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Nem bántja a szemét?!

Nyíregyháza akcióba lendült… eltüntetjük a szemét-
hegyeket, mert nekünk bizony bántja a szemünket.
Intenzív kéthónapos felszámolási kampányt indítot-
tunk el, amiben minden egyes városlakó segítségére
számítunk, fôképp az újrakeletkezés megakadály-
ozásában. Szemetelôk, reszkessetek…!

Bôvebben a 12. oldalon

FÖLD NAPJA! 

április 22. 

Még jelentkezhetnek iskolás csoportok elôadásaink-
ra, melyet a Polgármesteri Hivatal Krúdy termében
fogunk megtartani négy különbözô témában. Az
óvodások sem jönnek hiába, számukra is tartoga-
tunk meglepetéseket…

Bôvebben a 18.  oldalon

Kapcsold ki a TV-t !

Egy hét TV nélkül! Felszabadító vagy aggasztó érzés?
Április 19-25. között kipróbálhatja, hiszen ebben az
idôszakban – idén 10. éve! – a világ számos orszá-
gában százezrek fogják élvezni azt a rengeteg fel-
szabadult idôt, amit egyébként a TV bámulásával
töltenének. 

Bôvebben a 19. oldalon
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tartalom

Itt a tavasz, sôt az idôjárás alakulását ismerve
mire lapunk megjelenik, talán nyár van, vagy
ôsz. Ki tudja kitalálni, mi a legjellemzôbb már-
cius hónapra kis hazánkban? Nyílik az ibolya?
Énekelnek a cinegék? Ez mind igaz, de a tavasz
e jeleit elhomályosítja a mindent elborító füst:
éget a magyar. Égeti a rézsût, a gyepet, a ná-
dast, a nyesedéket, a szemetet. Mindegy, csak
égjen. Hogy meg lehet fulladni a füsttôl, hogy
a legszebb ligetek is áldozatul esnek a tûznek,
hogy a korán fészkelô madarak tojásai is a lán-
gok martalékává válnak, nem igazán érdekel
senkit.
Hogy alakult ki ez a szokás? Ez már a ködös
múltba vész. „Már a nagyapám is égette a
gazt“- hallhatjuk a legkényelmesebb választ.
De mi is az oka az égetési mániának? A leg-
többen a gaz és a gyomok eltüntetésének cél-
jából égetnek. Az ok tehát a rend és tisztaság
szeretete? Kétlem. Mert hát az alpesi gyepeken
igen ritkán égetnek, és mégis gondozottabb-
nak tûnik a táj. Meg ha a tisztaságról lenne szó,
akkor a porták közvetlen környéke is rendben
lenne. De nincs…
Talán valami ésszerû magyarázata van? Így
lehet legjobban irtani a kártevôket? Védekezni
a gyomok ellen? Szerényes ökológiai isme-
reteim szerint, így csak azt lehet megakadá-
lyozni, hogy kialakuljon egy stabil ökológiai
rendszer. Az égetéshez hozzájárul természete-
sen a tudatlanság is. Hiszen nyugodtan lehetne
komposztálni is a szerves anyagot, de errôl
még a vidékiek sem sokat tudnak. A logikus
gondolkodás képessége is hiányzik, hiszen
égetik a kertben a néha karvastagságú nyese-
déket, és közben fizetik a havi 30 ezer forintos
gázszámlát. 
Véleményem szerint a valós magyarázat a lus-
taság, hisz ha ég a határ, akkor nem kell kaszál-
ni, ha elég a rôzse, nem kell összevágni. Ismer-
jük a mondást, a rest kétszer fárad.

Priksz Gábor 

kedves
olvasó!



. . A környezettudatos fogyasztásért . 

3
Süvöltô   

Newsweek, 2004. 01. 29.

www.newsweek.com  

A Sundance filmfesztiválon zajos sikert aratott egy
dokumentumfilm, amely az elsôfilmes kategóriában
a legjobbnak ítéltetett. Morgan Spurlock rendezte a
„Végy rólam szuper méretet“ címû, megrázó alko-
tást, amely az amerikai átlagpolgárok körében már-
már járványosnak tekinthetô túlsúlyosság okait
kutatja. Spurlock a film forgatásának harminc napján
csak és kizárólag McDonald’s étteremben evett, és
az esetleges egyéb hatások kiküszöböléséért kizá-
rólag az ott kapható, palackos ásványvizet fogyasz-
totta: így a kamerák által dokumentálva önmagán
mint kísérleti nyúlon mutathatta be az ott kapható
gyorsételek egészségügyi hatásait.
A forgatás idején az ifjú rendezô egészségi állapotát
három különbözô orvos ellenôrizte. Mindhárman
rendszeresen elvégezték a maguk vérvizsgálatait, és
minden egyes vérmintát három különbözô laborban
elemeztették ki, hogy a technikai tévedések lehetô-
ségét kizárják. Így bizonyos, hogy „mindent, ami a
filmezés idején a véremmel történt, az étrend oko-
zott, és mindennek, ami a testemmel történt, az eb-
ben az étteremben fogyasztott étel volt az oka“ - nyi-

latkozta Spurlock, aki a harminc nap alatt több mint
11 kilót hízott, egyre fáradékonyabbá, ingerléke-
nyebbé vált, és depressziós tünetek jelentkeztek
nála. A gyors súlygyarapodástól fájni kezdett a térde,
és gyakran úgy érezte, hogy teste rohamosan megin-
dult a széthullás felé. A vérvizsgálatok eredményei
szerint az idô elôrehaladtával a vállalkozó kedvû
filmes mája telítôdni kezdett zsírral, vércukor- és
koleszterinszintje ugrásszerûen megemelkedett,
vérnyomása kezelhetetlenné vált. Orvosai ezt ta-
pasztalva többször is felszólították, hogy hagyja abba
a kísérletet, ô azonban mégis befejezte a filmet.
Spurlock úgy gondolja, hogy a világ száz országában
harmincezer étteremmel bíró McDonald’s vállalat
azzal, hogy mára a nyugati életforma szimbólumává
vált, és reklámkampányaival az ifjabb generációk
szisztematikus meghódítására törekszik, jelentôsen
befolyásolja az emberiség táplálkozási szokásait.
Tehát ha az óriásvállalat nemcsak propagandájában
hangoztatná az egészséges táplálkozást, hanem
kínálatát is megváltoztatná, világszerte sokat javíthat-
na a rendszeresen gyorsételeket fogyasztó tízmilliók
egészségi állapotán.

Bôvebben: 
www.sundancechannel.com/festival

Egy Big Mac valódi ára

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

(avagy mit miért veszünk meg, a reklámoknak hála)

Mûhús, mûkenyér, mûcsoki

Mint az látszik - a teljességet kockáztatva - mûzlinket kispórol-
tam a felsorolásból, de csak azért, mert még mindig az a legiga-
zibb mûkaja. Úgy nagyjából az, ami. Igen, itt van a „hótt dog“
elásva: életünkbôl kezdenek kiveszni az „az-amik“! (A hot-dogot
meg a hidrogénbombát feltaláló amik bezzeg… de hagyjuk!)

Vegyük például a SA-GA kiválóságát (ez ugye nem a reklám, ha-
nem a reklamáció helye), az úgynevezett olaszos pulykamell-
sonkát. Felbontva lehengerlô ingerhatás célpontjaivá válunk:
ömlik az illat, dôl az íz az elénk táruló tizenakárhány húsgön-
gyölegbôl. Hisz ezt is ígérik a természetesen védôgázas mûanyag-
csomagoláson: ízek áradását! Aztán elkezdjük tanulmányozni
ennek az ízes izének az összetételét, s kiderül rögtön: mégsem itt
van a kutya, akarom mondani a pulyka elásva! Mert bár a könyö-
kötökön jöhet ki, most utoljára még idemásolom mindazt, ami-
bôl „életteli“ ételünk összeáll: „pulykamellhús, víz, szójafehérje-
koncentrátum, szôlôcukor, stabilizátorok (di- és trifoszfátok, kar-
ragén), konyhasó, fûszerkeverék (ízfokozó: nátrium-glutamát),
antioxidáns (nátrium-aszkorbát) és tartósítószer (nátrium-
nitrit).“

Ugye a sor elején jutott egy kis hely az állatnak magának is, ami-
rôl elnevezték a terméket, de minden más valami: másvalami.
Ilyen alapon hívhatnók, teszem azt, nátriumos pulykának is az
illetô eledelt, közelebb járván valamivel az igazsághoz. S a röhej,
hogy ez még csak nem is az utolsó stádiuma „etetésünknek“,
hiszen kedvenc újságotok oldalairól tudom: a nôi csevelyek mel-
lé, a kávé tetejébe kifújt tejszínhab már nem is állatból, hanem
növénybôl van. A vele kapcsolatban feltehetô kérdés így nem épp
a ki fia borja, inkább a mi fán terem. (Akkor pedig Milkánk lehet-
ne lila tehén helyett akár lila orchidea is – megjegyzem, minden
becsületes magyar parasztember tudja, hogy a Milka valójában
Miska, csak el van írva!) Ami szép még az egészben, hogy a zsu-
gorodó világegyetembôl összesen 110 grammot kiszorító pulyka-
nyavalya hetedét alkotja csupán fehérje, s túl ezen 2, azaz kettô
gramm szénhidrát, és 1, azaz egyetlen grammocska zsír bújik
meg a védôgáz ôrizetében. Szinte semmi. Igen, amolyan ízesített
semmit löktünk a kerekes kosárba, mikor a nosztalgiából hús-
részlegnek nevezett szakaszon gördültünk végig. Ha hagynánk
megszáradni a napon, fogyaszthatnánk akár pulyka ízesítésû
chipsként is. Mert bár húsként kelleti-kívántatja magát, valójá-
ban nem az. Ellenben ideális ûrhajóskaja! Ha már egyszer az a
szempont, hogy a portéka ne romoljon ránk, hanem dacoljon az
idôvel a végsôkig, lesüllyedve a bevásárlóközpont mélyhûtôjének
a legmélyére…
Ehhez képest „kényszer-ízû“ kedvencemrôl, a párizsiról legalább
tudom, hogy micsoda. Én legalábbis - hentesek örökös és tiszte-
letbeli szomszédjaként – azt hallottam, hogy mázsányit alapul
véve, 4 kiló színhús, 16 kiló hús jellegû akármi (bôrke, ín és
csont), továbbá vér és víz vegyül benne össze ízzé és állaggá
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(plusz utóbbi analitikusan kimutatható részeként a hentesrôl le-
csepegô verejték). Jó, tudom, a bizonytalanságnál csak egyvalami
rosszabb: a bizonyosság. Én megveszekedett mazochistaként
mégis a legújabb „párizsi divat“ szerint táplálkozom tovább. Mert
parizerünknek legalább nincsenek titkai elôttem, hovatovább
tisztában vagyok vele, mi fán termett a fia meg a borja. Ja, és – a
Chokito után szabadon -  ronda, de olcsó! 

De nem bánom, ilyen elôzmények után harapjunk mindehhez
egy kis kenyeret, azt legalább nem lehet hamisítani! Hinnénk
legalábbis, csak hát hírlik az is, hogy a legfôbb kenyérbetegség, a
száradás megakadályozására tesznek bele egy’s mást az innentôl
csak az egyszerûség kedvéért kenyérnek nevezhetô valamibe. Míg
a másik oldalon meg kispórolnak ezt-azt. Ennek megerôsítése-
ként ki is vágja valamelyik minapi rádiómûsorban a jó öreg
pékmester – mikor arról faggatják, mi a titka, hogy mindig so-
rokban tolonganak a boltja elôtt a népek -, „hát csak az, lelkecs-
kém, hogy ugyanúgy csinálok mindent, mint ahogy eddig is
csináltam!“ Mert ma már ez is fel tud tûnni, ha valamiben se
több, se kevesebb nincsen semmibôl, csak éppen annyi, amennyi
kell. De ide vághat „újsütetû“ mániánk, a házi használatú ke-
nyérsütô gépek kordivatja is, amely megerôsítés arra, hogy az
agyakban és lelkekben hatni kezdett a hiány. A vágy mindarra,
ami az, ami.

És hogy a címben foglalt felsorolásnak végére érjek, a csoki
alkotóelemei között is csak egy dolgot nem találunk sokadik
olvasásra sem: a csokoládét magát. Amit köztudomásul kakaó-
babból nyernek ki ôrlés és fôzés útján. Ám van helyette emulgeáló
és növényi zsiradék, tejpor és fittyfene (mindezek eredményeként
átható savanykás utóíz), sôt, a vicc kedvéért (idézem): „Nyo-
mokban mogyorót és mandulát is tartalmazhat.“ Különben
figyelitek ezt a rafinált feltételes módot!? Ha szerencsénk van,
belemehet a fogunkba néminemû mókus- és madáreleség is! A
többi viszont titok és szutyok. Valami, ami olyan mintha más-
valami volna.

Úgyhogy itt az ideje feltenni a költôi kérdést: ezek szerint ez a
világ se „való“ már, csak „más“?

Sötéth Szabolcs
(alias Técsi Zoli)

Ui.: Hogy a szememben a virág… akarom mondani, a világ
végét elôrejelzô mûvirágról, és a reggeli ital néven elhíresült
mûtejrôl már ne is beszéljek hely és kedv hiányában!

Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök Az E-szá-
mokról ôszintén címmel írt lebilincselô köny-
vet az élelmiszeripar árnyoldalairól.

„Világunk sokat változott az elmúlt évtizedekben
és ez az élelmiszeriparra is hatással volt. A ter-
mékkínálat bôvülésével párhuzamosan megjelen-
tek a fogyasztó befolyásolásának különbözô esz-
közei is. A hangzatos ideológiák mögött számta-
lan ellentmondás feszül, és az egyre kiszolgálta-
tottabb vásárlónak alig van ismerete arról, való-
jában mi is kerül az asztalára.
A táplálkozástudomány területén belül talán a
legszövevényesebb kérdéskört az élelmiszer-ada-
lékanyagok, más néven „E-számok“ jelentik. Va-
lós és valótlan információk keverednek a tömeg-
kommunikációban, és csak kevesen tudnak biz-
tosat. Az egészségét megôrizni vágyó fogyasztó –
félve az esetleges ártalmaktól – gyanakvással nézi
a termékek címkéjét, mások fölösleges „pánik-
keltésnek“ érzik a negatívumok „felfújását“. Egy
azonban tény: az E-számok egyre inkább az álta-
lános érdeklôdés középpontjába kerültek.
Bizonyára sokan vagyunk, akik – kimondva vagy
kimondatlanul – kérdésekkel és kételyekkel küz-
dünk az élelmiszeripar tevékenységét és az E-
számokat illetôen. Megismerhetjük-e valaha is a
gyártási folyamatok kulisszatitkait? Megbízható-

ak-e az E-számokkal kapcsolatos tudományos e-
redmények? Lehetnek-e egészségkárosító hatása-
ik az adalékanyagoknak? Mit várhatunk a jövôben
ezen a téren? Többek között e kérdésekre keres
választ kiadványunk, szemléletformáló jelleggel,
ugyanakkor tudományos megalapozottsággal,
rámutatva a fô tendenciák irányára és az egyedi
jelenségek mozgatórugóira.“

A Természet Világa címû folyóirat februári szá-
mában indult hasonló témakörrel foglakozó
cikksorozat.

