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Süvöltô
Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület lapja

XIII. évfolyam 2004/4. szám

"Egy nap a hegyekben
hegynyi könyvvel ér fel."
John Muir

SZIGETELÜNK!

Az elôzô Süvöltô címoldalán mélázva kisfiú háta mögött gabonatábla - eszembe
jutott a harmadikos osztályommal vetett
búzatábla, majd az erdei iskolában gyúrt,
dagasztott, és kemencében sütött kenyér.
Jó sûrû, sok magvas és laktató – szemben
a boltok polcain sorakozó, többnyire
felfújt, adalékanyagokkal dúsított, levegôs
pékárukkal.

Az energia elôállítása igen komoly környezetszennyezéssel jár.
A lakások energiaköltségét megvizsgálva
kiderül, hogy a legjelentôsebb tételt a fûtés
képviseli, ezért a fûtés hatékonyságának
növelésével és a hôveszteség csökkentésével
lehet a legtöbb energiát megtakarítani, tehát védeni a környezetet.

Bôvebben a 15. oldalon

Bôvebben a 4. oldalon

Beszámolunk Tiszta Tisza Túra
Véget ért a Tiszta Tisza Túra, melyet 2004.
június 18-26. között rendeztünk meg,
immár harmadik alkalommal. A Tiszabecstôl Tokajig tartó, szemétszedéssel és
szemléletformálással egybekötött vízi túra
ismét eredményesen zajlott, több mint 30
m3 hulladéktól tisztítottuk meg a folyó
felsô szakaszát.
Bôvebben a 12. oldalon

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

kedves
olvasó!

süvöltô
Környezetvédelmi folyóirat

Fesztiválozunk.

Az E-misszió Egyesület lapja
XIII. évfolyam 2004/4. szám
Szerkesztôk: Tömöri László
Csige Anikó, Kolos Lívia, Priksz Gábor
Karásziné Gulyás Edit
Kiadja és terjeszti:
E-misszió Természet- és
Környezetvédelmi Egyesület
Postacím: 4400 Nyíregyháza,
Malom u. 18/a.
e-mail: emisszio@e-misszio.hu
Telefon: Tel.: 42/423-818
Megrendelhetô:
Az Egyesület címén,
egy szám ára: 90 Ft
elôfizetési díj egy évre : 450 Ft
Az Egyesület tagjainak ingyenes.
Utánközlés nem tilos, hanem kívánatos!
Kérjük azonban a forrás feltüntetését!
A lapban közölt írások nem feltétlenül
tükrözik a szerkesztôség véleményét.
Készült
Design: Magician Stúdió, Nyíregyháza,
Vörösmarty tér 4. Tel.: 42/310-830
Nyomás: Kiss Nyomda
Támogatónk:
Környezetvédelmi Alap Célelôirányzat
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Nemzeti Kulturális Alap
Köszönet mindenkinek, aki segített,
hogy ez a szám (is) létrejöjjön.
Várjuk a további cikkeket, írásokat,
konstruktív véleményeket!
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Évrôl-évre egyre több fesztivált szerveznek hazánkban. A
hatalmas felhozatalból választva, egyesületünk idén két
fesztiválon is részt vett. A kedves olvasó kérdezhetné, hogyan
kerül egy környezetvédelmi szervezet egy-egy zenei fesztiválra. Mivel egyesületünk célja, hogy minél több embert érjünk
el a zöld gondolatokkal, teljesen logikusnak tûnik, hogy a
legnagyobb embersûrûségû helyre igyekezzünk. Ez az
embersûrûség akkor is hasznos számunkra, hogyha a fesztiválokon résztvevô fiatalok nagyobbik része kellemesen
bódult állapotban csak a sörcsapolók közötti legrövidebb
távolság kiszámítását tartja legfontosabb szellemi kihívásának. Ez utóbbi ismeret birtokában a Hegyalja fesztiválon
sátrunkat közvetlenül egy sörsátor mellé telepítettük. Bár ez
talán fordítva történt, talán a zöldsátor hatalmas forgalma
késztette a szervezôket, hogy sátrunk mellé sörsátrat telepítsen. Az eredmény szempontjából ez végül is mindegy,
lényeg, hogy kellemes szimbiózisban élt a két létesítmény. Az
elôadásokat csendesen, vagy kevésbé csendesen sörözô fiatalok hallgatták, esetenként igen nagy számban. Voltak népszerûbb témák, mint például Dr. Aradi Csaba és a Hortobágyi
Nemzeti Park, vagy Faludy Gyuri bácsi. A politikusainkra
valahogy kevésbé voltak kíváncsiak a fiatalok. A zöld sátor
azonban nem csak elôadások miatt volt érdekes, a sátor mellett civil udvart állítottunk fel, és innen – egy szalmabálából
épített stúdióból – szólt a fesztivál rádiója is. A civil udvaron
egész nap találhattak a fiatalok hasznos programokat, a
bögrefestéstôl a zsebpecázásig.; Elsôsorban a Kalamáris
Ifjúsági Egyesület aktivistáinak köszönhetôen.
A sok-sok pozitív élmény ellenére többször megkérdôjelezôdik bennem, mit is keresünk mi egy-egy ilyen fesztiválon. Mert bármilyen nemes szándékkal is indulnak ezek
a kezdeményezések, a magasabb rendû célt sokszorosan
felülmúlja a sör- és üdítôgyárak versenye, a dohánycégek
cseppet sem szolíd reklámja. És a mindent elöntô szemét,
hiszen a fesztiválok az eldobó kultúra mintapéldái. Üveges
terméket biztonsági, míg elmosható poharakat egészségügyi
indokokkal nem használnak. A valódi okok természetesen
pénzügyi eredetûek, a szervezôk számára a mûanyag pohárban csapolt sör – kis képzavarral élve – az aranytojást tojó
tyúk. Mindig bízom benne, hogy jövôre másképpen lesz, de
erre nem elsôsorban a szervezôk jóindulata, hanem a
törvényi szabályozás – lásd termékdíj – változása lenne
hatással.
Priksz Gábor

. . . . . . . . . . .

ajánló

. . .

