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Utazz velünk - Élmények
egy más világból...

Rajzpályázat

Szokás szerint újra megjelenünk és szervezkedünk a
legnagyobb vidéki fesztivál Zöld sátrában és Civil udvarában. Az esténként magával ragadó „jóöreg blues"
pihentetô hallgatása mellett számos elôadással, kiállítással, mókával és kacagással várunk mindenkit!

Ha azt hallod Irán, nem tudod, mihez kezdj. Teljesen semlegesnek hat, onnan nem jönnek terroristahírek, nincs semmi, amitôl megijedhetnél. Mégis
ott bujkál a félsz. Pedig semmi rettenetes nincs
benne. Az emberek barátságosak, kedvesek. Lassan
kezdik levetkôzni az évszázadok alatt beléjük
rögzült dogmákat, nyitottak a világi dolgok felé.

A Beszterczey Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
és az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi
Egyesület közös rajzpályázatot hirdet „Madaraink
védelme“ címmel. Témája: Környezetvédelem, madaraink védelme, természetjárás.

Bôvebben a 17. oldalon
Bôvebben a 15. oldalon

Bôvebben a 6. oldalon

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Pár héttel ezelôtt néhány napos túrát tettünk
az Erdélyben található Bihar-hegységben. A
hatalmas karsztmezô és a csodás virágok mellett a leginkább megrázó élmény az volt,
hogy mennyire szemetesek a táborhelyek és
az egész hegyvidék.
A felelôsség részben a helyi hatóságokat illeti,
hiszen egyáltalán nincs megoldva a szemétszállítás a területen. Az azonban, hogy Romániában nem megfelelô a szemétszállítás, nem
olyan meglepô - és talán kevésbé tartozik az
olvasókra -, hogy cikket kelljen neki szentelni. A felelôsség azonban nem csak a szemét(elnem)szállítóké, hanem a turistáké, akik
nem veszik a fáradságot, hogy rendet hagyjanak maguk után. Gondolhatnánk, hogy a
román turisták felelôsségérzete nem terjed ki
a szemétkérdésre. De tévednénk. Nem kellett
mélyreható hulladékanalízist végezni ahhoz,
hogy kiderüljön: a széthagyott szemét jelentôs része nem román termékek csomagoló
anyagából származik. Nem nehéz a kedves olvasónak kitalálni: igen, a széthagyott csomagolóanyagok magyar felirata hazai szemetelôkrôl árulkodott.
Többszörösen csalódnom kellett ismét: abban bíztam, hogy legalább a természetet szeretô turisták figyelnek a környezetükre, de
nem így van. Komoly szemléletformáló tevékenységre van még szükségünk, hogy valamit
is javuljon a helyzet. Abban is reménykedtem, hogy a cianidos aranybányákkal, lepusztult ipari üzemekkel teletûzdelt Románia
számára jó példával fogunk tudni elöljárni,
mint Európai Uniós ország. Hát így nehéz lesz.
Priksz Gábor

Ilyen volt...
bôvebben a 9. oldalon

ilyen lett!

. .

A környezettudatos fogyasztásért

REKLAMÁCIÓ
(avagy mit miért veszünk meg, a reklámoknak hála)

Íz és víz
Nyár van, dög meleg. Az embernek valósággal
kiég a torka, porzik a tüdeje. Valami megoldást
márpedig találni kell, hogy ne váljunk menten a
hôségfront áldozataivá! Nosza, irány az elsô bolt,
ahol a papot és fôleg a csapot hagyva ezer és egy
féle figyelemelterelô és másokat meggazdagító,
de amúgy mellékesen szomjat is oltó szer áll a tikkadozó tékozló rendelkezésére. Amik között egyre nagyobb tér jut bizonyos gyümölcskoncentrátumoknak. Koncentráljunk hát most mi is ôrájuk.
Mert az ivóvizet életünkbôl mindinkább kiszorító
üdítôitalok piacán az úgynevezett rostos levek
egy ideje beérték a csúcson a szénsavas italféleségeket. Elôszeretettel nyúlunk tudniillik a magukat természetesnek hirdetô, mi több, tôrôl
metszetten frissnek és elmondhatatlanul egészségesnek feltüntetô folyékony gyümölcskivonatokért, amik ama koncentrációtól és a hülyeségünktôl függôen a megfizethetôség különbözô
kategóriáit képezik. Persze, ha alaposabban
szemügyre vesszük a külsô borításukon kötelezôen elôírt „tartalomjegyzéküket“, általában rögtön ráébredünk: a legtöbbjük eleve nem is abból
van, aminek nevezi magát, esetleg nyomokban.
Az ôszilé és narancsnektár így leginkább sárgarépaitalnak, a cselesen csak ananász ízûnek titulált
izé almakivonatnak, míg a kékszôlô (a szobi recept szerint legalábbis) bodza- és szilvasûrítménynek tekinthetô. Elvégre mindegy is mi a helyettesítô, csak olcsóbb legyen a beszerzési piacon a
vágyaink tárgyát képezô bázisnövénynél.
Ez persze inkább csak a lének és nektárnak titulált termékekre vonatkozik, hasonló turpisságot a komolyabb készítôk már nemigen engednek meg maguknak. Ôk ehelyett a magakelletés
látványosabb és hangzatosabb formáit választják:
a vizuális hadviselést!
A szem - és rajta keresztül az agy, mint legfôbb
döntéshozó - elkápráztatásában személy szerint
nekem a Golden Valley, magyarán az Arany
Völgy a kedvencem. Ehhez képest a „magyar tenger“ völgyekkel alig-alig szabdalt déli partját vélem felfedezni a tapinthatóan, mi több, harapni-

valóan valóságos gyümölcsillusztráció alatt, közvetlenül a hozzáadandó cukrot és tartósítószert
letagadó mondat után. Mindegy, az aranyló
völgy, mint védjegy, sokkal kifejezôbb – bár jobban belegondolva nincs semmi értelme (hiszen a
völgyhatás lényege, hogy oda kevésbé süt be a
nap), és hát az Aranypart ugyanúgy megtette volna, amibôl a déli oldalon akad is egy, úgy Siófoktól kezdôdôen. Csak ne hangozna olyan keresetlenül az angolok nyelvén... (Még a Shore-ról a
spór jutna az eszünkbe! Az pedig nemigen társul
a tudatalattinkban az arany csillogásával.)
De ez tényleg csak kekeckedés ahhoz képest, a
közlendôvel hogy’ el lehet játszani. Mert amit
nem kötünk mások orrára, azt ôk maguktól mibôl is találnák ki - amit viszont határozottan állítunk, sôt, nagyvonalúan tényként kezelünk, az a
megingathatókat maximálisan kielégíti mérlegeléskor. Arra gondolok speciel, hogy az egészségmániánknak címzett „ohne zukker“ és „nuku
tartósítószer“ felkiáltások amolyan bika elôtt lengetett vörös posztóként vonják el a figyelmet
azon egyszerû tényrôl, hogy egy ilyen rostos
akárminek mindig a víztartalma igazán kérdéses.
Így nyugodtan állíthatom, hogy az általam kínált
szomjoltó száz százalékig gyümölcslé, csak hát a
gyümölcs maga is elsôsorban vízbôl vala. (Ahogy
szoktam volt mondani, egy dinnye sem más, mint
víz és íz!) A külön kiemelt „PLUSZ“ és „100%“ –
mint divatos varázsigék - már csak fokozzák a
hatást és a nyálelválasztást, bebiztosítva mintegy
a pénztárnál kamatozó végeredményt.
A végkövetkeztetés pedig ezek után: bár kóstoláskor semmivel sem természetesebb és finomabb, mint a hûtôbôl elôbányászott bármely más
rostos-dobozos (kismama lévén a házban, adódott bôséges választék a kísérlethez), mégiscsak
Völgyünk vitte el az aranyat és a pálmát. Együttvéve: az Arany Pálmát! Amit ugye Cannes-ban
osztogatnak évrôl-évre a legszemrevalóbb filmalkotásoknak. Mert ahhoz mérten a Golden Valley
titka (trükkje?) is világos, mint a rajta ragyogó nap:
ami kívül szép, az már belül sem lehet annyira
rossz.
Más kérdés, hogy ez a szôke nôre és a megtévesztô mosolyú piaci almára nem mindig igaz.
Sötéth Szabolcs
(alias Técsi Zoli)
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Elôtte-utána
forrás: www.informed.hu
A reklámokat nézve ugyancsak könnyûnek tûnik
a lefogyás, elég csak megnézni az „elôtte–utána“
címmel hirdetett meggyôzô képeket. Egy televíziós újságíró utánajárt a reklámok mögött rejlô
valóságnak.
Kiderült, hogy háromféle módszerrel szokták
megtéveszteni a fogyasztókat. Vagy a fényképekkel manipulálnak, vagy a szakértô, akire hivatkoznak, valójában nem az, aminek látszik, és elôfordul, hogy nincs tudományos alapja a reklámok
állításainak.
A Hydroxicut egyik reklámjában például Marla
Duncan elmondja, milyen könnyen adott le 17
kilót. Az esetet kivizsgáló államügyész azonban
megtalálta ennek az okát – a nôt az „elôtte“ aláírással ellátott képen közvetlenül szülés után
fényképezték le.
Jó trükknek bizonyul a fogyókúra elôtti mesterséges hízlalás is. Mike Piacentino, egy volt súlyemelô a Xenadrine tablettát reklámozta. A férfi
bevallotta, hogy fizettek neki azért, hogy mértéktelenül egyen, és hagyja abba az edzéseket.
„Még azt is megmondták neki, hogy tolja ki a
hasát, vágjon elkeseredett grimaszt és lötyögôs
nadrágot vegyen fel az «elôtte« címû fénykép elkészítéséhez – mondja a vizsgálatban részt vevô
ügyvéd. Akkor abbahagyta a hízókúrát, Xenadrint szedettek vele, és naponta órákat kellett
edzenie, hogy visszanyerje régi formáját.“

- Etikátlan reklámok
Egy másik esetben olyan orvosok reklámoztak
egy készítményt, akik a saját betegeiknek nem
adnák ugyanazt a szert. Akkor miért támogatták?
Az ügyvéd szerint az ezer dollár, amit kaptak –
hivatalosan „egy forgatókönyv elolvasásáért“ –
talán szerepet játszhatott ebben.
Ez a termék legalább valódi orvosdoktorokkal
manipulált, az Alka Slim viszont egy kiropraktikával foglalkozó, és magát dr. Tom Morternek
nevezô, ám nem orvosi végzettségû „szakértôvel“ támasztotta alá hatását. „Ha az emberek valakinek a neve elôtt azt látják, hogy « dr.«, hajlamosak azt hinni, hogy az illetô orvos“ – teszi
hozzá az ügyvéd.
Van, hogy a súlycsökkenés mellé további orvosi
csodákat is ígérnek, ránctalanító, bôrfeszességelôsegítô, memóriajavító tulajdonságokkal ruházzák fel a terméket. Az Ultimate HGH reklámjában
az a botrányos utalás is elhangzik, hogy a rákot is
gyógyítja. Egy másik termék 200 fôs klinikai kísérletre hivatkozik, holott ilyet soha nem végeztek el.
Ezek a reklámok az igazság kis részelemeit kiragadva, félrevezetô információcsokrot nyújtanak
át a fogyasztóknak. Soha ne feledjük: a hirdetôk
igen mélyre tudnak süllyedni annak érdekében,
hogy eladják nekünk a csodaszert. Pedig az igazi
csoda a helyes étrend, a mozgás és egy jókora
adag szkepticizmus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ja! Amúgy a kóláról
Így igyatok kólát!
Házi praktikák... Ha azt hitted, hogy mindent tudsz a kóláról....

4

Süvöltô

1. Sok amerikai államban az autópálya-rendôrség két gallon
(8 liter) kólát tart a csomagtartóban - balesetek után ezzel
lehet a vért feltakarítani az útról.
2. Helyezzünk egy szelet rostélyost egy tál kólába –
két nap múlva nyoma sincs.
3. WC tisztításhoz: Öntsünk egy flakon kólát a WCcsészébe... Hagyjuk egy óra hosszat, hogy „az
igazi íz“ átjárja, majd öblítsük tisztára.
4. A kólában levô citromsav eltávolítja a foltokat
a porcelánról.
5. Krómozott lökhárítók rozsdátlanítására:
dörzsöljük be a lökhárítókat kólába mártott
alufólia darabokkal.
6. Akkumulátor huzalvégzôdéseinek rozsdátlanítására: öntsünk egy flakon kólát a huzalvégzôdésekre, és a rozsda szétpezseg.