A publikációban a szerzô tárgyilagosan végigve-
szi a különbözô élelmiszeradalék-csoportokat.
Szintén a februári számban olvasható Freund Ta-
más cikke „A füves út veszélyei - Tények és tév-
hitek a marihuána hatásáról“ címmel. Az írás ala-
pos áttekintést ad a legújabb orvosi kutatások
eredményeirôl. A tanulmány eloszlat néhány tév-
hitet az olvasóban, a „könnyûnek“ és ártalmat-
lannak hitt drog hatásairól.

Mind a két nyomdai termék kölcsönözhetô
Egyesületünk könyvtárából. Bibliotékánk adat-
bázisa letölthetô a honlapunkról (www.e-mis-
szio.hu), ami a környezeti nevelés programon
belül tekinthetô meg.

. . . . ajánló . . . .
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- oktatócsomag - 

Az oktatócsomag, egy manapság sokat emlegetett
témával: a géntechnológia alkalmazásával, más
néven a genetikailag módosított élôlényekkel
foglalkozik. A középiskolások és tanáraik számára
foglalja össze az ezzel kapcsolatos ismereteket és
tudnivalókat, különös tekintettel a mezôgazdasági
géntechnológia ökológiai, egészségügyi és társa-
dalmi-gazdasági kockázataira. Ez az anyag több
szakember közös munkájának eredménye, és
több, különbözô célt szolgáló részbôl áll:

1. Tanári kézikönyv „Géntechnológia és genetikai
környezetszennyezés“ címmel 
A könyv bemutatja a géntechnológia alapvetô el-
járásait, a módosított élôlények felhasználási te-
rületeit, részletesen elemzi azok kockázatait,
nemcsak környezeti és egészségügyi, hanem tár-
sadalmi és erkölcsi szempontból egyaránt. Kitér
több, a témához csak lazábban kapcsolódó, de az
utóbbi idôben nagy nyilvánosságot kapott rész-

letkérdésre is, annak érdekében, hogy az olvasó-
nak szélesebb, kimerítôbb áttekintést nyújtson
az egész problémakörrôl és annak szemléletmód-
járól. Reméljük, hogy így a hasonló tárgyban
megjelent írások értô olvasását is lehetôvé teszi
majd. A könyvet részletes, sok külföldi hivatko-
zást tartalmazó irodalomjegyzék és az internetes
források gyûjteménye egészíti ki.
2. Fénymásolható tanulói feladatlapok
A diákok kezébe adható különálló lapok röviden
összefoglalják a legfontosabb tudnivalókat, a fel-
dolgozást segítô kérdésekkel és feladatokkal kie-
gészítve. Használatukat karikatúrák teszik élvez-
hetôbbé.
3. Színes írásvetítô fóliák
A tanórai szemléltetést segítô négy fólia a gén-
technológiai eljárás folyamatát, illetve egy-egy
felhasználási kör jellemzô példáit mutatja be. 

A kiadvány beszerezhetô az E-misszió Egyesület
Zöldövezet boltjában (4400 Nyíregyháza, Malom
u. 18/a), rendelhetô telefonon: 42/423-818 vagy
e-mailen: gulyasedit@freemail.hu

Kedvezményes ára: 600 Ft + ÁFA

A Környezetvédelmi Újságírók Társasága gondozásában 2004.
március elején megújult a legolvasottabb környezet- és termé-
szetvédelmi információs portál, a www.greenfo.hu.
Zöld hírcentrumunk célja, hogy segítsük a sajtó, a civil zöld ol-
dal, a környezetvédelmi ipar, a tudomány, az állami szféra és a
téma iránt érdeklôdôk közötti kommunikációt. Ennek érdekében
olvasóink több helyen közvetlenül küldhetnek be híreket, infor-
mációkat. A regisztráció után a bejelentkezésnél megadott névvel
és jelszóval az alábbi szolgáltatások vehetôk igénybe:
• Sajtószobánkba a zöld szervezetek, hivatalos szervek és 

cégek sajtómeghívókat, sajtóközleményeket küldhetnek be
• Programajánlónkba konferenciák, kiállítások, demonstrációk,

bemutatók és  szabadidôs tevékenységek meghívóit várjuk
• Zöld fürkész adatbázisunkba egy adatlap kitöltésével bárki 

regisztrálhatja magát,
• Zöld navigátorunkba pedig linket ajánlhat
• Az állásbörze és a lim-lom rovatokban apróhirdetéseket 

lehet elhelyezni
• Olvasóink véleményt cserélhetnek fórumainkon, illetve 

közzétehetik környezetükkel kapcsolatos problémáikat 
a faliújságon, így tájékoztatva az érdeklôdô újságírókat 

• Zöld jogászunk szakmai segítséget nyújt a honlapon keresztül
írásban érdeklôdôknek 

Az információáramlás élénkítése érdekében március közepén
elindítottuk a heti Greenfo-info elektronikus hírlevelünket, me-
lyet megküldünk a hazai médiumok szerkesztôségeinek és újság-
íróknak. Hírlevelünkre bárki feliratkozhat honlapunkon.

Oldalaink:
• Hírek, sajtószemle: naponta frissített hírcentrum
• Zöld navigátor: tematikus linkgyûjtemény
• Zöld jogász: jogi tanácsadás, jogszabálygyûjtemény, 

formanyomtatványok
• Programajánló: rendezvények, kiállítások, akciók, 

szabadidô, TV és rádiómûsorok
• Állásbörze: a környezet- és természetvédelem területén

állást keres, kínál
• Adatbázisok: védett fajok és területek, hivatalok, 

levelezôlisták, hírlevelek
• Lim-lom: használt tárgyak adásvétele, 

cseréje – így csökkenhet a szeméttermelés
• Természetvédelem: hírek, információk
• Kiadványfigyelô: könyv-, CD-rom-, folyóirat, 

egyéb kiadvány bemutatása 
• Mindennapi mérgeink: E-számok, „antizöld“, publicisztikák
• Faliújság: közérdekû lakossági környezetvédelmi információk
• Zöld fürkész: a hazai környezet-és természetvédelemmel 

foglalkozó szervezetek, cégek, intézmények és 
magánszemélyek kereshetô adatbázisa. Regisztrálja magát! 

• Fórum: beszélgessünk, vitatkozzunk. Bárki, bármely témában
nyithat vitaoldalt

• Pályázatfigyelô: hazai és külföldi pályázatok
• EU: hírek, uniós jog, hasznos linkek
• Sajtószoba: sajtótájékoztatók, meghívók 

háttéranyagokkal újságíróknak. 

Szintén 2004. márciusban indítottuk el a www.greenfoto.hu
weblapot, amely a környezetbarát digitális fotózás iránt érdek-
lôdôknek nyújt hasznos információkat.

Géntechnológia 
és genetikai
környezetszennyezés

MEGÚJULT A ZÖLD IRÁNYTÛ - www.greenfo.hu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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„Megújuló energiaforrásokról minden-
kinek" - ez a mottója az idén március
elején indult internetes portálnak, a
Zöldtech magazinnak. 

A portál három kiemelt célja:
1. hírszolgáltatás és ismeretterjesztés,
2. megkönnyíteni a megújuló energiaforrásokkal

kapcsolatos termékek adás-vételét, valamint
3. fórumot biztosítani a megújuló 

energiaforrások iránt érdeklôdô emberek és 
a szakemberek számára.

A hírek és az ismeretterjesztô cikkek a portál
„magazin“ rovatában olvashatók, témakörök - a
megújuló energiaforrások fô fajtái - szerint cso-
portosítva. Minden érdeklôdô olvasó megtalál-
hatja a számára megfelelô szintû ismeretterjesztô
cikkeket, ezeket ugyanis nehézségi fok szerint
három kategóriába soroltuk: mindenkinek, hala-
dóknak és szakértôknek. Hogy megkönnyítsük a
megújuló energiaforrásokkal való ismerkedést,
egy lexikon is az olvasók rendelkezésére áll, ben-
ne az alapvetô fogalmak közérthetô magyarázatá-
val. Az eseménynaptár a megújulókkal kapcso-
latos hazai és nemzetközi eseményekre hívja fel
a figyelmet. A hetente megjelenô hírlevél e-mail-
ben foglalja össze az elmúlt egy hét legfontosabb
híreit és eseményeit.

A „piactér“ megteremti annak lehetôségét, hogy
a vásárlói kereslet és a cégek kínálata minden
eddiginél könnyebben egymásra találjon. Ennek
egyik eszköze a cégadatbázis, amelyben a meg-
újuló energiaforrásokkal foglalkozó cégek térítés-
mentesen megjelenhetnek. A piactér másik ele-
me a vásárlók helyzetét nagymértékben meg-
könnyítô ajánlatkérô rendszer. A vásárlónak
elegendô kitöltenie egyetlen ûrlapot, amelyben
megadja, hogy milyen terméket szeretne vásárol-
ni, és milyen speciális igényei vannak. Az aján-
latkérés eljut mindazon cégekhez, amelyek
igénybe veszik az ajánlatkérés közvetítô szolgál-
tatást. A vásárló a beérkezô ajánlatok közül kivá-
laszthatja a számára leginkább megfelelôt. Vége-
zetül, a piactéren a cégeknek lehetôségük nyílik
arra, hogy - kizárólag a Zöldtech magazin olvasói
számára - akciósan hirdessenek meg egyes ter-
mékeket.

Az április végén induló „fórum“ lehetôséget biz-
tosít majd az eszmecserére az érdeklôdôk és
szakemberek részére egyaránt.

Bízunk benne, hogy a Zöldtech magazin sikere-
sen hozzájárul a megújuló energiaforrásokkal
kapcsolatos ismeretek terjesztéséhez, és a
megújulós piac fellendítéséhez. A Zöldtech ma-
gazin a http://zoldtech.hu címen érhetô el.

Farkas Zénó

Talán furcsának tûnhet ez a kérdés egy kör-
nyezetvédelemmel foglalkozó újság hasábjain. De
mint tudjuk, a címeknek sokszor nagy szerepük van. 

Társadalmunk energiafogyasztási szokásai, és
annak környezeti következményei köztudottan a
saját létfeltételeinket teszik tönkre (klímaválto-
zás, savas esô, légszennyezés, betegségek, épüle-
tek, utak korróziója stb.). Mára már nem kell
küzdeni azért, hogy a megújuló energiaforrá-
sokat és az energiahatékonyság fontosságát felis-
merjük. Egyre több állami és nemzetközi támo-
gatást lehet ezekre igénybe venni. Számos cég

foglalkozik megújuló energiaforrásokat haszno-
sító berendezések telepítésével, a piacon egyre
hatékonyabb energiafelhasználást megvalósító
berendezéseket lehet kapni. A sort folytathat-
nánk tovább is. Néhány év múlva talán nálunk is
szélgépek fogják gazdagítani a tájképet, minden-
napos lesz a napkollektor a háztetôkön, és az
iskolai oktatásba is bekerül a megújuló energia-
források, és az energiahatékonyság fontosságá-
nak a témaköre. A címben szereplô két eszközt
ma egy olyan lehetôségnek tekintjük, amellyel
úrrá tudunk lenni energetikai és az abból eredô
gondjainkon.

Internetes portál a megújuló 
energiaforrásokról

Mire jó az energiahatékonyság 
és a megújuló energiaforrások?

Kísérleti napelem és napkollektor 
a gödöllôi Szent István Egyetemen. 
Fotó: Honti Emese / Zöldtech magazin

2. Szélerômûvek Mosonszolnokon. Fotó:
Farkas Zénó / Zöldtech magazin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Itt meg is állhatnánk. De nem tehetjük. Ugyanis
az energiatermelés környezeti problémáját nem
leszünk képesek megoldani, ha csak ezen a szin-
ten maradunk. 
Ez azért van, mert az energetika valós problémá-
ja nem az energiatermelésünk módjában gyö-
kerezik. Ezt most igyekszem megmagyarázni.

A fenti állítás alátámasztását elôször kezdjük a fel-
színen. Azt látjuk, hogy Nyugat-Európa számos
államában nagyon nagy erôfeszítéseket tesznek
mind a megújuló energiaforrások elterjesztésé-
ért, mind az energia felhasználásának hatékony-
ságnöveléséért. Az eredmény pedig megdöbben-
tô. Ahelyett, hogy csökkenne ezen országok e-
nergiafogyasztása, azt látjuk, hogy mind az egy
fôre esô energiafogyasztás volumene, mind a ki-
bocsátott szennyezôanyag mértéke nem csök-
ken. Sôt a fogyasztás mértéke nô. Nem csökken
ezen országok függôsége a fosszilis energiahor-
dozóktól. Pl. az EU belsô földgázkészletei nem
tudják fedezni a jelenlegi igényeket, ezért 70%-
ban importból elégítik ki ezen energiahordozó
szükségletüket.

Sajnos ma azzal szembesülünk, hogy a megújuló
energiaforrásokat arra használjuk fel, hogy to-
vább növekedjünk. Így ezen energiahordozók ál-
tal okozott környezeti károk nem kiváltják a fosz-
szilis energiahordozók okozta károkat, hanem
azokhoz hozzáadódnak. 

Az energiahatékonyság fokozása során felsza-
baduló energiahordozókat pedig arra használjuk,
hogy újabb természetátalakítást végezzünk. Azaz
az így megtakarítható energiahordozó mennyi-
séget nem hagyjuk örökül az utánunk jövô nem-
zedékekre.

