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Pályázat

gyerekeknek!

Az E-misszió Egyesület meghirdeti
„KukArt“ pályázatát. Feladat: készíteni
olyan használati vagy dísztárgyakat,
amelyeknek alapanyaga szemétnek
minôsül, tehát más körülmények kö-
zött a kukába, jobb esetben a szelektív
hulladékgyûjtôkbe dobnátok ôket.
Részletek a 3. oldalon

Pályázat 

családoknak!

„Zöld Otthon“ címmel  pályázatot hir-
dettünk. Téma: mit tesznek a családok
azért, hogy a lehetô legjobban környe-
zettudatosan éljenek, a legkevesebb
szemetet, szennyezô anyagot juttassák
a környezetbe és takarékoskodjanak
Földünk kimerülô nyersanyag- és
energiakészleteivel.
Tovább a 3.  oldalon

Tanártovábbképzés!

Az Egyesület 2004 tavaszán indítja
„Erdei iskola program szervezése és
megvalósítása“ címû 54 órás ingyenes
továbbképzését. A továbbképzés célja:
A korszerû környezeti nevelési mód-
szerek terjesztése, valamint olyan
ismeretek átadása, amely a pedagógu-
sokat segíti a gyerekek környezettu-
datosságra nevelésében. 
Bôvebben a 22. oldalon

Folytassuk a

tájsebészkedést !

Tájsebészet program az illegális hul-
ladéklerakók felszámolásáért. A Hul-
ladék Munkaszövetség a 2003/2004-es
tanév második félévében ismét kiírja
pályázatát az illegális hulladéklerakók
felderítéséért és felszámolásáért. A
program iránt érdeklôdô csoportok je-
lentkezését február 15-tôl fogadjuk. 
Részletek: a 21. oldalon
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tartalom

Újra csak pánik dúl Keleten. Tavaly ilyenkor
bukkant fel Ázsiában a SARS vírus. Járvány-
mentes világunkban nagy aggodalommal
töltötte el az embereket, hogy van egy gyorsan
terjedô, halálos vírus, amire egyelôre nincs
gyógyszer. A természet egy teremtménye,
akármilyen apró is, erôsebbnek bizonyul az
embernél. A félelem meghozta gyümölcsét, az
elôírásoknak, karanténoknak és ellenôrzés-
eknek köszönhetôen a betegség visszaszorult,
a pánik egy-két hónap után elült. A hatások
persze több hónapig érzékelhetôek maradtak,
csökkent a repülôjáratok forgalma, a turizmus.  
Decemberben újra hírek jöttek Kelet-Ázsiából,
Kínából. A közel másfélmilliárdos országban 2
újabb beteget regisztráltak. Itt most nem
szeretnék kitérni arra, hogy akár csak Kínában
hányan halnak meg éhezés miatt legyengülve,
környezeti ártalmak, dohányzás okozta rák-
ban, de még a halára ítélték száma is 2 nagy-
ságrenddel nagyobb ennél a számnál az ország-
ban. Az is megérne oldalakat, hogy a fegyver-
kezésre költött pénzekbôl milyen egész világra
kiterjedô egészségügyi programokat lehetne
indítani. Sokkal érdekesebb számomra a XXI.
századi ember problémaátlátó és megoldó ké-
pessége. 
Elkezdôdött a hajsza a fertôzés gócpontja után,
és pár nap alatt meg is találták a bûnöst: a
cibetmacskát. Evidens válasznak tûnt a poli-
tikusok számra, ki kell irtani a cibetmacskákat.
Ezt a hírt olvasva elôször természetesen az állat
és természetvédô bújt elô belôlem. Az ember
megint saját érdekeit helyezi az élôvilág elé.
Ezt az emberek önzését ismerve még csak-csak
meg is lehet érteni, bár a természet sokszor
bebizonyította már, hogy együttmûködéssel
sokkal jobb eredményeket lehet elérni, mint
háborúskodással, azaz a természet nem legyôz-
hetô. Emellett legalább ennyire bosszant az,
hogy a valós okokkal természetesen senki sem
foglalkozik, a túlnépesedéssel, a közegészségü-
gyi helyzettel, az emberek szegénységével,
vagy a legyengült immunrendszerünkkel.
Megint meg kellett tehát állapítanom, fejlôd-
het a tudomány, szondákat küldhetünk a Mars-
ra, az ember nem változik. 

Priksz Gábor 

kedves
olvasó!
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Az E-misszió Egyesület pályázatot hirdet

családoknak „Zöld Otthon“ címmel 

Az E-misszió Egyesület pályázatot hirdet Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye településein élô családok
részére. A pályázat annak bemutatása, hogy az itt élô
családok mit tesznek azért, hogy a lehetô leginkább
környezettudatosan éljenek, a legkevesebb szeme-
tet, szennyezô anyagot juttassák a környezetbe és
takarékoskodjanak Földünk kimerülô nyersanyag- és
energiakészleteivel.

Nem gyôzzük elégszer hangsúlyozni, hogy felelôsek
vagyunk gyermekeink jövôjéért. Ahhoz, hogy egész-
séges, tiszta környezetben tudjanak felnôni, min-
denkinek tennie kell valamit és ennek fontos része a
példamutatás, a környezettudatos magatartás. Nem
elég sajnálkozni azon, hogy milyen sok a szemét az
utcán, milyen szennyezett a levegô, milyen sokba
kerül a fûtés. A mindennapi életünkben, a saját ház-
tartásunkban is tegyünk meg mindent azért, hogy ez
a helyzet változzon. Ne felejtsük el, hogy környe-
zetünk állapota legfôképpen rajtunk múlik!

A pályázat részei:
• Feladatlap, amely a család mindennapjaira jellem-
zô szokásokra kérdez a hulladékkezelés, energiafo-
gyasztás területén. 
• A családoknak részletesen kell leírniuk, mit tesz-
nek azért, hogy környezettudatosan éljenek és erre
neveljék gyerekeiket is. [Az feladatlap letölthetô az

Egyesület honlapjáról (www.e-misszio.hu - aktuális
rovat) vagy kérhetik az Egyesület irodájában]
• A pályázat színesítése és a pályázatban leírtak alátá-
masztása céljából csatolhatnak fényképeket, gyerek-
rajzokat, mindezt a fantáziájukra bízzuk.

A pályázat feltétele:
Legalább egygyermekes Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei családok jelentkezését várjuk.
A gyôztes pályázatot beküldô családdal a helyi tele-
vízió környezetvédelmi mûsorában rövid riportot
fog készíteni és pályázatukat publikáljuk, hiszen
fontos, hogy hiteles legyen a pályázat és a jó, bárki
által megvalósítható példát minél szélesebb körben
terjesszük.

A pályázat beérkezési határideje: 
2004. április 16. (péntek) 16:00
Díjazás: A nyertes pályázók között az alábbi díjakat
osztjuk ki: Komposztláda, Ceruzaakkuk töltôvel, Ál-
latparkos belépôk, Falumúzeum belépôk, Dísznö-
vények, Kompakt fénycsövek + Nyíregyháza MJV
Önkormányzata által felajánlott különdíj (Családi
belépô egy hétvégére a Sóstói Fürdôházba)
Eredményhirdetés: 2004. április 22-én, a Föld Napján
Jelentkezés, feladatlap igénylése és további informá-
ció: Csige Anikó, E-misszió Egyesület 
4400 Nyíregyháza, Malom u. 18/a. Tel: 42/423-818,
504-403 E-mail: csigea@zpok.hu www.e-misszio.hu 
Kedves gyerekek!
Biztassátok szüleiteket a jelentkezésre!
Kedves szülôk!
Vonják be a pályázat elkészítésébe gyermekeiket is!

Az E-misszió Egyesület meghirdeti 
„KukArt" címû pályázatát

Feladat:
Készítsetek olyan használati- vagy dísztárgyakat, a-
melyeknek alapanyaga szemétnek minôsül, tehát
más körülmények között a kukába, jobb esetben a
szelektív hulladékgyûjtôkbe dobnátok ôket.

A cél az, hogy elgondolkodjatok rajta, milyen sok,
még használható vagy hasznosítható dolgot dobtok
nap mint nap a szemétbe, holott egy egyszerû kis
ötlettel, kis idôráfordítással kedves, szép, hasznos
tárgyakat készíthetnétek belôlük. Gondoljatok csak
például a papírdobozra, amit apró játékok tárolására
kitûnôen lehet használni, vagy a tejfölösdobozra,
amit az iskolában rajzórán használhattok, amikor
vízfestékkel festetek. Vagy mibôl tudnátok például
asztali tolltartót készíteni? Sokszor egyáltalán nem
kell bonyolult dologra gondolni. Olyan tárgyakat
készítsetek, amelyeket Ti is szívesen használnátok. 

Jelentkezhetnek:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébôl az általános isko-
lák 5-8. osztályos tanulói (I. kategória) és középis-
kolások (II. kategória).

A pályázat beérkezési határideje: 
2004. április 16. hétfô 16:00

Díjazás: 
A 3 legjobb pályamunkát beküldôt kategóriánként
hátizsákkal és könyvvel jutalmazzuk.
A pályázat elbírálásakor értékeljük a kreativitást, öt-
letességet, praktikusságot és esztétikai kivitelezést.
A beérkezett pályamunkákból a Föld Napján kiál-
lítást szervezünk.

Eredményhirdetés és díjátadás 2004. április 22-én a
Föld Napján.

Jelentkezés és további információ: 
Csige Anikó, E-misszió Egyesület
4400 Nyíregyháza, Malom u. 18/a.
Tel: 42/423-818, 504-403
csigea@zpok.hu

pályázat családoknak

pályázat gyerekeknek
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



(avagy mit miért veszünk meg, a reklámoknak hála)

Kéjuralom

Azt hiszem, kevéssé vitatható: a lehetô legegyszerûbb módon
alapösztöneink mentén lehet beférkôzni szellemi értelemben vett
védvonalaink mögé, konkrétan és kézenfekvôen, a tudatunkba.
Még pontosabban: az alá, ama híres tudatalattiba. A reklámok
ugyanis természetesen ezt a „sokak által emlegetett, de még senki
által nem látott“ területet támadják meg többnyire, vonják való-
sággal ostromuk alá. Ahová fény már nem jut be, esetleg szökô-
évente egyszer, s ahol az elôítéletek laknak, néznek le ránk magas
trónusaikról… Szóval a cél sem más, mint becsempészni vala-
mit oda: egy szót, egy képet, életszerûbben egy márkanevet, avagy
márkajelet. De rosszabb esetben egy szlogen is elég lehet, ami
talán össze tud kapcsolódni az elôbbiekkel, mintegy vivô-
anyagként, ízlésbeli hordozórakétaként mûködve közre elcsábítá-
sunkban.

Ama alapösztönök köre viszont meglehetôsen szûk. A túlélésen
túl szinte csak az - ennek megnyilvánulásaiként értelmezhetô –
evés, ivás, utódnemzés jöhet szóba. Ezek közül is legkiváltképp a
szaporodás, s annak tartalmát vesztett válfaja, a szex. Ami – ne
kelljen itt bizonygatni – viszonyainkat alapjaiban határozza
meg, hatja át meg át, az ingerélmények közül messze a legna-
gyobb teret sajátítva ki gondolkodásunkból. Tudják ezt a mar-
ketingesek is, s egyre nyilvánvalóbb formákban fordítják szembe
velünk ezen „saját fegyverünket“, csempészik mondandójukba
az érzékiséget. Gyakorlatilag oda fajult fajunk, hogy alig van ma
már reklám, amibe ne „szerelnének bele“ valamilyen kaliberû
erotikus töltetet, a csillogó autócsodától az egyszerû ásványvízig
az égvilágon mindent az üzekedés üzenetén keresztül kínálva fel
megvételre. Lecsupaszítva a végsôkig (khm!): hogy ha ezt meg
ezt iszod, (v)eszed avagy kened magadra, akkor majd egy jó na-
gyot! Mi legalábbis ezt kívánjuk neked… tehát rajtunk semmi
nem múlhat… ha úgy tetszik, mindez a Cég ajándéka! 
Hogy miként jutottunk ide? A cicababák díszletanyagként való
szerepeltetésének szelídebb évtizedeit követôen kezdôdött ugye a
Magnummal, aminek orális birtokbavétele képzettársításokra
adott épp elég okot, s folytatódott egy olyan – szerencsére kérész-
életû – üdítôreklámmal, ami nem állt másból, mint egy bazi
nagy kopasz fejbe beledôlô dobozos lélötty vágyálomként való
felkínálásából, körítve a „Kapd be!“ közhellyel. De volt már azóta
„Szeress belém!, „Tégy magadévá!“, „Fektess le!“ (utóbbi egy
padlószônyeg-féleség kelletésének szövegkörnyezetében), és szin-
te minden, ami csak szem-szájnak ingere, egyáltalán, ami szóba
jöhet.
Illetve várjunk csak, várjunk, mert éppen az itt a kérdés, hogy
enyhén szólva felszabadult világunkban egyáltalán mi jöhet
(még) szóba. Magyarán, hogy mit bír el a helyesebben közíz-
léstelenségnek hívható közízlés, s hogy meddig lehet elmenni
„büntetlenül“ az újabb nemzedékek gondolkodásának gátlás-
talan fertôzésében, na jó, formálásában. Amiben elôremutató
változásokat ugyanúgy nem látni, mint a középkor, avagy a
kommunizmus sötétségében. (Az én megközelítésemben ugyanis
nincs nagy különbség a jelmondatok és reklámszlogenek ha-

zugsága között, ahogy a párttitkárok és a menedzserek is nagy-
jából ugyanazt a „mindenható semmittevô“ szerepet képviselik
életeinkben.) 
Mert bár egy mondás szerint a publikum igényeit soha nem lehet
eléggé alábecsülni, a magunkhoz mért igényességet mégiscsak mi
határozzuk meg. Akár a törvényeket, amiket magunkra mérünk.
…Bár ahogy elnézem, itt a törvények már valami szabadon értel-
mezhetô, de minimum alakítható kategóriát képeznek. Elkez-
denek hát hatni óhatatlanul ezek íratlan formái, ami önmagában
még nem is baj. Hiszen erkölcseinket eleve inkább ezek szabályoz-
ták évszázadokon át. Így ha már bizonyos (rossz) értelemben jele-
nünk a múltunk, legyen múltunk (jó értelemben) a jövônk! Én
legalábbis merném remélni, az égi bíróság elôtt íratlan törvények
megszegéséért felelünk majd egyszer (úgy mint: magának az ég-
nek elfedése és összekaszabolása - ha tetszik, megszentségtelenítése
- óriásreklámokkal és az éj leplén is átvilágító reflektorfényekkel;
embertársaink és emberlakta tájaink soha ki nem derülô, ám soha
el nem évülô korlátozása és kihasználása; úgy általában, a köl-
tôien a természet meghódításának nevezett tarthatatlan maga-
tartás; és persze nem utolsó sorban, a felnövekvô generációk kiszol-
gáltatása üzleti érdekek „kéjének és kedvének“).