7. Berozsdált csavar lazítására: pár percig szorítsunk kólába
áztatott rongydarabot a rozsdás csavarhoz.
8. Zsír eltávolítására ruhanemûbôl: öntsünk egy flakon kólát a
zsírpecsétes ruhára, adjunk hozzá mosószert, majd szokásos
módon mossuk ki. A kóla segíti a zsírfoltok feloldódását. A
szélvédôre rakódott szennyezôdést is letisztítja.
9. A kóla aktív összetevôje a foszforsav, pH értéke 2.8. Egy szöget
körülbelül négy nap alatt felold.
10.A kóla szirupot (koncentrátumot) szállító teherautókat a
súlyosan maró hatású anyagoknál használt „Veszélyes
Anyag“ megkülönböztetô jelzéssel kell ellátni.
11.A kólaszállítók húsz éve kólát használnak teherautóik
motorjának tisztítására!
12.Megköti a kalciumot, nem engedi beépülni a vérbôl
a csontokba, izmokba, a porcképzôdést gátolja és ha nincs
a vérben elegendô mennyiségû, ami kering és meg tudná
kötni, hát akkor szerez magának, vagyis elkezdi kioldani a csontokból!!!

. . . . . . . . . . .

ajánló

. . .

KÖNYVAJÁNLÓ
MEDDIG VAGYUNK? Válogatott írások a Védegylettôl
(szerkesztette Vay Márton)
Idén tavasszal volt négy éves a Védegylet, azaz olyan korba lépett,
amikor már jogosnak tûnik egy kis összegzés, visszatekintés. E célt
szolgálja ez a gyûjteményes kötet, amelynek nagy részét a Védegylet munkatársainak a hazai sajtóban napvilágot látott publicisztikái teszik ki. Már a megjelenések helye is árulkodó a szervezetre nézve: ugyanúgy szerepelnek cikkek a Népszabadságból vagy
az Élet és Irodalomból, mint a Magyar Nemzetbôl vagy a Heti Válaszból; jelezvén, hogy a Védegylet nem sorolható egyik politikai
szekértáborhoz sem. A kötet egyik különlegessége, hogy a publicisztikák többségének szerzôi változatát tartalmazza, amelyek
néhány ponton eltérnek az újságban megjelent verziótól. Megtalálhatók a könyvben olyan írások is, amelyek eredetileg kisebb
fórumokon - leginkább a www.indymedia.hu hírportálon - jelentek meg (ilyen például a kötetet záró frappáns „Nyilatkozat“); sôt,
egy-kettôt itt olvashatunk elôször (pl. a „Mi az ökológiai politika?“
címût Lányi Andrástól). A publicisztikák mellett néhány fontos
nyílt levelet, illetve rövid állásfoglalást tartalmaz még a kiadvány.
Noha a tartalomjegyzékbôl elsô pillantásra nem derül ki, az írások
témakörök szerint csoportosítva követik egymást (a könnyebb
áttekinthetôség érdekében talán érdemes lett volna fejezetekre
tagolni a kötetet), jól tükrözve az egyesület fô tevékenységi köreit
(pl. jövô nemzedékek, globalizációkritika, Budapest, Zengô, EU,
ökopolitika stb.). Ajánljuk minden jelenlegi és leendô Védegyletszimpatizáns figyelmébe!
Takács-Sánta András (noran 2004, 240 oldal, 1800 Ft)
Beszerezhetô a Védegylettôl /Protect the Future/ H-1051 Budapest,
Nádor utca 32. T/F.: (36-1)269-1243 www.vedegylet.hu ,
valamint a nagyobb könyvesboltokban.
Forrás: zoldirodalom@zpok.hu
A zoldirodalom@zpok.hu levelezôlistán olyan kiadványokat
(könyvek, folyóiratok, civil szervezetek anyagai) ismertetünk, amelyek explicit módon foglalkoznak az ökológiai fenntarthatóság
témakörével.

Böszörményi Gyula: Gergô és az álomfogók
Jártál már Kóspallag közelében, a Bagoly-bükki-völgyben, a Nagyhideg-hegy lábánál? Ha nem, akkor csatlakozz képzeletben
Gergôhöz és családjához, akik éppen oda tartanak. Boglárka,
Gergô édesanyja meghívót kapott Hódfarok nénétôl a Vajákosok,
Táltosok, Énekmondók, Sámánok és Egyéb Révülôk
Találkozójára. A találkozó idejére a völgyet varázslatok zárják le, s
csak a meghívott vendégek juthatnak át azon. A Börzsönyben tartott összejövetelt azonban több dolog is fenyegeti: Monyákos Tuba,
az illegalitásba szorult lidércvihánc gerillák vezetôje társaival
együtt azon munkálkodik, hogy minél több borsot törjön a rendezvény résztvevôinek orra alá. Kobzos Béla, a környék fôvadásza,
elmaradhatatlan kísérôjével, Furdancs Pepével együtt észreveszi,
hogy valami nincs rendben az utóbbi idôben, és úgy dönt, végére
jár a dolognak. Ráadásul a találkozón az éjfekete varázslónô,
Holló egymás után álomfogságba ejti a Heteket, akik féken tartják
a Sárkányt, így ôrizve a világ egyensúlyát. Holló uralkodni akar az
álmokon és a való világban egyaránt. Egyedül Gergô állíthatná
meg. Gergô bárhogy kapálódzik ellene, rádöbben, hogy a
nehézségek elôl nem lehet kitérni. Szembe kell néznünk velük, ha
azt akarjuk, hogy ne gyötörjenek.
Az író megsebzett bolygónkról ír - és érte is. Ennek a könyvnek a
Sárkánya tulajdonképpen a megbántott, semmibe vett természet
metaforája. Olyan - mondják -, mint egy toporzékoló gyerek, akit
magára hagytak egy bevásárlóközpontban. Megrémült. Rombolni
kezd. Elnyelheti a Napot, lába nyomán árvíz, földrengés, betegség
támad. Nem gonosz, csak rakoncátlan. A regény mitikus világában
hét sámán ôrzi a Sárkányt a Táltos Világhálóval. De a "rossz
valóság" megrontotta ôket. "Üzleti révülésekbe" kezdenek, alkoholizálnak, nem vigyáznak. A Háló széthullik, a Sárkány kiszabadul. Gergônek meg kell másznia a Világfát, és meg kell küzdenie a szörnnyel. Szerencsére tudja, hogy mitôl retteg: például az
olajfoltos tengervíztôl, a hulladékhegyektôl.
Az Álomfogó színes, kavargó világba repíti olvasóját, de hétköznapi
gondjainkra ad választ. A könyv írója hisz abban, hogy "varázslat
nemcsak a mesékben létezhet", hanem például ott is, ahol a traktor kullog Kóspallag felé.

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

Felhívás!
Az osztrák „Plattform gegen Atomgefahr“, egy millió aláírást kíván összegyûjteni a nukleáris
energia kiváltását követelô petíciójához:
„Egymillió aláírás összegyûjtésével kívánjuk meggyôzni az európai országok vezetôit, hogy haladéktalanul hozzák meg az alábbi intézkedéseket:
• új atomerômû vagy más nukleáris létesítmény
építésének leállítása vagy megakadályozása az
Európai Unióban,
• a nukleáris energia Európai Unión belüli kiváltását célzó terv elkészítése,

• nagymértékû befektetések az energia-megtakarításba és a megújuló energiaforrások fejlesztésébe,
• az Euratom Szerzôdés eltörlése, amely közösségi forrásokból nyújt támogatást a nukleáris
energiának Európában.“
A kampány 2004. április 26-án, a csernobili baleset évfordulóján kezdôdött, és a tervek szerint a
következô évfordulóig fog tartani. Az aláírások
gyûjtése nemzetenként történik, anyanyelvû
petíció aláírásának lehetôségével csábítva a
szignálni vágyókat.
Segítsünk nekik! itt: www.atomstopp.at/1million
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Rajzpályázat
A Beszterczey Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület közös rajzpályázatot hirdet
„Madaraink védelme“ címmel. Témája: környezetvédelem, madaraink védelme, természetjárás.
Csontos Dóra, Derecske

Rézmûves Félix, Rézmûves Ramóna,
Rézmûves Kinga 6.o., Hencida

Feladat: Rajzold le azt a kedvenc madaradat, amelyikkel valamilyen különleges kapcsolatba kerültél, megfigyelted, esetleg segítettél rajta. A rajzod
mellé készíts egy rövid írásbeli beszámolót,
amiben elmeséled történetedet.
A pályázat feltételei: a pályázatra 9-14 éves korú
gyermekek küldhetik be munkájukat. Az alkotás
lehet rajz, festmény vagy bármely technikával
készített munka is, A/4-es vagy A/3-as méretben,
melyeket paszpartuzva kell elküldeni. Az alkotáshoz lezárt borítékban csatolni kell az írott betûvel írott elbeszélô fogalmazást is. A munkák hátoldalára kérjük feltüntetni a pályázó nevét,
életkorát, osztályát, az iskolai és levelezési címét,
valamint a felkészítô tanár nevét.
A beküldött pályamunkákat intézményünk kiállítási célból megtartja.

Beadási határidô: 2004. szeptember 30.
Beküldési cím: Beszterczey Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, 4400 Nyíregyháza, Csaló köz 8.
A díjazás 2 kategóriában történik: 3-4-5. osztály
6-7-8. osztály
Mindkét kategória elsô helyezettje egyhetes kirándulást nyer az E-misszió Márokpapi Környezetvédelmi táborába. A második és harmadik helyezettek könyv- és ajándékjutalomban részesülnek. Eredményhirdetésre és díjátadásra 2004.
október 21-én kerül sor a BAMI Nyíregyházi Székhelyiskolájában, a Csalló köz 8. sz. alatt.
Érdeklôdni lehet: a pályázatkiíró internetes honlapján: www.e-misszio.hu . A pályázati munkákhoz, az alkotások elkészítéséhez és a részvételhez sok sikert kívánunk.
Fefferné Bede Erzsébet
BAMI igazgató
Varga András
E-misszió Természet- és Környezetvédelmi
Egyesület programfelelôs

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

vegye, vigye, magára vár!
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- Apa! – suttogja álmában Gergô. Mintha ez varázsszó volna, a
képcsarnok eltûnik.
- Vegye, vigye, magára vár! Az utolsó alkalom, lenyûgözôen olcsó
ár! Talán eddig azt hitte, boldog volt? Vásárlás nélkül nem éli meg
az öregkort!
Gergô fülét majd szétrepeszti a megafonokból süvöltô hang.
Kipottyan a sötét alagút végén, szemét kápráztató fények vakítják el.
- Nem látod, hogy útban vagy, fiacskám?! – üvölt rá egy hatalmas
termetû úr, akin csaknem szétreped kétsoros öltönye. Gergô kapkodva igyekszik félreállni, mielôtt a férfi letaposná, hogy elérje az
égbôl hulló reklámcédulák egyikét.
- Édes étket kínál önnek a Lila Tehén! Csak az boldog, ki ôt eszi e
földtekén!
A hangszórók vidám harsogása új irányba tereli a tömeget. Gergô
a falnak tapad, nehogy magukkal sodorják az izgalomtól kipirult
arcú nôk, férfiak és gyerekek. Végre megérti, hogy egy bevásárlóközpontba álmodta magát. Amerre néz, színes kirakatok sorakoznak. A mennyezetre festett felhôk között pufók elárusító angyalok
röpködnek. Duci ujjaik között íjat tartanak, és aranyhegyû nyílvesszôket lônek az emberekre. Akit eltalálnak, annak szemében
eszelôs fény lobban, s már lökdös is félre mindenkit, hogy belépjen
valamelyik üzletbe.
- Tudom, mi a szíved egyetleg vágya! – hajol Gergô arcába egy
cilinderes kölyök. – Neked a legújabb Hipermega Turbóharcos
bábura van szükséged, ami úgy távirányítható, hogy ô vezérel téged!
Gergô érzi, hogy a srác megmarkolja a csuklóját. Kitépi kezét a

szorításból, mielôtt a cilinderes berángatná ôt a boltba. Az egymást
lökdösô vásárlók között utat törve menekül, s közben kerülgeti a
fentrôl záporozó nyílvesszôket. A cilinderes fáradhatatlanul liheg a
nyomában. Már-már utoléri, mikor Gergô megpillantja a játékterem ajtaját. Gondolkodás nélkül besurran rajta. A hirtelen félhomályban csupán a gépek színes vibrálása látszik.
- Hölgyeim és uraim, az Agy-Net 2000 megoldja örök problémánkat! Szeretnének szépen kidolgozott izmokat, s közben a
vizsgáikra is készülnének? Az Agy-Nettel nem csupán hasra, karra,
lábra, de agyra is gyúrhatnak! Ha nálunk veszik meg….
A játékterem lengôajtaja végre kizárja a megafonok üvöltését.
Helyettük lövöldözés, motorbömbölés és vérfagyasztó sikolyok
áradnak a nagy képernyôs automatákból. Szinte mindegyik elôtt
áll egy-egy fiú vagy lány, két kezével gombokat csapkodva.
- Végre valami ismerôs hely – nyöszörgi Gergô kimerülten. –
Lássuk, milyen programok vannak az álomvilágban! Elindul a
gépsorok között, de nem látja sehol a pénztárat, hogy zsetont vehessen.
- Ne haragudj… - szólít meg egy szemüveges fiút, aki a képernyôn
lávával töltött szakadékok fölött ugráltatja át önmagát. – Bocs, ha
megmondanád…
A srác nem felel. Elvéti a következô nekifutást. Képernyôjén az apró
figura kapálózva zuhan a mélybe – és a szemüveges fiú hirtelen
eltûnik a játékautomata elôl.
(Részlet Böszörményi Gyula:
Gergô és az álomfogók címû könyvébôl)