De ez még mindig csak a felszín. Ha a problémák
gyökeréig akarunk eljutni, akkor szakítanunk kell
a szektoriális felfogással. Azaz, ha az energetikai
és az ezzel összefüggô környezeti problémákat
keressük, akkor észre kell vennünk ezen prob-
lémák társadalmi gyökereit. Egy társadalom ener-
giafogyasztási szokásai (és sokminden más is) a
társadalom termelési és fogyasztási rendszerébôl,
struktúrájából következik. Ezt a struktúrát csak
úgy érthetjük meg, ha képesek vagyunk a valós
társadalmi folyamatokat és összefüggéseket felis-
merni. Pl. nagyon jelentôs energetikai kihatásai
vannak többek között annak, hogy a mindennapi
táplálékunkat milyen messzirôl szállítjuk. Ma már
nem ritka, hogy fokhagymát Kínából, csirkét
Brazíliából, paradicsomot Spanyolországból ho-
zunk be (Lásd a Süvöltô korábbi számait). Így,
mivel ez az irdatlan szállítási távolság rengeteg
energiát igényel, az élelmezésünk egy olyan

környezeti és energetikai problémát von maga
után, amelyet nem lehet megoldani a klasszikus
energetikai eszközökkel. A fenti példa természe-
tesen más összefüggésben is problémát okoz: pl.
a vidék eltartó képessége, szegénység, fokozott
vegyszerhasználat, hogy az élelmiszerek kibírják
a hosszú szállítást, stb. Az élelmiszereink beszer-
zése csak egy példa, vizsgálhatnánk a ruházattól
kezdve az összes fogyasztási cikkünket. Ma azt lát-
juk, hogy a helyi termékeinket nem a helyi piacra
szánjuk. Tehát mi is Nyugat-Európa piacait céloz-
zuk a termékeinkkel. Erre kapunk támogatást.

Végezetül szeretnék visszatérni a címben feltett
kérdésre. Ha valóban szeretnénk megoldani a tár-
sadalmunk jelenlegi gondjait, akkor egyrészrôl
fel kell ismernünk, hogy ezzel a szociális, gaz-
dasági, környezeti problémák szorosan össze-
függnek. Másrészrôl pedig meg kell vizsgálnunk
a társadalom termelési és fogyasztási rendszereit,
és a beavatkozásokat is rendszerszemléletben
kell meghoznunk. Nem elég a problémát felis-
merni. Szükséges annak a kiváltó okait is kutat-
nunk. Ha csak a problémára reagálunk, akkor
nem vagyunk hatással az okokra. De ez még nem
a legrosszabb dolog, amit elkövethetünk. Sajnos
a jelenségekre való reagálásaink következménye
az, hogy újabb energiát és anyagmennyiséget
valamint pénzt használunk ezekre. Így újabb
problémákat hozunk létre, miközben az alap-
problémáinkat érintetlenül hagyjuk. Az energiát
tekintve tehát leszûrhetjük azt a tanulságot, hogy
a jelenlegi rendszerben a megújuló energiahor-
dozók fokozott elterjedése, illetve az energia-
hatékonyság fokozása újabb környezeti és tár-
sadalmi problémákat okoznak. 

Természetesen a fenti okfejtés ellenére szükség
van ezekre a technikákra. Viszont arra is szükség
van, hogy végre felismerjük azokat a termelési és
fogyasztási összefüggéseket, amelyek eredmé-
nyezik jelenlegi problémáinkat. Ha a közgazdasá-
gi és jogi szabályzók, illetve a támogatási rend-
szerek valóban a termelési és fogyasztási rendsze-
reink megváltozását eredményeznék olyan irány-
ban, hogy a helyi termelés elsôdleges piaca a helyi
fogyasztás legyen, akkor a címbéli eszközök már
hatékony eszközei lehetnének annak, hogy ne
pusztítsuk el a létünk alapját jelentô természetet.

A képek kalákás napkollektor-építô 
mûhelyünkben készültek.

Zulu
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Az Állatbarát Alapítvány 10 éves fennállása óta küzd
az állatok jólétéért, jogainak védelméért, legyen szó
haszonállatokról, társállatokról, vagy vadon élô álla-
tokról. 1993-ban egy maréknyi lelkes csapatnak kö-
szönhetôen megalakult a térség egyetlen állatvédô
szervezeteként az Állatbarát Alapítvány. 

Kezdetben egyik napról a másikra éltünk, óriási nehézséget oko-
zott az állatok ellátása, elhelyezése. Az Alapítvány fokozatosan
ismertebbé vált, egyre több segítô kéz nyúlt felénk, nôtt
aktivistáink száma is, így lassan fejlôdésnek indult az Állatottho-
nunk. A vállalkozók, a magánszemélyek, az Önkormányzat, és a
Brit Királyi Állatvédô Társaság támogatásának köszönhetôen
1998-ban felépült az új Állatotthonunk a Csatorna utcán. 
2002-ben felépítettük a szociális épületet, ahol állatorvosi ren-
delô, kutyafürdetô, fogadóhelyiség, iroda, öltözô, és zuhanyzó
került kialakításra. A közelmúltban készült el az új járdarend-
szer, amely megkönnyíti az állatok ellátását, valamint a közle-
kedést az otthon egész területén. A kültéri filagória pedig tavasztól
ôszig helyet biztosít a kilátogató csoportok, iskolások számára az
elôadások, foglalkozások tartásához. 

Jelenleg 150 kutyát, és 30 macskát tudunk elhelyezni, évente
mintegy 500 állatot juttatunk gazdához, de sajnos folyamatosan
teltházzal üzemelünk. Az Állatotthon üzemeltetése nagyon fon-
tos, de csak tüneti kezelése a problémának, ezért a megelôzésre is
nagy hangsúlyt kell fektetni. Ezt a célt szolgálják szemléletfor-
máló tevékenységeink: utcai akciókat, kiállításokat szervezünk,
kiadványokat készítünk minden korosztály számára. Rendsze-
resen tartunk elôadásokat, játékos foglalkozásokat oktatási
intézményekben, nyári táborokban, valamint az Állatotthon terü-
letén. Állatvédelmi ôrjáratunk kivizsgálja az állatvédelmi beje-
lentéseket, végzi az örökbeadott kutyák és cicák életkörülmé-
nyeinek ellenôrzését, valamint a sérült, beteg kóbor állatok,
illetve vadon élô állatok mentését. Tanácsadó Irodánkat rendsze-
resen felkeresi a lakosság állatvédelemmel, állattartással, állat-
egészségügyi, illetve az állatok jogaival kapcsolatos kérdésekkel.
Kéthetente 30 percben jelentkezik Állati élet címmel állatvédelmi
magazinmûsorunk a Nyíregyházi Városi Televízióban. Folyama-
tosan jelen vagyunk a médiában, hogy szemléletformáló tevé-
kenységeinket ezeken a csatornákon is folyatatni tudjuk.

Terveink
Karantén építése
A következô idôszak célkitûzései között a legfontosabb egy karan-
tén építése, amely használatával minimálisra csökkenhetne a kü-
lönbözô járványos megbetegedések kialakulása. A legtöbb állat
hosszú ideig kóborol az utcákon, mielôtt bekerül az Állatotthon-
ba, így fertôzô betegségek hordozója lehet. A bekerülô állatokat az
elsô idôszakban elkülönítve lenne célszerû megfigyelni, amit saj-
nos nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudunk megoldani,
hiszen nincs olyan építményünk, amely alkalmas lenne erre a
célra. Rendkívül nagy szükség van egy ilyen létesítményre, ahol a
megfigyelés alatt lévô állatokon kívül a sérült, beteg, vagy lába-
dozó állatok is elkülönítésre kerülhetnének.

Állatmentô autó vásárlása
Alapítványunk régi autójával szállítjuk mindazt, ami az állatok
ellátásához, az Alapítvány mûködéséhez szükséges, használjuk
az állatvédelmi ôrjárat során, a sérült állatok mentéséhez, kóbor
kutyák befogásához. Nagyon sokat használtuk az évek folyamán,
így sajnos olyan állapotba került, hogy folyamatos javításra van
szükség ahhoz, hogy üzemképes legyen. Terveink között szerepel
egy jobb állapotú jármû megvásárlása, egy jól felszerelt állat-
mentô autót szeretnénk kialakítani, amelyben az állatokat biz-
tonságosan, további sérülésektôl védve szállíthatnánk. 

Fagyasztókonténer kialakítása
Nagyon sok élelmiszer felajánlás érkezik Alapítványunkhoz, a-
melyet sajnos a legtöbb esetben vissza kell utasítanunk, mert nem
tudjuk megfelelôen tárolni, hiszen jelenleg csupán egy kisebb
fagyasztószekrénnyel rendelkezünk.

A fenti terveink megvalósulásával a nyíregyházi Állatotthon a leg-
jobban felszerelt, legszínvonalasabb állatotthonok közé fog tar-
tozni, ahol a bekerülô állatok számára minden feltételt biztosít-
hatnánk ahhoz, hogy hozzájuk méltó módon élhessenek átme-
neti szállásukon. Ha Ön is hozzá szeretne járulni terveink meg-
valósításához, a kóbor állatok életkörülményeinek javításához, a
következô lehetôségek állnak rendelkezésére:

Anyagi támogatás
• személyi jövedelemadója 1%-ával 

(adószámunk: 18791927-1-15)
• pénzösszeg átutalása Alapítványunk részére 

(számlaszámunk: OTP 11744003-20374268)
• postai csekken történô befizetés 

(csekk Alapítványunk irodájában igényelhetô)
• végrendeleti hagyaték

Tárgyi adományok
• Állateledel (húsok, pékáru, ételmaradék stb.)
• konyhai eszközök (pl. edények)
• háztartási gépek, bútorok 

(hûtôszekrény, fagyasztóláda, szekrények stb.)
• iroda felszerelések 

(számítógép, elektronikai berendezések, írószerek stb.)
• építôanyagok ( tégla, sóder, pala, cement stb.)
• állatfelszerelési és ápolási cikkek (póráz, nyakörv, 

kutyasampon, kutyaólak, szállítóketrec stb.)
• meleg plédek, takarók, rongyok az állatok alá

Egyéb
• Csatlakozhat hozzánk aktivistaként, így számos területen be-
kapcsolódhat az Alapítvány munkájába (kutyasétáltatás, ápolás,
rendezvények szervezésében és lebonyolításában való részvétel stb.)

Alapítványunk nyitott mindenki számára, forduljon hozzánk
észrevételeivel, javaslataival, ötleteivel. Szeretettel várunk minden
érdeklôdôt Állatotthonunkban, amely egész évben minden nap 8-
16 óráig nyitva tart.

Állatbarát Alapítvány 4400 Nyíregyháza Hôsök tere 9.
Állatotthon és iroda
Nyíregyháza, Csatorna u. 2., Tel.: 42/727-736; 20/9605-402

10 éves az Állatbarát Alapítvány!

. . . . Állatvédelem . . . . . . . . . . . .
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Lapzártánkkal egy idôben ért véget Debrecenben
a Természet- és Környezetvédelmi szervezetek
XIV. Országos Találkozója. A találkozón, melyet
tulajdonképpen nevezhetnénk a zöldek parla-
mentjének, 390 szervezet képviseletében 700 fô
vett részt. Célja: egyrészt a szakmai munka, más-
részt képviselôinket is itt választjuk meg a külön-
bözô minisztériumi testületekbe, bizottságokba.
Ezek mellett talán még fontosabb a személyes
kapcsolatok építése és ápolása, hiszen lehetôség
van jókat beszélgetni, vitázni az ország másik
felén élô mozgalmárokkal. Mindenki megnéz-
hette a szervezetek tablóit, legújabb kiadványait,
hiszen közel száz szervezet standokon, paravá-
nokon mutatta be munkájának eredményeit.
Az idei találkozó egyik újdonsága a Zöld szerve-
zetek városi felvonulása volt, melyet nagy érdek-
lôdéssel – és kisebb értetlenséggel – szemléltek a
városlakók. 
A program részeként este beszélgetés és vita-
fórum volt Persányi Miklós környezetvédelmi és
vízügyi miniszterrel. A miniszter végre nyilvá-
nosan is kiállt a Zengô mellett, talán ez azt jelen-
ti, hogy a kormány is el fog állni végre attól a
tervtôl, hogy a Zengôre radarállomást telepítse-
nek. A találkozón a hivatalos delegálások mellett
szavazás volt az év akciójáról és az év szervezeté-
rôl, nem meglepô módon mindkét díjat a Zengô
ügyéért harcolók nyerték.
A szombat délelôtt a tematikus szakmai munkáé
volt. A résztvevôk szekciókban vitatták meg az
aktuális kérdéseket. Az eredetileg tervezett 30

szekció több ad-hoc üléssel is kiegészítôdött. A
viták eredményeként több szekcióban közös
állásfoglalások születtek. Az állásfoglalások a
klasszikus környezeti problémák mellett érintet-
ték például az iraki háború kérdéskörét is. A zöld
szervezetek a terrorizmus minden formáját elíté-
lik, ugyanakkor meggyôzôdésük, hogy a háborús
katonai gépezet alkalmatlan a terrorizmus felszá-
molására. „Mindezt figyelembe véve felszólítjuk a
magyar kormányt, hogy június 30-ig vonjon ki
minden magyar egységet Irakból“ – olvasható az
állásfoglalásban, amelyben azt is kezdeményezik,
hogy független nemzetközi testület vizsgálja meg
a civil áldozatok halálának körülményeit, és az
eredményeket hozzák nyilvánosságra. Állásfog-
lalás született többek között az atomenergiáról, a
Duna és a Dráva ügyérôl, az állatvédelemrôl, az
erdôkrôl stb.
A szekciómunkákat követte a választás. Hosszú
évek munkájával sikerül elérni, hogy a zöld szer-
vezetek részt tudjanak venni a környezetvéde-
lemre szánt állami források felhasználásáról szóló
döntésekben és további szakmai bizottságokban.
Az eredményes választásoknak köszönhetôen
közel 30 bizottságban több mint 50 ember képvi-
selheti 2004-ben a zöldek, és az egész társadalom
érdekeit. A találkozó résztvevôi döntöttek arról
is, hogy a jövô évben Zalaegerszegen kerül meg-
rendezésre az OT.

Priksz Gábor 
Az OT-ról tájékozódhatsz 

a www.hitvk.hu/ot2004  internetes oldalon.

2004. március
A Coca-Cola hírnevét súlyos veszély fenyegeti Nagy-Britanniában,
hiszen már az élelmiszerügyi hatóságok is vizsgálatot indítottak az
új termék ügyében. A konszern Dasani néven ugyanis kvázi csap-
vizet kíván forgalomba hozni, ami háromezerszer kerülne többe a
vezetékes víznél. 

A brit élelmiszerügyi hatóságok vizsgálatot indítottak a
Coca-Cola új termékével, az angliai Sidcupban gyár-
tott Dasanival kapcsolatban. A szakértôk azt vizs-
gálják, valóban „tiszta“-e a Dasani. A hatályos
szabályok szerint ugyanis ez azt jelentené, hogy a
termék nem tartalmaz semmi plusz összetevôt. A
Coca-Cola viszont ásványi anyagokat is hozzáad a
vízhez, hogy annak „jobb íze legyen“. 