De ôrizzük meg nyugalmunkat és fôleg humorunkat, erôltessünk
magunkra néminemû türelmet és megértést - sôt próbáljuk meg
szeretni szellemi és fizikai kizsákmányolóinkat! Hiszen végtelen-
nek és parttalannak „tetszô“ kapitalizmusban élünk, feltehetôleg
ebben is fogunk megöregedni, s a rendszerek ezen hamis gyöngy-
szemében nincsenek határok e téren sem. Mûködik helyettük az
üzleti (erkölcsi, etikai, esztétikai stb.) önszabályozás, vagyis lát-
hatjuk: éppenhogy esze ágában sincs mûködni. A virágosrétet
pedig elárasztják a vadhajtások, beborít mindent a nyál és a sper-
ma. Kéjuralomban telnek tévéképernyôbe keretezett napjaink.

És mondom, hitegetni nem is akarnék senkit, hogy ez még az
életünkben megváltozna. A kúrásnál – már elnézést – ugyanis
egyszerûen nincs a földön kurrensebb cikk. Marad tehát másik fô-
fô ösztönünk: a túlélés! Reményre esetleg az ad némi okot, hogy
mint minden, ez is csak valameddig fog hatni (utána talán már ez
se). Hisz egy Truffaut nevû, nagyjából teljesen elfelejtett rendezô
szerint a divatnál semmi nem megy ki elébb a divatból.

Sötéth Szabolcs
(alias Técsi Zoli)

Ui.: Addig pedig vághatunk mindehhez jó képet, nevetgélhetünk
a témával társított szellemesebb variációkon. Még ha a „témáz-
gatás“ variációi amúgy végtelenül végesek is.
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Hallottatok-e már a csodálatos Fornettirôl?
Bizony már az üveghegyeken túl is ismerik cso-
datévô erejét, mesés ízeit. Hanem, hát nem va-
gyok rest, ide másolom, mibôl is kotyvasztják a
mesebeli (nagyon is valóságos) gyártó boszor-
kánykonyhájában. Hogy aszondja: 

Barackos krémmel töltött, fagyasztott FORNETTI
réteske (már csorog is a nyálatok, igaz?)

Készült:
(hogy ne adjatok a gonosz boszorkány kezére,
csak a csodatévô adalékanyagokat közlöm)
E412 Guar-gumi: a mérgezô guar (gyomnövény)
magvaiból nyerik, melyek különbözô káros anya-
gokat tartalmaznak. Mivel tökéletes tisztításuk
gazdaságtalan, a kereskedelmi forgalomban lévô
guar-gumi körülbelül tíz százalékban engedélye-
zetten tartalmazhatja a gyomnövény egyéb kísé-
rôanyagait is. Allergiát okozó anyag.
E452 Polifoszfátok: a legvitatottabb adalékok kö-
zé tartoznak. Az ugyan még nem bizonyított,
hogy a gyerekeknél hiperaktivitást váltanak ki, az
azonban igen, hogy a foszfátok befolyásolják az
emberi szervezet kálcium anyagcseréjét. Túl sok

foszfor bevitele megbontja a foszfát-kálcium
egyensúlyt és megakadályozhatja a szervezet kál-
ciumfelvételét (ami csontritkuláshoz vezethet).
E 104 Kinolinsárga: szintetikus színezôanyag, a
patkányokra és az egerekre nézve ártalmatlannak
bizonyult. Egy EU szakértôi bizottság kutyákon
végzett rövid idejû vizsgálata szerint „nem mutat-
ható ki egyértelmû toxikus hatás“. Káros hatása
az emberre nem ismeretes. Az USA-ban élelmi-
szerszínezôként tilos használni. Feltehetôleg
allergiát okoz.
E110 Narancssárga: Feltehetôleg allergiát okoz.
E122 Azorubin: Az eddigi állatkísérletek során –
nagyobb adag esetén – a legkülönfélébb mel-
lékhatásokat figyelték meg (a vérképre, a tüdôre, a
nyirokrendszerre és a hasnyálmirigyre hat).
Feltehetôleg allergiát okoz. E 124E Neukokcin.
Feltehetôleg allergiát okoz. Az USA-ban betiltották.

/Adatok: Az élelmiszerek adalékanyagai (az E-szá-
mok rejtélye) Kiadja: a Hulladék Munkaszövet-
ség, az ÖKO-TEST Verlag alapján/

Adalék az adalékokhoz: Magyarországon évente
750 tonna „réteskét“ és más hasonló tüneményt
bocsátunk le a tápcsatornánkba.

Utóirat: Ha sikerül az összes parlagfüvet megsem-
misíteni, érdemes a tekinteteket a (valódi) aller-
gének felé fordítani!

Az Óperencián innen: Gellért Miklós

Hírek arról, hogy miket csinálnak a svédek
megelôzés helyett...

A környezetvédelemre való nevelés az iskolában kezdôdik, vallják
a svédek, akik a háztartás óra keretében azt is megtanítják a
gyerekeknek, hogyan bánjanak a szeméttel. 
A gyerek sétára indul a nagymamájával a kisváros utcáin,
kihasználva az ilyenkor oly ritka napsütést. Magukkal visznek
egy zacskót, hogy közben összeszedjék a mások által eldobált
szemetet. Nem mintha sok lenne belôle, de nagyobb koncertek
után felgyûlhetnek az üres kólás dobozok és az ünnepi vásárlás
közben is megtörténhet, hogy az emberek zsebébôl kiesik a
papírzsebkendô, vagy elfújja a szél a fölös nylonzacskókat. Az
alumínium dobozokat egyébként vissza lehet váltani. 
A svédek már az óvodában arra nevelik a kicsiket, hogy a ter-
mészet érték, amelyet óvni kell. A szemét nem leküzdhetetlen
akadály, hanem osztályozandó és újra feldolgozandó anyag. Az,
hogy nem szabad szemetelni, vagy csikket eldobálni az utcán
(természetesen dohányozni eleve nem szabad) magától értetôdô
dolog lesz a gyerek számára, mire iskolába megy. Így érik el,
hogy a szemetet elhajítani nem valamiféle vagány dolog, hanem

elítélendô, rossz szokás. Az ilyen osztálytársat magukban
megróják és egy idô után rászólnak, hogy szedje fel, amit
eldobott. Ez különösen azoknak furcsa, akik olyan régióból
érkeztek Svédországba, ahol a tanulók a padban hagyják az
uzsonnamaradékot vagy az összegyûrt papírgalacsinokat. 
A környezetvédelemre való családi nevelés mindehhez szervesen
illeszkedik. A konyhabútorok gyártói eleve olyan szekrényt
készítenek, ahol három rekeszbôl áll a szemetes tartály, s így
eleve osztályozni kell a háztartási szemetet. De a szelektálásra fel-
hívó szemétládába sem csak úgy dobálják a hulladékot, hanem
zacskóba teszik. A tartályokat hetente kifertôtlenítik, akárcsak az
emeletenként megtalálható ledobó nyílásokat, amelyeket jobb
házakban még illatosítanak is. 
A lomok elszállításáért nem kell fizetni: a nagyobb házak alag-
sorában van egy üres terem, ahová le lehet vinni a fölösleges
ruhanemût, bútort, könyvet, háztartási gépet. Ezeket bárki elvi-
heti, ha szüksége van rá, a maradékot pedig odaadják a
jótékonysági szervezeteknek. 
Ezek a szokások már több évtizede honosak szinte egész
Skandináviában, így e fegyelmezett magatartás haszna meg is
mutatkozik: a társadalmi kultúra részévé vált a tisztaság
megôrzése és a szemeteléssel, s általában a környezet szeny-
nyezésével szembeni elítélô magatartás. 

Lindesberg, 2003. december 19. (MTI) 

Fornetti 
és ami benne van

Svéd példa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Decemberben újra bekapcsolódtunk
egy nemzetközi tiltakozó kampányba,
amely ezúttal egy igen látványos, óriási,
felfújt mérges paradicsom képében
járta körbe Európát. 2003-as év végi
számunkban már beszámoltunk a kam-
pány mondanivalójáról részletesen. 

„A biotechnológiai cégek milliárdokat fektettek
be a genetikailag módosított termékek kifejlesz-
tésébe, amelyre senkinek nincs szüksége. Az
ilyen termékek elveszik a fogyasztóktól a válasz-
tás jogát, a gazdákat függôvé teszik az óriáscé-
gektôl és aláássák a fejlôdô országokban az élel-
miszerbiztonságot.“
Annak érdekében, hogy ráerôltesse a génpiszkált
termékeket a világ piacaira, George Bush vitaren-
dezô eljárást kezdeményezett a WTO-nál, azzal
vádolva az Európai Uniót, hogy a genetikailag
módosított szervezetekre vonatkozó moratórium
korlátozza a kereskedelmet. Ha a WTO Bushnak
ad igazat, nem csak az EU lesz kénytelen elfo-
gadni a génpiszkált élelmiszereket, hanem a világ
többi része is.

Megállíthatod ôket:
Harapj Vissza és még ma írd alá

az állampolgárok WTO-hoz
címzett tiltakozását!“

Ez áll a kampány aláírásgyûjtô ívén.
A nyíregyházi akciót megelôzô igen sikeres
sajtókampány meghozta gyümölcsét, és mire ide-
ért az óriási paradicsom, addigra már rengeteg
ember hallott róla. Ennek is köszönhetô, hogy
sokan céltudatosan az akció miatt jöttek az Or-
szágzászló térre december 11-én, és azonnal alá-
írták a gyûjtôívet, sôt, többeknek várakozni kel-
lett, hogy sor kerüljön rájuk.
Iskolás, óvodás csoportok is meglátogattak min-
ket, és az egyik osztály összes gyereke aláírt. Az
arra járók között több „aktivista“ is támadt hirte-
len, akik lelkesen magukkal vittek pár lapot,
hogy végigjárják vele az ismerôseiket. 
Minden jelentôs helyi média készített kint anya-
got, így tovább népszerûsítették a májusig folyó
aláírásgyûjtést. Az irodába visszatérve pedig az
Indexkelet honlapján a hét képeként találtuk
meg az egyik ott készült felvételt, és ugyanezen a
honlapon a webkamera segítségével bárki követ-
hette a 10-tôl 16 óráig tartó eseményeket. 
Érdemes megjegyezni, hogy Nyíregyháza volt az
eddigi egyetlen olyan helyszín, ahol lehetôség
volt toronyházból is fotózni, így új szemszögbôl
is láthatóvá vált a paradicsom.
És a nap eredménye: kb. 650 aláírás.

Ha Ön is szeretne aláírásával tiltakozni, március
végéig még megteheti a Magyar Természetvédôk
Szövetségénél (Budapest), Egyesületünk irodájá-
ban, vagy elektronikusan az interneten: 

www.bite-back.org. Örömmel vesszük azt is,

ha valaki felajánlja segítségét azzal, hogy családja,
ismerôsei körében gyûjti az aláírást, kérheti az
íveket irodánkban.

Lívia

Harapj vissza!
Nyíregyházán
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Bezárhatják a német állatkísérleti
labort kegyetlenkedés miatt

A BUAV (British Union for the Abolition of Vivisection
- Brit Unió az Élveboncolás Megszüntetéséért)
állatjogi szervezet titkos kutatást végzett egy müns-
teri (Németország) állatkísérleti laboratóriumban. A
megdöbbentô eredmények hatására a környezetvé-
delmi minisztérium eljárást kezdeményezett a
Covance laboratórium állattartási és állatkísérleti
engedélyének visszavonására. 

A környezetvédelmi minisztérium szerint a
BUAV által szerzett bizonyítékok megfelelôen
igazolják, hogy a Covance megszegte a német
állatvédelmi törvényt és Münster városának kez-
deményeznie kell az engedélyek azonnali vissza-
vonását. A minisztérium szóvivôje szerint „sok-
kolták“ ôket a BUAV által filmre vett állatkínzá-
sok, ezért javaslatot nyújtottak be megfigyelôka-
merák azonnali felszerelésére a laboratóriumok-
ba, hogy megelôzzék a hasonló kegyetlenkedé-
seket, amíg az eljárás folyik.

A BUAV kampányfônöke örömét fejezte ki a né-
met hatóságok gyorsasága láttán és reméli, hogy
az engedélyek visszavonását azonnal büntetô-
eljárás követi majd.
„Hiszünk benne, hogy a BUAV által gyûjtött rend-
kívüli bizonyítékok az állatok szenvedésérôl és a
velük szemben elkövetett erôszakról világosan
mutatják, hogy a Covance rutinszerûen szegi meg
a német és az európai uniós, állatkísérletekre vo-
natozó törvényeket“ - nyilatkozta Wendy Higgins,

kampányfônök. - „A bizonyítékok azt mutatják,
hogy szemben azzal, amit a kutatóipar állít, még
mindig szenvednek szörnyû körülmények között
majmok az EU laboratóriumaiban, és ki vannak
téve az alkalmazottak elfogadhatatlan és erôsza-
kos viselkedésének.“ A BUAV egyik munkatársa
5 hónapot dolgozott - állatgondozóként beépül-
ve - a Covance münsteri laboratóriumában, így
minden nap nyomon követhette a személyzet ke-
gyetlenkedéseit a (sokszor elôrehaladott vemhes
állapotban lévô) majmokon, akiket toxicitási tesz-
teknek vetettek alá és gyakran szándékosan meg-
kínoztak, miközben erôszakkal drogokat tömtek
beléjük, végül kivégezték ôket. 
A beszámoló szerint a legnehezebb feladatok közé
tartozott a bébik és anyjuk elválasztása egymástól;
sokszor ezt csak úgy tudták megtenni, hogy a far-
kuknál fogva rángatták két irányba az összeka-
paszkodó állatokat.

A kivételkor és berakáskor a tiltakozó állatok far-
kára, lábára sokszor rácsapták a ketrecajtót. Ha a
majmok ellenálltak, miközben a csövet le akarták
erôltetni a torkukon, az ápolók gyakran agresz-
szívek lettek és rázni kezdték az állatokat, a sok-
kos állapotban lévô emlôsöket pedig a kísérletek
után szabályszerûen behajították a ketrecbe. A
laboratóriumban szinte állandóan üvöltött a
zene, kiabáltak az ápolók és gyakran a zene rit-
musára rángatták a kísérleti állatokat. 
A BUAV bizonyítékait a
http://www.buav.org/covance/index.html 
Internetes oldalon nézheted meg (csak erôs ideg-
zetûeknek!) Az oldalon Jane Goodall, a nemrég
hazánkban is járt neves csimpánzkutató vélemé-
nyét is elolvashatjuk az eset kapcsán. 