. . . .
„Rajzolj, írj a hulladékról“ címmel hirdetett
pályázatot márciusban az E-misszió Egyesület
az ISPA Hajdú-Bihar Megyei Hulladékgazdálkodási Program keretében, az érintett megye
tanulói számára.
A verseny fogalmazás (1-5 oldal terjedelemben)
és rajz kategóriákban 10-14 és 14-18 éves tanulók
számára került meghirdetésre az iskoláknak kiküldött plakátokon. A május 20-i határidôig a felhívásra 53 iskolából 160 rajz és 24 fogalmazás,
összesen: 184 alkotás érkezett. A díjkiosztóra a
gyermeknap alkalmával a Debreceni Nagyerdôn
a Fônix Rendezvényszervezô Kht. jóvoltából került sor.

A nyertesek:
Rajz kategória:
I. Vas Zsófia – 5.o. – Hajdúböszörmény –
Középkerti Általános Iskola
II. Kovács Laura – 4.o. – Újszentmargita –
Hunyadi Mátyás Általános Iskola

hírek innen-onnan

. . . .

III.Lingvay Csenger – 5.o. – Berettyóújfalu –
Igazgyöngy Alapfokú Mûvészeti Iskola
Különdíj: Szilágyi Olivér és Rézmûves Dénes –
7.o. – Hencida – Általános Iskola
Esszé kategória:
I. Rézmûves Leila – 4.o. – Hencida –
Általános Iskola
II. Lakatos Ádám – 4.o. – Debrecen –
Bocskai István Általános Iskola
III.Dancsi Szabina – 6.o. – Debrecen –
Vörösmarty Mihály Általános Iskola
Különdíj: Kecskeméti Hajnalka – 7.o. –
Bakonszeg – Bessenyei György Általános

I. díj - Vas Zsófia, 11 éves
Hajdúböszörmény

A nyerteseknek ezúton is gratulálunk és köszönjük a diákoknak a részvételt, a pedagógusoknak a
segítséget.

II. díj - Kovács Laura, 10 éves
Újszentmargita

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esszé kategória - I. díj - Rézmûves Leila (4.o.)
Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
Hencida, Csokonai u. 2. (Bor Sándor szakkörvezetô)

Mi lesz a sok
szeméttel?
Én nagyon szeretem a tisztaságot és a rendet. Szerintem, ha az
ember szép környezetben él, sokkal nyugodtabb, vidámabb és
jobban is érzi magát.
Amikor szétnézek az utcán, és azt látom, hogy sok az eldobott
szemét, nagyon elszomorodok. Sokat hallottam már a környezet
órán és a tévében is arról, hogy milyen rossz dolgok lehetnek
belôle, ha ez így marad. Csak gyûlik, meg gyûlik és egyre csak
gyûlik a rengeteg szemét, és egyszer lehet, hogy már nem is
tudjuk hová tenni azt a sok piszokságot.
És akkor az lesz, hogy el kell szállítani valahová, például ûrhajókkal egy másik bolygóra, ha nem akarjuk, hogy nyakig eláraszszon minket. Esetleg kiteszik valahol az ûrben az ûrkukások és
elengedik valamerre. Ha más lények is élnek rajtunk kívül a
világûrben, azok biztosan megharagudnának ránk, hogy körülszemeteltük ôket és lehet, hogy barátkozni sem akarnának velünk onnantól. Szerintem igazuk volna. Kár, hogy nálunk erre
senki nem gondol.
Környezetbôl nemrég tanultunk az érzékszervekrôl is, amik a
környezet hatásait veszik fel. A sok hulladék szerintem egyik érzékszervünknek sem tetszik. A szemünk például csúnyának látja,

az orrunk szagosnak, a szennyezések miatti halálhíreket pedig
hallani sem szeretjük. A mérgezett talajból kinôtt zöldségeknek
rossz az íze és még a szervezetünknek is káros. A kezünkkel pedig
nem szeretünk hozzányúlni azokhoz a hulladékokhoz, amiket
elôtte pont ugyanazzal a kezünkkel dobtunk el oda, ahol van.
Azért, hogy kevesebb legyen a szemét, én elôször a felnôtteket szeretném megkérni arra, hogy ôk jó példát tanítsanak a gyereküknek. A háborús pénzekkel pedig azt csinálnám, hogy a tudósoknak adnám, hátha kifejlesztenének olyan gépeket, amik ember
nélkül is szétválogatnák és megsemmisítenék a szemétkupacokat, anélkül, hogy rossz füstök kerülnének a levegôbe, vagy
szennyes levek a folyókba, meg a földbe.
Ezen kívül az újrahasznosítás is nagyon jó. Én például gyûjteni
szoktam a WC-papír gurigákat és a joghurtos dobozokat, mert az
iskolában bábot is lehet készíteni belôle vagy lehet bele magot ültetni. Az uborkás üvegekbe pedig, ha már kifogyott belôle az
uborka, kimossuk és fûszereket, delikátot teszünk helyette. A nem
visszaváltós mûanyag palackból, amibôl sok van, ha levágjuk a
tölcséres végét, játékot lehet csinálni egy madzaggal és egy gesztenyével. A madzag végén a gesztenyét meg kell lendíteni és elkapni a tölcsérrel. Aki ügyesebb, hosszabb madzaggal is kipróbálhatja. Sokat szoktunk ilyennel versenyezni is, amikor a Kiugrott a
gombóc címû verset mondjuk.
A legeslegjobb persze az lenne, ha egyre több csomagolás lenne
visszaváltható vagy legalább természetbarát alapanyagú, a veszélyes hulladékok elkülönítését pedig mindenki komolyan venné,
és a csomagolóanyag gyárak gazdag vezetôi elgondolkoznának
azon, milyen szegény világot fognak ráhagyni a gyerekük gyerekére.

III. díj - Lingvay Csenge, 10 éves
Berettyóújfalu

Különdíj - Szilágyi Olivér,
Rézmûves Dénes, 7.o., Hencida
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ló, agár, ember
EGY ÉVES A HORTOBÁGYI LOVAS
ÉS AGARÁSZ HAGYOMÁNYÔRZÔ,
KULTURÁLIS ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
EGYESÜLET
„Az 1267 óta adatolt Hort… helynév abból az ómagyar
Hort személynévbôl keletkezett, amely a Váradi
Regestrumban Hurt és Hurtu változatban fordul elô, s
amelynek köznévi elôzménye a szláv eredetû ómagyar
hort, vadászkutya, agár.“
(Kiss Lajos:
Hol tart a Hortobágy név etimológiájának vizsgálata?)
2003. február 23-án alakult meg és május 14-én
vette nyilvántartásba a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2665 szám alatt a közhasznú társadalmi szervezetet.
Az alapító közgyûlést a Faluházban tartottuk a
Falugondnokság Kht. jóvoltából, amit ezúton is
újból köszönünk. 8 megyébôl 45-en jöttünk öszsze, hogy céljainkat megfogalmazzuk és azokat a
közgyûlési jegyzôkönyvben rögzítsük. Céljaink
szerteágazóak, mint az nevünkbôl is kitûnik, ám
kapcsolódnak és egy irányba mutatnak. Tagságunk létszáma 56 fôre emelkedett, közöttük 42
felnôtt és 14 diák tevékenykedik. Hortobágyi
lakosok is szép számmal csatlakoztak hozzánk,
ami nagyon fontos nekünk, hiszen a párbeszéd, a
közös élhetô jövô kialakítása, az emberközpontú,
de természetbarát közösség fejlesztése csak
összefogással valósítható meg.
Elkezdtük a partnerkapcsolatok kialakítását más
civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, hatóságokkal. Együttmûködési megállapodást kötöttünk az Állampolgári Természetvédelmi Járôrszolgálattal, bekapcsolódtunk munkájukba, megszerveztük a lovas természetvédelmi járôrszolgálatot. Munkakapcsolatban vagyunk a Hortobágy Jövôjéért Alapítvánnyal, a Hortobágy a Világörökségért Alapítvánnyal, a Herman Ottó Erdei Iskolával.
A helyi önkormányzattal egyeztetve elkezdtük a
Vásártéri-kút felújítását és kultúrtörténeti, helytörténeti hagyományainak felkutatását, dokumentálását, környezetének rendezését, hogy
méltóképpen illeszkedhessen a Vásártéri mûemlékekhez és hagyományokhoz.
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A Hortobágy Jövôjéért Alapítvány kezdeményezéséhez csatlakoztunk a Hortobágy-folyó túraútvonal terveinek elkészítéséhez, a munkálatok
elvégzéséhez.
Az Egyesület céljai között szerepel:
• a magyar lovas és agarász hagyományok megôrzése és felelevenítése, ezzel a közösségi, kulturális élet fejlesztése, a Hortobágy természeti értékeinek megóvása, a régió hazai és nemzetközi
elismertségének javítása.
Fenti célkitûzését az alábbi közhasznú tevékenységek folytatásával fejti ki:
• tudományos kutatás, fejlesztés: a magyaragár,
mint védelemre érdemes, ôsi-magyar agárfajta
megôrzése, génállományának kiszélesítése, küllemének egységesítése, a ritka magyar fajta megôrzése, a fajtaleírás korszerûsítése
• ismeretterjesztés a magyar lovas és agarász
hagyományok körébôl
• ifjúsági táborok szervezése; az agár és ló segítségével a természet megismertetése
• lovas, agaras, néprajzi irodalom kutatása,
könyvtári tevékenység, dokumentációs munka
• közösségfejlesztô tevékenységek szervezése,
rendezvények szervezése
• környezetvédelmi, természetvédelmi, állatvédelmi tevékenységek folytatása
• hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlôségének elôsegítése
• a magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségekkel és határon túli magyarsággal kapcsolatos
tevékenységek
• természetes körülmények között, hiteles
formában ôrizze meg és mutassa be a hagyományos pusztai életformát, a kiveszôfélben lévô
ôsi magyar állatfajtákat és a Hortobágy kulturális
értékeit, történelmi emlékeit, tekintettel ezek
kiemelkedô hazai és nemzetközi jelentôségére.
Szeretettel várunk minden lovat és agarat, hagyományokat és természetvédelmet kedvelôt körünkbe, a Hortobágyi Lovas és Agarász Egyesület
nevében:
Hajdu Albert és Konyhás István
Bõvebb információ: Hajdu Albert, Hortobágy,
Sarkadi u. 15. sz. Tel: 52/369-335 - agarka@mailbox.hu

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

szeméthegyen innen

A Tájsebészet 2004. évi kampány
regionális értékelése
A Környezetvédelmi Világnapon tartottuk a 2004. évi
Országos Tájsebészet kampány regionális díjkiosztóját. Az idén a korábbi éveknél nagyobb volt a lelkesedés a megyében, több pályázat érkezett be és
több ember mozdult meg lakókörnyezete megtisztításáért.
A Tájsebészet kampány regionális eredményei:

1. Baktalórántháza Ifjúságáért Egyesület
Az egész települést sikerült megmozgatniuk, 250
fô önkéntes segített a nagytakarításban. Körzetekre osztva tisztították meg saját lakóhelyüket,
összesen 69 tonna szemetet gyûjtve össze.
Jutalmuk: Ajándékutalvány 25 ezer Ft értékben
számítástechnikai eszközök vásárlására

2. Együtt Nagydobos Tisztaságáért
120 lelkes önkéntes, iskolások és felnôttek
együtt segítettek Nagydoboson a nagytakarításban. 20 m3 szemetet szedtek össze és további 6
illegális lerakóhelyet térképeztek fel.
Jutalmuk: Ajándékutalvány 15 ezer Ft értékben
sportszerek vásárlására
3. Holtversenyben:
Tarpai Természetvédelmi Szakkör
Évek óta rendszeresen végzett tevékenységük a
Tisza-ártér takarítása. A szakkör lelkes tagjai idén
11 m3 szemetet gyûjtöttek össze a vízparton.
Jutalmuk: Ajándékcsomag: könyvek, bogárnézô,
nagyító
Tímár, Szabolcsvezér Általános Iskola
A település vezetésének irányításával 5 illegális
lerakót térképeztek és számoltak fel az iskola tanulói, és nagy hangsúlyt fektetnek a figyelemfelkeltésre, szemléletformálásra.
Jutalmuk: Ajándékcsomag könyvekbôl

Az elsô két helyezett csapat pályázatát továbbküldtük az országos zsûrizésre Budapestre, a
HuMuSz-házba.
A Polgármesteri Hivatal és a Városüzemeltetési
Kht. ezen kívül felajánlott különdíjat Nyíregyháza város Hulladékgazdálkodási Kerekasztala
nevében (összesen 100 ezer Ft értékben) a Nem
bántja a szemét?! kampány keretében Nyíregyházán tevékenykedett csapatoknak. A nyolc akcióban összesen 454 fô önkéntes vett részt, kb.
30 000 m2 területet tisztítva meg összesen 126 m3
szeméttôl. Részükre emléklapot és jutalmat adott
át Mikó Dániel alpolgármester úr:
• Szabó Lôrinc Általános Iskola; NyíregyházaSóstóhegy
• Móra Ferenc Általános Iskola; 6/c. osztály
• ÉVISZ; 9.c. és 10.c. osztályai
• Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola diákjai (E-misszió Egyesület szakkörösei)
• START Rehabilitációs Vállalat dolgozói
Emellett a Városüzemeltetési Kht. meghívja ôket
egy tereplátogatásra az orosi hulladéklerakóra,
hogy lássák, mi történik ott az általuk összegyûjtött szeméttel, valamint hogyan történik a városban szelektíven gyûjtött papír, mûanyag, üveg
további kezelése.
Tájsebészet kampány lesz jövôre is, a Nem bántja a szemét?! helyi kampányt pedig mozgalommá
kívánja szélesíteni a Hulladékgazdálkodási Kerekasztal.
Továbbra is várjuk a lelkes segítôket, és mindenkit arra kérünk, óvja környezetét!
További információ: Csige Anikó – E-misszió Egyesület
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Faunisztikai hírek
Búbos vöcsök a vajtai tavon

Kis ôrgébics a Szatmár-Beregben

Lassan benne vagyunk a nyárban. Az énekesmadarak többsége már túl van az elsô fészekalj felnevelésén, a fiókák kiröptetésén. Vannak olyan
madárfajok, amelyek most járnak a kotlás, fiókanevelés fázisában és olyan fajok is akadnak, fôleg
a messzi északon költôk, amelyek még vonulásban vannak.
Ha nyitott szemmel járunk, akár a városban is
észrevehetjük a közvetlen környezetünkben élô
madarakat. Szinte minden bokorban, fán él, táplálkozik vagy pihen egy-egy madár. Sokszor elénk
kerülhet egy-egy feketerigó, zöldike, széncinege,
búbos pacsirta vagy akár házi rozsdafarkú. Ha
szerencsénk van, olyan izgalmas pillanatot is elkaphatunk, amikor a fiókáit eteti, vagy egy szomszédos fajtársával vív egy kisebb, de nem vérre
menô csatát a revírjéért. Egy pár perc erejéig
megleshetjük a természet mindenütt megbúvó
csodáját.

Üstökösgém a Szelkó tavon

Barátréce fiókáival a Szelkó tavon

Kis ôrgébics a Szatmár-Beregben

Ha a várost elhagyjuk, még sokszínûbb világ tárul
elénk. A frissen kaszált gyepeken a kirepült seregély és bíbic fiókák keresik táplálékukat, néha
ötvenes, százas csapatokba verôdve. A szántók
fölött vércsék, egerészölyvek köröznek, néha
egy-egy zsákmányállatot megpillantva, pár másodpercig a levegôben megállva, csak szárnyukat
csapkodva szitálnak. A szántókat szegélyezô bokrosokban, cserjésekben tövisszúró, esetenként
kis ôrgébicsek csettegnek. Közeli rokonaik, a
nagy ôrgébicsek hazánkban téli vendégek, de
tavaly nagy madártani szenzációt okozva költöttek is megyénkben, igaz kis számban. Jellemzôen
a nagy kiterjedésû, legeltetett, vackorral, tölggyel
vegyes fás legelôket kedvelik. A kaszálatlan, mély
fekvésû, nedves gyepeken éjszaka a haris jellegzetes hangját lehet hallani. A népnyelv szerint

Kis sirály Kisújszálláson
Cigányréce fiókáival a Szelkó tavon
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ez a két-kés madár, az egyik azt mondja, hogy
két-kés, mire a másik válaszol, hogy három-nyár.
Latin neve a Crex crex mely szintén a hangjára
utal. Ha már a ritka fajoknál tartunk, említést
érdemel, hogy sikeresen kirepültek a megyénkben kikelt kerecsensólyom fiókák. Egy kék vércse pár pedig most kotlik.

Vörösnyakú vöcsök a Szelkó tavon
A tavakon is zajlik az élet. A szárcsák, vöcskök,
récék már kis, pelyhes fiókáikat vezetgetik. A
Szelkó-tavon és a Nagy-vadason is sok faj megfigyelhetô. A vöcskök közül költ itt a búbos- és a
kis vöcsök, de fekete- és vörösnyakú vöcsök is
szokott itt rendszeresen tartózkodni. A récék közül, tôkés-, barát-, böjti-, kanalas cigányréce fordul elô ilyenkor. Sok szürke gém, vörös gém,
nagy kócsag, kis kócsag és egy pár kanalas gém is
táplálkozni jár a területre, néha üstökösgém is
megfigyelhetô. A sirályok is nagy számban megjelennek, fôleg egy-egy nagy lehalászás vagy tófeltöltés alkalmával. Fôleg másod-, harmadéves,
még nem költô egyedek tartozkódnak itt nagyobb számban. De megfigyelhetô még piroslábú-, réti-, szürke cankó, kis-, parti lile. A szerkôk
közül is elôfordul néhány faj, a kormos és a fattyú
rendszeres, de néha egy-egy nagyobb, harmincnegyvenes fehérszárnyú szerkô csapat is bejön a
területre.
Szûkebb pátriánkon kívül is zajlik az élet. A Hortobágyon és a Kiskunságban rendszeresen jelennek meg ritka vendégek: vékonycsôrû víztaposó,
sárjáró, kôforgató, kis sirály, kacagó csér, fenyérfutó, ékfarkú halfarkas, jeges búvár.
További információ:
Török Hunor – E-misszió Egyesület

Székicsér Kisújszálláson

. . . . . . . . . . .

védjük a természetet

. .

II. Szatmár-Beregi Madarász Napok
Május elsô hétvégéjén került megrendezésre a II.
Szatmár-Beregi Madarász Napok. A futamon összesen 10 csapat indult 31 fôvel. A madarászok egy
része gyalogosan, mások biciklivel vagy autóval indultak a 24 órás madármegfigyelésen.
A verseny lényege, hogy adott területen, (jelen
esetben a Szatmár északi és a Bereg déli része)
minél több madárfajt lássanak, illetve halljanak a
versenyzôk. A verseny nemzetközileg is elfogadott
szabályrendszer alapján zajlik.
Ilyen verseny Magyarországon elôször a hortobágyi halastórendszeren volt, amely hagyományosan
minden év szeptember elsô hétvégéjén azóta is
megrendezésre kerül. A másik hasonló nagyságrendû esemény az ôszi Tatai Vadlúd Sokadalom,
ahol szintén van egy futam.

Csigaforgató
a Fehérgyarmati
halastavon
(Fotó: Török Hunor)

Az eredmények, röviden:
A madarászok összesen 140 fajt láttak.
I. helyezett:

Török Hunor, Seres Nándor,
Hunyadvári Péter - megfigyelt
fajok: 104 (ebbôl 10 hallott)
II. helyezett: Kerekes Péter, Szilágyi Attila,
Szilágyi Balázs - megfigyelt fajok:
104 (ebbôl 11 hallott)
III. helyezett: Demeter László, Mazula András,
Tögye János - megfigyelt fajok: 100
(ebbôl 16 hallott)

Virágh László: A pillanat
Folyton vonuló felhôk alatt
a pillanat
kitárt szárnyakkal lebegô madár:
egyhelyben marad.

Walter Wettstein Különdíj: Harangi Sándor, megfigyelt faj: csigaforgató (Haematopus ostralegus)
Leggyakoribb fajok: szürke gém, fehér gólya, füsti
fecske, molnárfecske, seregély, házi veréb, mezei
veréb, csicsörke.
Érdekes fajok: csigaforgató, Temminck-partfutó,
nagy ôrgébics (fészkelés), és a harisok.

További információ:
Török Hunor – E-misszió Egyesület

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

Gólyamentés
Oroson
Iskiék portája mellett egy gólyafészekben költ
egy pár. Egy áramkimaradást követôen vették
észre, hogy egyikük törött szárnnyal járkál az
udvaron.
Iski Balázs nem várt sokáig, értesítette a bajba
jutott madáron segíteni tudókat, végül kedden
délután az E-misszió Egyesület két munkatársa
érkezett, hogy befogja a hosszú lábú vendéget. A
gólya csendesen, és távolságtartóan járt-kelt az
udvarban, nem okozott gondot, inkább félénken
tovább állt, ha valaki kíváncsian túl közelrôl akarta megnézni.
A környék gyermekei természetesen akár meg is
simogatták volna a nagy testû szárnyast, ám a
szakemberek figyelmeztettek, a megriadt madár
csôrével odavághat, ami akár súlyos sérülést is
okozhat. A befogott sérültet a Nyíregyházi Állat-

kórházba vitték, ahol ellátják, majd a Hortobágyra viszik, ahol a teljes felépülésig gyógyulgat.
Fejtörést most a hátramaradt másik gólya okoz,
ugyanis a költésben felváltva mindkét szülô részt
vett, amíg az egyik élelmet kutatott, addig a
másik tartotta melegen a tojásokat.
A párja nélkül maradt gólya most vagy a tojásokat
hagyja magára, vagy ô pusztul éhen. A telek gazdája mutatja a baj okát, ami a fészek, és a túl közel lévô két villamos vezeték közti kicsi távolság.
A nagy testû madarak a fészek megközelítésekor
gyakran ütköznek a kábeleknek, ami most nem
pusztulást, csupán a szárny törését okozta. A megoldás a fészket tartó oszlop áthelyezése lehetne.
Pusztai Sándor
Forrás:www.szon.hu/szabolcs
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Nyíregyházi természeti területek
helyi (önkormányzati) védelme 2. rész
Lapunk elôzô számában bemutattuk a természetszerû élôhelyek globális és lokális jelentôségét, és
írtunk Nyíregyháza természeti területekben való
gazdaságáról. Ezek lehetséges sorsáról szól az
alábbi írásunk.