Megjelent a Tudatos Vásárló elsô száma!
A Tudatos Vásárló magazin kiadásának célja,
hogy hozzájáruljon egy olyan újfajta vásárlói
értékrend kialakulásához, illetve megerôsödéséhez, amelynek alapja a fogyasztás társadalmi és
környezeti hatásait is figyelembe vevô fogyasztói
magatartás.
A tartalomból:
• Elsétálni a hirdetés mellett - A fogyasztók hatalma
• Kossuth és Gandhi: Az elsô tudatos vásárlók?
• Interjú a Nyitott Kert Alapítvánnyal
• A fogyasztó nyolc alapvetô joga
• Letûnt mesterségek nyomában
• Vállalatok társadalmi felelôsségérôl

A magazin ingyenes. Ha szívesen olvasnád, küldj
egy e-mailt neveddel, címeddel és rendszeresen
elpostázzuk!
Ujhelyi Kata – Tudatos Vásárlók Egyesülete
1013 Budapest Döbrentei u. 10.
T./F: 375-5460 - M: 30/211-1736
E-mail: kata@tve.hu
Már mûködik az online magazin is
www.tudatosvasarlo.hu címen!
A kiadvány beszerezhetô az E-misszió Egyesület
Környezeti Tanácsadó Irodájában is!!!
4400 Nyíregyháza, Malom u. 18/a - 42/423-818

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vászontáska
Az E-misszió Egyesület Hulladékos Programja új vászontáskákat készíttetett a Phare Access 2001 program támogatásával, mely az Egyesület Zöldövezet boltjában 400.- Ft-os áron megvásárolható (rövid- és
hosszúfülû egyaránt). A táska grafikái a környezetbarát vásárlásra buzdítanak!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zajkeverôk

a címe a REFLEX
Környezetvédô Egyesület által nemrég megjelentetett füzetkének.
Az egyesület „zajügyben“ megjelentetett két korábbi füzete („Zajözön“, „Sulizaj“) után ismét egy lakosságot érzékenyen érintô témát
talált. A Környezeti Tanácsadó Irodák visszajelzései alapján ezúttal
az épületen belüli zajok problémáinak feldolgozására vállalkozott.
Ezen belül - némi fülbiológia után - külön foglalkozik az épületakusztikával, a háztartási gépek, az elektroakusztikai berendezések
zajával. A dinamikus szomszéd fapapucsán kívül szó esik a gyermekek mozgásigényérôl, a házban lévô vendéglôk neszezésérôl és a

zaj elleni védekezés jogi lehetôségeirôl. A „Csendes utószó“ a fogyasztói társadalom és egy rohamosan süketülô nemzedék közötti összefüggéseket keresi.
A kiadvány szerzôje Kalas György, megjelent a „Fogyasztóvédelmi
füzetkék“ c. sorozatban.
A kiadvány letölthetô (pdf formátum 1,6 Mb) (FILE)
http://www.reflex.gyor.hu/index.php?fm=8&id=2729
A kiadvány beszerezhetô
az E-misszió Egyesület Tanácsadó Irodájában is!!!
4400 Nyíregyháza, Malom u. 18/a; 42/423-818
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SZIGETELÜNK!
Az energia elôállítása igen komoly környezetszennyezéssel jár.
A lakások energiaköltségét megvizsgálva kiderül,
hogy a legjelentôsebb tételt a fûtés képviseli,
ezért a fûtés hatékonyságának növelésével és a
hôveszteség csökkentésével lehet a legtöbb energiát megtakarítani, tehát védeni a környezetet.
Egy épület hôvesztesége a következôképpen alakul:
• Külsô fal:
15%
• Pincefödém:
10%
• Padlásfödém:
8%
• Szellôztetés:
32%
• Nyílászárók:
35%
A lakások, házak hôvesztesége a nyílászárókon
keresztül a legnagyobb.
A probléma…
…az emberek számára akkor válik fontossá,
amikor ki kell egyenlíteni a fûtésszámlát. A távfûtéses lakásokban a költségmegosztásos elszámolásra való áttérés után több lakás fûtésköltsége megnövekedett. Ilyenkor az emberek hajlamosak mást hibáztatni, és nem veszik figyelembe, hogy lakásuk energiahatékonysági szempontból rossznak minôsíthetô.

…megoldás…
…a nyílászárók huzatmentessé tétele, szigetelése, mely hozzájárul a jobb környezethez:
• megszünteti a felesleges hézagokat,
• csökkenti a zaj- és porszennyezést,
• csökkenti az energiafelhasználást és
• a befektetés hamar megtérül.
A módszer
A fa nyílászárók utólagos hôszigetelése gyorsan
kivitelezhetô: egy felsômaróval hornyot képezünk a nyíló, vagy a tok megfelelô részén, mely
horonyba illeszkedik a hosszú - min. 15 év - élettartamú, szilikon alapanyagú, speciális profilú
szigetelôanyag „halszálka“ része. A hézagok megfelelô tömítésére 4 méret áll rendelkezésünkre. A
horonymaróhoz porszívót csatlakoztatunk, mely
a képzôdô faforgácsot azonnal elszívja. Ezzel a
módszerrel Nyíregyházán közel száz lakást szigeteltünk eddig, az ott lakók megelégedésére.
Kérjük, szigeteltessen, hogy kevesebb energiát
használjunk és ezzel is védjük környezetünket!
A Programot a Magyar Energia Brigádokhoz
kapcsolódva végezzük.
Elérhetôségeink: 4400 Nyíregyháza,
Malom u. 18/a.; 42/423-818
emisszio@e-misszio.hu; www.e-misszio.hu