Zöld Magazin
2004. január 7.

… néhány cég  (és termékeik) ahonnan ne vásárolj
terméket, ha nem akarod támogatni az állatkísér-
leteket!

Clorox – Pine-Sol, S.O.S., Tilex, ArmorAll, SoftScrub,
Formula 409, Glad, FreshStep
Colgate-Palmolive Co. – Ajax, Fab, Hills Pet Nutrition,
Mennen, Palmolive, SoftSoap, Speed Stick, SoftSoap Enterprises
Coty – Adidas, Davidoff, JOOP!, Jovan, Lancaster, Rimmel,
Stetson, Reckitt Benckiser
Gillette Co. – Braun, Duracell, Flair, Liquid Paper, Oral-B
Parker Pens
Henkel – Schwarzkopf & Dep
Kimberly-Clark Corp. – Huggies 
Johnson & Johnson – Neutrogena

L'Oréal – Garnier, Giorgio Armani, Helena Rubinstein,
Lancome, Maybelline, Ralph Lauren, Vichy
Pfizer – BenGay, Desitin, Plax, Visine
Procter & Gamble Co. – Cover Girl, Crest, Giorgio, Iams,
Max Factor, Physique, Tide,  Noxell, Olaz Co./Oil of Olaz,
Pantene, Physique, Vidal, Sassoon, Tide, Vidal Sassoon
SmithKline Beecham – Aquafresh, Contac, Tums
SoftScrub – Clorox
Unilever – Calvin Klein, Diversey, Helene Curtis, Lever Bros.,
Suave, Elizabeth Arden

Forrás és további információ:

http://www.fauna.hu/kiserlet.htm
http://www.fauna.hu/m/teszt/nttz.htm

Te milyen kozmetikumot használsz?
Ezeket ne használd, ha Szereted az állatokat!

„Eljô az a nap, amikor az emberhez
hasonlóan az állatvilág többi tagja is
elnyeri jogait, amelyektôl ma csak a
zsarnokság fosztja meg ôket... 
Nem az a kérdés, hogy képesek-e az
állatok gondolkodni vagy képesek-e
beszélni, hanem, hogy képesek-e
szenvedni.“

Jeremy Bentham

állatkísérlet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ahogy egyre több kergemarhakóros megbetegedés-
rôl szólnak a híradások, az amerikai állattartók egy-
re inkább aggódnak a korábban biztonságosnak hitt
kutya- és macskaeledelek összetétele miatt. A tápok
dobozán szereplô „állati származék“ vagy „marha-
faggyú“ feliratok pedig egyáltalán nem megnyugtató-
ak egy felelôs gazda számára. 

Miközben az egészségügyi hatóságok minden
erejükkel az emberi fogyasztásra szánt marhahús
kifogástalan minôségét igyekeznek szavatolni, a
háziállat-tulajdonosok nem lehetnek biztosak ab-
ban, hogy nem kerül-e „halálos méreg“ kedven-
ceik tálkájába.
A bostoni állategészségügyi központ kisállat-
élelmezésügyi szakértôi szerint is jogos lehet az
aggodalom, ha fertôzött szarvasmarhák agyvelô-
maradványai kerültek az állateledelbe. 
A tehenek agyi és gerincszöveteiben találhatók
meg legnagyobb koncentrátumban azok a pri-
onok, melyek a kutatók szerint a kergemarhakór
kialakulásának fô okozói. Az ilyen belsôségek
emberi fogyasztásra való felhasználása nem enge-
délyezett az Egyesült Államokban, de állateledel
legálisan készíthetô belôlük. 
Ez pedig nem megnyugtató, hiszen a kutatók sze-
rint a betegség a fertôzött szövetmaradványt tar-
talmazó állateledelen keresztül is terjedhet. Ang-
liában és Európa több országában már kb. 100
macska pusztult el a szarvasmarhák szivacsos
agyvelôgyulladásának macskákon észlelt változa-
tában. A betegség az agyszövetek lassú elsorva-
dását okozza és minden esetben halálos kimene-
telû. A macskáknál koordinációs zavarokat, resz-
ketést és rángógörcsöket, valamint demenciát
(az agymûködés jellemzôen idôskori diszfunkció-
ja) okoz. Az állatok jelentôsen veszítenek testsú-
lyukból és gyakorlatilag elsorvadnak. Ezidáig ku-
tyákon nem észlelték a kór elôfordulását. 
Májusban az állateledeleket ellenôrzô hatóságok
Washingtonban bevonták az egyik kutyaeledelt,
mert az egy fertôzött kanadai tehén maradvá-
nyait tartalmazta. A kanadai eredetû importált
kisállateledeleket is visszatartották. Az állatele-
del-gyártók 95 százalékát tömörítô Pet Food Ins-
titute azonnal igyekezett hangsúlyozni, hogy
aggodalomra semmi ok, hiszen csupán egyetlen
kergemarha-kóros állat tetemét fedezték fel az
Egyesült Államokban. A szervezet szerint, bár a
vágóhídi hulladék emberi fogyasztásra alkalmat-
lan, kiváló vitamin-, energia- és fehérjeforrás le-
het az állateledelek számára. 

A kisállateledel-gyártók a vágóhídi maradványok
25-30 százalékát vásárolják meg és hasznosítják
fehérjeforrásként. A mészárszékeken a levágott
marhák súlyának mintegy 45 százaléka (csontok,
belsôségek, gerincagy) emberi fogyasztásra alkal-
matlan hulladéknak minôsül. A maradványokat
magas hômérsékleten kezelik, szétválasztva a
zsírt és a fehérjét. A hôkezelés ugyan elpusztítja
a baktériumokat, de nem véd meg a kergemar-
hakór ellen, mivel a betegséget nem élô hordo-
zók terjesztik. 

A gazdik aggodalmainak hatására egyre több ál-
lateledel-gyártó és kereskedô fektet nagyobb
hangsúlyt az alapanyagokra. Az elmúlt évtized
során több olyan üzletlánc jött létre, ahol olyan
tápokat forgalmaznak, melyek emberi fogyasztás-
ra is alkalmas összetevôkbôl készülnek, a marha-
húst is beleértve. Több államban pedig már betil-
tották a betegség miatt levágott állatok marad-
ványainak hasznosítását.

Amíg az USA egész területén be nem tiltják a
beteg állatok maradványainak újrafelhasználását,
addig az aggódó gazdik sajnos nem lehetnek biz-
tosak abban, hogy az eledel, amivel kedvenceiket
etetik, nem veszélyezteti-e az állat egészségét. 

Átmeneti megoldásként vásárolhatnak persze
emberi fogyasztásra szánt húst a háziállatok szá-
mára, de ez igen költséges megoldás és hosszú
távon nem biztosítaná a megfelelô tápanyagbe-
vitelt. A kisállat-élelmezésügyi szakértôk szerint
nehéz lenne felelôsségteljesen, kiegyensúlyozott
táplálkozást biztosítani kedvenceink számára a
kereskedelmi forgalomban kapható tápok és
kiegészítôk segítsége nélkül, hiszen a kutyáknak
és macskáknak 42 féle összetevôre van szük-
ségük táplálékukban ahhoz, hogy egészségesek
maradjanak. 

Bogár Orsi
2004. január 18.

http://www.zoldmagazin.com

Rizikós állateledelek

. . . . Állatvédelem . . . . . . . . . . . .
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Az Európa Parlament januárban
végleg letette a voksát a dzsungel-
hús-kereskedelem fölötti erôsebb
ellenôrzés érdekében. 

Az EP elsöprô többséggel szavazott az ír Prosinias
De Rossa elôterjesztése mellett, mely a vadállat-
kereskedelem által veszélyeztetett fajok védel-
mét tûzte ki célul.
Az elôterjesztés az EAZA (Európai Állatkertek és
Akváriumok Szövetsége) által benyújtott petíció
hatására készült el; a bushmeat, azaz a dzsungel-
hús kereskedelme ellen két évvel ezelôtt 1,9 mil-
lióan adták aláírásukat. Az akcióban résztvevô
157 állatkerthez a Fôvárosi Állat- és Növénykert
is csatlakozott 2001-ben. 
Az új elôterjesztés magába foglalja az EU terü-
letére a belépési pontokon történô szigorúbb
ellenôrzést, és az érintett országoknak való segít-
ségnyújtást a fekete-kereskedelem megfékezésé-
ben. A téma kapcsán felmerült az is, hogy az

Európai Fejlesztési Alapból pénzt különítenének
el az EU-n belüli, illegális dzsungelhús-kereskede-
lem elleni harcra. A dzsungelhús-kereskedelem
nem csupán a vadhúson élô természeti népek
élelemforrását veszi el, de növeli az állatokról
emberekre terjedô, ma még ismeretlen betegsé-
gek fertôzési kockázatát is. Gondoljunk csak az
állatokról emberre átterjedô HIV vagy ebola ví-
rusra, vagy a jelenleg Ázsiában pusztító madárin-
fluenzára, melynek az elmúlt napokban már 10
halálos áldozata volt. 

A dzsungelhús-kereskedôk által igen kedveltek a
csimpánzok, antilopok, elefántok, de az étlapon
szerepelnek még a denevérek és a rágcsálók is. Az
Afrikából, Ázsiából és Dél-Amerikából származó
húst újabban elôszeretettel tálalják fel az európai
éttermek; elsôsorban Londonban és Brüsszelben.
Nagy-Britanniába évente kb. 7500 tonna dzsungel-
húst szállítanak 1,7 millió euro értékben.

Zöld Magazin
2004. január 14.

Manapság sajnos csak nejlonzacskót találunk a
legtöbb boltban, még a választás lehetôségét sem
kapja meg az, aki környezetbarát csomagoló-
anyagba szeretné rakni a pékárut. 

Ezért indítottuk papírzacskó népszerûsítô kam-
pányunkat, amelynek célja többek között az, hogy
a boltokban megtalálható legyen a papírzacskó, és
hogy a lakosság körében is tudatosítsuk ennek kör-
nyezetvédelmi vonatkozásait. Négy területen igyek-
szünk ezt megtenni: a lakosság, a boltok, üzletlán-
cok, a gyártó cégek és az állami, döntéshozatali
szervek terén.
Elsôsorban Nyíregyházán keressük fel a boltveze-
tôket, de ha ennek nyomán megyei vagy akár me-
gyén kívüli kiterjedésû üzletláncokat sikerül meg-
nyerni az ügynek, az természetesen különösen jó.
A boltvezetôk beleegyezésével plakátokat és szem-
léletformáló szöveggel, képpel megnyomott papír-
zacskókat helyezünk el az üzleteikben. 
Felvesszük a kapcsolatot a lehetô legtöbb papírzac-
skó gyártó céggel az ország egész területérôl. Már
találtunk gyártókat, de még mindig keressük ôket.
Az összegyûjtött címekbôl listát állítunk össze, me-
lyet eljuttatunk a boltvezetôkhöz, így segítjük kö-
zöttük az együttmûködés kialakulását.

Örömmel várjuk
• papírzacskó gyártók jelentkezését
• üzletvezetôket, akik szeretnének plakátot, 

illetve gyártó céges listát
• bármilyen észrevételüket, ötletüket, amelyek 

segítik a papírzacskó térhódítását

„Kezdô“ környezetvédôk kedvéért pár sor 
a papír- és a nejlonzacskó közötti különbségekrôl:
A papír környezetbarát, mert:
• könnyen lebomlik
• újrahasznosítása megoldott (szelektív gyûjtés, 

háttéripar), és ezzel fákat is kímélünk

A nejlonzacskó pedig:
• kôolajból készül, ami egyre 

kevesebb és egyre drágább
• gyártása energiaigényes, melynek során 

veszélyes adalékokat is kevernek hozzá
• a mûanyagok nem korrodálnak, évezredekig ott 

állhatnak a hulladéklerakókon
• csomagolóanyagként háztartásból minimális 

kerül belôle  újrahasznosításra, ráadásul ez 
nagyon költséges

• égetéssel való „eltüntetése“ pedig egészségre 
ártalmas anyagokat juttat a levegôbe

Európa Parlament 
a dzsungelhús-kereskedelem ellen

Papírzacskót akarunk!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Zöld Béka 
a Nyíregyházi 

Fôiskolán

A Nyíregyházi Fôiskola Környezettudományi
Tanszéke és Gondnoksága vállalta, hogy meg-
szervezi a szelektív hulladékgyûjtést a Nyíregy-
házi Fôiskolán; figyelembe véve a program be-
vezetésének tapasztalatait a Budapesti Közgaz-
daságtudományi és Államigazgatási Egyetemen
(BKÁE). 

A fejlesztés célja:
1. A Fôiskola hulladékának hasznosítható összetevôi minél ki-
sebb arányban kerüljenek a lerakóra és történjék meg minél na-
gyobb arányú hasznosításuk. 
Ezzel segítjük Nyíregyháza Megyei Jogú Város Környezetvédelmi
Programjában kitûzött célokat, a Nemzeti Környezetvédelmi
Programmal, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLVIII.
törvénnyel, valamint EU fenntartható fejlôdést megvalósítani
irányuló törekvéseivel összhangban. Mivel hosszú távon a fenn-
tartható fejlôdés biztosításának alapvetô feltétele a természeti erô-
forrásokkal való takarékos bánásmód és a minél kisebb mértékû
környezetterhelés, a fôiskolánkon bevezetett szelektív hulladék-
gyûjtés ezen elvek gyakorlati megvalósulását szolgálja. 
2. További célunk a veszélyes hulladéknak minôsülô összetevôk
külön gyûjtése, tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi és hul-
ladékgazdálkodási szempontok megkövetelik a hulladékáramok
veszélyes összetevôinek szelektív gyûjtését. Ezen kívül a Hulla-
dékgazdálkodási törvénnyel szinkronban Nyíregyháza MJV Ön-
kormányzat Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról szóló 36/2002 (2003.I.1.) sz, rendelet 6.§. (1)
bekezdés kötelezôvé teszi a veszélyes hulladékok külön gyûjtését.