Nyírségi erdôsztyepp
(Lesku Balázs fotója)

Alsópázsit - Simai lôtér
(Rév Szilvia fotója)
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A védelmet nem élvezô természeti területeket
egy sor emberi tevékenység veszélyezteti, mint
például: beszántás, fakivágás, szilárd és folyékony hulladék lerakás, vonalas és ipari létesítmények építése, égetés, tarvágás, halastó létesítés, túlhasználat, stb. Mindezek ellen tennünk
kell, ha meg akarjuk ôrizni a még megmaradt
természeti értékeket utódaink számára.
A természeti területek védelmének napjainkban
hatékony eszköze a területek országos vagy
helyi törvényes védelem alá helyezése.
Nyíregyházán jelenleg mindössze egy terület, az
Igrice mocsár egy része áll védelem alatt. A
Városfejlesztési Iroda - a városi Környezetvédelmi Programban meghatározott prioritásokkal
és feladatokkal összhangban – 2003-ban
megrendelte a védetté nyilvánítás szakmai koncepciójának kidolgozását. A tanulmányt készítô
E-misszió Egyesület szakmai véleménye szerint
40 terület lenne alkalmas a helyi védelem jogi
kategória elnyerésére, ebbôl két terület egyértelmûen megérdemelné az országos szintû
védetté nyilvánítást is. Az egyesület végül, elsô
körben a legfontosabb 15 terület (összesen
1517 hektár, városunk területének kb. 5%-a)
védetté nyilvánításának elôkészítésére tett javaslatot. Az egyes területek úgy lettek kiválasztva, hogy lefedjék Nyíregyháza külterületén található természeti értékek legjellemzôbb élôhelyeit, valamint hogy lehetôleg a legegészségesebb és legösszefüggôbb területek legyenek.
Fontos szempont volt a kijelölésben a védett
vagy fokozottan védett fajok jelenléte, valamint
a területek tájképi értéke is. A területeket leegyeztettük a Városüzemeltetési Bizottsággal, a
Városfejlesztési Bizottsággal, valamint a Város-

fejlesztési Iroda vezetôjével, a városi fôépítészszel is. A terület kijelölésekor figyelembe vettük
a készülô településrendezési és szerkezeti tervet, a készítôk kérésére átadtuk számukra a dokumentumban szereplô anyagokat. A védetté
nyilvánítás tényét és a javasolt 15 területet a
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága is támogatja.
A város vezetésével 2004 elején történt egyeztetés alapján a fenti 15 területbôl ez évben 5
területen indulhat meg a védetté nyilvánítási
folyamat hivatalos procedúrája.
1. Sóstói-erdô (369,2 ha)
2. Kis-Teleki-rét (134,2 ha)
3. Nyírjes szik (104,7 ha)
4. Igrice mocsár bôvítése (16,4 ha)
5. Oláh-réti gyepek (117,5 ha)
Országos szinten az 1.517 hektárnyi védett természeti terület mennyiségileg az elsô 5 közé
helyezné városunkat, tehát méltán büszkélkedhetnénk helyi védettségû természeti területeinkkel, holott a védetté nyilvánításra javasolt
területek összességében városunk teljes területének elenyészôen kevés százalékát érintenék
csak (mindössze 5 %)! Véleményünk szerint városunknak élni kellene a helyi védetté nyilvánítással járó lehetôségekkel, annak érdekében,
hogy rendezôdjön külterületeink egy jelentôs
és meghatározó részének sorsa, zöldövezeteink
fennmaradása továbbra is biztosítva legyen.
Ne feledjük közös felelôsségünket: erkölcsi
kötelességünk unokáinknak átadni kulturális
örökségünk mellett természeti örökségünket is!
Összeállította: Rév Szilvia

Nyeles és lemezes pöffeteg,
csillaggomba-fajok
(Rév Szilvia fotója)
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A nyíregyházi Sóstói erdô
Ma már szinte lehetetlen elképzelni, hogy egykor
az Alföld legnagyobb részét erdôk, jórészt tölgyesek borították. Mindebbôl szinte semmi nem
maradt. Azok az alföldi erdômaradványok, amelyek bizonyíthatóan az egykori ôsi növényzet
fennmaradt tagjai, már csak rendkívül felaprózottan, elszigetelten fordulnak elô az intenzíven
mûvelt területek és a tájidegen fafajú ültetvények
szorításában. Minden egyes darabjuk hatalmas
értéket képvisel, élô múzeumként emlékeztetve
arra a tájra, amely ôseink hazáját jelentette.
A nyíregyházi Sóstói erdô egyike a legértékesebb
alföldi tölgyes maradványoknak. Jóllehet, erre
már az elmúlt kétszáz évben sokan felhívták a
figyelmet, érthetetlen módon máig nem élvez
törvényes védelmet. Az egykor Nagyerdô néven
ismert terület (kiterjedése nem is olyan régen
még meghaladta a hatszáz hektárt!) valaha
szervesen illeszkedett bele a Nyírségre oly jellemzô ôsi vegetációs környezetbe: Szikes tavak (a
mai Sóstó helyén), sziki rétek, legelôk (mint az
erdôtôl nyugatra elterülô Repülôtér), mocsarak,
lápok (mint az Igrice-mocsár) vették körül,
kisebb vízfolyások csordogáltak keresztül rajta
(mint a ma csatornává alakított Malom-patak). A
térképekre tekintve azt láthatjuk, hogy az erdô
egy viszonylag sík területrôl kiemelkedô északdéli irányú, szelíd hullámú buckavonulaton
helyezkedik el. A régebbi leírásokból és térképekbôl tudjuk, hogy a buckaközi laposokban
szinte egész nyáron megôrzôdött az összefolyó
talajvíz, a magasabb hátakon pedig ligetes, ritkás
pusztai erdôk helyezkedtek el. Az erdô változatossága egykor egymagában képviselte az
alföldi erdôk sokféleségének szinte teljes
skáláját; mindazt, aminek ma ismert fragmentumait a tudós botanikusok ligeterdônek, láperdônek, gyertyános-tölgyesnek, gyöngyvirágos tölgyesnek, pusztai tölgyesnek neveznek.
Régi önmagához képest a Sóstói erdô ma rommezô. Egyrészt olyan értelemben, hogy az ôsi
életközösség az ember hatására igencsak leromlott, elszegényedett. Másrészt viszont legalább
annyi érdekességet és izgalmat nyújt, mint egy
régészeti feltárás, amibôl képzeletben (vagy esetleg a távoli jövôben részben a valóságban is?)
felépíthetjük, rekonstruálhatjuk ôsi megjelenésében a társulást. Az egykori sokféleségbôl ma
már csak a kiszáradóban levô gyöngyvirágos tölgyeseket, kis kiterjedésben megmaradt keményfás ligeterdô-fragmentumokat, és a jobbára elakácosított pusztai tölgyeseket lelhetjük fel, mind-

inkább körbezárva és elszigetelôdve az emberi
létesítmények és a tájidegen ültetvények szorításában. Az egykor egységes erdôtömböt ma mûutak, vasútvonalak – köztük az igen hangulatos,
ôsöreg kocsikkal zakatoló Nyírvidéki Kisvasút –
darabolják fel, épületek ékelôdnek belé. A – zömmel 80 évesnél idôsebb – kocsányos tölgyesek
nemrégiben még kicsit több, mint 50%-át alkották az erdôknek, de sajnos néhány éve egyes idôs
állományok tarvágását követôen csökkent a faj
részesedése. A tájidegen, rendkívül fajszegény
vörös tölgyesek több mint 18%-kal képezik a
következô legjellemzôbb típust, félô, hogy
arányuk az újabb telepítések révén növekedni
fog a közeljövôben. Az ugyancsak tájidegen, az
eredeti aljnövényzetet teljesen tönkretevô,
elgyomosító akác mintegy 15%-ot ér el, de részben törekvés látszik állományainak ôshonos
fajokkal való lecserélésére. Emellett találunk nemesnyarasokat, mintegy 4%-on, kisebb arányban
pedig szileseket, kôriseseket, hegyi és korai juharos állományokat, nyugati ostorfás és hazai nyaras erdôrészleteket. Egyes nagyobb területeket
cserrel, másokat ezüsthárssal újítanak. A szomorú tendenciák ellenére a Sóstói erdô még ma is
rendkívüli értéket képvisel, és a legjobb állapotú
idôs tölgyesek az alföldi erdôk ôsi hangulatát
idézik fel.
Nagy értéke az erdônek az elegyfafajok és a cserjék sokasága: elôfordul a vadkörte, vadalma, zelnicemeggy, a mezei- és tatárjuhar, a kôris, a gyertyán, a mezei és vénicszil, a fehér- és szürkenyár,
a füzek és a madárcseresznye, a bibircses nyír, a
cserjék közül a sóskaborbolya, a cseregalagonya,
a kökény, a csíkos és bibircses kecskerágó, a varjútövis, a kutyabenge, a veresgyûrû som, a fekete
bodza, a kányabangita, a fagyal, a mogyoró, a
szeder, a rekettyefûz, a borostyán, és az iszalag.
A korai és hegyi juhar, a cser, a kocsánytalan
tölgy, a kislevelû, a nagylevelû és az ezüsthárs,
továbbá az éger valószínûleg ember általi
telepítés révén terjedtek el, bár lehet, hogy egy
részük ôshonos a Sóstói erdôben. Sajnos agreszszíven terjednek egyes tájidegen fa- és cserjefajok is, így az akác, a kései meggy, a nyugati ostorfa, a bálványfa, a zöld juhar és az amerikai kôris.
Sokat elárul mind az erdô egykori gazdagságáról,
mind az emberi természetpusztítás méreteirôl,
hogy hány – ma védett, fokozottan védett – növényfaj tûnt el az erdôbôl a XX. század folyamán:
Többek között a réti kardvirág, a homoki nôszirom, a nagyezerjófû, a békakonty, a tavaszi

Csillagvirág (Rév Szilvia fotója)

Nyírségi erdôsztyepp
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védjük a természetet

Magyar nôszirom
(Lesku Balázs fotója)

. . . .

hérics, a gyapjas csüdfû, a változó gurgolya, és a
magyar nôszirom – bár az utóbbi, fokozottan
védett fajból egyetlen sínylôdô példány 2003-ban
elôkerült. Szemlátomást többségében (bár nem
kizárólag) a szárazabb területek, a pusztai tölgyesek fajai sínylették meg a változásokat, elsôsorban az erôteljes akácosítások miatt, ami a magasabb buckás területek növényzetét csalános,
bodzás gyomtengerré változtatta. A nyíltabb tölgyesek ritkább fajai – erdei borkóró, a debreceni
és erdélyi csormolya az üdébb erdôk szárazodásával, megnyílásával keletkezett újabb keletû
tisztásokon és a szegélyeken maradtak meg.
Lényegesen jobb állapotban vannak, és értékes,
az Alföldön rendkívül ritka, hegyvidéki elterjedésû maradványfajokat ôriznek az üdébb tölgyesek: Mindmáig gyakori a gyöngyvirág és a
keleti kontyvirág, az enyves zsálya, a csodás
ibolya, az epergyöngyike, több helyen elôfordul
az erdei és a bükksás, a télizöld meténg. Sajnos
már erôsebben megritkult a kétlevelû sarkvirág,
az erdei és szálkás pajzsika, a hölgypáfrány, a
nagyvirágú ibolya, a ligeti csillagvirág, a berki
aggófû, a galambvirág és a gyertyán. Jelenlegi
tudásunk szerint az Alföldön egyedül a Sóstói
erdôben él egy jelentéktelennek tûnô, mégis csinos kinézetû faj, a fehér perjeszittyó. Az üdébb
tölgyeseket (a tarvágáson és az erôszakos
felújítási módszereken túl) az állományok szárazodása, felnyílása veszélyezteti, amit a - más
szempontból kívánatos - kiligetesedés helyett az

erôszakosan terjedô, tájidegen fajokkal (kései
meggyel, akáccal és bálványfával) való becserjésedés és eljellegtelenedés követ.
Talán ez a korántsem teljes leírás is érzékelteti,
hogy mekkora értéket képvisel a Sóstói erdô.
Nem csupán azért, mert egy fokozottan védett,
és hat védett növényfaj otthonául szolgál, vagy
mert ritka, hegyvidéki elterjedésû maradványfajokat ôriz, hanem azért is, mert mindez a gazdagság valamilyen módon a környezetében élô
embereket szolgálja. Nem csak, mint a város tüdeje és kedvelt kirándulóhelye, hanem mint
Nyíregyháza hírnevét öregbítô nevezetesség.
Sajnos mindennek ellenére a mai napig nem
élvez semmiféle természetvédelmi oltalmat, és
félô, hogy az egyszerre elöregedô, egykorú tölgyesek újabb állományai esnek – nem mindig
indokolható – erôszakos eszközökkel történô
felújítás áldozatául. Az E-misszió Egyesület évek
óta dolgozik a védetté nyilvánításon, aminek
folytán végre jó esély nyílt arra, hogy 2004-ben
megvalósuljon a helyi védelem. Remélhetôleg a
védetté nyilvánítás keretében az erdészettel és
egyéb érintett hatóságokkal együttmûködve sikerül olyan kíméletes erdôkezelési megoldásokat
találni, amelyek hosszabb távra biztosítják a természeti értékek fennmaradását.