A legegyszerûbb, költségkímélô, rövid megtérülési idejû, jelentôs energia-megtakarítást eredményezô…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BARABÁSI MADÁRVONULÁS-KUTATÓ ÉS GYÛRÛZÕ TÁBOR!
2004. augusztus 1-tôl 2004. október 31-ig madárvonulás-kutató
és gyûrûzô táborokat szervezünk Barabás község határában
elterülô Kaszonyi-hegyen, a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzetben. A táborba gyûrûzôk és segédek jelentkezését várjuk. Egyhetes
turnusok lesznek, de természetesen lehet hosszabb idôre is jönni.
A Kaszonyi-hegy Természetvédelmi Területen immár hatodik alkalommal (1994, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) rendezünk több
hetes madárvonulás-kutató tábort.
A tavalyi tábor 6 hete alatt összesen 49 fajból 4081 példány került
megfogásra. 2000-ben többek közt fogtunk egy vastagcsôrû füzikét (Phylloscopus schwarzi), mely új magyarországi fajnak
számított, és egy királyfüzikét (Phylloscopus proregulus), mely
második megfigyelés és elsõ kézben tartás volt akkor Magyarországon. 2003-ban pedig egy vándorfüzikét (Phylloscopus inornatus), mely hatodik magyar adat volt. Valamint több külföldi
gyûrûs visszafogásunk is volt, a legérdekesebb talán a tavalyi
izraeli gyûrûs kis poszáta (Sylvia curruca).
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A munkáért teljes ellátást biztosítunk (étkezés, szállás).
Szervezôk:
E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület,
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága,
Karszt Természetvédelmi Egyesület,
Vásárosnaményi Természetbarát Diákkör
Turnusok:
08.01. - 08.07.; 08.07. - 08.14.; 08.14. - 08.21.; 08.21. - 08.28.
08.28. - 09.04.; 09.04. - 09.11.; 09.11. - 09.18.; 09.18. - 09.25.
09.25. - 10.02.; 10.02. - 10.09.; 10.09. - 10.16.; 10.16. - 10.23.
10.23. - 10.31.
A táborok részleteirôl további levélben, e-mailben vagy telefonon
szívesen adunk tájékoztatást.
Ha jönni szeretnél, jelentkezz:
E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület,
4400 Nyíregyháza, 4400, Szabolcs u. 6.
Tel: (42) 423-818, 504-403,
Koordinátor: Török Hunor Attila
Mobil: 20/99-15-358, E-mail: hunor27@freemail.hu

. . . . . . . . . . .

energaia

. . .

Jön a hideg, megy a meleg
TUDTA ÖN?
Hogy a közel 2,4 millió családi ház háromnegyed részének hôszigetelése elégtelen, és
csupán minden huszadik ház felel meg maradéktalanul a mai követelményeknek.

Fûtési idényben nálunk az átlagos külsô hômérséklet
+4 °C. Az ideális belsô hômérséklet 20 °C. Ha ennél
csak egyetlen egy fokkal fûtünk melegebbre, máris 6
százalékkal több energiát kell elhasználni. Ha pedig
strandidôt varázsolva lakásunkba 25 °C-ra fûtünk - ami sajnos
nem ritkaság -, máris közel 30 százalékkal lesz nagyobb energiafelhasználásunk!
Sokat tehetünk azért, hogy a hôveszteségeket csökkentsük. Néhány praktikus „olcsó" és hatékony tanács:
• Sokat spórolhatunk, - ha kevesebb meleggel is beérjük. Ha pl.
25°C helyett 20°C-kal is megelégszünk, 30%-kal csökkentettük
fûtési költségeinket, - és a nem túl meleg még egészségesebb is.
(Betegeknek, gyerekeknek, idôseknek persze több melegre van
szükségük!) 20°C-nál is alacsonyabb hômérséklet elegendô
éjszaka, vagy ha nem tartózkodunk otthon. A fûtést kézi úton is
szabályozhatjuk, de praktikusabb lehet ún. programozható termosztátot beszerezni. Ennek segítségével egész napra, vagy akár
hetekre elôre beállíthatjuk, hogy mikor milyen szobahômérsékletet akarunk elérni.
• Ne zárjuk körül bútorokkal a fûtôtestet, mert a meleg áramlását megakadályozzuk, és bútoraink is kiszáradnak!
• Alacsonyabb hômérsékletet is melegnek érzünk, ha eléggé
párás a levegô: használjunk párologtatót a lakásban!

• Ne hosszú idôn át résnyire nyitva hagyott ablakkal-ajtóval szellôztessünk, - mert így csak az utcát fûtjük, miközben lakásunk
kihûl. Inkább többször, rövid ideig tárjuk ki teljesen az ajtótablakot, ez alatt nem hûl ki a lakás, viszont a levegô kicserélôdik.
• Fûtési szezon elôtt idôben ellenôrizzük az ajtók-ablakok résszigetelését! Így, ha szükséges, még jó idôben tudjuk az elöregedett, hiányos szigetelôcsíkokat cserélni.
• Ha az épület mellé az uralkodó szélirányba fát-bokrot telepítünk, vagy befuttatjuk kúszónövénnyel, télen véd a hideg szelektôl, nyáron pedig kellemes árnyékot ad.
• Éjszakára csökkentsük a fûtés mértékét.
• Ha elutazunk, csavarjuk le a fûtést.
• Sötétedés után húzzuk be a függönyöket, eresszük le a rolót.
• Használjunk hôszigetelô tapétát.
• A radiátorok mögé helyezzünk el, például alufóliából készített
hôtükröt.
• Húzzuk be a sötétítô függönyt, vagy eresszük le a redônyt, mielôtt a külsô hômérséklet túl alacsony lesz, másként egy nagyobb
ablaknál - még ha dupla üvegezésû is - túl sok hô szökik ki.
• A radiátorok fölé szerelt polc lefelé tereli a meleget (emellett
nagyon dekoratívak a polcon elhelyezett virágok)
• Gondosan válasszuk meg az asztalok elhelyezését, ahol hoszszabb ideig ülômunkát végzünk (tanulunk, dolgozunk, vagy
csak üldögélünk). Helyezzük ôket közel a fûtôtesthez.
• Használjuk ki a nap hôerejét, amennyire csak lehet: érdemes
úgy tervezni a belsô elosztást, hogy minél többet érje a nap azt a
lakrészt, ahol sûrûn tartózkodunk.
Ne feledjük, hogy ha kevesebb energiát fogyasztunk,
nemcsak a pénztárcánkat, de a környezetünket is
kíméljük!
Bizonyára szüksége van még olyan tanácsokra is, amelyek
konkrétan az Ön problémáira adnak választ:. Kérjük, keresse fel
Környezeti Tanácsadó Irodánkat.
E-misszió Egyesület; 4400. Nyíregyháza, Malom u. 18/a.
Tel.: 42/423-818; E-mail: emisszio@e-misszio.hu