Megvalósítása:
A projekt megvalósítása több lépcsôben történik - a fôiskolai
önerô mellett a pályázati anyagi források szabta ütemben. Elsô
lépésként a tanulmányi épületekben (beleértve a könyvtárt és bü-
fét is), majd a kollégiumokban és a gyakorló iskolákban szervez-
zük meg a szelektív gyûjtést. 
A program adaptálásához - környezetvédelem szakos hallgatók
segítségével - elvégeztük a fôiskola hulladékának analízisét, je-
lentôs mennyiségû hasznosítható komponensként a papírt jelöl-
tük meg, külön gyûjtendô veszélyes összetevôként pedig a száraz-
elemeket valamint a fénymásolók és nyomtatók kiürült tintapat-
ronjait, tonereit.
A „Zöld Béka“ programban külön gyûjtendô frak-
ciók: 2003. októberétôl szelektíven gyûjtjük a Sóstói
úti fôépületben a 
• papírt,
• elemeket,
• nyomtatók és fénymásolók tintapatronjait (stb.),
• vegyes hulladékot.
Papír: Többlépcsôs gyûjtést vezettünk be, ami kisebb méretû (50 l)
edényekkel (vagy dobozokkal) kezdôdik az adminisztrátori és ta-
nári szobákban. Közepes méretû (120 l) papírgyûjtôket helyez-
tünk a folyosókra és - bérelt - nagyméretû konténert (7 m3) a
fôiskola területén kijelölt hulladékgyûjtô szilárd felületére. Az
edények ürítését a fôiskola alkalmazásában álló takarítószemély-
zet végzi. A nagy konténert a szolgáltatási szerzôdés értelmében és

feltételeivel a Városüzemeltetési Kht. cseréli. 
Elem: A fôiskola fôépületében egy db falra szerelt, zárható elem-
gyûjtô edényt helyeztünk ki, és külön hangsúlyt fektetünk a hasz-
nálatára való ösztönzésre, a hallgatók és kollegák személyes tá-
jékoztatásával, valamint felvilágosító plakátok és eligazító matri-
cák kihelyezésével.
Tintapatron (toner stb.): A fôiskolán mûködô Bessenyei György
Könyvkiadóban és a Fénymásoló Centrumban helyeztük el a tin-
tapatron-gyûjtôket, külön figyelmet fordítva az ott dolgozók és az
egyes egységek adminisztrátorainak megfelelô tájékoztatására, a
gyûjtés szükségességérôl. A fôiskolai veszélyes hulladékok - így a
tonerek és tintapatronok, elemek (stb.) - ártalmatlanítását is a
Beregi Zöld Vonal Kft. végzi.

A program népszerûsítése
Ahhoz, hogy a tízezer fôs hallgatóságával fôiskolai falunak
tekinthetô közösség - középtávon tágabb környezetére is kiható -
szemléletváltozáson menjen át, és a példamutatáson keresztül a
lakossági ösztönzés minél szélesebb körû legyen, a szelektív hul-
ladékgyûjtésrôl a fôiskolai fényújságon, a helyi lapban és plaká-
tokon is tájékoztatunk. A gyûjtôkre megfelelô méretû matricákat
(szöveggel és ábrával) ragasztottunk, remélve, hogy a gyûjtés
korrekt lesz. 
A program várható eredményei:
A környezeti hasznok:
• a deponált hulladék mennyiségének csökkenése, s ezzel a hasz-
nálatban lévô hulladéklerakó élettartamának meghosszabbítása,
• a szelektíven gyûjtött papír másodnyersanyagként való feldol-
gozásával megtakarított elsôdleges nyersanyag, azaz fákat men-
tünk meg a kivágástól amikor használt papírból készítünk újra
papírt, 
• a másodnyersanyagból készült papír elôállításakor a csökken-
tett környezetterhelés (elsôsorban a vízszennyezés csökkenése je-
lentôs a papír esetén),
• a deponált hulladék veszélyességének csökkenése az elemek és
tintapatronok szelektív gyûjtése által
• az arra alkalmas tintapatronok újratöltése elsôdleges nyers-
anyagot vált ki és hulladékképzôdést csökkent, lehetôséget adva
az újrahasználatra,
• a szelektív gyûjtésben résztvevô tízezer fô szemlélete környe-
zettudatos irányban változik.
Gazdasági hasznok:
• a fôiskola területérôl elszállítandó vegyes szemét mennyisége
csökken, ezáltal a hulladékszállítási díj is kevesebb,
• a szelektíven gyûjtött papír (minôségétôl függôen) bevételt hoz
a fôiskola számára.
AA  rreennddsszzeerr  bbeevveezzeettéésséénneekk  kkööllttssééggeeii:: Meg kellett vásárolnunk a
szelektív gyûjtésre alkalmas edényzetet. 
EEzzeekk::  
• szelektív gyûjtôk a büféhez,
• veszélyes hulladékok gyûjtésére alkalmas edényzet (elemgyûjtô
és tintapatron gyûjtô),
• plakátok és matricák készíttetése,
• kis méretû papírgyûjtôk az adminisztrátori és tanári szobákba,
• a papírgyûjtô nagy konténer kihelyezésére alkalmas szilárd
felület elkészítése,
• közepes méretû papírgyûjtôk a folyosókra.
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Ahogy az a címbôl már sejthetô, a Meatrix a
népszerû Mátrix paródiája. Keanu Reeves he-
lyett a fôszereplô egy Leó nevû fiatal malac,
egy háztáji gazdaság elégedett lakója... legaláb-
bis ô így hiszi, mindaddig, míg össze nem
találkozik a bölcs és rejtélyes Múfeusz nevû
tehénnel, aki bevezeti Leót a nagyüzemi állat-
tartás, a Meatrix valóságába.
A film tartalmasan és szórakoztatóan leplezi le
a nagyüzemi állattartás körülményeit, valamint
útmutatóul szolgál, miként segíthetünk León
és társain. Jó szórakozást!

www.bancruelfarms.org/meatrix

Óvodai és kisiskolás nevelési célokra készült 
a „Hova tegyük“ címû környezetvédelmi társasjáték. 

A játék lényege, hogy nem kell tudni olvasni, csak az ábrák alapján játszhatnak
a gyerekek, így alkalmas óvodai használatra is. A játékhoz tartozó kivágott kis
négyzeteket, amelyek a hulladéktípusokat kívánják ábrázolni – és amelyek erô-
sebb kartonból készülnek – kell ráhelyezni a társasjáték alaplapjára úgy, hogy
minden hulladéktípus a megfelelô helyre kerüljön (komposztálóba, papírgyûjtô
konténerbe, hulladékudvarba stb.). A gyerekek így játszva tanulhatják a szelek-
tív hulladékgyûjtést, amelyet azután a gyakorlatban is alkalmazni tudnak.
A társasjáték boltunkban (ZÖLDÖVEZET – Nyíregyháza, Malom u. 18/a.) és a
KvVM Közönségszolgálat Zöld Boltjában kedvezményes (2000 Ft + Áfa) áron
megvásárolható, ill. megrendelhetô.

Mozi ajánlat:
A Meatrix

Hova
tegyük?
társasjáték

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

AA  rreennddsszzeerreess  mmûûkkööddtteettééss  kkööllttssééggeeii::
• a nagyméretû konténer bérleti díja,
• a veszélyes hulladék ártalmatlanítási díja
AA  rreennddsszzeerr  ffeennnnttaarrtthhaattóóssáággaa::
A program eredményességének nyomon követésérôl is
tájékozódunk, hiszen a szemléletformálás és az ösztönzés
fontos eszköze a visszajelzés. A szelektíven gyûjtött frakciók
mennyiségét és az ezzel járó kiszámítható környezeti és
gazdasági hasznot megismertetjük a „Zöld Béka“ prog-
ramban résztvevôkkel. 
Az egész munka minôsége azonban alapvetôen
a „fôiskolai falu“ közösségének környezettuda-
tosságán múlik!

Forrás és további információ: 
http://www.nyf.hu/szelektiv/

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Napjainkban a termelô vállalatok (és egyéb gazdasági
szervezetek is) egyre gyakrabban és elôszeretettel
tüntetnek fel hirdetésekben, levélpapírjaikon, céges
logójuk mellett olyan emblémákat, amelyek a környe-
zetvédelem területén elért bizonyos eredményeiket
hivatottak jelezni. A leggyakrabban elôforduló jelzések több-
nyire azt jelentik, hogy az adott vállalat megfelel az ISO 14001
szabvány elôírásainak, vagyis ennek megfelelô környezet-
irányítási rendszert (KIR) épített ki és tart fenn.

A cégek a vállalatirányítási rendszert, természetesen nem az arcu-
lati jelentôsége miatt vezetik be. Egyre fontosabbá válik az, hogy
a termelés minden egyes lépése kisebb anyag- és energiafelhasz-
nálással járjon, csökkenjenek a veszélyes anyagok és a veszélyes
hulladékok mennyisége, jobb munkahelyi környezet alakuljon
ki. Ezen igények teljesítése egyszerre eredményezi a cég verseny-
képességének a javulását, és a kisebb környezeti terheléssel járó
termelési folyamat biztosítását. 

Az ISO 14001-es szabvány szerint kialakított vállalati irányítási
rendszer magába integrálja a teljes termelési folyamatot, és azok
környezeti összefüggéseit is. Nagyon jó hátteret nyújt a különbözô
vezetôi döntések meghozatalához, mert rendszerezett adatok áll-
nak rendelkezésre a teljes termelésrôl.

A környezetirányítási rendszer bevezetése valójában a környe-
zetvédelem felvételét jelenti egy vállalat általános irányítási rend-
szerébe. Ez egy magasabb igény a vállalat mûködésére vonatkoz-
va, hiszen az a cél, hogy a környezet minimális terhelésével érjék
el a maximális hasznot. A környezetvédelmi elôírások szigo-
rodása és a társadalom növekvô környezeti tudatossága egyre
több céget késztet arra, hogy felülvizsgálja eddigi tevékenysége és
a környezet kölcsönhatását és hatékony környezeti menedzs-
ment-rendszert hozzon létre.
A nemzetközi elôírásoknak (B5 7750, EU 1836/93 CEMAS ISO
14000 szabványok) megfelelô környezetirányítási rendszer mû-
ködtetése a tevékenység során biztosítja a környezeti szempontú
kockázatok optimalizálását. A rendszer alkalmazása és mûköd-
tetése fokozza a cégek piaci versenyképességét, valamint segíti a
biztonságos termelést. 

Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület az
ÖKOREG program keretében 2001-ben sikeresen lebonyolított egy
Környezetirányítási Megbízott Képzést, öt vállalat részvételével. A
résztvevôk: Taurus Pálma Kft, Debreceni Gyógyfürdô Kft, Active
Szolgáltató Bt, Blondel Kft, Beregi Zöldvonal Kft. A résztvevô vál-
lalatok közül a Taurus Pálma Kft a tanfolyamon való kiváló
szereplése alapján auditban is részesült.

Az Egyesület által szervezett képzés, amelyet a Sz-Sz-
B. Megyei Munkaügyi Központ 15003501 számon nyil-
vántartásba vett, 2004-ben újra indul. Ez lehetôséget
ad a résztvevô vállalatok számára, hogy a Szakképzési
Alapból a részvételi díj egy részét visszaigényeljék. 
A Környezetirányítási Megbízott Képzés fô célja, hogy
a résztvevô vállalatok szakemberei számára megfelelô
alapot biztosítson az ISO-14001 környezetirányítási
rendszer bevezetéséhez, miközben az ehhez szüksé-
ges szaktudással és a dokumentációk elkészítése so-
rán nyert tapasztalattal gazdagodik a vállalat.

A képzésre havonta egy teljes oktatási napon, valamint a részt-
vevôk által igény szerint tartott konzultációs napokon kerül sor. A
képzési napokon a résztvevô vállalatok közösen hallgatják meg
az elôadásokat. Ez azzal az elônnyel jár, hogy a felmerülô kérdé-
sekbôl és válaszokból egymástól, egymás példáiból is tanulhat-
nak. A képzés elsô szakaszában szakértôink „feltérképezik“ a vál-
lalatokat, ami a további szakmai segítségnyújtás alapja. A képzési
napok között elôzetes egyeztetést követôen konzultációra is van
lehetôség. A képzés teljes idôtartama így összesen 10 teljes okta-
tási nap, ami kiegészül a „térképezés“, konzultáció és a nem hi-
vatalos „elô-audit“ napjaival.
A képzés során az elôadások Microsoft Powerpoint és videóanyag
alkalmazásával kerülnek átadásra. Az elôadásokhoz tematikát,
háttéranyagot biztosítunk. A vállalatok tanfolyamon résztvevô
szakembereinek feladata a „házi feladat" elvégzése, alkalomról-
alkalomra a folyamatos felkészülés. Így biztosítható a tanfolyam
végére az auditra való „érettség“.

A részvétel minden oktatási napon ajánlott. A konzultációk
választhatóak és a résztvevôk igényei szerint alakíthatóak. Az
oktatási napokon kávét, üdítôt és étkezést biztosítunk.
A tanfolyamon való részvételi díj 7-900 e Ft/vállalat, a
résztvevôk számától függôen. Amennyiben ötnél több jelentkezô
van, egy további tanfolyamot indítunk a hatékony oktatás érde-
kében. A tanfolyam helyszíne a Felsô-Tisza Vidéki Környezet-
védelmi Felügyelôség elôadóterme.  

Az általunk ajánlott képzési forma elônyei:

• Rugalmas, a vállalatok igényeit figyelembe vevô oktatás.
• Külön, tematikus konzultációs lehetôség.
• A megszerzett tudás nem a külsô szakértôé, hanem a vállalaton
belül marad.
• A rendszer folyamatos bevezetése, szakértôi segítséggel.
• Jól felépített tematika szerinti felkészülés az auditra.
• Partnerség más, környezetileg érzékeny vállalatokkal való kap-
csolatok kialakítása. 
• A szakképzési alap igénybevétele, visszaigénylési lehetôség.
• Egyéb, környezetvédelemmel kapcsolatos információk be-
szerzése, a Környezetvédelmi Felügyelôséggel való kapcsolatok
fejlesztése. 
• Az Európai Unióban jelenleg érvényes környezeti szabványok
(EMAS, ISO 14001) bevezetése által hatékonyabb piaci szereplés
lehetôsége. 

