb volt ezer
igennél is.
A fenséges királynô hamuba sült pogácsát sütött, Térdszéli Katica gyógyteát készített tartalékaiból, a Vasorrú Bába pedig kölcsönadta a seprûjét (igaz a Kisfiú nem tudott vele mit kezdeni, de mégis nagyon kedves cselekedet volt tôle). Árgyélus felajánlotta kedvenc táltosát. A

MeSe
Az elveSzett
szivárvány
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A tanácsadó válaszol

Kisfiú útnak indult csak úgy egyszerûen, kisfiúsan a rövid nadrágjában, batyuval a hátán. Meseország minden lakója elkísérte az országhatárra, egészen az égigérô paszulyig. A hatalmas fa
tövében Rôtszakáll ellátta tanácsaival a Kisfiút: - Tudom, nehéznek érzed a feladatot! De tiszta szívvel, szeretettel minden akadály legyôzhetô. A te akaratod, jóságod és a mesékbe vetett
hited az egyetlen, ami erôsebb a Varázsló erejénél. Sok sikert Kislegény, mi mind veled vagyunk! - mutatott a népére a király, büszkén és bizakodva.
A paszuly magasabbnak bizonyult, mint ahogy a Kisfiú gondolta. Mászott rendületlenül hét
nap, hét éjjel, amikor a szürke felhôk szegletében megpillantotta a varázsló várát. Komoran
magaslott hatalmas tornyaival, szinte megbénította az embert a látvány. A Kisfiú azonban erôt
vett magán, kortyintott egyet Katica gyógyteájából, evett egy harapást a hamu-ba sült pogácsából, a barátaira gondolt és belépett a kapun. Határozott léptekkel elindult a sötét folyosón a
fény felé.
A varázsló magányosan üldögélt egy faszéken és egyáltalán nem nézett ki varázslónak, inkább olyan nagypapának gondolta volna a Kisfiú. Már vártalak! - fordult felé a mágus. - Nem
akartam semmi rosszat - mondta nagyon szomorúan - csak azt, hogy megértsék Meseországban is: nekik sem szabad mindent megtenniük. Az értékekre még a mesében is vigyázni kell.
A tiszta levegô, az egészséges környezet nem mese! - fejezte be lehangoltan a mágus. A kisfiú
már-már megsajnálta ezt a nagyapó arcú idôs bácsit, amikor eszébe jutott a küldetése. - A szivárványért jöttem! - dobbantott a fiúcsk aolyan szép, olyan hatalmas, olyan színes volt amit
emberi szem nem látott még soha. A Kis-fiúnak nagyot dobbant a szíve. Hát errôl mesélt a
nagypapa! Kicsiny szeme tele szaladt könynyel és megértette Meseország üzenetét.
VIGYÁZNUNK KELL MEGLÉVÔ ÉRTÉKEINKRE: a Földünkre, mert csak egy van belôle és
ott mindannyiunknak élnünk kell. A szivárvány pedig ott van minden ember szívé-ben és nem
szabad hagyni, hogy színek nélkül éljük le az életünket. Boldog, egészséges emberré csak úgy
nôhet fel egy kisgyermek, ha tiszta, szép környezet veszi körül és úgy kell felnônie, hogy ezt
megtanulja és tovább adja a gyermekeinek, unokáinak. A Kisfiú felemelte a fejét, az öklöcskéje
mély barázdát nyomott a homlokára. Ránézett a mesekönyvére, színesebbek voltak a képek,
mint eddig valaha. Megnyugodott. Nem tudta, hogy ez a csoda, ami vele történt álom volt,
vagy valóság, de azt már tudta, hogy mit kell tennie. Remélem, Te is tudod!

. .

Az illusztrációkat az ecsédi Richter
Gedeon Általános Iskola
3/a osztályosai készítették.

Így volt, mese volt, aki hallgatta aranyos volt.

Lakossági Környezeti Tanácsadó Iroda - Nyíregyháza
Tanácsadást, információt a következô
témakörökben nyújtunk:
• Környezetvédelmi-, és Energiahatékonysági
praktikák, módszerek (alternatív energiák,
építészet, víz, hulladék, közlekedés, háztartási
készülékek, tisztítás, takarítás, sütés-fôzés,
egészségügy, vásárlás
• Környezet- és természetvédelmi civil
szervezetek, hatóságok, cégek
• Szakértôk
• Természeti értékeink
• Globális problémák
• Állatvédelem
• Energiaszolgáltatók
• Fogyasztói szokások
• Pályázati és hitel lehetôségek
• Törvények, jogszabályok stb.

A Tanácsadó Iroda szolgáltatásai:
• Energiafogyasztás mérôk kölcsönzése
• Környezetvédelmi Szakkönyvtár - könyvek,
folyóiratok és interaktív ismeretterjesztô
CD-ROM-ok kölcsönzése
• Energia Brigádok szervezése – Nyílászárók
utólagos szigetelése –
„Takarékosan Önnel – Önért“
• Segítségnyújtás civil szervezetek, és a lakosság
számára: bejegyzések, anyagi források
felkutatása, pályázatírás stb. A tanácsadó
szolgálatunkhoz beérkezett (másképp
nem megoldható) jogi eljárást igénylô
problémák peresítésének, jogi képviseletének
biztosítása civil szervezetek, vagy lakosok
számára. Bejelentések hatóságoknál való
érvényesítése. Lakossági panaszok helyszíni
kivizsgálása, dokumentálása, megoldáskeresés.

A Tanácsadó
Iroda
elérhetôsége:
Telefon/fax: 06-42/423-818
Személyesen vagy levélben:
4400. Nyíregyháza,
Malom u. 18/a.
E-mail: emisszio@zpok.hu
www.e-misszio.hu

Nyitva tartás:
Hétfô – Péntek: 8: 00-16:00-ig
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Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

E-misszió Egyesület
4400 Nyíregyháza
Malom u. 18/a
Tel.: 42/423-818
emisszio@zpok.hu
www.e-misszio.hu