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

megújuló energia
Megújuló energiaforrást hasznosító eszközt szeretne vásárolni? Napkollektort, napelemet, szélturbinát, kazánt vagy hôszivattyút?
Kérjen ajánlatot a Zöldtech piactéren, és mindössze 5 perc alatt, a cégek személyre szabott
ajánlattal fogják megkeresni Önt.
Az ajánlatkéréshez kattintson ide:
http://zoldtech.hu/piacter/ajanlatkeres
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védjük a természetet

. . . .

A nyírségi táj változásai 1.
(Szigetvári Csaba és Rév Szilvia)
A Süvöltô 2004./2. számában tudósítottunk arról,
hogy a Nyírség tájrehabilitációjátnak megalapozását szolgáló programon dolgozunk (az Ifjú Botanikusok Baráti Köre az E-misszió Egyesülettel).
Tesszük mindezt azért, mert hazánknak erre a részére különösen érvényes, hogy az intenzív emberi tevékenység következtében a természetszerû területek kiterjedése drasztikusan lecsökkent.
Célunk az volt, hogy a régióra jellemzô különb ö z ô t á j t í p u s o k a t r e p r e z e n t á l ó mi n t a t e r ü l e t e k
konkrét példáján bemutassuk, hogyan alakult át
a nyírségi táj az elmúlt két évszázadban. Mindezekkel párhuzamosan a jövôre vonatkozó, de a
jelenkori tájhasználati viszonyokat figyelembe
vevô irányelveket is megfogalmazunk. Ezekkel

segítséget kívánunk nyújtani a természetvédelem
és a természeti tájat kíméletesen mûvelni szándékozó gazdálkodók számára. (Utóbbira a folyamatosan bôvülô agrár-környezetvédelmi támogatások kihasználásával nyílhat lehetôség).
Munkánk során felépítettünk egy, a teljes
Nyírséget lefedô, térinformatikai adatbázist, mely
régi katonai térképeken és légifotókon alapul.
Ezek segítségével feldolgoztuk négy, egyenként
25 km2-es mintaterület tájhasználati változásait, a
XVIII. századtól napjainkig, és részletes terepi
felmérést készítettünk a növényzet mai állapotáról. Mindezek alapján látványos kép rajzolódott
ki a táj elmúlt évszázadokban történt alaku lásáról. Munkánkat az EU Phare Access 2001 programja támogatja. A négy mintaterületbôl ezúttal
kettôt mutatunk be részletesebben.

Regenerálódó homokhegy
és láp (Laskod)

Fogyatkozó és újjáéledô lápok, születô homokpuszták?

A lápok fennmaradásának
feltétele a tartós vízborítás
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Az észak-nyírségi mintaterületen, Petneháza-Laskod-Nyírjákó környékén a részben meredek,
magas, részben szélesebben elnyúló buckák
között egyaránt találunk nagyobb kiterjedésû
laposokat és szûkebb völgyeket. Ezen, a jelenlegi
tudásunk szerint természettôl fogva erdôs vidéken
mára egyetlen hektár természetes erdôt nem találunk. A magasabb, víz által nem járt térszíneken
a földeket már igen régen szinte teljes egészében
mûvelésbe vonták. Az egykori természetes növényvilág ezeken a helyeken csak nyomokban
maradt meg, néhány meredek rézsûn és a hagyományosan mûvelt kisparcellás szántók, gyümölcsösök, szôlôk környékén. Így még egy-két foltban
megôrzôdhettek a homokpuszták jellemzô növényei, mint a magyar csenkesz, valamint egy
sztyepréti ritkaság, a védett selymes boglárka. A
vízállásos mélyedések és völgyek sokkal nagyobb
arányban ôrzik az ôsi növényzetet. Ezeket a
területeket hagyományosan kaszálóként, legelôként hasznosítják, de a vízrendezések óta egyre
nagyobb arányban szántják vagy erdôsítik be ôket.
Az ôsi lápos területek egyik legnagyobb kincse az

európai ritkaságnak számító, fokozottan védett
mocsári angyalgyökér, de a megôrzendô értékek
közé tartoznak többek között a lápos területeken
élô tôzegpáfrány, a rostostövû sás, és a rétek színes orchideafajai: a pompás kosbor és a hússzínû
ujjaskosbor. Az egykori természetes idôszakos vízfolyásokat mesterséges csatornákba kényszerítették, a valaha ezek környékén élô ligeterdôk
növényzetébôl csak pár hírmondó maradt, mint az
Alföldön ritkaságnak számító erdeikáka és az
acsalapu.
A tájhasználat mai változásai lehetôségeket és veszélyeket is magukban rejtenek. A magasabb
buckákon a régió kiszáradásával párhuzamosan
egyre több szántót hagynak fel a gyenge homoktalajokon. Az így kialakuló, lassan regenerálódó parlagokat már most is részben legeltetik, ami hoszszabb távon az ôsi homokpusztai vegetáció újraéledését teszi lehetôvé. Ugyanakkor félô, hogy
ezeket a parlagokat tájidegen erdôkkel (akáccal,
nemesnyárral, fenyôvel) telepítik be, jóllehet a legmagasabb buckák szélsôségesen sivár váztalaján