Amennyiben felkeltettük érdeklôdését, kérjük, forduljon biza-
lommal munkatársunkhoz, Petró Krisztinához a következô
elérhetôségen: 
E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 
Nyíregyháza, Malom u. 18/a. 42/423-818, 
E-mail: krixty@zpok.hu

VÁLLALATOK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
avagy a környezettudatos vállaltirányítás lehetôségei



A réti angyalgyökér 
(Angelica palustris) európai
jelentôségû élôhelyeinek védelme

A Süvöltô 2003/III-as számában beszámoltunk a
réti angyalgyökér európai jelentôségû élôhe-
lyeinek védelmét célzó nagyszabású természet-
védelmi programunk beindításáról, céljairól, ter-
vezett tevékenységeirôl, s a résztvevô partner-
szervezetekrôl. Ötéves programunkat az Európai
Bizottság LIFE NATURE pénzügyi alapja finan-
szírozza, melyet kifejezetten gyakorlati termé-
szetvédelmi programok támogatására hoztak
létre. Elsôsorban azoknak a programoknak támo-
gatását részesítik elônyben, amelyek NATURA
2000-es fajra vagy élôhelyre irányulnak. Magyar-
ország 2001-ben csatlakozott ehhez a pénzügyi
alaphoz. Az E-misszió Egyesület partnerszerve-
zeteivel a Nyírség 11 kijelölt területén folytat a
program keretében gyakorlati természetvédelmi
tevékenységeket. 
Ebben az írásban arról számolunk be, mit sikerült a
program eddig lefutott idejében teljesítenünk, hogy
halad a munka, miken dolgozunk napjainkban.
Kezelési tervek
A kidolgozásukat megalapozó botanikai és zooló-
giai kutatások terepi adatgyûjtési munkái befe-
jezôdtek, jelenleg az adatok feldolgozása zajlik.
Néhány (már védett) terület kezelési terve elké-
szült, vagy elkészítése folyamatban van.
Földvásárlások
Elôkészítésük nagy munkát jelentett. A földhiva-
tali adatok lekérése, tisztázása és térinformatikai
rendszerrel történô feldolgozása után elkészült
az egyes földrészletek természetvédelmi és föld-
vásárlás szempontú értékelése, valamint a statisz-
tikai és adatnyilvántartó programok kiépítése.
Elkezdôdtek a tárgyalások a tulajdonosokkal. Sor
került az elsô földterületek megvásárlására is.
Ezek állami tulajdonba kerülnek, ami napjaink-
ban a legjobb biztosítékot jelenti az élôhelyek
hosszútávú védelmére, megfelelô természetvé-
delmi kezelések biztosítására.
Vízvisszatartó, vízpótló munkálatok
A HNP Ig. hatósági eszközökkel elérte azt, hogy
a Pilis-Piricsei fôfolyáson (amely két projektterü-
letet is érint, a Bátorligeti-lápot és a  Júlia-ligetet)
nyolc ponton vízszint emelô fenékküszöbök ke-
rülhettek kiépítésre.
Erdô-erdôsáv telepítések és gyepesítések
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság részérôl
történtek kis mértékû erdôtelepítések és gyepe-
sítések egyes projekt területeken. 

Folyamatos kezelések
Több területen is elindult a tájidegen inváziós fa-
jok visszaszorítását célzó cserjeirtási munka. A
gyepek folyamatos fenntartását célzó kaszálások
elsôsorban a már védett, illetve természetvédel-
mi kezelésben lévô területeket érintették. Gépi
kaszálási munka folyt hat projektterületen. Kézi
kaszálások három területen történtek. A kaszálási
munkák elvégzésénél maximális figyelemmel vol-
tunk a réti angyalgyökér termôhelyeire és mag-
szórási idejére.
Ôrzés és bemutatás
Minden héten legalább egyszer bejárják a termé-
szetvédelmi ôrök a projektterületeket, így folya-
matos ôrzés, állapot nyomonkövetés valósul meg.
Botanikai és zoológiai monitoring
A területek botanikai feltérképezése megtörtént,
élôhely-térkép készült 1:5000 méretarányban. A
munkák során dokumentáltuk a terület flóráját
(flóralista, különös tekintettel a védett fajokra), a
növényzet állapotát befolyásoló tényezôket (mû-
velési ágak, veszélyforrások, inváziós fajok stb.).
A védett növények elterjedését külön felje-
gyeztük. Minden élôhely-foltról digitális felvételt
készítettünk, a fontosabb információkat (pl.
védett és/vagy ritka fajok elôfordulása) GPS segít-
ségével rögzítettük.
Társadalmi kommunikáció és 
az eredmények terjesztése
A programról és eredményeirôl folyamatosan tá-
jékoztatjuk a közvéleményt a helyi és országos
médiában. Sajtótájékoztatót tartottunk Nyíregy-
házán, TV és rádióriportokat adtunk (pl. Magyar
Rádió Nyíregyházi Stúdiója, M1, Kölcsey TV, Nyí-
regyházi Városi TV, Magyar Rádió), többször meg-
jelentünk az írott sajtóban, bemutattuk a pro-
jektet helyi és országos rendezvényen, leporel-
lót, tablót készítettünk és terjesztünk (hozzáfér-
hetôk az E-misszió Egyesület irodájában, a HNP
Igazgatóság épületében és a Bátorligeti bemu-
tatóházban). A programról részletesebb és nap-
rakész információk olvashatók az egyesület hon-
lapján (www.e-misszio.hu).
A négyéves programot a pénzügyi támogatók
folyamatosan nyomon követik. Az elmúlt év ô-
szén sikeresen adtunk számot eredményeinkrôl a
Brüsszelbôl érkezô szakmai felügyelôknek, és el-
fogadást nyert második jelentésünk is.

Összeállította: Rév Szilvia

Angelica

. . . . . . . . . . . védjük a természetet . . 
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A Nyírségben az ember természet-áta-
lakító munkája igen jelentôs területi ki-
terjedésben és mértékben érzékelhetô.
Természetszerû állapotú élôhelyek csak
töredéskesen, mozaikosan maradtak
fenn, ezek azonban gyakran közösségi
jelentôségû fajoknak otthont adó, a
NATURA 2000 hálózatban is jelentôs
szerepet játszó élôhely-fragmentumok. 

2004-ben az Ifjú Botanikusok Baráti Köre az E-
misszió Egyesülettel egyéves programot valósít
meg, melynek célja a Nyírség hosszútávon sike-
res tájrehabilitációjának megalapozása.
A tájrehabilitáció sokféle megközelítésû lehet.
Amellett, hogy minimális követelményünk a még
létezô természeti értékek megóvása, igen fontos
lenne a minél szélesebb körû, fokozatos tájhasz-
nálati-szerkezetváltás. (Ide sorolható pl. a legelte-
tetéssel és kaszálással hasznosított gyepek terje-
dése az intenzíven mûvelt szántók rovására, külö-
nösen a nedves, gyakran belvizes területeken,
ôshonos fafajokból álló erdôk térhódítása az ide-
genhonos faültetvények helyett, stb.). 

Ezirányban végzett munkánk többrétû.
1. Felépítünk egy, a teljes Nyírséget lefedô, ösz-
szetett térinformatikai adatbázist, amely a késôb-
biekben igen jó alapul szolgál majd különféle
tájhasználati javaslatok, kezelési tervek kidolgo-
zásához, illetve annak megértéséhez, hogy tör-
ténelmi idôléptékben hol, hogyan alakult a táj.
2. Öt darab, egyenként 25 km2-es mintaterületet
jelöltünk ki, melyeken részletes tájtörténeti (te-
rület használati változások, és ezek hatásai az élô-
világra) elemzést végzünk. A vizsgálati területek
kijelölésénél fontos szempont volt, hogy a Nyír-
ségre jellemzô különbözô vegetációtípusok min-
degyikének jellemzô reprezentánsát feldolgoz-
zuk. Légifotók és katonai térképek segítségével
1:10.000-es léptékû aktuális vegetációtérképet
készítünk, melyen a növényzetileg elkülönülô
foltokat élôhely szerint tipizáljuk, természetessé-
gi és természetvédelmi szempontból értékeljük.
Ezt összevetjük a korábbi állapotokkal a digitális
adatbázisunkban szereplô térképek (XVIII., XIX.
és XX. századi katonai felmérések térképei, légi-
fotók az 1950-es évektôl, vízrajzi-csatornázási
adatok), valamint egyéb hozzáférhetô tájtörté-

neti és botanikai szakirodalmak áttanulmányozá-
sa segítségével. Ennek alapján feltárul elôttünk a
terület vegetációjának és használati módjainak
elmúlt évszázadokbeli alakulása. Ennek figyelem-
be vételével fogunk javaslatokat kidolgozni a táj-
használat természetvédelmi szempontból kívána-
tos megvalósítandó formáira.

3. Munkánk során minél élénkebb kommuniká-
ciót igyekszünk folytatni a helyi lakossággal, gaz-
dálkodókkal és döntéshozókkal. A kölcsönös in-
formáció-áramlás hozzájárulhat, hogy a tájról
gyûjtött tudásunk szélesebb körû legyen, és ezt
jelentôs számú érintettel oszthassuk meg. Remé-
nyeink szerint mindez ösztönzôleg hat a termé-
szeti értékek megôrzésének, illetve rekonstruk-
ciójának irányában.
4. Céljaink széleskörû megismertetése érdeké-
ben felhasználjuk a média kínálta lehetôségeket,
és a program zárásakor egy színes kiadványban
ismertetjük eredményeinket.

Munkánkat a Phare Access 2001 támogatja.

Összeállította: Rév Szilvia

A Nyírség hosszútávú, fokozatos
tájrehabilitációjának megalapozása

. . . védjük a természetet . . . . . 
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Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer három jó barát. Ferkó, Rudi és Marci. Az Erdei
Óvodába jártak nagycsoportba, mely egy csodálatos erdô közepén volt. Az óvodások sok idôt
töltöttek kint a szabadban, kirándultak, barátkoztak az állatokkal.

Egyik nap Ferkó nagyon szomorú volt, mert a kistestvére Petike, nagyon megbetegedett.
Rudi és Marci elhatározta, hogy segít rajta, elhozzák a Zöld Madarat a Zöld Erdôbôl. A Zöld
Madár olyan szépen énekel, hogy hetedhét országra is elment már a híre, aki pedig az énekét
hallja, mindenféle betegségbôl meggyógyul. Megkérték édesanyjukat, süssön nekik az útra
pogácsát. Feltarisznyáltak és elindultak. Hogy merre, azt maguk sem tudták, de azt gondolták,
majd csak útba igazítja ôket valaki. Mentek, mendegéltek és rövidesen kismadarak vették körbe
ôket, hangos csiviteléssel. - „Segít-
setek, egy fióka kiesett a fészekbôl,
és még annyira pici, nem tud repül-
ni.“ Rudi és Marci követte a mada-
rakat, majd Rudi Marci vállára állva
visszatette a kicsit a fészekbe. A kis-
madarak nagyon boldogok voltak,
hogy megmentették a fióka életét.
A fiúk továbbindultak, hátha me-
gint találkoznak valakivel, aki majd
útba igazítja ôket. Nem sokáig kel-
lett várniuk, mert egy tóhoz értek.
A partján láttak egy halat, amely
megszólította ôket - „Kedves gyere-
kek! Segítsetek rajtam és a társai-
mon! Nem tudunk úszkálni a vi-
zünkben, mert valaki teledobálta
szeméttel. Ha ez így megy tovább, kénytelenek leszünk másik tó után nézni, ami nekünk na-
gyon nehéz lenne, hiszen itt születtünk, hová is mehetnénk?“ Rudi és Marci megsajnálta a halat,
hátizsákjukból elôvettek két nagy hálót és az összes szemetet kihalászták a tóból. A tó partjára
nádat ültettek, hogy a kis halaknak is legyen búvóhelye. -„Ez lesz a kishalak óvodája“ - mondta
Rudi, miközben leszúrt két újabb szál nádat az iszapba. A halak nagyon örültek és elmondták
nekik, merre menjenek tovább, ha a Zöld Madarat akarják megtalálni. Elindultak hát abban az
irányban.

Hirtelen egy pici mókus ugrott Marci vállára. „Hová mentek?“ - kérdezte. A fiúk elme-
sélték, hogy a Zöld Madárhoz igyekeznek. A következô pillanatban szomorú látvány tárult a
szemük elé. A gyönyörû erdôt egy tarvágás váltotta fel. Rengeteg fa volt kivágva és szerte-széj-
jel hevertek a földön, a kis csemetefák letaposva feküdtek. Favágók jártak erre, a feleslegesen

A zöld madár
Kollár Melinda: 

. . . . . . . . . . . . . . . . zöldfülû . . . .

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



kivágott törzseket is itt hagyták, új fákat sem
ültettek. „Ez szörnyû, valamit tenni kellene.“
- sóhajtott Marci. - „Képzeljétek - sírta a mó-
kus -, kivágták a fákat, nincs odúm, nincs
házikóm, a fiaim áznak-fáznak idekint. Nincs
egy kuckóm, ahol meghúzhatnám magam.“
Rudi és Marci elhatározta, hogy segít a mó-
kusokon, gallyakat szúrtak le a földbe, hogy
azokból begyökerezve új fák nôjenek,
meglocsolták a letaposott kisfákat is. A mó-
kusok nem gyôztek hálálkodni. Még azt is
felajánlották, hogy elkísérik ôket. - „Ha még
mentek 100 lépést elôre, elértek a Zöld Erdô
szélére. Ott egy 100 éves tölgyfa ágai között
él a Zöld Madár.“ - mondták a mókusok. Úgy is lett. A Zöld Madárnak elmesélték, hogy miért
keltek útra, a Madár pedig beleegyezett, hogy elmegy velük, mert tudott róla, hogy eddig, míg
ideértek, mennyit segítettek az állatoknak. Marci és Rudi felült a Zöld Madár hátára és repültek
visszafelé. Látták, hogy már szépen nô az erdô, a mókusok nemsokára visszaköltözhetnek. A
halak boldogan úszkáltak a tóban, a kismadár vidáman csiripelt a fészkében. Elérték Ferkóék
házát. A Zöld Madár odaszállt a beteg kisfiú ablakához és énekelni kezdett. A kis beteg felsóhaj-
tott, kinyitotta a szemét és rámosolygott a körülötte állókra. Megsimogatta a Zöld Madár
Petikét, a fiúknak emlékül pedig egy-egy tollat adott a szárnyából, majd elköszönt tôlük. - „Úgy

érzem, hogy ti már megtanultátok, hogy mennyire
fontos életünkben a barátság és hogy legalább
ennyire fontos környezetünk védelme is. Utatok
során sokat segítettetek másokon, és ezt a gondos-
kodást ti is visszakaptátok, hiszen ennek köszön-
hetitek, hogy kis barátotok - Petike - meggyógyult.
Jegyezzétek meg! Környezetünk védelme azért
fontos, mert életünk egészséges, tiszta környeze-
tünktôl függ!“

Másnap Marci, Rudi és Ferkó elmesélte az
óvodában kalandjait és az Óvónéni segít-ségével
megörökítették rajzban a történteket. Itt a vége,
fuss el véle.

. . . . zöldfülû . . . . . . . . .

16
Süvöltô   

A mesét írta: Kollár Melinda - óvodapedagógus
Munkahely: Kertvárosi Tagóvoda
3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 49-51.

Korcsoport: nagycsoport

A mesét a a Hatvani Környezetvédô Egyesület Meseíró
versenyének kapcsán készült, „Az elveszett szivárvány" c.
kiadvány tartalmazza.

A Hatvani Környezetvédô Egyesület címe és elérhetôsége:
3000 Hatvan, Hatvany Irén u. 6. 
Tel.: 06-37/340-516 Mobil: 06-30/469-9839
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Namíbiai utazásunk következô jelentôsebb állomása
Twyfelfontein környéke, ahol kis helyen számtalan érde-
kesség zsúfolódott össze. Pedig a „Bizonytalan források“
elnevezés nem túl sok jóval kecsegtetett. 