Mint a Menedzsment Fórum korábban megírta, a fél literes,
világoskékbe csomagolt Dasani 95 pennybe (1,4 euróba) kerülne.
Ugyanennyi mennyiségû csapvizért normál fogyasztók 0,03 pennyt
fizetnek, tehát a Coca-Cola - az alapanyaghoz viszonyítva - három-
ezerszeres áron hozná forgalomba új termékét. 

A Coca-Cola nemrég elismerte, hogy a Dasanit nem földalatti for-
rásból nyerik, hanem szó szerint a csapból, számol be az angol
Independent. A vezetékes vizet hosszadalmas eljárással megtisztítják
a baktériumoktól, vírusoktól és a mérgezô anyagoktól. A víz így tel-
jesen tiszta lesz, s megfelel az igényesebb fogyasztók kívánalmainak

is, áll a Coca-Cola közleményében. 

Barrie Clark, a brit vízmûvek szövetségének szóvivô-
je azonnal nemtetszésének adott hangot: „A mi
vezetékeinkbôl is egészséges, kitûnô minôségû víz
folyik. Emiatt felesleges volt kitalálni ezt a
vacakot.“ Szintén védelmébe vette a vezetékes

vizet Thames Water, aki a sidcupi gyárat látja el
azzal: „Az általunk szolgáltatott vezetékes víz a

minôségellenôrzések 99,92 százalékában megállja a
helyét.“ (Menedzsment Fórum) 

www.mfor.hu/cikkek

Környezetvédôk, ha találkoznak...

A brit hatóságok vizsgálják a Coca-Cola csapvizes termékét 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Egyesületünk hulladékgazdálkodási témával foglalkozó kerekasz-
talok szervezését kezdte el, melyeknek célja az adott részterületeken
– illegális lerakás, szelektív gyûjtés, veszélyes hulladékok, kom-
posztálás – belül gyakorlati lépések megtervezése és végrehajtása a
résztvevôk együttmûködése révén. A beszélgetésekre célszerûen dön-
téshozókat és az adott részterületen érintett szakembereket hívunk
meg, úgy mint Nyíregyháza MJV Önkormányzata, Polgármesteri
Hivatal, Közterület Felügyelet, a hulladékkezelésért felelôs közszol-
gáltató, azaz a Városüzemeltetési Kht, Felsô-Tisza-vidéki Kör-
nyezetvédelmi Felügyelôség,  Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság
és témaspecifikusan az érintett szolgáltatók, cégek.

Nyíregyháza közigazgatási területén legalább 80 illegális hul-
ladékelrakó található, melyek nagy része külterületekre esik. Az elsô
kerekasztal témájának nem véletlenül választottuk ezt a problé-
makört, hisz szemet bántó a kérdés.
A résztvevôk véleménye alapján a probléma alapvetô okai közé
sorolható a kevés információ az orosi szigetelt hulladéklerakó
mûködésérôl, a tudatlanság, a kényelem, míg a gazdálkodó
szervezeteknél a gazdasági megfontolások és az információhiány.
Megemlítették a Kohéziós Alapra beadandó megyei hulladékgaz-
dálkodási pályázatot, mely megvalósulása esetén javíthat a hulla-
dék-elhelyezés lehetôségein. A civil szervezetekkel való együttmû-
ködésre a szemléletformálás, tájékoztatás tekintetben látnak lehe-
tôséget. Hangsúlyozták a folyamatos, átgondolt PR tevékenység
fontosságát, mely hírlevelekkel, a lakosság médián keresztüli folya-
matos informálásával valósulna meg. A gazdálkodó szervezetek
esetében a hulladékszállítási szerzôdések fokozottabb ellenôrzését, a
rendeletek ennek megfelelô módosítását, vagy ilyen értelmû ren-
delet megalkotását tartották elképzelhetônek.
Az illegális hulladéklerakás elleni hatékony fellépés akadályaként a
bizonyítási eljárásban rejlô nehézségeket is említették, pl. isme-
retlen elkövetôk, tanúskodással kapcsolatos problémák. (A tavalyi

év folyamán több mint 300 alkalommal történt illegális lerakással
kapcsolatos intézkedés a közterület felügyelet részérôl és 19 tetten-
érésrôl számoltak be).
Az illegális lerakók kialakulásának okai között szerepel bizonyos
területeken a szervezett szemétszállítás hiánya, a lakosság össze-
tétele, magánépítkezésekrôl származó hulladékok illegális lerakása.
Az illegális lerakók közel fele magánterületen található, a tulaj-
donos után nyomozni kell. Sokszor tisztázatlanok a tulajdonvi-
szonyok. Az illegális lerakáson belül veszélyesebb és nagyobb mér-
tékû a szervezett illegális hulladéklerakás (vállalkozók építési hul-
ladékai), ami miatt bizonyos lerakók újratermelôdnek. Erre meg-
oldást jelenthet a vonatkozó rendelet következetes végrehajtása, a
számonkérés, ellenôrzés. A bontási és lakhatási engedélyek kiadását
is ilyen jellegû feltételhez kellene kötni. 
A megbeszélés második részében az együttmûködésben rejlô lehe-
tôségeket igyekeztünk feltárni, melyek a következô fôbb területekre
bonthatóak: Adminisztrációval, információáramlással kapcsolatos
lehetôség, Lakossági (és a vállalkozásokat célzó) kommunikáció
fejlesztésében rejlô lehetôség, Hatósági eljárások, rendeleti háttér,
Pályázati lehetôségek közös keresése a feladatok finanszírozására.
A második kerekasztal megbeszélésre 2004. március 25-én került
sor. Ezt az alkalmat kisebb körökben tartott megbeszélések,
egyeztetések elôzték meg, melyek eredményeként körvonalazódott
egy intenzív, két hónapra szóló illegális hulladéklerakó felszá-
molási kampány a jelenlevôk által képviselt intézmények aktív
részvételével. 
• A kampány elnevezése: Nem bántja a szemét?!
• A kampány idôtartama: 2004. április-május
• Koordináló: E-misszió Egyesület
• Célközönség: Nyíregyháza város lakossága, 

(iskolák, felnôtt lakosság, vállalkozások)
• A kampány „három lába“: 

- illegális lerakók felszámolása, tavaszi nagytakarítás, 
- folyamatos média jelenlét, szemléletformálás
- hatósági oldal erôsítése (meglévô rendelet következetes 

végrehajtása, hatóságok közötti szorosabb együttmûködés).
A kampány végével természetesen nem lesz vége az illegális lerakás
visszaszorításának, az elért tisztább állapot fenntartása közös fela-
datunk – minden városlakó felelôssége.

Maya

Hulladékgazdálkodási kerekasztal  

egységben az erô

I. kerekasztal - hadat üzentünk

az illegális hulladék lerakóknak

Nem bántja a szemét?!

Várjuk azon társadalmi szervezetek, lakóközös-
ségek, iskolák, magánszemélyek vagy vállalko-
zók jelentkezését, akik saját lakókörzetükben,
telephelyük közelében tudnak illegális hulladék-
lerakókról és szívesen részt vennének a szennye-
zett területek rendezésében.

Program koordinátor: 

Csige Anikó, 42/423-818, csigea@zpok.hu
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Mi van akkor, ha egy elemet 
kettévágunk: fél-elem.

Nem is rossz ez a kis szójáték! Mert bizony félhe-
tünk azoktól a környezeti hatásoktól, amit egy ket-
tévágott, kukába, rosszabb esetben erdôszélre do-
bott elem okoz. Nem is beszélve a festékmarad-
ványokról, olajos hulladékról, kidobott akkumulá-
torról, leselejtezett hûtôgépekrôl vagy éppen
lejárt szavatosságú gyógyszerekrôl. 
A második találkozón ez volt a téma – a veszélyes
hulladékok elhelyezésének, ártalmatlanításának
nehézségeirôl beszélgettünk. Induljunk ki néhány
hozzávetôleges adatból!
• Az E-misszió Egyesület által szervezett  

veszélyes hulladék gyûjtések során begyûjtött 
mennyiség (2003. II. félév): 
3695 kg – 220 háztartásból.

• 30 kg/háztartás/év veszélyes hulladékot 
feltételezve, a nyíregyházi háztartások által 
termelt veszélyes hulladék mennyiség: 
42 411 háztartás x 30 kg = 1 272 330 kg

• ebbôl 2003-ban két alkalommal az E-misszió 
Egyesület összesen 5640 kg-ot gyûjtött be

• maradék: 1 266 690 kg

MI TÖRTÉNIK A FENNMARADÓ 
VESZÉLYES HULLADÉK MENNYISÉGGEL ???

A Városüzemeltetési Kht. szerint jelenleg Nyíregy-
házán nincs ártalmatlanítási lehetôség veszélyes
hulladékok tekintetében. A megyei hulladékgazdál-
kodási programban tervként szerepel hulladékud-
varok építése, ahová a lakosság leadhatja majd töb-
bek között veszélyes hulladékait is. Addigra a faj-
tánkénti gyûjtést meg kell valósítani. Felelôsség
hárul a kereskedelmi láncokra is az egyes veszélyes
hulladék típusok visszagyûjtésében. És persze min-
den egyes lakosra, hiszen nem mindegy, mennyi
veszélyes hulladék keletkezik, mennyinek a meg-
felelô ártalmatlanításáról kell gondoskodni. 
Oláh Tiborné, a megyei tiszti fôgyógyszerésznô
beszámolt arról, hogy tárcaközi egyeztetés alatt áll
az a kormányrendelet, amely szabályozni fogja a

lakosságnál keletkezô lejárt szavatosságú gyógy-
szerek gyógyszertári visszaváltását. Nyíregyházán
27 gyógyszertár mûködik, melyek közül 8-10 lesz
kijelölve folyamatos gyûjtésre. 
Sajnos ebben a kérdésben nem sok elôrelépés szü-
letett. Április 3-án Egyesületünk szervezett újabb
veszélyes hulladék gyûjtést, de tovább mi sem tud-
juk vállalni, hogy a mások által megtermelt veszé-
lyes hulladék ártalmatlanítását kifizetjük. A végle-
ges megoldás még várat magára. 

Veszélyes hulladék gyûjtés
Április 3-án ismét lakossági veszélyeshulladék-gyûj-
tést tartottunk, a már hagyományossá vált hét hely-
színen. Nagyon sok lejárt szavatosságú gyógyszert
(90 kg), sütôolajat (230 kg), festékmaradványt
(517 kg), fáradt olajat (110 kg) és olajos hulladékot
(248 kg) hoztak a lakosok, de akadt bôven növény-
védôszer maradvány (76 kg), akkumulátor (550
kg), vegyszer (35 kg) is. Megdöbbentô, hogy 129
kg szárazelem gyûlt össze, ami azt mutatja, hogy
még mindig inkább gyûjtögetik az emberek, sem-
hogy újratölthetô akkus elemet használnának he-
lyettük. Az elektronikai hulladékok mennyisége is
ugrásszerûen növekszik évrôl évre (350 kg). Ösz-
szesen 2381 kg hulladék gyûlt össze.
Örömteli dolog, hogy a lakosok környezettudatos-
sága nô és sokan a legközelebbi gyûjtés idôpont-
jáig rakosgatják veszélyes hulladékaikat. Egy kelle-
metlen élmény mégis van a gyûjtésrôl: az emberek
egy része szemrehányást tesz nekünk, hogy nem
vagyunk kinn minden szombaton és nem gyûjtjük
nagyobb rendszerességgel az általuk megtermelt
veszélyes hulladékot. Nem értem, miért gondol-
ják, hogy ez egy civil szervezet kötelessége. Azért
a hulladékért, amit nekünk ôk elhoznak ezekre az
alkalmakra, bizony nem csekély összeget fizetünk
ki. Mert kedves városlakók, a veszélyes hulladékok
környezetkímélô ártalmatlanítása nem olcsó mu-
latság. Mind az égetô, mind a lerakó pénzt kér érte
és még nem beszéltünk a szállítási költségekrôl.  
Mielôtt bárki megróna  bennünket, gondolkodjon
el: vajon ô tényleg mindent megtesz azért, hogy a
háztartásában a lehetô legkevesebb ilyen hulladék
termelôdjön?

Maya

II. kerekasztal - veszélyes hulladékok

ELDOBHATÓ AZ EGÉSZ VILÁG?!
„Abban a korban élünk, amikor 
a nôk több borotvát használnak
mint a férfiak…“ 
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Az E-misszió Egyesület által kezdeményezett hul-
ladékgazdálkodási kerekasztal elindított egy inten-
zív kampányt Nyíregyháza város illegális hulladék-
lerakóinak felszámolására. Már lezajlott az elsô
három akció.

Az elsô helyszín március 30-án Nagyszállás volt,
a lôszerraktár melletti tisztás, ahová láthatóan a
környékben lakó víkendtelkek tulajdonosai
hordják szemetüket egyéb más rendszeres
használók mellett. A felszámolást a Városüze-
meltetési Kht. gépei végezték, 28 köbméternyi
szemetet szedve össze és juttatva el az orosi
legális lerakóra. A felszámolásról a helyi média
tudósított és jelen volt az adott külterület kép-
viselôje, valamint a területet rendszeresen el-
lenôrzô mezôôrök is. Hogy a terület tiszta ma-
radjon, fokozni fogják az ellenôrzést ezen a te-
rületen. 

Második helyszínként Sóstóhegyet jelöltük ki.
Itt is voltak olyan siralmasan kinézô területek,
ahol gépi munkára volt szükség a felszá-
moláshoz. Lelkes segítôket is találtunk azonban.
A sóstóhegyi Szabó Lôrinc Általános Iskola tel-
jes létszámmal kivonult szemetet gyûjteni.
Osztályonként felosztották a legproblémásabb
területeket és megtisztították a kiserdôt, a ját-
szóteret, a bolt, saját iskolájuk és a buszmegál-
lók környékét. Az elsô körben kiosztott 40
szemeteszsák kevésnek bizonyult és csupán a
gyerekek egy teherautónyi szemetet szedtek

össze. A helyi képviselô, a pedagógusok és a
gyerekek is jónak tartanák, ha a megtisztított
kiserdô a késôbbiekben parkosításra kerülne,
ösvényeket alakítanának ki, padok helyeznének
ki, tehát kapna egy pihenést, kikapcsolódást
szolgáló funkciót, s talán a rendszeres használat-
tal könnyebb lenne megvédeni a szemetelôktôl.
Ennek az akciónak is nagy volt a sajtóvisszhang-
ja, s az Egyesülethez azóta érkezett lakossági
megkeresések is azt igazolják, hogy sikerült fel-
hívni  a figyelmet a problémára. Bízunk benne,
hogy azokat is sikerül elriasztanunk a további
szemeteléstôl, akiknek eddig valami érthetetlen
ok folytán nem bántotta a szemét a szemét. 