. . . . . . . . . . .
ma már a szárazságtûrô akác is alig él meg. A
mélyebb, vizes területeken veszélyes tendencia az
általános kiszáradás. A szárazabb években a réteket gyakran beszántják, majd belvizes esztendôkben magukra hagyva agresszív, tájidegen gyomnövényzet (leginkább az Amerikából származó
magas aranyvesszô) foglalja el ôket, ami szinte
lehetetlenné teszi a növényzet helyreállását, de a
további szántóföldi mûvelést is megnehezíti.
Számos helyen a rétekre és lápokra nemesnyarat
vagy – az itt szintén nem honos – égert telepítenek
(jóllehet ezek a faültetvények a kiszámíthatatlan

védjük a természetet

talajvízingadozás miatt gyakran kipusztulnak), ami
szintén tönkreteszi az eredeti értékes növény- és
állatvilágot. Ugyanakkor a területen található
Laskodi tározó jó példa arra, hogy vízvisszatartással a mocsári-lápi élôvilág újjáéleszthetô, és egyben az intenzíven mûvelt és a lakott területeken
csökkenthetô a belvíz kockázata. Az ôsi vizes területeken tehát a vízvisszatartás és a hagyományos,
kaszálóként, legelôként való hasznosítás lehet az
ésszerû, és egyben természetvédelmi szempontból is kívánatos tájhasználat.

Szikesek és színpompás rétek
a búzatáblák között
A Nyírség nyugati részén, a homoki buckás táj
folyamatosan simul bele a löszös talajú Hajdúhátba. Újfehértó, Érpatak és Bököny határába esô
mintaterületen az átmenet már érezhetô: a buckavonulatok szelídebbek, a homokkal elegyedô
lösz sokkal jobb termôképességû talajokat eredményez. Ezen a vidéken a természetes erdôk már
mind eltûntek, a víz által nem járt helyeken mindenütt szántókat találunk. A rétekbôl kiemelkedô
kisebb magaslatokon, valamint az utak meredek
rézsûin csak nyomokban, leromlott állapotban
maradt meg az ôsi sztyepréti növényzet. A
laposokban egykor szikes tavak, mocsarak, lápok
terültek el, amelyek a vízrendezések után ugyan
megfogyatkozva és átalakulva, de máig jelentôs
értékeket ôriztek meg. A szikes tavak helyén ma
kisebb szikes mocsarakat, szikes réteket és pusztákat, vakszikfoltokat találunk, amelyek többségén csak tavasszal áll meg a víz, jelentôs madárvilágnak adva életteret. A kékeszöld mézpázsit, a
vereslô veresnadrág csenkesz kiterjedt állományai, a kéklô bárányparéjjal benôtt vagy vakítóan
fehér vakszikes foltok és a rajtuk legelô birkanyájak és tehéncsordák egyedülálló szépséget adnak
a tájnak. A szikes rétek és mocsarak gyakori
védett növénye a Kárpát-medencében bennszülött kisfészkû aszat. Másutt, ahol a talaj nem
szikes, kiterjedt, lápréti elemeket is ôrzô mocsárrétek, fás legelôk, és édesvizû mocsarak találhatók. A fajgazdag, színpompás kaszálók egyik
legfontosabb természeti értéke az ezerszámra
nyíló védett pompás kosbor, továbbá az ugyan-

Fáskaszáló Újfehértó
környékén

csak védett, hazánkban bennszülött fûféle, a Jávorka-fényperje. Némelyik itteni rét különlegessége a védett fátyolos nôszirom, amely az egész
Nyírségben csak errôl a területrôl ismert.
A mai tájhasználati tendenciák a természeti
területek lassú fogyatkozása, leromlása irányába
mutatnak. A réteket, sôt, a szikeseket is egyre
több helyen szántják be, noha ezek a termôhelyek nem alkalmasak gazdaságos szántóföldi
mûvelésre. Emiatt a kisebb élôhelyek egyre inkább feldarabolódnak, elgyomosodnak. Emellett
a csökkenô állatállomány miatt egyes ôsi legelôkön megindult egyes tájidegen fajok, elsôsorban
az ezüstfa, az akác, és a bálványfa (ecetfa) terjedése, amelyek átjárhatatlan bozótossá változtatják a gyepeket. Szerencsére a legnagyobb
összefüggô rétek és szikes laposok egyelôre nincsenek közvetlen veszélyben. Ezeken a helyeken
mindenképpen érdemes az eddigi kaszáló-legeltetô, állattartáson alapuló gazdálkodást fenntartani, ami összeköthetô egyfajta szelíd turizmussal
is, ami újabb megélhetési forrást nyújthat az itt
lakóknak. A terület erdôkben igen szegény, és a
meglévô kisebb állományok szinte teljes egészében tájidegen fajokból állnak. Természetvédelmi,
tájképi szempontokból indokolt lenne az ôshonos füzes-nyaras állományok kiterjedésének növelése (elsôsorban a mûvelésbôl kivont belvizes
szántókon), a tájidegen fasorok ôshonos fajokra
való lecserélése.