Sziklarajzok
A régészeti bemutatóhely elsôsorban a kétezernél is több, az ôslakosok által vésett-festett
sziklarajzáról nevezetes, melyek természetes környezetben, egy bemutatóösvényre fel-
fûzve, helyi idegenvezetôk segítségével járhatók be. Területét vörösesbarna homokkô
építi fel, melynek felszínébe könnyedén vésték, karcolták a különbözô ábrákat, kb. 10-
15 ezer évvel ezelôtt az ôslakosok. A sokféle rajz tükrözi alkotói mindennapi életét, bepil-
lantást enged hitviláguktól kezdve, szokásaikon át az ôket körülvevô természeti környe-
zetbe. Leggyakoribbak az állatábrázolások, melyek többsége realisztikusságával tûnik
ki. Megjelenik itt a manapság is látható afrikai vadvilág valamennyi jeles képviselôje,
az elefánttól az antilopokig. Érdekesség, hogy több helyen is találkozunk fókautánza-
tokkal, ami két dolgot is bizonyít. Már akkor éltek ezek az emlôsök az innen légvonal-
ban 80 km-re lévô Kereszt-foknál, s ezeket ismerte is a twifelfonteni ember. A rajzok egy
része primitívnek tûnik, valószínûleg ezeket gyermekek készítették. Az ábrázolások
ugyanis oktatási célokat szolgáltak, melyeket a nebulók utánozni próbáltak. Emiatt
gyakoriak az állati lábnyomok (madárlábak, paták). Azért készültek, hogy a cserkészé-
sek-vadászatok alkalmával ezek felismerése már ne okozzon problémát, s a kiszemelt
áldozatok követhetôk legyenek. Festékanyagnak porrá ôrölt ásványokkal összekevert
növényi és állati nedveket használtak, mellyel sárga, vörös, barna, fekete és fehér színe-
ket tudtak elôállítani. (1. kép )

„Kígyófej-szikla“
Az ösvény egyes részeirôl gyönyörû kilátás tárult a szemünk elé, az idilli völgy irányába.
Egyáltalán nem kell csodálkoznunk az ôsök telephelyválasztásán. Valószínûleg ôket is
elbûvölték azok a sziklaalakzatok, melyek bennünket fotózásra csábítottak. A szélmarás
eredményeképpen számtalan sziklagomba képzôdött, a durvább szemû, egykori folyó-
vízi lerakódásokból, kavicsanyaguk kihullásával lyukacsos tömbök keletkeztek. A legér-
dekesebb sziklaforma olyan döbbenetes látványt nyújtott, hogy csak tátottuk a szánkat.
Talán ez is szerepet játszott abban, hogy kígyófejnek kereszteltem el. A 6 méter magas,
8 méter hosszú homokkôtömb minden oldalát nagy méretû beöblösödések szabdalják.
A völgy felé nézô oldalán ez olyannyira sikerült, hogy több méteres áthajló rész kelet-
kezett. A keskeny talpazattól ívesen induló karcsú sziklaív egyoldalú „küzdelmet vív“ a
gravitációval. A végeredmény nem kérdéses, de a mostani, közbensô állapot meghök-
kentô. Egy kitátott szájú kígyó felsô állkapcsára hasonlít, melynek végén hatalmas
méregfog meredez elô. (2. kép)

„Megkövesedett erdô“
A vulkánizmushoz kötik a kutatók a körzet harmadik látványosságát. Itt egy távolabbi
felszíni kitörés savanyú hamuja temette maga alá a kitörés lökéshulláma által kidön-
tött erdôségeket. A 30-50 méteres, letarolt szálfák, a késôbbiek folyamán átitatódtak
szilíciumtartalmú csapadékvizekkel, s kovásodott fatörzsek keletkeztek. Ezek felszínre
került, több méteres darabjait mutatják be egy kerítéssel körülzárt természetvédelmi
területen. A földtörténet eme megkövült csodái természetes körülmények között, eredeti
helyzetükben láthatók, keskeny csapások is csak a legérdekesebbek irányába vezetnek.
A képzôdmények nem túl színpompásak, a sötétebb árnyalatok dominálnak. Állaguk
azonban kiváló, nem csak az évgyûrûik, hanem a kéregdarabok és az ághelyek is
láthatók az egyes példányokon. Bármennyire csábító volt, nem akartam a gyûjtési tilal-

mat megszegni, s a kapubejáratnál lévô rögtönzött pia-
con sem vettem az árusoktól, az egyébként tetszetôs
ásványpéldányokból.

Hottentották és zsiráfok világa
Késô este lett, mire a Brandberg-hegy keleti oldalához
megérkeztünk, és rátaláltunk a Nemzeti Park kapuja
elôtti parkolóra. Itt sátraztunk egy éjszakát. Másnap a
felkelô Nap sugaraival egyidôben gyôzôdhettünk meg
róla, hogy milyen helyre jutottunk. Nyugaton a hatal-
mas gránit hegység meredek oldalai, lankás hátai tor-
nyosultak elôttünk, míg keleten alacsony bozótosokkal
borított lankás dombok nyúltak a távolba. A parkoló
környéke teljesen kihalt volt, nem is értettük a csupán
50 méter hosszúságú kerítés, és a könnyen átjárható
sorompó létjogosultságát. Hamarosan azonban kezdett
pezsegni az élet, mindenhonnan fekete srácok bukkan-
tak elô, akik idegenvezetôknek mondták magukat. Mi
helyzeti elônyben voltunk, ezért egy önmagát fônöknek tituláló fiú lett a vezetônk.
Késôbb kiderült, nagyon jól jártunk vele, értelmes segítôkész és türelmes volt. Az
idôközben érkezett kocsik utasainak is akadt vezetô, s a csoportok 10 perces idôkö-
zökben indultak az elôttünk fekvô völgy régészeti lelôhelyeihez. 
A hatalmas gránittömbök homorú oldalán találhatók azok a sziklafestmények, melyek
igazán híressé tették a völgyet. A másfél órás túra alatt 3 helyszínt néztünk meg, ahol
vezetônktôl megismerhettük a hottentották csettintô hangjait és a zsiráfok népének
meghatározó szerepét. A monda és a képi ábrázolás alapján a zsiráfok, hosszú nyakuk-
nak köszönhetôen, kapcsolattartók az emberek és az égiek (istenek) között, ôk a közve-
títôk az életet adó esôk eljöveteléhez. 
A képekhez fûzött magyarázatokból ismerhettük meg az ôsi antilopvadászat titkait. A
rajzon 3 ember veszi körül az antilopot, akik közül kettô hajtó, a harmadik kezében van
csak bot. Az elôbbiek folyamatos futással kifárasztják az állatot, s mikor az leül pihen-
ni, körülveszik és leütik a bottal. A völgyet azonban a White Lady tette híressé, amelynek
elnevezése egy francia régész tévedésén alapult. Ô az elsôk között látta a sziklarajzot, mely-
nek fehér alakja adta számára a „keresztelô ötletet“. Az idôk során azonban kiderült, hogy
a bennszülöttek körében általánosan elterjedt beavatási szertartáson résztvevô ifjút ábrá-
zol a festmény. A ragadványnév azonban maradandónak bizonyult, és annyira átment a
köztudatba, hogy mára már nem lehet megváltoztatni. 

Csúcsmászás
A túra során kiderült, hogy másik
tervünket, a hegység legmagasabb
pontjának elérését errôl az oldalról
nem tudjuk megvalósítani. Ehhez
ismét vezetôt kellett fogadnunk, s a
fél hegyet megkerülve, annak
DNy-i oldalán kellett próbálkoz-
tunk. Elsô utunk hegyivezetônk
szállásához vezetett, ahol felvettük
a számára két napra szükséges fel-
szerelését, majd 15-20 km/h átlag-
sebességgel, kb. 80 km megtétele
után, délután 3 órakor értünk a

Fábián Tamás: Nama(ka)land, avagy kalandozások  

a namák földjén - 2. rész

1. Sziklarajzok

2. „Kígyófej-szikla“
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túraútvonal kezdetéhez. Menet közben  a hatalmas
gránit maszszívum látványa kísérte utunkat.
Az ösvény egy nagy völgyben vezetett felfelé. Jellegérôl
csak annyit, hogy természetesen jelzés nélküli, s ha
kissé lemaradtunk a vezetôtôl, egybôl új útvo-
nalváltozatokat sikerült kijelölni. Vezetônk azonban
igyekezett összefogni a csoportot, hiszen a hegység
Nemzeti Park lévén, teli van vadállatokkal. Közülük
csak a leopárdok veszélyesek az emberre. Mutatta a
nyomaikat, hogy kellô komolysággal kezeljük a
kalandot. Ezért aztán igyekeztünk is tartani a tempót,
s még sötétedés elôtt felértünk egy általa ismert,
táborozásra alkalmas helyre. Az idôszakos vízfolyás
medrének homokos részein, kényelmes sátorhelyek
voltak, az általa használt pocsolya vizét azonban még
fôzésre sem mertük használni. Elsô dolgunk volt a
környéken összeszedni és felhalmozni a száraz faá-
gakat, amikkel aztán egész éjszaka tüzeltünk, leopár-

driasztónak használva a máglyát. A 600 méter magasan fekvô szavanna síkságról indul-
va, 800 méter szintet emelkedtünk a táborhelyig, de másnapra maradt a szintkülönbség
java része, hisz több mint ezer méter várt ránk a Königstein 2574 méter magas csúcsáig.
Ez a szakasz azonban már bôségesen tartogatott élvezeteket, hiszen a különálló hegység,
akárcsak többi társa országszerte (Spitzkoppe, Erongo), egy-egy külön világ, egyedi
növényfajokkal és sajátos formakinccsel. A csúcs megközelítésének útvonalán apró sík
felszínû medencék sorakoztak, közöttük meredek gránithátakon és kôgörgetegeken kell
feljutni. Unatkozni nem lehet, hiszen érdekes formájú növények között haladunk. Az
egyik fajnak vaskos, zömök törzse van, majd hasonlóan telt „ágkoronára“ oszlik. Levél
és virág csak 1-2 példányon akadt, emiatt elég kísértetiesnek tûntek. (3. kép)
Okkersárga vékony kérgük, akárcsak a nyírfáé, nagy darabokban pereg le törzsükrôl.
Állítólag minden porcikája mérgezô, de ennek tudta nélkül sem gondoltunk bántal-
mazásukra. Az Adenium családba tartoznak, s minden „szigethegyen“ egy-egy külön-
bözô fajuk él, melyeket az adott hegyrôl neveztek el. Magyarul „sivatagi rózsa“ a nevük. 
Az elsôdleges célunk a legmagasabb pont elérése volt, mely elsôsorban nem a túra nehéz-
sége miatt érdekes, hanem amiatt, hogy egy szinte alig járt területen fekszik. Kicsit túlzás-
nak tartom, de azt hallottuk, kevesebben keresik fel, mint a Mount Everest csúcsát. A leg-
magasabb pontot egy kis kôgúla közepébe állított kereszt jelzi, körülötte mindenütt hatal-
mas „tekegolyók“ hevernek. (4. kép)

„A hely ahol a forró tala-
jon az egyik lábáról a
másikra ugrál az ember"
Utazásunk következô célpont-
ja, az ország egyik legnagyobb
büszkesége, az Etosha Nemzeti
Park volt. Ez a drótkerítéssel
körbevett 22.300 km2-nyi föld-
darab több szempontból is
érdekes. A szó jelentése, tál, ser-
penyô, az a hely ahol a forró
talajon az egyik lábáról a má-

sikra ugrál az ember. A bennszülöttek „asszony könnye tó“-nak nevezték el. Védettségét
már 1907 óta, a német fennhatóság idején garantálták, de határait rögzítve, jelenlegi
területére1970-ben csökkentették. A lapos, tál alakú mélyedés középpontjában a 6000
km2 kiterjedésû idôszakos, névadó tó foglal helyet. Ez a januártól áprilisig tartó
csapadékos idôszak kivételével teljesen kiszárad, helyén hófehér, repedezett felszínû sós-
agyag található, melynek porát gyakran kapja fel a szél. Elég lehangoló látvány, nekünk
is ebben volt részünk. A területen vízfolyás nem található, az idôszakos tó vize csak a
lehulló és összefolyó csapadékból (évi 300-500 mm) származik. A park legmagasabb és

legalacsonyabb pontja közti szintkülönbség mindössze 13 méter. A vízhiányt ötven fúrt
kút létesítésével pótolták, melyek környéke igazi növény- és állatparadicsom. A szétfolyó
éltetô nedû száz számra csalogatta az állatokat. Itt már láttunk többféle antilopot,
zebrákat, gnukat és struccokat. Az elsô rácsodálkozás után a közeli erôdbe siettünk, hogy
az ottani kempingben biztosítsuk éjszakai szállásunkat. A parkon belül ugyanis, még a
németek által épített erôdöket használják szálláshelyül, ahol érkezési sorrendben töltik fel
a helyeket. Ha sikerül a foglalás, akkor is
este hat órára, vagyis napnyugtára, a fa-
lakon, kerítéseken belül kell lenni. A rendet
szigorúan betartják. A sötétedésig hátralévô
idôt azonban még kihasználtuk, és az
útjelzô gúlákkal kitáblázott utakon, a tábor
körüli részeket jártuk be. Az elôírt és megen-
gedett sebesség 40 km/h a parkon belül,
mely az állatok védelme érdekében van.
Ekkor a növénytani érdekességnek számító
elefántlábú fákat néztük meg, találkoztunk
néhány 1-1,5 méteres leguánnal, és 8-10 fôs
zsiráfcsapatokat láttunk legelészni az éppen
virágzó akácia bokorerdôknél. A sûrû, 6-8
cm hosszú tövisek között megbúvó sárga
virágpamacsokat valósággal „kinyalogat-
ták“ helyükrôl, hosszú érdes nyelvükkel az
„égimeszelôk“. (5. kép) 
A rendet betartva, idôben sikerült tábort vernünk, de nem sok idônk volt a pihenésre. Ez
a tábor arról nevezetes ugyanis, hogy a kerítéséhez közeli itatónál, éjszakai kivilágításnál
lehet szemlélni a szomjukat oltó állatokat. A gyülekezô nézôközönség már jelezte, hogy
kezdôdik az „elôadás“. Beálltunk hát mi is közéjük, s szem- és fültanúi voltunk az itt
zajló mindennapos életnek és szokásrendnek, mert a hierarchia itt mûködik csak igazán.
Elôször az elefántok jelentek meg csapatostól, melyek jó fél óra alatt elintézték ügyeiket.
Késôbb egy magányos elefántbika és néhány rinocérosz osztozott meg a vízfelületen. Az
orrszarvúk már kimértebben mozogtak, így az antilopok és zebrák kénytelenek voltak
türelmesen kivárni a sorukat. Mi kb. éjfélig bírtuk követni az eseményeket, aztán erôt vett
rajtunk a fáradtság. 