Április 6-án is takarítottunk, ezúttal a Tiszavas-
vári úti felüljáró alatt, a vasúti sín melletti sza-
kaszon szedtük a szemetet. A munkában Egye-
sületünk munkatársai és aktivistái vettek részt
illetve az ÉVISZ és a Széchenyi István Közgaz-
dasági Szakközépiskola diákjai. Két 5 köbméte-
res konténer kevésnek bizonyult a szemét
elszállítására. Ágytól kezdve rossz tévén át a
ruhadarabokon keresztül a komplett fürdô-
szobaszettig mindent megtalálhattunk szétdo-
bálva. Félelmetes az emberi felelôtlenség. Bí-
zunk benne, hogy a megtisztított területet meg-
kímélik a szemetelôk és megmarad a mostani
állapotban. Minden résztvevônek ezúton is kö-
szönjük a segítséget!

Maya

Az idén harmadik alkalommal meghirdetett Országos
Tájsebészet kampány – melynek Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében Egyesületünk a koordinátora -  céljai
azonosak a nyíregyházi „Nem bántja a szemét?!“ cím-
mel indított kezdeményezéssel és szorosan össze is
kapcsolódnak. 
Erre azonban nemcsak Nyíregyházáról, hanem az
egész megyébôl jelentkezhetnek csapatok. Az eddigi
évek tapasztalatai szerint az országnak ezen a táján az

emberekben kevesebb a motiváció a probléma meg-
oldására.  Az idén viszont sokkal jobbnak mutatkozik
a helyzet. Minden eddiginél több csapat jelentkezett
tájsebészkedni és bízunk benne, hogy lelkesedésük
meghozza gyümölcsét. 
Több nyíregyházi iskola jelezte részvételi szándékát,
de érkeztek jelentkezések vidéki településekrôl is,
úgy mint Tiszaeszlár, Tímár, Nyírjákó, Nagydobos.  Jó
munkát kívánunk Nekik és a további jelentkezôknek!

Nem bántja a szemét?! 

TÁJSEBÉSZET 2004

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



Most már véglegesen és visszavonhatatlanul itt a
tavasz, vele együtt pedig a madárvonulás. A már-
ciusi, számunkra néha kellemetlen folyamatosan
változó idôjárás, a madarak számára kedvezô. A
sok esô hatására a gyepek, szántók, mélyebb
részei megteltek vízzel és paradicsomi táplálkozó
helyeket jelentenek a parti madarak számára.
Akik nem „madarász szemmel“ járják a vidéket,
ôk is sokszor láthatnak az utak melletti tocso-
gókban nagy tömegû bíbic, pajzsos cankó vagy
nagy goda csapatokat. 

Megyénkben is sok jelentôs és kevésbé jelentôs
vonulóhely ismeretes. A Hortobágy közelsége is
meghatározó tényezô a vonulásban. Az ott pi-
henô és onnan északra induló madárcsapatok
térségünkön is áthaladnak. Ha éjszaka a várostól
egy pár kilométerre tartózkodunk, felfelé figye-
lünk és hallgatózunk, meghallhatunk vonuló
nyári lúd, lilik, réce és cankó csapatokat. Nagy
tömegû madárcsapatok azonban a nagyobb
halastavainkon gyülekeznek. Ilyen jelentôs vonu-
lóhelyek a Nyíregyházától 10 km-re lévô Szelkó-
tó és Nagy-Vadas-tó is. Egyesületünk rendszere-
sen látogatja ezeket a területeket. 

A tél folyamán három példány réti sas tartóz-
kodott a tavak környékén, két öregkori tollruhás
és egy fiatal példány. Utoljára március 10-én lát-
tuk a két öreg példányt. 

Március végére leeresztették a Szelkó-tó egyik
tóegységét, ahol több ezres partimadár tömegek
gyûltek össze, a legnagyobb egyedszámmal a paj-
zsos cankók képviseltettek másfél-ezres pél-
dánnyal, de nagy csapatokban fordultak elô a
piroslábú- és réti cankók. Egyéb fajok is tartóz-
kodtak itt, nagy kócsag, szürke gém, gulipán,
fehér- és fekete gólya, kárókatona, kis káróka-
tona. A sirályfélék is nagy egyedszámban voltak a
területen több százas danka- és sárgalábú sirály. A
récék közül a böjti-, csörgô-, nyílfarkú-, kerce-,
kanalas-, fütyülô-, barát-, tôkés récék voltak jelen.   

A ragadozó madarak is vonulnak a térségünkben
illetve több faj már itt van és a revírfoglalás,
fészeképítés, kotlás fázisait végzik. A barna réti-
héják, egerészölyvek, vörös vércsék, kerecsen-
sólymok is már a fészkeik körüli teendôket látják
el. A vonuló fajok a nagy kiterjedésû gyepek
fölött tölthetnek el hosszabb idôt. A szárazabb
homoki gyepek bôvelkedhetnek ürgékben,
ezeket a helyeket szívesen látogatják a kerecsen-
sólymok, parlagi sasok, melyek kedvenc táplálé-
ka ez a kis rágcsáló. Halastavainkon, folyóinkon
pedig a vonuló halászsasok jelennek meg. A
Szelkó tavon minden évben rendszeresen megje-
lenik 2-3 példány.   

További információ: Török Hunor (E-misszió Egyesület)

Az E-misszió márciusi faunisztikai hírei

. . . . . . . . . . . védjük a természetet . . 
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Mert most a bánáti bazsarózsa boldog
lehet titokban. Egy picit. Haladékot és
szeretetet is kapott októberig.

A bánáti bazsarózsa a Mecsekben lakik, ahol a földkerekség teljes
bb-állományának 90%-a található, tehát ô fokozottan védett
növény. Védelem ide vagy oda, a Mecsek legmagasabb csúcsára, a
Zengôre katonai lokátor-állomást terveztek, bár ez felmérhetetlen
természet- és tájromboláshoz vezetne az egyedülállóan érintetlen
Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetben. A NATO-lokátor ellen össze-
fogott emberek már évek óta tiltakoztak, majd végsô
megoldásként február 11-tôl oly módon is, hogy a Zengôn gyü-
lekezve hol a gépek elé álltak élôlánc formájában, hol a fákat
védték, nehogy a munkások kiirtsanak 0,2 hektárnyi erdôt. Az
állompolgári tiltakozás annak szólt, hogy elmulasztották az
illetékesek annak vizgálatát, szükséges-e éppen a Zengôre építeni
a NATO-radart, ha máshol is megoldható lenne. A több mint
félszáz civil szervezetet tömörítô, politikamentes „Civilek a
Zengôért mozgalom“ mind jogi eszközökkel, mind figye-
lemfelkeltô demonstrációkkal tiltakozott a táj- és természetrom-
bolás ellen. Idôközben az Európai parlament zöldpárti frakciója
a NATO-hoz fordult a lokátortelepítés ügyében és kérelmezte a
terv átgondolását.
Ez a Zengô-ügy hivatalos része. A közelit személyes élmények
adták. Életem elsô tüntetésén?, tiltakozásán? vettem részt, ahol a
lelkes résztvevô nagy érzést élt át. Sajnos a február 13-án hajnal-
ban történ incidensbôl kimaradtam harmadmagammal, pedig
vártuk mi ezt, hiszen de szép is ellenállni nemes célért, bár-
mekkora emberek is akarnak az ellenkezôjére késztetni. Aznap
hajnalban biztonsági ôrök fogadták az ott lévô, még gyér számú
tüntetôt. A helyi lap beszámolója - az ôrzô-védôk fônöke kifejti,
nem történt dulakodás, nyilatkozta a dulakodás után – tanulsá-
gos. Az egyik környezetvédôt mindenesetre humánusan gán-
csolták el: esés közben lefogták mindkét kezét, így esett egy kôre
és az arcára. A fotó újszerû Jézus-ábrázolása (vérzô arcú termé-
szetvédô fához láncolva) népszerû a tüntetôk körében.
A Zengô érzi, hogy érte jöttünk, nem ellene, mert gyönyörû, tisz-
ta hóval fogad, lágy idôvel. Az addigi 30-50 tüntetôvel szemben
február 14-re összegyûlünk vagy háromszázan. Büszkék vagyunk
mindegyikre: nem hagytak magunkra. Mi sem hagytuk magukra
ôket. Három apró nô vagyunk, de itt vagyunk. Atrocitás nincs
egész nap. Helyette van: beszédek tömkelege. Greenpeace-es ak-
ciók: a kb. 20 méter magasságú kilátóból kimásznak, és hatal-
mas transzparenssel küzdenek, ami végül láttatni engedi az
indián mondást, ami egyre aktuálisabb, és amivel ennek ellenére
sem törôdnek az illetékesek: „Ha kivágtál minden fát és kifogtad
az összes halat, megmérgezted a folyókat, rájössz, hogy a pénz

nem ehetô.“ A pénz tényleg nem, viszont a szimpatizánsok fôzte
birkapörkölt, kolbász és háziszalámi igen. A tüntetôk között akad
négy-öt kutya, akik nem szólnak semmit, de Lili nagyon néz, ôt
etetjük. Ló is megjelenik a képben: mintha mesévé válna a meg-
mozdulás. Az amúgy is fehér tájban feltûnik egy szelíd, fehér ló.
A kilátó körül a sok ember már jegesre taposta a havat, a
beszédeket úgy hallgatjuk végig, hogy idônként belekapunk az
elôttünk álló hátizsákjába, hadd ne essünk hasra. Az elôadók tet-
szenek. A lényeg lényegét egyikük úgy fogalmazta meg: „Min-
denkinek el kell tudnia dönteni, állampolgárai vagyunk-e ennek
az országnak vagy alattvalói.“ (itt nagy, jogos taps) Vakuk vil-
lannak folyton, tévések sürögnek körülöttünk, mindenki elé-
gedett, szent boldogságban lebeg: tett valamit valamiért, ami
nagyon értelmes, tiszta dolog. Itt vagyunk. A fa nem tudja megvé-
deni magát, sem a bánáti bazsarózsa, hát a legnyilvánvalóbb,
hogy értük és helyettük itt vagyunk mi, pár százan. Nagy a
sürgés-forgás a kilátóban, pedig vaslétrákon kell felmászni, ami
már csúszik, de ki bírná kihagyni a látványt, a körülöttünk lévô
mindenféle szép hegyet, azt a valamit, aminek öröknek kéne
lennie, és ami annyival több nálunk? Az egyik lány legyôzi a ked-
véért tériszonyát, a másik a létrával harcol, de szintén gyôz és fent
csak bámulnak. Lent megpróbálnak elcsípni egy greenpeace-est,
végre találnak egy magyart közöttük, de hát értelmetlen lenne
kifaggatni ezek után, miért csatlakozott a zöldbékéhez.
Tüzek pattognak és füstölnek az emberek körül, idegenek ismer-
kednek folyamatosan, pálinkásüvegek ürülnek, elfogy a forralt bor,
az összes kutya tartózkodóvá válik, mert elfogyott a húsnemû is. Még
nincs sötét, veszély sem, hazamehetünk a hosszúhetényi házi-
gazdához nyugodtan, ôrt állnak páran még éjszakára is. Ha valami
történne, bekapcsolva mindenki telefonja, csak szólniuk kell.
Lefelé a Zengô csúcsáról másféle élmény, mint felfelé küszködni.
Hirtelen mindenkibôl gyerek lesz, úgy öt-hat éves, visongunk,
mert a meredeken nem is kell menni, repülünk lefelé, és ujjon-
gunk is, hogy ez igen, ez jó dolog, ez a tüntetés; van, aki ábrán-
dosan közli, hivatásos tüntetô lenne, ez igen, ez élet. Este ráta-
padunk a híradókra. Kissé eltorzítják a dolgokat, de nyertünk! –
üvöltjük. És most már nem vághatják ki a fákat, csak októberben
kezdhetnek bele, ha addig nem születik megállapodás. Az nem
baj. Októberben melegebb van még, akár sátorba is költözhetünk
a Zengôn.

Prekáczkó Ágnes

A bánáti
bazsarózsa
boldogsága

. . . védjük a természetet . . . .  Petôfi Sándor

A BOKOR A VIHARHOZ

Lassabban, haragos lelkek testvére, vihar, hogy
Lombjaim árnyékát szét ne zilálja dühöd!
Szentegyház vagyok én, e fészek bennem az oltár,
És ezen oltárnak papja a kis csalogány.
Hadd dícsérje, ne bántsd, éneklésével az istent,
A természetet, a szent közös édesanyát.

Zugliget, 1848. szeptember 8.
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Nyíregyházi természeti területek helyi 
(önkormányzati) védelme 1. rész

Nyíregyháza külterületén a 2000-2001. évi fel-
méréseink során 111 darab természeti területet
regisztráltunk. Ezek összes kiterjedése 3.720 hek-
tár, mely Nyíregyháza teljes területének (28.213
hektár) mindössze 13 %-a! Látható, hogy tele-
pülésünknek nagyon kevés természeti területe
maradt, melyek vizsgálataink szerint napról napra
tovább fogynak. 
A területek többsége kicsi és rossz minôségû. En-
nek ellenére számos nemzetközi, országos és
regionális jelentôségû természeti érték található,
melyekre városunk megyei, sôt egyes esetekben
országos szinten is méltán lehet büszke. Bár már
kevés a nagy kiterjedésû, mozaikosan több élô-
helynek otthont adó, jó állapotban lévô terület, a
meglévôk mégis számos kiemelkedô természeti
értéket rejtenek.
A megmaradt természeti területek többsége üde
kaszáló, lényegesen kevesebb a mezofil legelôk,
szikes vízállások száma, melyek után következ-
nek a szikes gyepek és kiszáradt láprétek mind-
össze néhány képviselôvel. Igazi lápi és mocsári
vegetáció nagyon kevés található, éppúgy, mint
nyílt homoki gyep. Sajnos természetközelinek
tekinthetô erdô csak töredékesen, a Sóstói-erdô
egyes erdôtagjaiban található. Fenti élôhelyek
számos ritka, értékes, sok esetben nemzetközileg
is veszélyeztetettnek tekintett fajnak adnak ott-
hont. Ezek közül kiemelkedô értékûek például a
fehér zászpa, tôzegpáfrány, pompás kosbor,
magyar (homoki) csenkesz, kisfészkû aszat, ligeti
csillagvirág, epergyöngyike, valamint a vérfû
boglárka lepke, fekete harkály, kuvik, bölömbi-
ka, nagy kócsag, ürge, gyurgyalag, piroslábú
cankó, vidra, sisakos sáska.
Ezen természeti értékek jelenléte, és veszélyezte-
tettségük mértéke önmagukban is indokolják a
velük való törôdést, de mindezek mellett még
számos egyéb érv van, amely szükségessé teszi a
természetvédelmi fejlesztéseket.
A vadon élô növény- és állatfajokat helyileg, or-
szágosan és globálisan éppen úgy meg kell ôriz-
nünk, mint a fajok populációi által alkotott
bonyolult felépítésû és mûködésû társulásokat,