A gyepeket a beszántás
is fenyegeti

Látványos szikes legelô
vakszikkel, egykori
szikes tó helyén
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REKLAMÁCIÓ
(avagy mit miért veszünk meg, a reklámoknak hála)

Szép, ÚJ világ
Ha fejeinket vakargászva elkezdenénk csokorba gyûjteni világunk jelszavait, jellegzetességeit, akkor hevenyészett felsorolásunkban olyasmik következhetnének egymás után, mint „az örök
megújulásra való törekvés“, „ízelítô újdonságainkból“, „újszerû
állapotban eladó“ – nem beszélve a magukat újságnak mutató
magazinok sokaságáról, amik (hunyorítva kissé) tarka-barka
zöldséges-standdá változtatnak minden egyes hírlapárusító
pavilont.
Igen, jól sejtitek, e korunkból vett kifejezések tartalmi súlypontja
egytôl-egyig ama két betûcske, ami együttvéve mégis kulcsszót ad
ki: új! Ha az ember egy újságot ki nem nyit életében (khm!), s
úgy általában is csukott füllé változik a világ számára, már akkor
sem megkerülhetô e röpke hangsorral, rövidke szóalakkal való
találkozás, hiszen gyakorlatilag alig van termék – a fogkrémtôl a
levesporig -, amire ne biggyesztenék oda e bûverejébôl egyébiránt
sokat veszített két - illetve angolul három - bötût (lehetôleg valami üstököst formázó rikító színmezô közepébe, az „információ“
súlyának felkiáltással adva még nagyobb nyomatékot).
Leggyakoribb elôfordulása mégsem írott és kiejtett alakja, hanem
a szemléletünkben elfoglalt helye fogalmunknak: mondhatni,
kimondatlanságában hat leginkább. Hogy a Fônix-madarat
messze felülmúlva pillanatonként újjá kell születnünk, ma már
kulcsfontosságú üzenet és megkerülhetetlen kényszer. Gyakorlatilag ez lett világunk fejlôdésének a motorja, de legalábbis
létezésének, növekedésének az alapfeltétele. Hiszen minden és
mindenki azt diktálja, hogy válts (egy-két) hetente fogkefét,
(pár) havonta mobilt és (néhány) évente autót. Persze lehetôségeid szerint – de amint csak megteheted! Egy érdekes paradoxon révén ez mûködteti a virágkorán lassan túljutó lomkereskedelmet (azaz hogy vegyél új régit!) és az eldobható csomagolások abszolút túlsúlyba kerülését egyaránt: elvégre a Nyugat
„levetett göncei" és „kidobott kacatjai“ nálunk, szegény keresztény rokonoknál még futhatnak egy-két tiszteletkört, a kokakóla
meg nyilván „még sokkal“ vonzóbb tud lenni, ha nem egy megkopott külsejû, nyolcadszor polcra kerülô mûanyag-kiszerelésben
lát (újra) napvilágot.
Mindezek eredményeként ma már a fél világ ezen alapszik: a végsôkig, szinte az elviselhetetlenségig felduzzasztott kereskedelmen,
illetve a hozzá kapcsolódó járulékos szolgáltatásokon (mert ami
új, az is elromolhat, sôt manapság egyenesen programozva van
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belé a majdani hiba kódja). Bizony, lassan és alattomosan íratlan törvénnyé vált - már-már a munkahelyed megtartása is ezen
múlhat -, hogy költekezz vég és ész nélkül, vedd meg mindenbôl
a legújabbat. Csak ezen keresztül mûködhet tudniillik a világgazdaság nevû b. nagy kóceráj. És ebbe a világnagy bizniszbe csendestársként mindenkinek, de legalábbis minél többeknek bele
kell keveredni! Addig-addig, hogy a boltokon, a reklámokon, meg
az egész hóbelevancon keresztül voltaképpen a különféle gyárak
tartják el egymást – és mellékesen bennünket. Lehetôvé téve,
hogy fizetésünkért cserébe feláldozhassuk munkaerônket, majd
ezt a fizetés nevû zsetonmennyiséget végül visszaforgathassuk az egyre többeknek a fizetésüket adó - kereskedelembe. Gazdálkodj okosan, avagy dolgozz, hogy „játszhass“, hódolhass hülye
költekezôszenvedélyednek! (A feleség jelszava innentôl nem az
„Oszd be és uralkodj!“, hanem a „Fogyassz - majd fogyassz!“)
Ilyen kiadások mellett pedig már az sem túl nagy tét, hogy a
dolog velejárójaként rohamosan éljük fel nyersanyagkincsünket
és energiakészleteinket, hiszen a Nagy Közös Érdek immár nem
az utókor kedvezményezése, hanem a jelenbeli „fejlôdés", és ezen
keresztül a fennmaradás. (Ugye ökonómiai alaptétel lett, hogy
amelyik gazdaság nem erôsödik, az pang – akár a hold és a
szerelem, amik ha nem nônek, csökkennek! Hogy megértsük,
mirôl is szól a mi világtalan világunk a mindenféle mutatókon
innen és túl: a japánok éveken át már csak úgy tudták tartani a
maguk számára elôírt ütemet - azaz ama fejlôdés és növekedés
illúzióját -, hogy a tengerpartjukat kezdték el betonozni.)
Igen, ide jutottunk. Megkötöttük a Világ, még komplikáltabb
képzavarral élve, a Jövô feje felett a nagy alkut, lepaktáltunk
szavak nélkül a minket – mondom, mintegy mellékesen - eltartó
Rendszerrel, s miközben „lapítunk büszkén“, bizakodunk a
világvége elkerülésében...
De talán ne jussunk ilyen messzire az egyszer-használatos étkészlettôl, borotvától, öngyújtótól és fényképezôgéptôl(!), elvégre
anélkül is elég sok elgondolkodnivalót kínál ez az iromány.
Amolyan hangulati lezárásként viszont csak idevetném még a
legvégére ama kisördög súgta, vagy ha úgy szebb, az ôsök
szelleme által sugallt kérdést (hátha meghallják a politikoszok és
a marketingesek):
Vajon van új valóban a nap alatt?
Técsi Zoltán
(alias Sötéth Szabolcs*)
*Ha már a Fényes Szabolcs egyébként is foglalt.