Másnap egész idô alatt az utakat róttuk, s a szerencsének köszönhetôen, idônként „bele-
futottunk" érdekes jelenetekbe, de volt sok üres járat is. Ilyen azonban a szafarizás, örül-
ni kell annak ami megadatik, s hálát adni a sorsnak, hogy ezt a különleges állatvilágot,
mely Afrikában él, még viszonylag természetes állapotában figyelhetjük meg. 

Namíbia északi részei a legsûrûbben lakott területek, itt él az ôslakosság legnagyobb
hányada, az évezredek óta megszokott, hagyományos körülmények között. Az utak men-
tén mindenütt a földmûvelés nyomai láthatók, s lakóhelyeik is itt találhatók. Az ide-
genekkel barátságosak, és fotózásuk miatt sem ellenkeznek, szegényes kis kunyhóikban
és mostohán termô földjeiken élve, azt szinte egész életükben el nem hagyva is vidámnak
és boldognak tûnnek. (6. kép)

Megj: A fotókat a cikk írója készítette

3. Sivatagi rózsa

5. „Égimeszelôk“

4. A Königstein csúcs (2574 m)

6. Namíbiai ôslakosok
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Az EU franciaországi 
fúziós erômû 
mellett döntött

2003. november 30. 22:19, Vasárnap - Richárd Balázs

Az Európai Unió Franciaországot választotta an-
nak a nukleáris reaktornak otthonául, mely remé-
nyeik szerint forradalmasítani fogja a világ ener-
giaellátását. A fúziós gép megépítése, ami a Nap
kohóihoz hasonlóan bocsátja ki az energiát, mil-
liárdokba fog kerülni. 
A tudósok szerint az új reaktor lesz az elsô olyan
prototípus, ami lényegesen több energiát ad ki,
mint amit elfogyaszt. A hatalmas mûszaki ter-
vezet nemzetközi szintû, közremûködôi Európa
mellett az Egyesült Államok, Kína, Japán, Orosz-
ország és Korea. A Nemzetközi Termonukleáris
Kísérleti Reaktor (ITER) végsô helyérôl decem-
berben születik meg a döntés. Az EU jelöltje a
Franciaország délkeleti részén fekvô Cadarache
valószínûleg kemény küzdelemre számíthat a
japán Rokkashóval. 

Európai részrôl Spanyolország is pályázott, végül
azonban az EU döntése értelmében a projekt
európai adminisztratív fôhadiszállása Vandellos
lesz. Az erômû - bárhova is kerüljön - több ezer
munkahelyet fog létrehozni. Európa mindeneset-
re úgy véli, jó esélyei vannak az erômû elhe-
lyezésére. Egy, a napokban megjelent interjúban
Sir David King, a brit kormány tudományos fôta-
nácsadója úgy nyilatkozott, miszerint „nagy a va-
lószínûsége, hogy európai helyszín nyeri meg a
nemzetközi válogatást“. 

Az ITER-projekt a legnagyobb állomása az évti-
zedeket felölelô atomenergia fejlesztési kutatás-
nak. A hagyományos atomerômûvekben nehéz-
atomokat választanak szét az energia felszaba-

dításhoz. A fúziós reaktorban az energiát a köny-
nyû atomok magjainak összeolvasztásával nyerik,
nagyjából ugyanez a folyamat megy végbe a Nap
magjában, ez adja ragyogását. A tervezet támo-
gatói szerint a jövô kereskedelmi fúziós erômû-
veinek üzemeltetése olcsó, maga az erômû pedig
környezetbarát lesz, mivel jóval kevesebb radio-
aktív hulladék termelôdik. Mindazonáltal a szük-
séges technológia kifejlesztése nagyon költséges-
nek és idôigényesnek bizonyul. Ahhoz, hogy fúz-
iós reakciókat használjunk energiaforrásként, a
fûtôanyagot 100 millió Celsius-fokos hômérsék-
let fölé kell hevítenünk, ami többszöröse a Nap
közepében uralkodó hômérsékletnek. Ezen hô-
mérsékleten a gáz plazmává alakul, és a deutéri-
umból és tríciumból álló plazmarészecskék
összeolvadva héliumot és nagy sebességû neut-
ront alkotnak. A felhasználandó üzemanyag gya-
korlatilag kimeríthetetlen. A deutérium és a tri-
tium hidrogén izotópok - a deutérium vízbôl
nyerhetô ki, míg a tritium egy könnyûfémbôl, a
lítiumból állítható elô, ami világszerte megtalál-
ható. Egy kilogramm ugyanannyi energiát állít
elô, mint 10 millió kilogramm kôolajszármazék.

Az ITER lesz a világ legnagyobb nemzetközi
együttmûködéssel készülô kutatási és fejlesztési
projektje a Nemzetközi Ûrállomás után. Célja
500 megawatt fúziós energia elôállítása 500, vagy
annál több másodperc alatt minden különálló
fúziós kísérlet során (a reakció hosszú távon még
nem tartható fenn), így kísérletezve ki a keres-
kedelmi felhasználás számára szükséges tech-
nikákat.

Forrás: http://www.supergamez.hu

A fúzió során neutron szabadul fel 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A MOL Rt. célkitûzése, hogy innovatív fejleszté-
seivel folyamatosan hozzájáruljon a környezet vé-
delméhez. Társaságunk ezért kifejlesztette a nap-
elemes töltôállomást, amelynek használatával
csökken a környezetünk szempontjából káros
energiahordozók használata. 
A MOL Rt. egy 2000 négyzetméter felületû, 240
elembôl álló „napelemfalat“ alakított ki az M1-es
autópálya huszonkettes kilométerénél található
MOL-töltôállomáson. A „falból“ nyert napenergia
villamos- és hôenergiává alakítva a kiszolgáló
egységek világításának egy részét, valamint teljes
melegvíz-ellátását fedezi. Évente így körülbelül
14000 kWh áram termelhetô, amely 20 magyar

család éves energiaszükségletét jelenti. 
Látogasson el a MOL által a töltôállomáson felál-
lított info-pavilonba, ahol digitális kijelzôn
nyomon követheti a napelemsor aktuális teljesít-
ményét jelzô adatokat!

http://www.mol.hu/magyar/
toltoallomasok/halozat/napelemes/

Új! Napelemes töltôállomás 
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2003/05/08
http://www.informinc.org/pr_wireless.php
Az amerikai környezetvédelmi kutatásokat végzô
szervezet, az INFORM májusban tette közzé azt a
tanulmányát (teljes tanulmány:
http://www.informinc.org/wirelesswaste.php), mely-
ben ajánlásokat fogalmaz meg a mobiltelefon-hul-
ladék környezetre és egészségre káros hatásainak
csökkentésére.

Az Egyesült Államokban a mobiltelefon-használók száma az
1985-ös 340 ezerrôl 128 millióra nôtt 2001-ben. Az általuk
használt készülékek átlagos használati ideje – a vásárlástól a le-
cserélésig – 18 hónap. Számítások szerint így 2005-tôl évi 130
millió darab szemétbe dobott mobiltelefonra lehet számítani az
USA-ban, aminek súlya hozzávetôlegesen 65 000 tonna. A készü-
lékeket azonban leselejtezésük elôtt egy ideig tárolják tulajdono-
saik; ez a kb. 500 millió darabos „szeméttartalék“ azonban ha-
marosan bekerül a szemétáramba.
A tanulmány nem csak a mobiltelefonok környezeti hatásait
vizsgálja, hanem minden olyan más mobilkészülékét is, melyek
hasonló anyagból készülnek, így pl. a PDA-k, hordozható e-mail
készülékek, személyi hívók, zsebszámítógépek és MP3 lejátszók.
Ezek különösen akkor jelentenek veszélyt, amikor szemétlerakó-
ba vagy szemétégetôbe kerülnek, és a bennük lévô, környezetre és
egészségre egyaránt veszélyes, mérgezô anyagok a talajba és ta-
lajvízbe lúgozódnak ki, vagy erôsen mérgezô dioxinná és furan-
ná alakulnak át az elégetés folyamán.
A készülékek kicsiny mérete miatt környezeti hatá-
suk jelentéktelennek tûnhet, de a gyorsan növekvô
használat miatt mégis óriási hatása van, mellyel kap-
csolatosan az aggodalmak kifejezésére épp itt volt az
idô – mondta Bette Fisher, a tanulmány szerzôje.
A tanulmány egy sor ajánlást is megfogalmaz a hatások mini-
malizálására. A gyártásnál elôször is le kell csökkenteni a mér-
gezô anyagokat – különösen az ólom- és brómtartalmú gyul-
ladáskésleltetôkét. A mobiltelefonokban megtalálható mérgezô
anyagok között nagy számban vannak perzisztens és bioakku-
mulatív környezetszennyezô vegyi anyagok (PBT) – arzén, beril-
lium, kadmium réz, ólom, nikkel és cink –, melyeket a rák és egy
sor szaporodási, idegrendszeri és fejlôdési rendellenesség kiala-
kulásával hoznak összefüggésbe. Ezek az anyagok különöskép-
pen a gyerekekre jelentenek veszélyt, akiknek fejlôdésben lévô
szervezete és immunrendszere nagymértékben fogékony ezekre a
méreganyagokra.
Az európai és japán gyártók vagy már nem használnak ólmot és
brómot a gyártáshoz, vagy már bejelentették, hogy nem fognak.
Az Európai Unióban egy közelgô rendelet elôírja majd ezeknek az
anyagoknak a kivonását olyan termékekbôl, amiket Európában
gyártanak vagy reklámoznak. Az USA-ban ez egyelôre még nem
történt meg, sôt, az elektronikai ipar továbbra is ezen anyagok
tiltása ellen lobbizik, azzal érvelve, hogy a rendelkezésre álló

alternatív megoldások még több kárt okoznának a környezetben.
A mobiltelefonok rövid lecserélési ciklusához az amerikai piaci
szabványok jelenleg is zajló versenye is hozzájárul, míg a világ
kétharmadában egységesen a GSM-szabványt használják. Az
adapterek és más kiegészítôk szabványosítását is ajánlja a
szervezet, melyek gyakran több hulladékot eredményeznek, mint
maguk a telefonok. A szabványosítás továbbá elôsegítené a mo-
biltelefonok és kiegészítôk újrahasznosítását – és ezzel a hul-
ladék mennyiségének csökkentését –, mert az eleve szétszerel-
hetôre és újrahasználhatóra tervezett alkatrészeik beépíthetôk
lennének az új készülékekbe. Európai kutatók már kifejlesztették
egy olyan készülék prototípusát, ami 1,5 másodperc alatt képes
szétszerelni önmagát.
A hulladékkezelést érintô javaslatok között hatékony készülék-
visszaszerzési programok beindítása is szerepel, melyeknek a be-
gyûjtésre, az újrahasználatra és újrahasznosításra kellene kon-
centrálniuk. Az önkéntes visszaszolgáltatási kezdeményezések
általában nem tesznek eleget az ilyen követelményeknek. Az
üdítôs palackoknál bevált „betétes“ megoldás itt is mûködhet,
vagy az az európai minta, ahol ajándékot (Ausztriában pl. ingye-
nes lottószelvényt) adnak a visszaszolgáltatott akkumulátorokért.

A hamarosan piacra kerülô (60 perc használat után) eldobható
telefonok még jobban megnövelhetik a mobilhulladék meny-
nyiségét, hacsak nem eleve „visszaváltósra“ tervezik.
A tanulmány nemzetközi erôfeszítésekrôl is beszámol, melyekkel
megpróbálják visszaszorítani a veszélyes hulladék mértékét.
Ausztráliában a világon elsôként és eddig egyedülálló módon be-
vezettek egy nemzeti mobiltelefon-visszaváltási programot, ami a
készülékek begyûjtését és újrahasznosítását célozza meg. Az
Európai Unióban pedig a fent említett rendeletet lehet megemlí-
teni, mellyel a mérgezô anyagok kivonását írják elô uniós termé-
kekre. Japánban az elektromos készülékek tervezésére vonatkozó
irányelveken dolgoznak, melyek tartósabb, kisebb mérgezô-
anyag-tartalmú és újrahasznosítható termékeket eredményez-
nének. Az Egyesült Államokban semmilyen ehhez hasonló lépés
nem történt eddig; a gyártóknak csak a nemzetközi piacok
elvárásainak kell megfelelniük.

Forrás: http://www.ittk.hu/infinit/mobil/aktualis.html

Szemét a mobilvilágban: 
a mobiltelefonok kihívása
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Tájsebészet program az illegális hulladéklerakók
felszámolásáért
A Hulladék Munkaszövetség a 2003/2004-es tanév második félé-
vében ismét kiírja pályázatát az illegális hulladéklerakók
felderítéséért és felszámolásáért. A program iránt érdeklôdô cso-
portok jelentkezését február 15-tôl fogadjuk. 

A pályázat négy szakaszból áll:
1. Az illegális szemétlerakók térképezése:
Kitöltött adatlapokat, pontos térképeket, képes, rajzos állapotfel-
mérést várunk a település környékén található illegális hulladék-
lerakókról. Azt kérjük a pályázóktól, hogy próbálják minél pon-
tosabban megbecsülni, hogy hol, mennyi és milyen típusú hul-
ladék van. Kérjük, hogy a pályázati csomagban található adat-
lapokat pontosan töltsék ki, hiszen ezekbôl az adatokból a
világhálón is hozzáférhetô adatbázist szeretnénk építeni.
2. Figyelemfelkeltés, tervezés, szervezés:
Várjuk a figyelemfelkeltô cikkeket, plakátokat, felhívásokat, ame-
lyeket a csoportok közzétettek. Írják meg, hogyan szervezik meg
a lerakók felszámolását. A pályázatok értékelése szempontjából
az lesz a döntô, hogy miként hívják fel az emberek figyelmét a
szemétlerakók problémájára, hogy milyen sikerrel tudják mozgó-
sítani a helyi társadalmat, hogyan képesek bevonni a hivatalos
szerveket. Konkrét akcióterveket is várunk, idôpontokkal, helyszí-
nekkel. Kérjük, hogy a helyi eseményekrôl értesítsék a régió-
központot is, hogy lehetôség szerint minél több helyszínen ott
lehessenek!
3. Az illegális hulladéklerakók felszámolása:
A takarításról és annak eredményérôl is minél látványosabb
dokumentációt várunk. A pályázók térjenek ki arra, hányan dol-
goztak a szebb környezetért, hogyan sikerült bevonni a helyi tár-
sadalmat. Mellékeljenek mindent (újságcikket, videót, fotókat
stb.), ami az elvégzett munkát dokumentálja. Kérjük, hogy a
takarítási akciókról, lerakó felszámolásokról értesítsék a régió-
központot is, hogy lehetôség szerint minél több helyszínen ott
lehessenek!
4. A rend megôrzése Becsüljék meg, hogy mennyi szemét
maradt még, és írják meg, mivel próbálják megakadályozni,
hogy a szeméthegyek újra felbukkanjanak!