társulás-komplexeket, élôhelyeket. Csak így biz-
tosíthatjuk az eljövendô nemzedékek számára a
természetnek azt a sokféleségét és stabilitását,
amely az emberi lét gazdasági-kulturális-termé-
szeti alapjait jelenti. Egy táj annál gazdagabb, mi-
nél változatosabb, és annál stabilabb, minél ter-
mészetesebb ökológiai folyamatok zajlanak ben-
ne, minél nagyobb területen. A természeti terü-
letek a porszennyezés természetes akadályai, a
város levegôjének szûrôi. A természeti területek,
azaz a külterületi gyepek, nádasok, természet-
szerû erdôk, vagy tavak jó oktatási és kutatási
lehetôséget biztosítanak, amelynek szerepe Nyí-
regyháza iskolavárosi funkcióival együtt emel-
kedni fog. Az EU csatlakozás elôtt és után egyre
inkább áthelyezôdik a hangsúly a termelési támo-
gatásról az egyéb földhasználati támogatásra. Az
EU elsôsorban nem a szántás-vetést, hanem az
alternatív földhasználatot támogatja. Magyaror-
szágon több millió hektárt kell majd a csatlakozás
után a termelésbôl kivonni. A Nyíregyháza kül-
területén fekvô gyenge gazdasági értékkel bíró
természeti területek tulajdonosai lépéshátrá-
nyukból lefaraghatnak a megjelenô új támogatási
rendszerekkel. A természetvédelem jelenléte erô-
síti az öko- (vagy bio-) gazdálkodásra átállók esé-
lyeit is. A táj, amiben élünk, visszahat emberi
egészségünkre, így meghatározza a külterületek-
hez munkájával, szabadidô eltöltésével, vagy lak-
helyével kötôdô lakosok testi-lelki jólétét.
Ennek megfelelôen kívánatos lenne, hogy az ér-
tékesebb és a kevésbé értékes természeti terü-
letek kiterjedése növekedjen (vagy legalábbis ne
csökkenjen), állapotuk javuljon, s mindezek által
természeti értékekben gazdagodjon Nyíregyháza.
Ennek megoldási lehetôségeirôl lapunk követ-
kezô száma ad áttekintést.

Összeállította: Rév Szilvia

A csatornák folyamatosan leszívják a
területrôl a vizet, emiatt drasztikusan
kiszárítják a környezô élôhelyeket
(Orosi fás legelô)

Tájhasználat: nádaratás (Nyírjes szik)

A horgásztavak létesítése is jelentôsen
csökkenti a környezô terület talajvizét,
ezzel kiszárítja és tönkreteszi 
az élôhelyet

. . . . . . . . . . . védjük a természetet . . 
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Egyesületünk a Phare Access 2001 program keretén
belül a Nyíregyházi kertvárosi övezetekben kom-
posztálással kapcsolatos iskolai elôadásokat tartott
a tavasszal. Az elôadásokat követôen úgynevezett
„komposztpartik"-ra is meghívtuk az orosi és kertvá-
rosi kiskerttulajdonosokat.

Szeretnénk, ha ez a természetes hulladékkezelés újra minden-
napjaink részévé válna …melyet napjainkban neveztek el kom-
posztálásnak (gondolok itt nagyanyámra, aki kezembe adva a
krumpli-héjjal teli vedret, azt mondta: „vidd ki az udvar végibe,
dobd rá a szemétdombra…“ mit sem gondolva, hogy ô környe-
zettudatos életmódon „komposzthalmot“ készített. Kis írásunk-
kal szeretnénk segíteni mindenkit aki gyorsan, jó minôségû kom-
posztot akar készíteni kiskertjében.

Hulladékcsökkentés komposztálással
A komposzt tulajdonképpen mesterséges humusz, ami a
növények számára nélkülözhetetlen tápanyagokat tartalmaz. 

A komposztálás célja: 
• a hulladékmennyiség csökkentése (Hazánkban egy átlagos
állampolgár évente körülbelül 300 kg hulladékot termel. Ennek
kb. 30%-a olyan szerves anyag, amely komposztálható.)
• a talaj javítása; a háztartásban, a kerti munkák során keletkezô
szerves eredetû hulladékokban lévô tápanyagok visszajuttatása a
talajba.

Miért jó a talajnak a komposzt?
• a komposztban lévô humuszanyagokban a tápanyagok olyan for-
mában vannak jelen, hogy azt a növények könnyen fel tudják venni
• javul a talaj szerkezete, ami segíti a levegôzését
• sötét színe segíti a talaj felmelegedését
• vízmegkötô képessége következtében javul a talaj vízháztartása
• nô a talaj biológiai aktivitása

Mi kerülhet a komposztálóba? 
• a konyhából és a háztartásból: a zöldség- és gyümölcs hul-
ladékok, tojáshéj, kávé- és teazacc, hervadt virág, szobanövények
elszáradt levelei, virágföld, fahamu (max. 2-3 kg/m3), növényevô
kisállatok ürüléke a forgácsalommal együtt, toll, szôr, papír (se-

lyempapír, tojásdoboz feldarabolva), gyapjú-, pamut és lenvá-
szon (jól feldarabolva).
• a kertbôl: levágott fû, kerti gyomok (virágzás elôtt), falevél,
szalma, összeaprított ágak, gallyak, elszáradt egynyári virágok,
palánták, lehullott gyümölcsök, istálló- és baromfitrágya, fa-
forgács, fûrészpor. 
Mi nem kerülhet a komposztálóba?
• festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék
• szintetikus, illetve nem lebomló anyagok (mûanyag, üveg,
cserép, fémek, porszívó gyûjtôzacskó)
• az ételmaradék, hús, csont – bár ezek lebomlanak - ne kerül-
jenek a komposztálóba  a kóbor állatok, rágcsálók és a fertôzést
terjesztô legyek miatt
• fertôzött, beteg növények
• húsevô állatok alma - szintén a fertôzés veszélye miatt

A komposztálás folyamata és feltételei
Oxigénellátás
A komposztálás alapja a jó oxigénellátás. Ha a nyersanyag leve-
gôtlenné válik, nemkívánatos baktériumok szaporodnak el ben-
ne, melyek tevékenysége folytán a komposzt bûzlô, rothadó
masszává válik, és ez teljesen értéktelen. Ezért fontos a levegôs
tárolóhely biztosítása és a lazító anyagok (szalma, ágnyesedék)
bekeverése. A komposzthalmot sohasem szabad gödörbe rakni, és
biztosítani kell a jó vízelvezetést!

Nedvességtartalom
A víz is igen fontos tényezô. Ha kevés a nedvesség, akkor a mikro-
organizmusok szaporodása megáll, a lebomlás nem indul be
vagy abbamarad. Ha túl sok a víz, akkor kiszorítja a részecskék
közötti térbôl a levegôt, és nem lesz elegendô oxigén a rendszer-
ben. A szerves anyagok bomlása rothadássá alakul, ezt a kelle-
metlen szag jelzi. 

Megfelelô tápanyagtartalom (C/N arány)
A mikroorganizmusok jó életmûködéséhez megfelelô meny-
nyiségû szénre és nitrogénre van szükség. (25-30-szor több szénre
van szükségük, mint nitrogénre) 
Minél többféle anyagot keverünk össze, annál biztosabb, hogy jó
minôségû humuszt kapunk végtermékként.

Komposztálás a családban

. . . idôszerû . . . . . . . . . .
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A komposztálás lépései
1. Gyûjtés
Konyhai zöldhulladékaink gyûjtéséhez használjunk egy
megfelelô nagyságú tárolóedényt, lehetôleg fedôvel, amit nyáron
ajánlatos naponta, télen hetente a komposztálóba üríteni.
2. Aprítás
A gyorsabb lebomlás érdekében ajánlatos a komposztálóba
kerülô anyagokat 5 cm-nél kisebb darabokra aprítani. 
Egyesületünk ALKO-2500 típusú aprítógépe kölcsönözhetô
(500Ft/nap)!!!
3. A komposztáló feltöltése 
A komposztáló aljára tegyünk valamilyen durva anyagot, pl.
faaprítékot, hogy a levegôzést alulról biztosítsuk. Erre - ha már
korábban készítettünk komposztot – rakjunk egy keveset, a folya-
mat gyorsabb beindításához. Erre rétegezzük a konyhából és a
kertbôl kikerülô különbözô fajtájú szerves hulladékokat. Zöldebb,
nedvesebb, nitrogénben gazdagabb hulladékra fásabb, szárazabb,
tehát szénben gazdagabb anyagokat rétegezzünk.
A rétegek közé adalékanyagokat (földet, aliginitet, vagy agyag-
ásványokat bentonit, montmorillonit, kôzetlisztet, vagy szilikát-
ásványokat zeolitok, riolittufa) szórhatunk, melyek javítják a
komposzt minôségét. Ezek megkötik a helytelen kezelés miatt
keletkezô kellemetlen szagú gázokat. Savanyú talajoknál jó talaj-

javító a mészkô, a márga és a dolomit ôrölt formában. Gipszet
használhatunk szikes talajoknál, mert semlegesítik a lúgosságot.
A komposztálásnál nincs szükség különleges serkentô anyagra,
mivel földdel, illetve nem teljesen érett komposzttal ugyanolyan
jól beindíthatjuk a folyamatot. 
4. Keverés
Komposztkészítésnél fontos a keverés és az átrakás! A bomlási
folyamat elsô szakaszának végén (5-6. hét) keverjük jól össze a
komposztunkat. 
Hogy jobb minôségû komposztot kapjunk, a keverést 6-8 hetente
ismételjük. A keverések alkalmával a marokpróbával tudjuk elle-
nôrizni, és szükség esetén beállítani a nedvességtartalmat.

A komposzt felhasználása
A friss, 4-6 hónapos komposzt nagyon gyorsan hat, de csak a talaj
felszínén használható, pl. bogyósok, fák, cserjék, veteményesek
ôszi betakarására. Pázsit, valamint földkeverékek számára alkal-
matlan.

Az érett 8-12 hónapos komposzt lassan hat, kiváló talajjavító
tulajdonságokkal rendelkezik és földdel egyenletesen összeke-
verve fontos alapanyaga a cserepes- és balkonnövények, valamint
a veteményesek földjének. Rostálás után valamennyi növénykul-
túra számára felhasználható.

A komposztálás fô szabályai
• az alapanyagokat aprítsuk 5 cm-nél kisebb darabokra
• jó oxigénellátás   
• optimális nedvességtartalom
• megfelelô tápanyagtartalom (C/N arány)
• minél többféle alapanyag használata 
• a gyorsabb érés érdekében  a komposztot 

6-8 hetente keverjük össze 

További információ
E-misszió Környezeti Tanácsadó Iroda, 4400 Nyíregyháza,
Malom u. 18/a, Tel.: 42/423-818, tomoril@zpok.hu
Az Öko-Fórum Alapítvány kiadványaiból szerkesztve.

A komposzthalom Ennek oka: Mit tehetünk:
állapota:

Túl száraz: A saját felmelegedés vagy a száraz Célszerû átrakni, átforgatni és 
- korhadás leáll idô miatt sok víz párolgott el,  benedvesíteni, esetleg friss nedves
- szürke gombásodás a mikro-organizmusok tevékenysége leállt. anyagot hozzákeverni.

Túl nedves: Hosszú esôzés, vagy túl sok szerkezet Át kell rakni, száraz anyagot (fanyesedéket,
- kellemetlen rothadó szag nélküli anyag (fûnyesedék, konyhai hulladék) szalmát, száraz levelet) tegyünk bele. 
- barnás-fekete szín illetve kevés szerkezet-stabil anyag. Ha lehetséges, száraz komposztot 
- oxigénhiány keverjünk hozzá.

A korhadás elhúzódik: A fás anyag aránya túl sok Át kell rakni, és fûnyesedéket, 
- általában száraz a komposztban. konyhai hulladékot hozzákeverni. 
- az ászkák (köznapi néven A nagyobb darabokat fel kell aprítani.

pincebogár) fészekszerûen 
jelennek meg

Rothadó szag: Túl sok a szerkezetszegény Jól fel kell lazítani, összekeverni és 
- oxigénhiány (nitrogénben gazdag) friss hulladék. átrakni. Illetve ugyanúgy kell eljárni, 
- túl nedves, ragadós mint a túl nedves esetében.

Muslincák megjelenése Nedves, cukortartalmú hulladék van A friss hulladékot lazán bele kell keverni  
a komposzt tetején (romlott gyümölcs). a halomba, és levegôztetésre van szükség. 

Kerti földdel vékonyan takarjuk be.

A komposzthalomban leggyakrabban megfigyelhetô rendellenességek, azok okai és kezelésük.

Ne feledjük: A komposztot rendszeresen ellenôrizni kell!



. . .  . . akció . . . . . . . . . .

18
Süvöltô   

A Föld napja közeledtével mindig sok iskolából
keresnek meg bennünket, kérik, hogy tartsunk
elôadást, vigyünk vagy adjunk kiállítási anyagot,
szervezzünk vetélkedôt. Arra azonban nincs
módunk, hogy egy napon mindenhova elmen-
jünk. Ezért a kiállítás mellett egész nap elô-
adásokat tartunk a Polgármesteri Hivatal Krúdy
Termében, ahová iskolásokon kívül várjuk a la-
kosságot is. Minden elôadás után tesztet tölte-
tünk ki a gyerekekkel, és a beküldôk között 3 fô
részére márokpapi nyári táborozást sorsolunk ki. 

PROGRAM:
10.00–17.00: Kiállítás (Kossuth tér)
09.00–15.30: Elôadások (Polgármesteri Hivatal 

Krúdy terem; témák ld. lent)
10.30–11.00: A Mesekert Bábszínház 

„Állatmesék“ címû elôadása 
15.00–18.00: Beltine együttes – 

ír zene és táncház (Kossuth tér)
Közben: 15.00: „KukArt“ és „Zöld otthon“

pályázatok eredményhirdetése 
(Kossuth tér)

Ovisoknak a bábjáték mellett foglalkoztatással is
igyekszünk kedveskedni:
10.00–12.00 és 14.00–16.00 óra között Varga
Erika óvónô biztosít érdekes programokat a
gyerekeknek, idôjárástól függôen a téren vagy a
Polgármesteri Hivatal kistermében.

Elôadások:
09.00–10.00 Szatmár-beregi védett területek
10.30–11.30 Mindennapi szemétségeink
13.00–14.00 Állatvédelem a mindennapokban 
14.30–15.30 Helyi védett területek

Bár a terem nagy befogadóképességû, a torlódások
elkerülése és a szervezés hatékonysága érdekében
kérjük a tanárokat, tanárnôket, jelezzék elôre, melyik
elôadásra hány fôvel szeretnének jönni! A ren-
dezvényre mindenkit szeretettel várunk!