. . . . . . . . .

hírek

. . . . . .

Környezetvédôk nyomására felmondta papír beszállítói
szerzôdését a Metro
A német Metro kereskedelmi lánc környezetvédôk nyomására felmondta papír beszállítójával,
az Asia Pulp and Paper (APP) céggel folytatott
együttmûködését. Környezetvédôk szerint az
APP nagymértékben felelôssé tehetô a szumátrai
esôerdôk kiirtásáért. Laborvizsgálatok kimutatták, hogy a cég által szállított fénymásoló papír
trópusi faanyagot tartalmaz.

A Metro szóvivôje megerôsítette a szerzôdés felmondását. Az APP eddig még nem volt képes
hitelt érdemlôen cáfolni a Robin Wood környezetvédelmi szervezet vádjait. A Metro a jövôben
minden papír beszállítójától megköveteli majd
annak bizonyítását, hogy termékei nem védett
erdôségekbôl származó alapanyagból készülnek.
A környezetvédôk üdvözölték a Metro lépését.
(dpa - Düsseldorf )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magyarország végre Országos sajtóközlemény
a bálnavédôk között! 2004. július 23.
Magyarország végre a bálnavédôk között!
Sikeres a Greenpeace bálnakampánya
Sorrento, Olaszország – Budapest, 2004. július
23. Sikerrel zárult a Greenpeace másfél évvel
ezelôtt indított bálnakampánya. Magyarország június elsején csatlakozott a Nemzetközi Bálnavadászati Tanácshoz (IWC), és a héten képviseltette magát a Tanács 56-ik közgyûlésén. A bálnakonferencia elôtt még több ország - így hazánk
- részvétele is kérdéses volt. A Greenpeace fellépése nélkül Magyarország kormányai még
hosszú évekig nem foglalkoztak volna az óceánok élôvilágának súlyosbodó helyzetével.
„Nagyon boldogok vagyunk, hogy Magyarország
nem engedett a folyamatos japán nyomásnak, és
a V4-ek közül elsôként csatlakozott a nemzetközi
szerzôdéshez.“ – mondta Nemes Noémi, a Greenpeace kampányfelelôse. A Visegrádi országok
környezetvédelmi miniszterei tavaly ígéretet tettek, hogy mind a négy ország csatlakozik a Bálnavadászati Tanácshoz. „Hazánk példamutató magatartása húzóerôként hathat szomszédainkra,
reméljük jövôre már ôk is ott lesznek a bálnakonferencián“ – fejezte be Nemes Noémi.

megölésére készül idén, ipari és tudományos célból. Az évrôl-évre elejtett állatok ráadásul a különösen veszélyeztetett fajokból kerülnek ki,
mint pl. a csukabálnák, óriás ámbrás cetek, trópusi bálnák és a már 100 egyedet sem elérô szürke bálnák. Japán tudományos célokra hivatkozik,
de köztudott, hogy a szigetországban évente mintegy kétezer tonna bálnahús kerül az üzletekbe.

A konferencia elsô döntéseként az IWC elutasította Japán javaslatát, hogy titkos szavazással
döntsenek különbözô kérdésekben. Magyarország elsô szavazatával a bálnakonferencián ellenezte a titkosított szavaztok ötletét, amely veszélyeztette volna az egész konferencia átláthatóságát. Magyarország minden további szavazatával is
a bálnák védelmére voksolt.

A közgyûlés résztvevôi végül abban maradtak,
hogy a jövô évi bálnakonferencián döntenek
arról a javaslatról, aminek elfogadása feloldhatja a
bálnavadászati tilalmat. A Greenpeace teljes mértékben ellenzi a kereskedelmi bálnavadászathoz
való visszatérést. Reméljük, hogy ígéretüket teljesítve jövôre a lengyel, a cseh és a szlovák kormány is belép az IWC-be és képviselteti magát a
szavazáskor.

Évtizedek túlzott és ellenôrizetlen bálnavadászata után, 1986-tól nemzetközi bálnavadászati
moratórium van érvényben. Ennek ellenére becslések szerint a három bálnavadász ország (Japán,
Norvégi és Izland) mintegy 1500 tengeri emlôs

További információ: www.greenpeace.hu
Nemes Noémi, kampányszervezô, Greenpeace
06-204-696-909; Weinbrenner Gábor, szóvivô,
Greenpeace 06-205-155-928

A képek a nyíregyházi
„Mentsük meg a bálnákat!“ akción készültek.
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PETÍCIÓ A CSIRKÉK
VÉDELMÉBEN
A brojlercsirke a húsáért kitenyésztett csirkefajta.
Magyarországon évente közel 30 millió brojlert
tartanak nagyüzemi körülmények között. A kibôvített Európai Unióban ez az érték meghaladja
az 5 milliárdot! A nagyüzemben egyetlen hatalmas, ablaktalan épületbe összezsúfolva élnek. A
modern brojlercsirkék növekedését úgy felgyorsítottuk, hogy már 40-42 napos korban vágáséretté válnak. Ez az ütem a 30 évvel ezelôtt tartott
fajták gyarapodási képességének kétszerese,
mely nagy megterhelést jelent a lábak, a szív és a
tüdô számára. Jelenleg sem Magyarországon, sem
az Európai Unióban nem létezik törvényi szabályozás a brojlercsirkék védelmére.