Szigetvári Csaba

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tíz deka marhahúshoz 7000 liter víz kell
(2004. Apr. 21. 06:23)
Ha a közeli jövôben nem csökkentik az élelmiszer-elôállítás során felhasznált vízmennyiséget,
akkor hosszú távon súlyos problémák léphetnek
fel a vízutánpótlásban - olvasható a stockholmi
Nemzetközi Vízügyi Intézet friss jelentésében.
A jelentést kedden az ENSZ Fenntartható Fejlôdés Bizottsága 12. ülésszakán mutatta be New
Yorkban Lena Sommestad svéd környezetvédelmi miniszter.
A dokumentum szerint változtatni kell az élelmiszerek elôállítási módszerein: olyan új technológiákra van szükség, amelyek nem pazarolják a
vizet gyártás közben. Megdöbbentô adatok sze-
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rint egy vekni kenyérhez szükséges lisztmenynyiség elkészítési folyamatában 550 liter víz fogy
el, ahhoz pedig, hogy 10 dekagramm marhahúst
vegyünk a boltban, elôzôleg 7000 liter vízre van
szükség.
A szerzôk úgy találták, hogy a globális élelmiszertermelés hajtóerejét nem az elôállítók, hanem a
növekvô fogyasztási igények jelentik. Adatok
szerint a világ népességének gabonaigénye 1999
és 2020 között 40 százalékkal fog nôni, ugyanakkor a Föld vízkészlete véges. A fejlôdô országokban a mezôgazdasági termelésben használják
fel az édesvíz 70-90 százalékát, túlnyomó részben
pazarló módon.
Forrás: AP - MTI

. . . . . . . . . . .

utazz velünk

Élmények, egy más világból
Abban a szerencsés helyzetben lehettem idén januárban, hogy
közel három hetet tölthettem el Irán, Pakisztán és India meglátogatásával. Érdekes, izgalmas és sokkoló élményekkel
gazdagíthattam az eddig csak a képzeletemben élô országokról
kialakult véleményemet…
Ha azt hallod Irán, nem tudod, mihez kezdj. Teljesen semlegesnek hat, onnan nem jönnek terroristahírek, nincs semmi, amitôl
megijedhetnél. Mégis ott bujkál a félsz. Pedig semmi rettenetes
nincs benne. Az emberek barátságosak, kedvesek. Lassan kezdik
levetkôzni az évszázadok alatt beléjük rögzült dogmákat, nyitottak a világi dolgok felé. A tradíciók természetesen megmaradnak.
Erre szükség is van, mert egyébként elvesztené az egyéniségét ez a
gyönyörû ország. A fiatalság „csendes lázadása" lassan meghozza hatását. Nem ez a földi paradicsom, itt is, mint a világ minden
pontján, megtalálható a nyomor és a pompa. De nem hallod az
örökös elégedetlenkedést, nem hallasz panaszáradatot. Csak
élnek, békében, a múlt szellemeitôl kísérve.
Busszal közelítettük meg Teheránt - a törökországi Isztambulból
indulva. Fantasztikus volt elhaladni az Ararát hófödte csúcsa
alatt, és jó volt látni az iráni fôvárost a 42 órás út után, kora
reggel. Mindenhol megtalálható a régmúlt, de a mai „modern"
kor lassan beolvasztja magába. Furcsa látni a lakótelepi házak
közt meg-megbúvó kupolákat - össze nem illô párosítás. Teherán
egy igazi nagyváros. Rengeteg sugárút, tömegek mindenfelé.
Óriási a légszennyezés. Mivel a mi fogalmainkkal tekintve az üzemanyag tényleg fillérekbe kerül, természetes, hogy mindenki autóval jár. De a reklám - bármerre is nézel - ugyanaz, mint máshol.
Persze csak a képek és a márkanevek. A többi csodás arab írással
hirdeti a Nokia telefont és a Toyotát.
Esfahan. Gyöngyszem Iránban. Mintegy nyolcórányi buszozás
után az éjszakai fényekbe öltözött város megnyitotta elôttünk
kapuit. Ezt a helyet szeretik a turisták. (Be kell valljam,
legközelebb már csak az indiai Amritsar-ban futottunk össze
„nem helyiekkel".) Itt van a világ második legnagyobb fôtere, a
Meidun-E Emam Khomeini, amelyet minden oldalról fal vesz
körül. A város uralkodó színe a kék. Köszönheti ezt a hatalmas
mecseteknek, melyek napfényben leírhatatlanul káprázatos kékben ragyognak. Látni kell! Megnéztük nappal és éjszakai
kivilágításban is. A fômecset most van felújítás alatt. Minden 70
évben lecserélik a kupola teljes csempézetét. A munka évekig tart,
és generációk óta egy csempézô család készíti. Itt található az
egyik legnagyobb piac, amit valaha is láttam. A több négyzetkilométernyi, egymásba nyíló fedett folyosókon bármi megvehetô.
Sajnos a bóvli ide is beférkôzött, de a hely igazi értékeket is
rejteget. Alkudni lehet, és igen élvezetes. Talán a kereskedô jobban élvezi, mint mi. Sehol egy hangos szóváltás, mindenki nevet
és igen elégedett, ha megköttetik az üzlet. Csodálatos
szônyegvilág és a kézmûves-mesterségek minden terméke beszerezhetô. De a minôségnek, a kétkezi munkának itt is ára van.
Ezzel ellentétben olcsó az étel, a szállás, a közlekedés pedig meg
sem említendô. Valamikor az építôk nem is gondolták, hogy a
várost kettészelô Rud-E Zayande folyón átívelô Si-O-Se gyalogoshíd ma a szem gyönyörködtetésére szolgál. Két nap után
átrepülve a szerencsétlen sorsú Bam városát - ahol pedig 1700

éves házak is álltak a földrengés elôtt -, megérkezünk a pakisztáni határ közelébe, Zaedanba. És innen kezdôdnek az igazi
kalandok. Egy helyközi busszal megyünk Mirjaveh-ba, a határfaluba. Mivel csak egy határátkelô van a két ország között - és az
is reggel 8-tól este 17-ig van nyitva -, nincs más választásunk,
mint hogy várunk és alszunk. Reggel frissen és kicsit szomorúan
a tudattól, hogy elhagyjuk Iránt, elindulunk Pakisztán felé…
Furcsa érzés, hogy a határon óvatosan, mondhatni félve bánnak
velünk. Pedig semmi különös nincs rajtunk, a két hátizsákos
emberkén. És mégis. Érezzük, hogy itt tényleg idegenek vagyunk.
Könnyen jutunk át, semmilyen komolyabb fennakadás nincs.
Csak érdekességként említeném, hogy 2003-ban csupán 200 pakisztáni vízumot adtak ki itthon. És azt sem hitte volna senki,
hogy nem repülôvel érkezünk. Kicsit törik is a fejüket a határôrök
útlevelünk láttán. Ahogy belépünk az országba, a legszembetûnôbb a kopárság. Mindenhol. Sem utak, sem „igazi" házak.
Döbbenetes. Irány Quetta. Ezt is olcsón ússzuk meg, bár a kis 12
személyes busz tömve van. Még soha nem utaztam ilyen kényelmetlenül. És ennyi borzongatóan érdekes élménytôl kísérve.
Nagyon lassan haladunk, út szinte nincs is. A vasutat - amely
egykor átszelte ezt a vidéket egészen Teherántól Delhi-ig - homok
borítja, évek óta nem nyúltak hozzá. Nem hinném, hogy igénytelenségrôl lenne szó. Egyszerûen csak nem foglalkozik vele senki.
Ebben a politikai helyzetben ezen meglepôdni sem érdemes.
Korábban itt járt ismerôseim óva intettek, ôk mindenhol csak
fegyveres kísérettel jártak. Vagy mi vagyunk hallatlanul szerencsések, vagy nem annyira vészterhes a helyzet. Talán nem vesszük
komolyan. Hallja az ember a zavargásokat, az emberrablásokat,
a terrorizmus árnyékát is érzi. Otthonról. De más, ha benne vagy.
Szeretnének békében élni, és ennek megfelelôen is viselkednek. Jó
volt együtt utazni a helyiekkel, beszélgetni velük. Félnek, de nem
a szó azonos értelmében. Érdekes volt megállni bárhol az út melletti településeken - amelyek általában nem hasonlítottak falura,
vagy városra - úgy, hogy mindenhol kedvességgel invitáltak,
kíváncsian tekintettek ránk. Korábbi intésektôl eltekintve - miszerint ne együnk sehol és semmit, amit kínálnak - semmi probléma nem akadt. Ugyanazt ettük, amit ôk, bár fogalmunk sem
volt az étel összetételérôl. És a víz, amit a helyi kútból húztak fel?
Bevállaltuk a kockázatot. És megérte. Végighaladva az afgán
határ mellett, semmi mást nem látni, csak a hatalmas kôsivatagot. Ez jellemzi Pakisztán szinte teljes területét. A homokkal
befújt, egysávosnak is alig nevezhetô utak, a rajtuk néha feltûnô
kisbuszok. Éjszaka van, csak a Hold világít, de az teljes pompájában. Az sem rontja el a kedvem, hogy sofôrünk lelkesen magyarázza: innen közel 50 kilométerre vannak a kísérleti atomrobbantások helyszínei…
Átszállás Quettában, a Lahore felé igyekvô buszra. Ez is tömve
van. Kezd változni a légkör is, lassan eltûnik a mosoly, a kedvesség. Nem arról van szó, hogy ellenséges lenne a hangulat, vagy
úgy néznének ránk, de érezhetô. Mindenki magával van elfoglalva, mindenki retteg valamitôl. Az utunk sem sima, nem is arra
haladunk, amerre a mi észjárásunk vezetné a buszt. Közel 400
kilométeres kerülôvel érjük el Dera Ghazi Khan-t, az Indus-folyó
mellett fekvô várost. Éjfél körül újabb buszra-szállás szenvedô
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alanyaivá válunk. Talán reggelre elérjük Lahore-t. Furcsa, hogy
az országba is csak egy helyen léphettünk be, és kifelé sem más a
helyzet. Lassan beigazolódnak a félelmek, a féltô elôrejelzések.
Ezen a járaton - közeledve a vitatott indiai határhoz - fegyveres
kíséret van, a jármû csak úgy mehet fel az autópályára - mely
valóban az -, hogy az utasok videokamerás elôazonosítás
„áldozatává" válnak. Ez már valóban nem szórakozás. Nem
igazán vagyunk kivilágítva, nem keresi a sofôr a feltûnést.
Viszont az eddigiekkel ellentétben ezen a szakaszon a busz egyszer sem áll meg. Még a katonai ellenôrzôpontoknál sem. Csak
sejtjük, hogy megint nem a legrövidebb - és számunkra természetes - útvonalon haladunk. De reggel meglátjuk Lahore-t, a
határvárost. Ahonnan a tényleges határ még több tíz kilométer.
És a fél tízkor nyitó határ - némi várakozás után - már fogad
minket…
India. Az ellentétek, az egzotikumok országa. Hogy a többszáz
méter hosszú határterületen átkelve négy ponton ellenôriznek,
hogy a katonák tollaslabdáznak, nem annyira érdekes, mint az,
hogy nagyon kevés személy lépi át a határt. Velünk együtt fél
tucat. Egy óra alatt. Nem sok dolguk lehet egymással a két ország
polgárainak.
Amritsar. A szikhek fôvárosa. Azzal a gyönyörû Arany
Templommal - aminek a borítása tényleg aranyfüst, közel 120
kilogramm -, ami egy mesterséges tó közepén fekszik. Megint egy
olyan látvány, amit hiába is próbálnék leírni, semmit sem ér.
Miért zavarna bárkit is, hogy ide csak mezítláb, minimum fejkendôvel léphetünk be. Tömeg mindenhol, velünk egyetemben
milliónyi turista. Csak ôk Delhi felôl jöttek. Mire mi odaérünk,
hála a majdnem tökéletes vasúti közlekedésnek - ez is angol
emlék, mint az ország számos más „civilizációs" hagyatéka -,
már este van. De ez jellemzô egész utazásunkra. Minden olyan
helyre, ahol alszunk is, estére érkezünk. Nagyon hamar találunk
szállást, olyan banális áron, hogy meg sem merem említeni. Itt
az ideje egy kis alvásnak. Legutóbb Iránban aludtunk, annak
pedig közel 70 órája… Szép ez a város. Ha annak lehet nevezni.
Láthatjuk a Lótusz templomot, a Gandhi-múzeumot, az elnöki
rezidenciát. A bazár itt is telített, mint minden hasonló városban.
A vasútállomásnál kezdôdik, és ki tudja, meddig terjed. De
érdemes bemenni, bár az árusok sokkal erôszakosabbak, mint
eddig bármerre. Mi is itt lakunk, a szûk kis utcák fölött, rálátva a
megannyi sikátorra.
Agra. A Taj Mahal „lelôhelye". Sokszor India jelképeként is