A pályázók köre: Pályázhatnak társadalmi szervezetek,
öntevékeny közösségek, iskolai csoportok. 
Magánszemélyek jelentkezését nem tudjuk elfogadni, számukra
azt tanácsoljuk, hogy csatlakozzanak a legközelebbi Tájsebész-
csoporthoz, vagy maguk alakítsanak ki helyi összefogást az ille-
gális hulladéklerakók felderítéséért és felszámolásáért.
FONTOS: Nem azt várjuk a jelentkezô csoportoktól, hogy össze-
szedjék mások szemetét, hanem hogy felmérô és szervezô mun-
kájukkal hívják fel a figyelmet a szemétgondokra és mozgósítsák
a helyi társadalom minden rétegét a probléma felszámolása
érdekében!

Jelentkezés
A pályázatra jelentkezni a területileg illetékes régióköz-
pontnál lehet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapa-
tok esetében ez az E-misszió Egyesület irodáját jelenti.
Jelentkezéseket telefonon, személyesen, e-mailben, levélben is

elfogadunk. A jelentkezést követôen eljuttatjuk a jelentkezôk szá-
mára a pályázati csomagot, amely tartalmazza a feladatlistát,
módszertani segédanyagot, adatlapokat, plakátokat, matricákat,
szóróanyagokat. Ugyancsak Egyesületünkhöz kell beküldeni
minden, a pályázattal kapcsolatos dokumentumot is. 
(Más megyék csapatai saját régióközpontjukat keressék. A
régióközpontokról a HuMuSz honlapján is lehet tájékozódni:
www.humusz.hu).

A program végrehajtása A helyi csoportok által beküldött
adatokból adatbázist szerkesztünk, amely az Interneten is bön-
gészhetô lesz. A segédanyag és az adatlapok hozzáférhetôek
lesznek a megyében illetékes régióközpontoknál, de a HuMuSz
honlapjáról (www.humusz.hu) is le lehet tölteni. A munka min-
den fázisában adunk szakmai tanácsokat, segítünk a hivatalos
szervekkel való kapcsolatteremtésben, igény szerint elmegyünk az
egyes helyszínekre, részt veszünk a helyi sajtótájékoztatókon, stb.
Minél több pályázót szeretnénk felkeresni a 2. és 3. fázisban (a
szervezés alatt és a szemétlerakók konkrét felszámolásakor).
A pályamûveket a régióközpontoknak kell beküldeni.
Végsô határidô: 2004. május 7.

Értékelés: A pályázat nyertesei azok a közösségek lesznek, ame-
lyek a legszélesebb társadalmi összefogást alakítják ki az illegális
lerakók felszámolása érdekében, és ahol a pályázók a program
mindhárom fázisához látványos illusztrációt és gazdag média-
dokumentációt csatolnak. Anyagi források hiányában nem lehet
elvárás, hogy a csoportok minden illegális lerakót felszámol-
janak. Elsôdleges célunk, hogy felhívjuk az emberek és a dön-
téshozók figyelmét a szemétgondokra és a lehetséges megoldá-
sokra. Az értékelést elsô körben a régióközpontok, második kör-
ben állami szervek és társadalmi szervezetek által delegált
kuratórium fogja végezni.

Országos eredményhirdetés
2004. június 5-én, a Környezetvédelmi Világnapon. 
A legjobb pályamûvekbôl kiállítást rendezünk a HuMuSz Házban.

Országos díjak
A pályázat fôdíja - a hagyományoknak megfelelôen - egy fa ját-
szótér lesz. Az országos zsûri által értékelt pályamunkákat bekül-
dô csoportok digitális fényképezôgépeket, komposztaprító beren-
dezést, KukaBúvár elôfizetést, kiadványokat és hulladékos oktató-
csomagokat kapnak.

Megyei díjak
Az elsô díj 5 fô részére nyári táborozás az E-misszió Egyesület ter-
mészet- és környezetismereti táborában Márokpapin. További
nyeremények: könyvek, társasjátékok, ajándékcsomagok.

Várjuk a csoportok jelentkezését!  Tegyük szebbé,
tisztábbá, egészségesebbé környezetünket!

Projektfelelôs: Csige Anikó, E-misszió Egyesület
4400 Nyíregyháza, Malom u. 18/a. Tel: 42/423-818, 504-403
E-mail: csigea@zpok.hu

Folytassuk a tájsebészkedést!
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Kedves Pedagógusok!

Az E-misszió Egyesület 2004 tavaszán indítja
„Erdei iskola program szervezése és megvaló-
sítása" címû 54 órás ingyenes továbbképzését.

A továbbképzés célja: A korszerû környezeti neve-
lési módszerek terjesztése, valamint olyan isme-
retek átadása, amely a pedagógusokat segíti a
gyerekek környezettudatosságra nevelésében. 
A továbbképzésen résztvevôkkel megismerteti az
erdei iskola szervezésének és lebonyolításának
minden elemét. A program megtervezésének,
szakmai és módszertani fogásainak elsajátíttatásá-
val képessé teszi a résztvevôt az önálló program
kialakítására.  Továbbá fontosnak tartjuk a szemé-
lyes kapcsolatteremtést, folyamatos információ
és tapasztalatcsere elôsegítését.

A kurzusra 2004. február hónapban várjuk a jelent-
kezéseket.

A képzés az OM támogatásával valósul meg, mely
kizárólag általános iskolás korosztályt tanító peda-
gógusok jelentkezését támogatja. A képzésre az
OM Alapkezelô Igazgatóságnál lehet jelentkezni
(1374 Budapest, Pf. 564). A felhívás és a jelentke-
zési lap a www.konkomp.hu illetve az 
www.e-misszio.hu honlapjáról tölthetô le, és az
OM Alapkezelô Igazgatóságához kell beküldeni. 
A jelentkezéseket az OM beérkezésük sorrendjében
bírálja el. A képzés maximális létszáma 25 fô.

Részletes információ kérhetô személyesen vagy
telefonon az Egyesület irodájában: 
Malom u. 18/a, 42/504-403, 423-818, 
Szôke Zsuzsa, szokezs@zpok.hu, 
www.e-misszio.hu

Szôke Zsuzsa

Tanártovábbképzés!

Erdei iskola és tábor

Minden év tavaszától a nyári szünet végéig várjuk Márokpapin a
természetet kedvelô fiatalokat, csoportokat. Erdei iskolánk és
táborunk célja, hogy a résztvevôk megszeressék és megismerjék
a természet szépségeit, felismerjék a minket körülvevô világ fon-
tosságát. Emellett egészséges mozgással egybekötve bebarangol-
juk a Szatmár-Beregi-síkság érintetlen természeti és kulturális
kincseit.

A nagy kiterjedésû erdôk és festôi ligetek környezetében egész
hétre szóló változatos programokat nyújtunk a résztvevôknek,
amelyben a madárgyûrûzés éppúgy szerepel, mint a terepi
kutatások, megfigyelések, túrák, gyógynövény- és gombaismeret,
mikroszkópos vizsgálatok, népi és ügyességi játékok, vetélkedôk,
kézmûves foglalkozások, éjszakai vadles.
A résztvevôk a hét során megismerkednek a Bereg változatos
állatvilágával, megfigyelhetik az élôlények viselkedését, életmód-
ját és élôhelyüket. A környék különleges, védelemre méltó
növényvilágával erdôt-mezôt bebarangolva találkozhatnak a
gyerekek. A program során folyamatos vetélkedôk, játékok
zajlanak, melynek eredményeként a gyerekek teljesítményük
arányában jutalmakat kapnak.

PROGRAM Január Február Március Április Május Június Július

Vetélkedô Jelentkezés, 2. forduló 3. forduló Eredmény-hirdetés
1. forduló megjelenése megjelenése
megjelenése

Környezeti Nevelési Jelentkezés Képzés Képzés
Szakmai továbbképzés
Erdei iskola Jelentkezés 5 napos turnusok
Természetvédelmi tábor Jelentkezés 6 és7 napos turnusok
Könyvtár Folyamatos nyitva tartás. Munkanapokon 9.00-18.00 -ig.
Szakkör 8-14 éveseknek hétfô 15.30                     középiskolásoknak szerda 16.00
Elôadássorozat Egyeztetés alapján folyamatos
Környezet és természet- Egyeztetés alapján folyamatos
ismereti szakmai nap 

JELES NAPOK

Jeles napok 02. Vizes 06. Nemzetközi 03. Csillagászati 10. Madarak és 5. Környezetvédelmi 1. - Népesedési 
Élôhelyek Energiahatékonysági Világnap Fák Napja Világnap     Világnap 

Nap 04. Laboratóriumi 15. Állat- és növény- 8. Óceánok 
22. Víz Világnapja Állatok Napja szeretet napja Világnapja 
23. Meteorológiai 7. Egészségügyi (Magyarországon) 17. Világnap az    
Világnap Világnap 18. Múzeumi Elsivatagosodás Ellen

18. Mûemlékvédelmi Világnap    21. A Nap Napja 
Világnap 24. Európai Nemzeti 25. - Barlangok
22. Föld Napja Parkok Napja Világnapja 
24. Kísérleti Állatok 31. Dohányzásmentes
Védelmének Napja Világnap  

Környezeti nevelés  2004
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Folyt. köv.
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A People’s Biosafety Association, a Union of Ecofor-
estry és a Föld Barátai (Finnország) szervezetek egy
nyitott internetes fórumot http://elonmerkki.net
/forestforum mûködtetnek január 12-tôl május 15-
ig. Szándékuk szerint a fórum a májusban kezdôdô
genovai ENSZ IV. Erdô-konferencia alternatívája és
elôkészítô fóruma lesz. A fórumon lehetôség van a
génmódosított fák használata ellen tiltakozó és al-
ternatív megoldásokat kínáló petíció aláírására, amit
a szervezôk az ENSZ konferencián szeretnének átad-
ni az illetékeseknek.

PETÍCIÓ AZ ENSZ ERDÔ-FÓRUMHOZ: 

GLOBÁLIS STOP 
A GÉNMÓDOSÍTOTT FÁKNAK.

Alulírottak rá szeretnénk mutatni, hogy a riói Biológiai Sokféle-
ség Egyezmény keretében a világ vezetôi elismerték, hogy tuda-
tában vannak a biológiai sokféleségben rejlô értékeknek, vala-
mint a biológiai sokféleség és komponensei ökológiai, genetikai,
társadalmi, tudományos, oktatási, kulturális, rekreációs és
esztétikai értékeinek, valamint tudatában vannak a biológiai sok-
féleség jelentôségének az evolúcióban és a bioszféra életfenntartó
rendszereinek megtartásában is. Megerôsítették, hogy a biológiai
sokféleség megôrzése az emberiség közös ügye.

Úgy gondoljuk, hogy az erdôk kulcsfontosságúak az éghajlat és
légkör összetételének fenntartásában. Az erdôk az óceánok mel-
lett szintén kulcsfontosságúak a földi élet bámulatos sokféle-
ségének kialakulásában és fennmaradásában; mely sokféleség az
évmilliókon át tartó, és a fajoknak az ôket körülvevô környe-
zethez való alkalmazkodását lehetôvé tevô evolúció eredménye.

Továbbá szeretnénk rámutatni, hogy a fajon belüli genetikai sok-
féleség és az ökoszisztémán belüli fajdiverzitás fontos alkotói az
evolúciós potenciálnak. Az elôbbi fajok túlélését teszi lehetôvé
változó körülmények között, míg az utóbbi az ökoszisztémát
segíti a változó éghajlathoz való alkalmazkodásban.

Kijelentjük, hogy az ENSZ által vezetett kiotói tárgyalások
értelmében hozott döntés, mely engedélyezi a génmódosított fák
használatát az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, ellentétben
áll a Biológiai Sokféleség Egyezménnyel. A génmódosított fák ter-

mesztése óriási, klónozott génmódosított fákból álló ültetvények
kialakulásához vezetne. Ez a biodiverzitás nagy mértékû csök-
kenésével járna és ugyanakkor az új erdei ökoszisztémák köny-
nyen a betegségek, kártevôk, vagy az állandóan változó éghajlat
áldozataivá válhatnak.

Úgy hisszük, hogy a génmódosított fák bevezetése olyan jelentôs
ökológiai kockázatokat jelent, amelyek átterjedhetnek a szom-
szédos országokra, génjeiket továbbadhatják a következô generá-
cióknak, melyeket jelenlegi tudásunk mellett nem szabad vállal-
ni. Populáció-genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a fák
közötti génkicserélôdés akár egész kontinensekre kiterjedhet.
Valós a veszélye annak, hogy a génmódosított fák bevezetése gén-
szennyezések egész sorozatát indítja el, melyek szétterjednek
bolygónk összes erdejébe. Másik veszélyes ökológiai következ-
mény lehet, hogy a génmódosított fák nem tudnak majd lebom-
lani ökológiai környezetükben, vagy hogy a módosított gének
vírusokba vagy baktériumokba épülnek be.

Követeljük a génmódosított fák betiltását az egész Földön.

Úgy látjuk, hogy az erdészetet és az erôgazdálkodást az alábbi há-
rom ökológiai feltétel együttes alkalmazásával kellene fejleszteni:
• helyre kell állítani és fenn kell tartani az erdôk sokféleségét
bolygónkon, beleértve a fajon belüli, a faji és az élôhelyi sok-
féleséget.
• helyre kell állítani és növelni kell az erdôk biomasszáját és az
erdôk által megkötött szén mennyiségét.
• olyan magasan kell tartani az erdôk éves növekedési szénmeg-
kötô rátáját, amilyen magasan csak lehetséges

Ezeken a korátokon belül kell megoldást találni a különbözô em-
beri igények kielégítésére. Hisszük, hogy az egészséges és diverz er-
dôk a legjobb alapot nyújtják az egészséges és diverz gazdasághoz.

Aláírók…

A nyílt levet az ENSZ Erdô-fórumának fogják átadni májusban.
Minden aláírót tájékoztatnak majd elôre errôl, és a témával kap-
csolatos egyéb eseményekrôl.

(ford. Tóth Csaba, ETK)

A petíció jelenleg formája megtekinthetô a 
http://elonmerkki.net/draft oldalon angolul. 

Globális stop a génmódosított fák ellen