Lívia

Sokaknak kissé szokatlanul hangzik a nyíregyházi csapat neve,
hiszen a zenebarátok hozzászoktak már az angol vagy a magyar
elnevezésekhez a különbözô együtteseknél. A beltine (ejtsd: bjöl-
ten, jelentése: ragyogó tûz) az ír nyelvben a május hónap neve,
de egyben egy ôsi, a pogány idôkbôl fennmaradt ünnepé is. Nagy
tüzeket gyújtottak a régi írek a május elsejét megelôzô éjszakán,
és ezeket körültáncolva ünnepelték a nyár kezdetét.
A 2000. évben határozta el az együttes két alapító tagja –
Korponai Tibor és Zubály Sándor -, hogy jó lenne a közös zenél-
getéseket valami konkrét formába önteni. Társakat kezdtek keres-
ni olyan zenészek személyében, akiknek az ír-kelta muzsika irán-

ti lelkesedése, no meg persze a zenei tudása lehetôvé tenné egy
mûködôképes együttes felállítását. Molnár-Szabó Ildikó hegedûs
és Kiss Attila fuvolás-furulyás csatlakozása után készen állt az
újdonsült zenekar.  
Elkezdôdtek a próbák, majd következtek az elsô fellépések kisebb
klubokban, nagyobb rendezvényeken egyaránt. Attila egy év után
elhagyta a csapatot, helyére Nagy Veronika érkezett, aki furulyán
mûködik közre. Az egyre bôvülô repertoár lehetôvé tette, hogy
hagyományos ír táncok tanítására is sor kerülhet egy-egy buli
alkalmával. A táncokat Szilágyi Erika tanítja. 
A Beltine nemcsak ír zenét játszik. A koncerteken skót, angol,
wales-i, occitániai dallamok is felcsendülnek, tehát a hajdani
kelta világ szinte valamennyi területérôl hallhatnak muzsikát az
érdeklôdôk. A hangszerek széles skálája biztosítja a sokszínû
zenei hangzást. Megszólal a hegedû, az ír furulyák, a gitár, a
bendzsó, a mandolin, a tangóharmonika, és persze a hagyomá-
nyos ír dob, a bodhrán. (Tervben van a skót duda is!) Mindezek
a hangszerek teszik lehetôvé, hogy az ír kocsmadalok vidám rit-
musai pörgessék fel a hangulatot, vagy éppen egy XVI. századi
melódia varázsolja meghitté a légkört.

További információ a zenekarról: startadsl.hu/beltine

Beltine bemutatkozás:

Április 22. - Föld napja

Beltine-köszöntô:

Én vagyok a szédítô és a megtartó,
én vagyok a nyugodt és a szapora,
én vagyok a csend és én vagyok a dalnok,
én a forráshoz vágtató paripa.
Én vagyok a mátkapár és a nászágy,
én vagyok a ragyogó pavilon és a lakoma,
én vagyok a hajnali kórus és a szívverés,
én a cél, melyhez vezet minden ösvény pora.

Virágok leánya, nyiss ajtót,
Lelkek kovácsa, jöjj be.
Hozta Isten a növekvô erôt,
Hozta Isten az idei Nyarat.
Bimbóban és virágban utazol,
Gyümölcsben és illatban érkezel.
Áldott Beltine,
Borítsd lángba minden élô lelkét!

Kép: Kelta kereszt Skóciában

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Mi az elsô dolga Önnek, kedves Olvasó, ha haza-
megy? Talán egy kis szusszanás után nekilát a
házimunkának, vagy kertészkedésnek? Elkezd
tanulni a gyerekkel, vagy keres valami elfoglalt-
ságot, amivel ki tud kapcsolódni? Játék, beszél-
getés, olvasgatás? Vagy mindenekelôtt a TV
távirányítója után nyúl a keze? 
Sajnos sokak életében a TV majdhogynem köz-
ponti szerepet tölt be, és elsôszámú kikap-
csolódási lehetôséget látnak benne. Tény, hogy
általa kitárul elôttünk a világ, rengeteg hasznos
információhoz, tudáshoz jutunk, szórakoztat,
megríkat és megnevettet minket. Azonban –
mindamellett, hogy a jóból is megárt a sok – jócs-
kán vannak nem kívánatos következményei is.
Hiszen egyre agresszívebben és alantasabb
módon próbálja meg befészkelni magát a min-
dennapjainkba. A csatornák igyekeznek ránk zú-
dítani és rászokatni a nézôt mindenféle igényte-
len, haszontalan, vagy káros hatású mûsorra. Pe-
dig enélkül is hordoz magában veszélyt a TV-
nézés, ugyanis egyes kutatások szerint függô-
séget okozhat. A PONT Kiadó „Tévé elôtt –
védtelenül?“ címû kiadványában, Vekerdy Tamás
írásában olvasható a következô eset. Egy, a 70-es
években Németországban végzett kísérlet
tanúsága szerint a TV bizony függôséget okoz.
Fizetségért cserébe családoknak néhány hetet,
hónapot tévézés nélkül kellett tölteni, ennek
érdekében elvitték a TV-jüket, és ôk kötelezték
magukat arra, hogy máshol sem fognak tévézni.
A kezdéskor készített interjúkból az derült ki,
hogy a kísérletben részt vevôk örömmel néztek
elébe annak, hogy végre megint hódolhatnak a
rég elfelejtett szórakozásoknak: színházba men-

nek, csónakáznak, kirándulnak, olvasnak, stb. Az
adott idô letelte után azonban kiderült: a tervek-
bôl semmi se lett, helyettük jöttek a megvonási
tünetek: levertség, tétlenség, fejfájás.
A televízió olyan mértékben beleavatkozhat a
családok életébe, hogy szinte elszigeteli egymás-
tól az embereket. A túlzott tévézés gátja az igazi
jó beszélgetéseknek, a közös tevékenységeknek,
különösen ott, ahol egy családban több helyiség-
ben is van készülék. Az sem helyes, ha bébiszit-
ter funkciót is tulajdonítunk neki. Bár könnyû
megoldásnak tûnik, ha elé ültetjük a gyereket,
mert addig se kell vele foglalkozni, csakhát
mégsem jó. Egyrészt, mert a kisgyereknek óriási
mozgásigénye van, és ezt, ha sokat ül a képernyô
elôtt, nem tudja kielégíteni. Másrészt pedig jól
tudjuk, hogy ma már napközben is rengeteg
erôszakot, agressziót láthat, nemcsak rajzfilmek
formájában, és ezek frusztrációt, agressziót
válthatnak ki belôle is. 

Természetesen senkit sem akarok rábeszélni ar-
ra, hogy dobja ki a TV-jét, csak okosan kell „hasz-
nálni“. Nem szabad hagyni, hogy eluralkodjon
rajtunk és kényszeres TV-nézôvé váljunk. A
gyerekeknek is mutassuk meg, hogy el lehet töl-
teni az idôt egyéb módokon is, értelmesen,
hasznosan, szórakoztatóan. 
Kedves Olvasó! Próbáljon ki egy hetet TV nélkül,
és gyôzôdjön meg róla, hogy amellett rengeteg
más jó idôtöltési lehetôség van, sôt! Elôször
lehet, hogy furcsa lesz és hiányozni fog. Hama-
rosan azonban észrevesszük, mennyi idônk lesz
egymásra, és visszajönnek a régi jó közös és e-
gyéni tevékenységek. Lesz idô beszélgetni egy-
mással, játszani, belemélyedni egy jó könyvbe,
sakkozni a szomszéddal, vagy kirándulni egy
nagyot, netán meglátogatni egy régen látott jó
barátot. 
Már kezdheti tervezni a programot, mi mindent
fog csinálni április 19-25. között, a nemzetközi
Tévézésmentes héten!

Lívia

Rabok vagyunk?

József Attila

PERC

Dalol a madársereg,
Hogy az erdô zeng belé,
Maszatos parasztgyerek
Inal a folyó felé.
A Nap is süt melegen,
Tüzesíti a leget,
Nem is látni az egen
Pici keskeny felleget.
A parasztgyerek hevül,
A folyóparton ledül,
Homokon gurul tovább,
Kavicsot fog, jó lapost,
A folyóba dobja most
S fütyörészve áll odább.

1922.
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Délutánra jár az idô, de az iskolánk környéke
még hangos a gyerekek zsivajától. Végtelen a
jókedv a téli örömökre áhítozó gyerekek között,
mert nagy pelyhekben szálldogál a hó. Arra gon-
dolunk, hogy bárcsak a téli vakációban hullott
volna ilyen gyönyörûen és sokáig vidékünkön a
hó, amely még nagyobb lehetôséget biztosított
volna számunkra a téli vakáció felejthetetlen
élményeihez.

A hóesés azonban nem csak örömökkel jár,
hanem munkát is ad az embereknek. Közöttük az
ifjú természetbarátoknak is. Ôk tudják, hogy
ezekben a napokban még jobban oda kell figyel-
niük az általuk kihelyezett madáretetôkre. Az
odaszokott madarak várják az eleséget, a róluk
való gondoskodást.
Bár még javában tart a tél, amikor e sorok papír-
ra vetôdnek, és a gyerekek figyelme a téli örö-
mökre összpontosul, de a természetbarátaink a
nyárra is gondolnak már. Hogy miért? Mert ma-
guk mögött hagyva az óévet, és belépve az új esz-
tendôbe, ôk is elvégzik a mérlegkészítést: milyen
nyári élményekben volt részük az elmúlt évben,
és milyen álmuk valósulhat meg a következô nyá-
ron. Az elôttük álló nyári táborozás lehetôségeit
még a nehézségek és a gondok ködfátyola borít-
ja, de nem adják fel a reményt, sôt, erôt merí-
tenek a tervezgetéshez a 2003-as nyári táborozás
felejthetetlen élményeibôl.
Azt szokták mondani, hogy a jólét örömeit csak
azok tudják igazán értékelni, akik nem mindig él-
nek benne, csak ritkán részesülnek belôle. Ha-
sonló a helyzet a nyári táborozások esetében is.
Azok a gyerekek jobban ráéreznek, tovább meg-
ôrzik magukban a táborozás igazi élményeit, akik
mostoha életkörülmények közül és csak ritkán
„csöppennek“ bele a táborok tarka, élménydús
világába. Különösen emlékezetesek a határon

túli gyerekek számára az anyaországban eltölött
nyári táborozások. Bár ezen a téren sem szabad
általánosítanunk.
Az elmúlt 8-10 év alatt a Tisza-parti Szalókáról
már több gyerek is eljutott nyaranta Magyar-
ország valamelyik vidékére. Talán egyszer azt is
megtudhatjuk, rájuk milyen hatással volt a honis-
meret és meddig ôrizték a tábori élményeket.
A Szalókai Általános Iskola ifjú természetbarátai
közül 2003 nyarán is eljutott 4 gyerek az anya-
országba. Köszönet ezért a Somosi Környezet-
nevelési Központ illetékeseinek és Molnár Zoltán
vezetônek. Az ôk emberséges hozzáállására is
szükség volt ahhoz, hogy a kárpátaljai gyerekek
eljuthattak a Karancs-Medves gyönyörû tájaira, és
egy hetet tölthettek a Medves Hotel faházaiban.
Az emlékekben gazdag és természetvédelmi ta-
pasztalatokat nyújtó táborban a somosi házigaz-
dákon kívül a Kárpát-medence különbözô régió-
iból vettek részt természet- és környezetvédô
csoportok. Így a résztvevôk között voltak: az
erdélyi Lupény és Oltszem, a felvidéki Fülek, a
kárpátaljai Szalóka, a délvidéki Ada és Bácskato-
polya, az anyaországi Salgótarján, Rudolftelep,
Mezôberény és Budapest természetbarát „képvi-
selôi“. Olyan színes volt a paletta, hogy egy hétig
a Kárpát-medence magyar gyerekei az országha-
tártól függetlenül élhették meg a barátság és az
együvé tartozás felejthetetlen érzéseit.
A barátkozás, a játék, a szórakozás mellett fontos
szerepe volt a komoly természetismereti munká-
nak is. Voltak tudományos elôadások, vetélke-
dôk, népi kézmûves foglalkozások, terepmun-
kák; íjászbemutató, lovaglás és éjszakai túra is.
Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy mindez cso-
dálatos volt. És merem (merjük) remélni, hogy
lesz még lehetôségük a szalókai és más kárpátal-
jai természetbarátoknak a Karancs-Medves, vala-
mint az anyaország más gyönyörû tájaira eljutni
és természetvédelmi tapasztalatokat gyûjteni.
Már este lett, mire az írás végére értünk. Kint
ekkorra már elhalt a gyerekzsivaj, csend ült a téli
természetre. A hó viszont még hull szakadat-
lanul, a gyerekek nagy-nagy örömére. De eljön a
tavasz, eltûnik a hó. Majd jön a nyár és vele a
vakáció. Reméljük, újra lesznek olyan önzetlen jó
emberek az anyaországban, akik „bearanyozzák“
a kárpátaljai ifjú természetbarátok nyári vaká-
cióját.

Orosz Kálmán, pedagógus
Szalóka, Kárpátalja, Ukrajna

Bacskai Adrienn, 5. osztályos természetbarát

A két nyári vakáció között
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Egyesületünk harmadik alkalommal indította el ja-
nuárban internetes vetélkedôjét, amely igen nagy
népszerûségnek örvend a diákok körében (107
csapat jelentkezett az ország minden részérôl). 

A vetélkedô nyertesei 1 hetes nyári táborozást nyernek Márok-
papin a Beregi Tiszaháton az Egyesület táborában, ahol tovább
bôvíthetik ismereteiket. Sajnos, aki most értesül a vetélkedôrôl, az
már nem vehet részt a játékban. De aggodalomra semmi ok,
ugyanis a Tipp újságban a közeljövôben jelenik majd meg egy
hulladékos rejtvénysorozat amire szívesen várjuk a jelentkezôket.  
Igyekeztünk olyan feladatokat kitalálni, amelyek nem igazán
szokványosak. Ilyen volt az elsô fordulóban a 2025-ös hírek
megszerkesztése. Nagyon fantáziadús és elgondolkodtató megol-
dások érkeztek. Ezeket szeretném megosztani veletek.

Szerkesszétek meg a 2025-ös év híreit! 
Hogyan képzelitek el a jövôt?
Írjatok 7 pozitív és 7 negatív hírt a nagyvilágból. Gondoljatok
környezet- és természetvédelmi dolgokra is. Legyetek minél
ötletesebbek!