emlegetik ezt a monumentális építményt. Talán nem ok nélkül.
Nem olcsó megtekinteni, nem nagy örömmel megy át az ember
többszörös ellenôrzésen, de megéri látni, és csodálni a fejem fölé
magasodó, mondhatni hófehér palotát. Hiába „idegenvezetônk"
lelkesedése, a rengeteg számadat a monumentumot illetôen, és a
történetének mesélése, a látvány az, amit sohasem fogok elfeledni. Nem tudok másként vélekedni a Vörös Erôdrôl sem. Minden
darabja vörös homokkôbôl készült. Bámulatos teljesítmény az
1600-as évekbôl.
Hosszú az út Bombay-ig, 24 óra vonaton. Azt hittem, Delhiben
van a világ legtöbb koldusa, hajléktalanja. Tévedtem. Itt van
igazán nyomor. Elborzasztó és elgondolkodtató ezen emberek
helyzete, fôleg ebben a városban - egyébként teljesen európai
színezete van a helynek -, az indiai filmgyártás - mely a legtöbb
filmet termeli évente a világon - fellegvárában. Bámulatos, ahogy
a pompa és az esélytelenség megél egymás mellett. Ugyan ki
hinné el a több kilométer hosszú nyomortanyákat - a város
közepén húzódó többsávos utak szélén -, ha nem látja. Bombay
drága város. Drága az élelem, a szállás. És minden, amit venni
szeretnél. Furcsa ellentétek hazája ez. Nem tudok eligazodni az
embereken. Élnek, hozzászoktak az idegenekhez, látszatra barátságosak és kedvesek, de érezni a megvetést a tekintetükben.
Tudják, hogy csak kihasználjuk ôket, és ezt a helyzetet maximálisan ki akarják használni. Nem tudok senkit hibáztatni ezért.
Nem csak a kíváncsiság hajt ki minket hajnali háromkor az
állomásra. El kell hagynunk a szálláshelyet. 24 órára vettük ki, és
az most járt le… Reggel hétkor indul a vonatunk Goára, pontosabban Benaulimba, ami a szállásunk lesz a maradék idôre.
Nagyon kényelmes fekhelyet készítünk - a peronon található csomagokon. Lakótársaink a hajléktalanok, patkányok, moszkitók...
Goa. A földi paradicsom indiai állomása. Talán. Ez a nyugatiak
számára teremtett egyik igen fontos turisztikai hely - ami a
nyaralást illeti. Szokatlan volt közel egy hétig itt ténferegni, süttetni magunkat a napon, jóformán tényleg semmit nem csinálni. Négycsillagos szálloda az Arab-tenger partján, itt a „trance"
zenei stílus szülôhazájában. Hirtelen elszégyellem magam, a
nekem megadatott „jómód" miatt. Hiszen ezt a helyet is nekünk,
nyugatiaknak teremtették, a mi igényeink szerint, a mi
szórakozásunkra. És ott a másik oldal…
Egykoron Gandhi nem ilyen Indiáról álmodott…
Gulyó

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bemutatkozik
az ECOCARITAS
Egyesület
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Megalakításának célja:
1., létrehozzunk egy gyûjtôszervezetet azok számára, akik saját
maguk szeretnének részt venni egy-egy katasztrófa esetén a mentési, illetve a szükség szerinti segítségnyújtási feladatokban
2., a Föld olyan pontjaira eljutni - és elvinni a jelentkezôket -,
ahol jelentõs környezeti problémák vannak és a kulturális és természeti értékek megsemmisülésének veszélye fennáll
Csoportjaink vizsgálják az ok-okozati összefüggéseket egy-egy
katasztrófa alkalmával. Segítünk a mentésben és tanulmányozzuk az utóhatásokat. (Megismertetjük a résztvevôkkel a dolgok
„MIÉRT-jét“.) Az események bekövetkezésekor egyszerre vizsgáljuk annak környezeti, természeti, biológiai, társadalmi, gazdasági, történelmi vonatkozásait. Hiszen ezek a tényezõk egyidejûleg
befolyásolják világunkat és a tudomány szakosodása éppen ezekre a kérdésekre nem ad választ
Hogyan mûködik katasztrófák esetén?
A segíteni szándékozók az elôjelentkezési lap kitöltésével, visszaküldésével kerülnek be a rendszerünkbe. Amikor visszaérkezik az
elõjelentkezés, akkor regisztráljuk és felvesszük a kapcsolatot,

hogy megbeszéljük a kérdéses pontokat.
A késôbbiekben, amikor egy ilyen esemény bekövetkezik, azonnal
összeállítjuk a lehetõségét annak, hogyan tudunk a leghatékonyabban segíteni. Errôl a lehetôségrôl értesítjük a regisztrált jelentkezôket. ( tel., fax, e-mail, sms )
Azoknak, akiknek lehetôségük van, hogy napokon, órákon belül
elinduljanak velünk, visszajeleznek számunkra. Velük felvesszük
a telefonos kapcsolatot és megbeszéljük a további teendõket. Ha
összeállt a csapat, indulunk.
Hogyan mûködik az Ismerd meg a Világot program?
Egyesületünk tagjai folyamatosan szerveznek utakat a világ
problémás helyeire különbözô célokkal. Ha szeretnél velünk
valamelyikre eljönni, akkor jelentkezésedet küldd el nekünk.( Email, fax, posta ) Ezután felvesszük Veled a kapcsolatot és megbeszéljük az út fontosabb részleteit a meghirdetett programon túl.
További információ: Ecocaritas Egyesület, 4400 Nyíregyháza,
Luther út 5. IV/36.,Telefon: (42) 504-003
info@ecocaritas.hu, www.ecocaritas.hu
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HEGYALJA FESZTIVÁL
2004. JÚLIUS 14-18, Rakamaz-Tokaj
Szokás szerint újra megjelenünk és szervezkedünk – köszönet a DELTA-FEST Kft-nek! - a legnagyobb vidéki fesztivál Zöld sátrában és Civil
udvarában. Az esténként magával ragadó „jó öreg
blues“ pihentetô hallgatása mellett számos elôadással, kiállítással, mókával és kacagással várunk
mindenkit!
Meghirdettünk egy AntiplakátÓriásErdô pályázatot – …majd kiderül, hogy Ki derül…
Zsebi – Kalamáris – Totem – és persze Egyesületünk fog gondoskodni esténként a korán
fekvôknek a jól megérdemelt diafilm vetítésrôl, a
meseolvasásról; lesz bögrefestés, varázspeca, kívánságkút, és megpróbálunk egy saját rádióállomást létesíteni a camping területén.

2004. július 16. péntek
12.00-13.00 Alternatív értékek a politikában Gusztos Péter országgyûlési képviselô
13.00-14.00 Fiatalok az Unióban - Mesterházy
Attila, a GyISM politikai államtitkára
14.00-15.00 Politika és környezetvédelem
(Az Ogy. Környezetvédelmi bizottságának tagjai:
Orosz Sándor alelnök (MSZP), Fetser János
(MSZP), Parragh Dénes (Fidesz – MPSZ), Tóth
István (Fidesz – MPSZ), Gusztos Péter (SZDSZ)
15.00-16.00 Zöldek Európában - Zöld
Demokraták, Erdei Csaba választmányi elnök
16.00-17.00 Lesz-e erômû a Dráván? - Toldi
Miklós elnök, Dráva Szövetség
17.00-18.00 EU-fória vagy EU-tanázia? - Z. Kárpát
Dániel író, közgazdász

Várjuk mindenki ötletét, segítségét, résztvételét!

2004. július 17. szombat

ZÖLD színpad programtervezete
2004. július 15. csütörtök
12.00-13.00 Természetvédelem az EU-ban –
dr. Aradi Csaba, a Hortobágyi Nemzeti Park
igazgatója
13.00-14.00 Környezetvédelem, mint konzervatív érték? - Toót H. Zsolt felelôs szerkesztô,
Heti Válasz
14.00-15.00 Bemutatkozik a DIA és a BOCS
15.00-16.00 Civil és politikus - dr. Illés Zoltán
országgyûlési képviselô
16.00-17.00 A Tokaji-hegység nemzeti, ásványi
és egyéb értékei - dr. Mátyás Ernô, nyugalmazott
geológus
17.00-18.00 Pokolbéli víg napjaim - Faludy
György költô
aztán minden nap hajnalig „blúzra-jazzra“ hajlongás

12.00-13.00 Új szín a hazai zöldpalettán –
Bemutatkozik a Környezetvédelmi Unió
13.00-14.00 Lehet-e más a politika?- Kumin
Ferenc politológus; Móra Veronika biológus,
Ökotárs Alapítvány; Schiffer András jogász,
Védegylet
14.00-15.00 Regionalizmus, területfejlesztés
Kelet-Magyarországon - Karakó László, Rakamaz
országgyûlési képviselôje, a megyei közgyûlés
alelnöke
15.00-16.00 HM kontra civilek – dr. Herbert
Tamás, a Civilek a Zengôért Mozgalom elnöke
16.00-17.00 Két keréken Albániában - Lénárt
„Léna“ Ferenc túrakerékpáros úti beszámolója
17.00-18.00 Legalizálás vagy btk-módosítás? Kendermag Egyesület
A Civil udvaron ott lesz a ZSEBI!!!, a Kalamáris
Egyesület, a Levegô Munkacsoport, a Védegylet,
a BOCS Alapítvány, a DIA és nem utolsó sorban
a TOTEM!!!
A Zöld színpad zenei résztvevôi többek között:
Smileland, Slow Band, Jurij, Dr Walter és a
Lawbreakers, Dust, Török Ádám és a Mini,
Beltine, Happy Blues Day, Rockin' RockCats…
Nyugodtan hívd meg Édesanyádat is erre a rendezvényre – mert neki is tetszeni fog! És Aput
se hagyd otthon…
További, részletes információ:
http://www.hegyaljafestival.hu
illetve: Priksz Gábor és Tömöri László
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Föld, játék, giliszta..,
Rekordmennyiségû óvodás és iskolás részvételével, nagy sikerrel zajlott az E-misszió Egyesület
Föld napi rendezvénye – a bôséges és változatos
program várakozáson felüli számban vonzotta a
látogatókat.
A rendezvény idén két helyszínen zajlott: a
Kossuth téren, illetve a Városházán. A Városháza
Krúdy termében már 9 órakor elkezdôdött az
elsô elôadás, melyet további három követett. A
témák között természetvédelem, állatvédelem és
hulladékproblémák szerepeltek. Népszerûségüket bizonyítja, hogy a száz ülôhelyes terembe
két esetben pótszékeket is kellett bevinni.
Közben a Kossuth téren az óvodások szintén
elôadáson vettek részt, persze itt egészen másra
kell gondolni, mint az iskolások esetében: ôk a
Mesekert Bábszínház Állatmesék címû játékát
élvezhették. Elôtte és utána pedig különbözô
érdekes játékokat próbálhattak ki, agyagozhattak, színezhettek, társasjátékozhattak.

Ez a Föld napja abban is különbözött az eddigiektôl, hogy ekkor Gilisztafesztivált is tartottunk. E
mögött a viccesnek tûnô elnevezés mögött a
komposztálás népszerûsítése rejlik, melyet egyrészt egy gyerekek számára is érthetô tablósorozat képviselt, másrészt a nagy sikerû talajsimogató. Ebben különbözô talajtípusokat vehettek
közelebbrôl szemügyre, tapogathattak meg a
látogatók, volt többek között szikes talaj, sivatagi
homok, agyagos talaj, tengerparti homok, és természetesen Egyesületünk komposztálóládájából
származó gazdag humusz.
Lívia

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Környezetvédelmi Világnap premierrel!
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A Süvöltô legutóbbi száma óta immár két jeles
napi utcai akció is lezajlott, s míg az egyikrôl még
elôtte tudtuk értesíteni Olvasóinkat, addig a
másikról – ami nem is olyan régen volt – csak
utólag számolhatunk be. A Környezetvédelmi
Világnap június 5-én van ugyan, ami szombatra
esett, de mi 3-án tartottuk meg a rendezvényt,
hogy az iskolák és óvodák is ki tudjanak jönni.
Az iskolások számára a VMK-ban
három elôadást szerveztünk,
amelyek ezúttal a természeti
értékek bemutatása mellett a
globális környezeti problémákat
ölelték fel, az óvodások pedig a
Föld napihoz hasonló foglalkozásokon vehettek részt.
Kiállításunkon a következô környezeti problémákat mutattuk
be: levegôszennyezés, ózonréteg
elvékonyodása, savas esô, a Föld
felmelegedése, a közlekedés és a
levegôszennyezés kapcsolata.
Tablókat helyeztünk ki a Tájsebészet kampányra beérkezett
pályamûvekbôl és a Nem bántja a
szemét?! kampány eredményeirôl (pl. „ilyen volt – ilyen lett“
fotók a megtakarított területrôl).
A két kampány eredményhirde-

tése és díjkiosztója délelôtt zajlott, melyen
szerencsére elég sok résztvevô meg tudott jelenni.
A nap fénypontja a „Szemétdombi mesék“ címmel tartott utcaszínházi bemutató volt, melyet
Tucker András írt és rendezett. Öt jelenetet adtak elô tehetséges amatôr színészek, melyek a
jelen fogyasztói társadalmának esztelen hulladéktermelésérôl mutattak abszurd
képeket: szárazelem-temetés; boxmeccs, melynek végén a Tetra Pak
és a PET nem egymást, hanem a
bírót, azaz az embert ütik ki;
divatbemutató szemétbôl készült
ruhákból; agyoncsomagolt gyerek
szülése. A színpad elôtti ketrecben lévô embert (próbababa) a végén ellepi a szemét, csak a keze
lóg ki belôle, s ahelyett, hogy a
megmentésén gondolkodnának,
még az órát is lelopják a kezérôl. A
délutáni, második bemutatót sajnos elmosta az esô, de a Hegyalja
Fesztiválon újra elôrukkolunk
vele. Aki lemaradt, ott még megnézheti!
Lívia

. . . . . . . . .
A Föld napi rendezvényünkre és a giliszta fesztiválra készítettük
az alábbi kiállítási anyagot – melyet iskolák, környezetvédelmi
rendezvények számára szeretnénk a késôbbiekben kölcsönadni.
Kiállításunk célja az, hogy a „látogatók“ értsék meg miért fontos a föld a talaj védelme. Fogják fel milyen nehezen is keletkezett és keletkezik a talaj a termôképes földfelszín – lássák át,

kiállítás

. . . . .

hogy az ember tevékenysége milyen sokrétûen teszi közvetve
és közvetlenül terméketlenné azt. Értsék meg a körfolyamatokat – ébredjenek rá milyen összefüggések is vannak a természet részei között. Ismerjék meg a lehetôségeket – azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudják megôrizni talajunk egészségét,
mit tudnak tenni a környezetvédelmen belül a talajvédelemben.

19

Süvöltô

. . . .

zöldfülû

. . . . . . . . .

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

20

Süvöltô

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

kiállítás

. . . .

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

21

Süvöltô

. . . .

zöldfülû

. . . . . . . . .

A mesét írta: Paseczki Gyuláné
Munkahely: Napsugár Óvoda
3024 Selyp, Nefelejcs u. 3.
Korcsoport: középsô - nagycsoport

A tavacSka és a kiSerdô története

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
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Egyszer volt, hol nem volt, valamikor réges-régen volt egy csodás kis tó.
Kristálytiszta vizében vígan fickándoztak, úszkáltak a halacskák. A tó partját
gyönyörû fûzfák szegélyezték és mintha simogatnák a víz tükrét, úgy hajlottak a
tó fölé. Mellette volt egy pici erdô, gesztenye, akác és szép magas nyárfás. Ez az
erdôs rész nagyon sok kis állatnak volt békés lakhelye. Itt élt a süni, az ôzike, a
mókus, a bagoly, a nyuszi és harkály doktor is, aki a beteg fákat gyógyította.
Imádtak játszani a kis tavacska körül az állatok. A nyuszik vidáman ugrándoztak a
virágos erdôszélen, az ôzikék boldogan legelték a selymes füvet, a mókusok ugróversenyt rendeztek a fák lombjai közt. A tóban már alig várták a halak, hogy nyár
legyen, s ôk figyelhessék a boldog embereket, akik a tiszta vízben fürdenek.
Különösen a gyerekeket szerették, s úszkáltak körülöttük. A tó szélén, a nádasban
laktak a kiskacsák. Anyukájuk szorgalmasan tanította ôket úszni, halászni.
Egy tavaszi napon süni épphogy felébredt téli álmából, gondosan eltakarította
az avart, amiben aludt, s úgy gondolta, sütkérezik egy kicsit a langyos napsütésben. Hallja, hogy ijedten kiabál valaki, ôt szólogatva:
- Kelj fel, süni! Kelj fel, kérlek! - kiabált nyuszika.
- Mi baj van, nyuszi? Miért kiabálsz?
- Valami nagy baj történt a tavacskánál! - mondta a nyuszi. - amikor a tóhoz
mentem, hogy igyak egy korty vizet, égtelen nagy zúgást hallottam, és nagyon
furcsa szagot éreztem. Nem tudom, mi az, de gyere, menjünk el ôzikéhez, és majd
együtt megnézzük, mi történt.
Úgy is lett. Mindhárman útnak indultak a tó felé, hogy kiderítsék, vajon mi
lehet az a titokzatos zaj és szag. Hiába nézték azt a furcsa valamit, ahonnan a hang
és a szag eredt, nem tudtak rájönni, mi lehet az. Akkor az ôzike így szólt: Tudjátok, mit kell tennünk? Menjünk el a bölcs Bagolyhoz, ô mindent tud, hátha
a mi problémánkra is tudja a választ.
Felkeresték hát bagoly urat, aki nem nagyon örült annak, hogy fényes nappal
zavarják - hiszen egész éjjel vadászott -, de azért meghallgatta a rémült kis állatokat. Kíváncsian tolta fel szemüvegét, majd így szólt:
- Fogalmam sincs, mi lehet az, amit láttatok, de várjatok meg itt, mindjárt utána
nézek. Úgyis kivertétek már az álmot a szemembôl. Kisvártatva vissza is tért
Bagoly úr, és így szólt: - Amit láttatok, az nem más, mint egy munkagép. Sajnos az
emberek feltúrják, tönkreteszik az erdô és a tavacska környékét. Menjetek haza,
itt mi már nem tehetünk semmit. Másik otthont kell keresnünk magunknak.
Az állatok összegyûltek az erdô szélén, s onnan figyelték szívdobogva, vajon
mi is történik. A nagy munkagép teljesen eltüntette a virágos tisztást, helyébe
furcsa kôdarabokat helyeztek el. És ez így ment napról-napra.
Mindenféle szemetet dobáltak szét, a tó vizét is beszennyezték. A kacsák ijedten
röppentek fel a nádasokból, a halak elpusztultak a tóban, s az erdei állatok is
elmenekültek.
Egy nap már nem jártak az emberek se a tóba fürödni, se az erdôbe kirándulni. Teljesen tönkretették a valaha oly csodás környéket. Történt, hogy sok év
múlva egyszer egy óvodás csoport épp az egykori tó környékére ment sétálni. Az
óvónéni elmesélte a gyerekeknek, hogy itt valaha milyen szép kirándulóhely volt.
A kicsik elborzadva látták a sok gazt, szemetet. Szomorúan mesélték otthon,
hogy mit hallottak az óvónénitôl s mit láttak most. A szüleik is felháborodtak a
történtek hallatán, és elhatározták, hogy összefognak és közösen újra visszavarázsolják a régi kirándulóhelyet. Rendbe rakták a környéket, összeszedték a

. . . . . . . . . . . .
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rengeteg szemetet, kitisztították a tavat.
Valahogy megtudták ezt az erdei állatok is, és szép lassan visszaköltöztek a
régi lakóhelyükre. Alig várták az óvodásokat, hogy játszhassanak velük. A
tóban újra úszkálnak a halacskák és a kiskacsák. Tavaly még egy hattyúcsalád
is ideköltözött. Azóta szívesen járnak ismét ide az emberek.
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Olvasói levél
A felhívásukkal, hogy „Nem bántja a szemét?!" teljes mértékben egyetértek, csak ne a Polgármester asszony lett volna a
szószólójuk, hanem a városlakók. Aki a saját szemében nem veszi észre a szálkát, az a máséban ne keressen gerendát.
Nyíregyháza szûk belvárosa viszonylag tiszta, de meg kell nézni, ahol a vállalkozók nem takarítanak, nem metszik az
útszéli fákat (a mellékutcákat pl.). Mindig azzal jönnek télen, hogy aki nem sepri a havat, azt felszólítják és megbüntetik,
aki nem tartja tisztán a járdát tavasszal, nyáron, ôsszel, azt miért nem büntetik? A városközponthoz tartozik a Nyár és
Tavasz utca, meg kell nézni egy nagy szélvihar után. A Postabank és az iskola környékét, a Dózsa György utcát rendben
tartják, de van a 36. sz. ház, amit elbontottak, a helyén a szemét, elôtte a buszmegálló, s a kerítés mellett a szemét. Az
Ószôlô utca 3. és 7. szám házak helyén új épületeket és szép járdákat építettek, de nem lehet végigmenni rajta, mert az 5.
sz. ház és udvar tulajdonosa hagyta, hogy az elkészült járdát (beton) benôje a gaz, fa, bokor, s azt az autósboltba járók
szemetesnek használják, ne lehessen rajta végigmenni vagy ne adj’isten egy gyerekkocsit eltolni (kb. 20 méterrôl van szó).
Az ilyen tulajdonost miért nem büntetik meg? A közterület-felügyelôk miért csak azt figyelik, ki áll meg 2 percre a tilosban, rögtön ott teremnek, s büntetnek, igen, így könnyebb. Azt kérem, hogy ne csak a nagy szeméthegyeket figyeljék, hisz
ezek a helyek is a városképet rontják.
Tisztelettel: Nagy Péter
Nyíregyháza, Belsô körút

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Süvöltô elôfizetés
Kedves Barátunk!
Most frissítjük a tag- illetve a Süvöltô listánkat.
Munkánkat nagyban segítenéd, ha kitöltés után
az alábbi kérdôívet postán vagy faxon eljuttatnád hozzánk. Köszönettel: a szerkesztôk.
Süvöltô elôfizetésére vonatkozó kérdések:
- Tag vagyok, ezért kapom a Süvöltôt
- tagdíjat fizettem:
- önálló keresettel nem
rendelkezem (400 Ft)
- önálló keresettel
rendelkezem (600 Ft)
- családi tagdíj (700 Ft)
- csoportos tagdíj (1000 Ft)
- örökös tag vagyok (10000 Ft)
- tagdíjat nem fizettem

- Süvöltô elôfizetô vagyok
- erre az évre már fizettem (450 Ft)
- erre az évre még nem fizettem
- Szeretnék tag lenni, kérek
belépési nyilatkozatot.

Levelezési cím:
E-misszió Egyesület
4400 Nyíregyháza,
Malom u. 18/a,
Tel/Fax.: 42/423-818

E-mail címem:………………………………
Egyéb közlendôim:…………………………
………………………………………………
………………………………………………
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Gyöngyösi Beáta, Varga Szandra, Rézmûves Piri, 7.o. Hencida

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