A változás éve!? Az elmúlt év számos negatívuma mellett néhány
elônyös természet- és környezetvédelmi változásról is beszámol-
hatunk. Ezeket nagyrészt az emberek fokozott figyelme tette
lehetôvé. Ezúton is szeretnénk nekik köszönetet nyilvánítani
Földünk védelméért tett erôfeszítéseikért. Azonban sajnos még
mindig állnak elôttünk megoldásra váró problémák. • A 19.
században megindult az esôerdôk értékes fáinak (mahagóni,
kaucsukfa, brazilfa) kitermelése, amely azonban csak a 20. szá-
zad 60-as éveiben gyorsult fel. Így Amazónia, az úgynevezett
„zöld pokol“ szinte már teljesen eltûnt. Ekkor építették meg a
Transamazonicát, az Amazonas-medencét nyugat-keleti irány-
ban átszelô autóutat, ami felgyorsította az amazóniai esôerdôk
pusztítását. A betelepülôk sok 1000 négyzetkilométernyi esôerdôt
égettek fel, hogy legelôkhöz, termôföldekhez jussanak. Csakhogy
az esôerdôk területe alkalmatlan volt a mezôgazdasági mû-
velésre: a talaj pillanatok alatt leromlott, hosszútávon még legel-
tetésre sem volt használható. A farmerek viszont nem tágítottak;
évrôl évre több 1000 hektárnyi esôerdôt vágtak ki tüzelôfának a
néhol hatvan méter magasságig nyújtózkodó esôerdôkbôl. A
rendkívül sûrû, buja növényzet hihetetlenül sok élôlénynek adott
otthont. Több ezer növény- és állatfajt irtottak ki, közülük jó
néhány még a tudomány számára is ismeretlen volt. Ezek a fajok
sajnos pótolhatatlanok, az eredeti esôerdô hihetetlen gazdag
élôvilága (nagy biodiverzitása) nem egykönnyen alakul ki újra.
De azért mi reménykedünk: az ôserdô pusztításának folyamata
lelassult az elmúlt években a fenntartható fejlôdés eszméjének
megvalósításával, és az eddig földmûvelésbôl élô lakosok ma
fatelepítéssel és idegenvezetéssel keresik kenyerüket. Fellendült az
ökoturizmus, és ma már Brazília egyik fontos bevételi forrása lett.
Ugyan 2010-ben Brazília területének már csak 5 %-a volt esôerdô,
ez idénre – 2025-re – 8%-ra nôtt. Ez a fejlôdés remélhetôleg a
jövôben is folytatódik. • Bár az amerikai gazdaság 2010-ben

történt összeomlása és a 2020-ban Budapesten tartott európai
környezetvédelmi csúcs határozatainak eredményeképpen roha-
mosan csökkent az üvegházgázok (metán, szén-dioxid) kibo-
csátása, nem sikerült megállítani a globális felmelegedés folya-
matát. • Ennek következményeként a jégsapkák teljesen felol-
vadtak idén nyáron, és a tenger elborította Amszterdamot és
Velencét. Így fontos történelmi emlékek vesztek el, amelyek pótol-
hatatlanok az emberiség számára. • A felmelegedés egyik legsú-
lyosabb hatása az Észak-atlanti (Golf)-áramlás irányában és
erôsségében érzékelhetô változás. Ezt az óriási folyamot idáig az
állandóan fújó nyugati szél tartotta mozgásban. Ez a meleg
tengeráramlás (amely környezetéhez képest melegebb vizet szál-
lított) mindeddig a brit szigeteket fûtötte. Az idáig északkelet felé
áramló víztömeg mára azonban már északnyugati irányúra vál-
tozott, és ezzel jelenleg Észak-Amerikát fûti, azon belül a Lab-
rador félszigetet, Baffin-szigetet és Grönlandot nagyobb mérték-
ben, még a Hudson-öbölig is érezhetô hatása. Ezáltal részben
megváltozott az amerikai kontinens bizonyos részeinek éghajla-
ta, és számos faj, mely a hidegebb éghajlathoz szokott, elván-
dorolt vagy kihalt. • Másrészt Anglia már nem részesül a Golf
áramlat melegítô hatásában, és ennek köszönhetôen a szigetcso-
port átlagos középhômérséklete 2°C-al csökkent, ezzel befolyá-
solva az ott élô növények, állatok és emberek életvitelét. Például
Skóciában valamint Észak-Angliában mélypontra jutott a mezô-
gazdasági termelés. A hideg miatt már az árpa sem hoz termést,
és így a hagyományos whiskygyártás is veszélybe került. Dél-
Angliában pedig rohamosan csökkent a turizmus hozta bevétel. 
• Az éghajlati övek elcsúsztak az elmúlt években, és emiatt több
nagy járványt (malária, tbc, EBOLA stb.) is át kellett élnünk,
mivel az immunrendszerünk kevésbé tudott ellenállni a szokat-
lan éghajlaton terjedô fertôzéseknek. • Különösen drámai a siva-
tagok terjeszkedésének egyre gyorsabb üteme. A Szahara déli
határa az elmúlt 40 évben ismét 200 kilométerrel tolódott délre.
2020-ra Afrika déli részét csaknem teljesen elborította a homok.
Az elsivatagosodás már 1977-ben a föld 37%-át fenyegette, ezért
az ENSZ környezetvédelmi szervezete (UNEP) akkor rendezte az
elsô nagy sivatagi konferenciát Nairobiban, ahol eltervezték a
Szaharát körülvevô hatalmas „zöld fal“ telepítését, amely idén
véglegesen befejezôdött. Habár sok szakember szerint zöld öve-
zettel nem lehet az elsivatagosodást
megállítani, mivel a sivatag akkor
keletkezik, ha kevés a csapadék, és
az, hogy éppen esik vagy szárazság
van az nem véletlen. Ennek ellenére
mi azért úgy gondoljuk, hogy igaz a
természet kiszámíthatatlan, és az
emberek nagyban befolyásolják
annak rossz irányba való fejlôdését,
ezzel a cselekedettel talán tudunk
változtatni annak végkifejletén.
Szintén eredménnyel kecsegtet új,
nemesített, homoktûrô növényzet
ültetése, mellyel újabb területeket
foglalhatunk vissza a sivatagtól. 

Hírek 2025-bôl
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• A legszembetûnôbb pozitív változás a szelektív szemétgyûjtés
széleskörû elterjedése. Ez a Föld valamennyi országában meg-
valósult, és így csökkent az értéktelen, lerakásra vagy égetésre
váró szeméthalom. Ez pedig az üvegházhatást okozó gázok
csökkenô kibocsájtásához is hozzájárult. • A veszélyeztetett
élôlények közül többet sikerült elszaporítani mesterséges beavat-
kozás segítségével (pl. orrszarvú, gorillafajok, kosborfajok stb.),
és több állat lekerülhetett a veszélyeztetett állatok listájáról. 
• A kôolaj és földgáz lelôhelyek kimerítésével új energiaforrá-
sokat kellett találni. Így a megújuló erôforrások kerültek elôtérbe:
a szélenergia szélesebb körben való hasznosítása és a H2 meghaj-
tású gépek valamint a napelemek elterjedése. Az elektromos
energiát is javarészt ár-apály- és szélerômûvekben állítják elô. 
• A mindennapok nélkülözhetetlen eszköze az autó. A mai
környezetbarát változata sokkal fejlettebb elôdjeinél, mivel nem
bocsát ki káros anyagokat, mert nagy érzékenységû napelemmel
üzemel. Mint minden jónak, ennek is megvannak a hátrányai.
Éjszakai használata nehézkes, mivel az energia-utántöltés a Hold
fényének változásával arányos. Felhôs idôben napszaktól függet-
lenül nagymértékben csökken az energiapótlás hatásfoka. Ilyen
esetekben csak a mobil feltöltô-állomások nyújtanak segítséget.
Sokszor halljuk, hogy ötven évvel ezelôtt minden sokkal jobb volt,
pedig nem csak a múltat kellene nézni! Ez alatt az év alatt is sok
pozitív változás történt. Ha összefog az emberiség, akkor
csodálatos dolgokat vihetünk végbe, megváltoztathatjuk a jövôn-
ket és gyermekeink jövôjét! 

Incy Wincy Spiders csapat

Jó reggelt kívánok, minden kedves hallgatónak!! Ma február 18-
a van, a Bernadettek ünneplik névnapjukat. Az idô csodálatos, a
strandolni vágyók örömére. A meteorológusok szerint 20-25 fok
várható. Szegednél a tenger 20 fokos. 10 és 14 óra között csak
magas faktorú fényvédô krémmel menjenek a napra. Most híre-
ink következnek: • elszabadult egy tevecsorda Szabolcs megyé-
ben, az állatokat szerencsére befogták • Skandinávia növelte
gyümölcs exportját • Magyarország a datolyatermelésben a vilá-
gon a 4. helyen áll • Megoldódott a sok éves vita a budapesti sze-
métlerakó helyérôl. A lakók beleegyeztek, hogy a Budapest mel-
letti településre épüljön • A felmérések szerint nô a népsûrüség  •
A kutatók szerint csökkent a freon mennyisége a légkörben • Új
kolibrifajt fedeztek fel az Antarktiszon • Magyarországon a pipa-
csot védetté nyilvánították, és még egy jó hír: 40%-kal csökkent a
napelemek ára az üzletekben. Híreinket hallották, máris követ-
kezik a kívánságmûsor.

Hárpiák csapat

Rossz hírek: • Kitört a 8. világháború • Becsapódott a Földbe egy
nagyobb átmérôjû meteorit • Nagyon nagy a környezetszennye-
zés • Sok állatfaj kipusztul az ember hanyagsága miatt • Min-
den növény kipusztul • Az ÓZONPAJZS kilyukad azért, mert az
emberek nagyon sok illatszert használnak • A fejlett technika
miatt kifogy a Földünk ásványkincse. 

Macskák csapat

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

ZÖLDÖVEZET
Vannak olyan fogyasztási cikkek, amelyek sem a saját egészségünkre, sem környezetünkre nem jelente-
nek veszélyt, mégis ismeretlenek… Ezen kívánunk változtatni! Az E-misszió Természet-és Környezet-
védelmi Egyesület fontos feladatának tartja, hogy a lakosság számára alternatívát teremtsen a környe-
zetünket károsító, Földünket és légkörét szennyezô termékekkel szemben.

Az Egyesület honlapján (www.e-misszio.hu) folyamatosan frissítjük a Zöldövezet boltban található ter-
mékek listáját, így az érdeklôdôk mindig naprakészen informálódhatnak a régi és új árucikkekrôl.

Elérhetôségeink:
Tel./fax: 06-42/423-818, 504-403, E-mail: gulyasedit@freemail.hu
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Malom u. 18/a. Nyitva tartás: H-Cs: 8-16, P: 8-13.30
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Jó barátok az erdÔbe!
Hol volt, hol nem volt, élt az erdô közepén egy medve család. Medve

mama két bocsát úgy nevelte, hogy vigyázzanak a fákra, bokrokra, virágok-
ra. Védjék meg a kisebb állatokat. Misi és Marci megfogadták tanácsát és
barátaiknak elmondták édesanyjuk kérését. Kora tavasztól késô ôszig Misi
és Marci járta az erdôt, egyik alkalommal séta közben sírást hallottak. Azt
hitték, nyuszika sír, mert elvesztette a répáját, hiszen többször elôfordult,
hogy sietségében elhagyta a talált répát. Mikor a bokorhoz értek, megle-
pôdve tapasztalták, hogy egy ôzike fekszik mozdulatlanul. Misi gyorsan
odahajolt hozzá, megkérdezte mi történt. Az
ôzike, akit Pöttyöskének hívtak, elmondta,
egy csapdába esett és eltörött a lába. Marci
rögtön futott Harkály doktorhoz, hogy Pöty-
työskének segítséget hívjon. Addig Misi leve-
lekbôl és szedett fûbôl puha ágyat készített,
hogy fájós lábát kényelmesen el tudja helyez-
ni. Az erdô lakói értesültek a balesetrôl, nyu-
szika répát, sünike almát hozott beteg barát-
juknak, róka koma vizet hozott egy nagy la-
pulevélben.

Harkály doktor gyógynövényeket szedett
farkas komával, mókuskával és Marcival. Szá-
raz ágakból készítettek sínt, és Harkály dok-
tor segítségével begipszelték Pöttyöske lábát.
Gyógyteát itattak vele, ami a fájdalmát csök-
kentette és álomba ringatta.

Az újdonsült barátai ôrködtek álmára, ügyeltek arra, hogy mindig
legyen friss víz és fû az ôzikének, mert szerették volna, ha minél hamarabb
játszhatna velük. Harkály doktor mindennap meglátogatta Pöttyöskét, e-
gyik alkalommal a gipszet is levette a lábáról. Pöttyöske örömében ugrálni
akart, de a doktor bácsi tanácsára óvatosan sétált a mezôn, míg a lába
ugyanolyan erôs nem lett, mint elôtte.

Egyik délután a tisztáson sürgés-forgás fogadta Pöttyöskét. Marcitól
megkérdezte, hogy mi ez a nagy készülôdés, mire azt válaszolta: – Gyûlést
fogunk tartani, hogy több ilyen baleset ne történjen az erdônkben. Sze-
retnénk ennek érdekében tenni valamit. Medve mama és medve papa volt,
aki a következô tanácsot adta: – Kedves erdô lakói, barátaink, szeretnénk,
ha még jobban oda figyelnénk az erdônk tisztaságára, ezért naponta min-
denki járja körbe lakhelyét, és szedje össze az eldobált szemetet!

Kijelöltek az erdô szélén egy helyet, ahová minden eldobált tárgyat, sze-
metet ezentúl oda fognak hordani. Pöttyöske megköszönte barátai segít-
ségét, hogy újra egészséges lett a lába és tud a virágos mezôn futkározni.
Felajánlotta, hogy fonott kosárkában szívesen elszállítja a szemetet, mert ô
a leggyorsabb futó az erdô lakói közül.

Az állatok boldogan éltek, hiszen újra tiszta környezetben élhetnek.
Pöttyöske pedig megfogadta, ha lesznek „gyermekei”, arra fogja nevelni ô-
ket, hogy védjék a környezetüket.

Az illusztrációt az ecsédi 
Richter Gedeon Általános Iskola 
3/a osztályosa tanulója készítette.

A mesét írta:  
Mihályiné Tasi Edit - 
óvodapedagógus
Munkahely: Kertvárosi
Tagóvoda
3000 Hatvan, 
Mészáros Lázár u. 49-51.
Korcsoport: „A” kiscsoport

A mesét 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



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

Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 
4400 Nyíregyháza, Malom u. 18/a
Tel.: 42/423-818, emisszio@zpok.hu, www.e-misszio.hu