„Mi, az aláírók, arra kérjük a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Miniszter Urat, hogy az EU Mezôgazdasági Miniszterek Tanácsában támogassa a nagyüzemi brojlertartásra vonatkozó leendô szabályozásban 2005. második felében az állatjólléti követelmények beépítését.“
ÍRJA ALÁ ÖN IS!!!
E-misszió Egyesület Környezeti
Tanácsadó Irodájában
4400 Nyíregyháza, Malom u. 18/a
42/423-818
Fauna Egyesület * 1056 Budapest, Sörház u. 3. *
www.fauna.hu; Adószám: 19669687-1-41
További információ:
Török Hunor – E-misszió Egyesület
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EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT ÉS AUTÓMENTES NAP
2004. szeptember 16-22.
RAJZPÁLYÁZAT ÓVODÁS ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁS
GYERMEKEK RÉSZÉRE
Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap alkalmából a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és az Oktatási Minisztérium
rajzpályázatot hirdet óvodások és általános iskolások részére.
„BIZTONSÁGOS UTCÁKAT A GYERMEKEKNEK!"
címmel a következô kategóriákban: óvodás kategória, kisiskolás
kategória (1-4. osztály), felsô tagozatos kategória (5-8. osztály)
Az alkotások szólhatnak a gyermekek mindennapi közlekedésérôl, bemutathatnak biztonságos, barátságos utcákat illetve
olyan helyeket és helyzeteket, amelyek veszélyeket jelentek az
iskolába, óvodába való eljutáskor. A rajzokban és festményekben a gyermekek kifejezhetik azt is, hogyan képzelik el a hét-

köznapi közlekedést, milyen utcában szeretnének élni.
Pályázni lehet A/3 vagy A/4 méretû, fekvô vagy álló helyzetû
rajzlapokon, vagy más nem törékeny anyagon, bármilyen technikával készült alkotással (pl.: vízfesték, tempera, olajfesték,
filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztell, montázs, batikolás, kollázs,
vegyes technika stb.).
A rajzokat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Innovációs
és Környezetvédelmi Fôosztálya részére
(postacím: 1880 Budapest, Pf: 111.)
„Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap – rajzpályázat“
megjelöléssel szíveskedjenek elküldeni.
Beküldési határidô: 2004. október 15.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklôdni lehet:
a (1) 374-2838-as telefonszámon.

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

Tiszta Tisza Túra
Véget ért a Tiszta Tisza Túra, melyet 2004. június
18-26. között rendeztünk meg, immár harmadik
alkalommal. A Tiszabecstôl Tokajig tartó, szemétszedéssel és szemléletformálással egybekötött
vízi túra ismét eredményesen zajlott, több mint
30 m3 hulladéktól tisztítottuk meg a folyó felsô
szakaszát. A túrán mintegy harminc fô vett részt,
nagyobbrészt Egyesületünk munkatársai és
aktivistái. Munkánkat nagyban segítették a Tisza
menti önkormányzatok, mivel a megállóhelyeken a hulladék kiürítésére alkalmas konténert
biztosítottak számunkra. Sajnos a szemét gyûjtéséhez sehol sem kaptunk segítséget, pedig több
mint 50 polgármesteri hivatal kapott értesítést
akciónkról…
Az összegyûjtött szemét igen változatos összetételû volt. A sláger továbbra is az eldobható
mûanyag palack, amelybôl több mint 5000
darabot sikerült kihalászni. Ezen kívül találtunk
egy egész cipôgyárra való lábbelit, különbözô
játékalkatrészeket, mindennapos használati tárgyakat és néhány akkumulátort is, ami köztudottan veszélyes hulladéknak minôsül. Az érdekesebb tárgyakból kiállítást szerveztünk a
Hegyalja Fesztivál Zöld Sátrában.
Sajnos a tavalyi helyzethez képest nem sok
javulást tapasztaltunk: a szemét nagy része továbbra is a szomszédos országokból érkezik,
ezért nemzetközi összefogásra is szükség lenne a
probléma megszüntetésére. Mellesleg honfitársainkat sem kell félteni, sokszor azok az emberek
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hagyják maguk után a legtöbb hulladékot, akik a
folyó partján keresik a felüdülést, vagy éppen
megélhetésük függ a Tiszától. A horgászok és
halászok éppúgy nem figyelnek oda környezetük
tisztaságára, mint a minden évben nagy számban
megjelenô turisták vagy akár a helybéli lakosok.
Persze kivételek mindig akadnak.
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy idén is
tisztább legyen kedvenc folyónk.
Köszönet:
• A Csiposz Bt.-nek a kenuk, hordók és
mentômellények biztosításáért
• Szatmárcseke, Tivadar, Gergelyiugornya,
Tiszamogyorós, Tuzsér, Dombrád, Ibrány, Tokaj
települések önkormányzatának a konténerek
kihelyezéséért és a hulladék elszállításáért
• A kisari Kis Tisza Campingnek (Kisar),
a Szatmárcsekei Campingnek,
a vásársonaményi Garabonciás Üdülôközpontnak (Vásárosnamény),
a Tiszaparti Büfé és Campingnek
(Tiszamogyorós),
a Dombrádi Üdülôközpontnak a táborhely és
tisztálkodási lehetôség biztosításáért
• A Magician Grafikai Stúdiónak a plakátokért
• Kántor József barátunknak a Fényeslitkén
nyújtott segítségéért
• Az E-misszió aktivistáinak az áldozatos
munkáért

. . . . .

akció

. . . . . . . . .

2004 - Hegyalja Fesztivál
2004. - Hegyalja Fesztivál – a sokak által Legaljának nevezett,
amitôl nagymamáink tömkelegének van rémálma, mert látták a
televízió képernyôjén keresztül, hogy mennyi részeg punk, meg
rockerek, meg jézusmária, és még sárosak is, és máris jön az
„ezek a mai fiatalok és bezzeg a mi idônkben“ sokak elôtt régóta
ismert szöveg. Végiggondolnám, mielôtt leírom, hogy mi történt
ez alatt a szûk egy hét alatt. Mi is zajlott idén Tokajban?
Esti pörgés, botladozás a söröspoharakon, ôrjítô várakozás a
toitoi elôtt, telefonálgatás, hogy ki hol és miért veszett el, folyamatos lángos-evés, késés a koncertekrôl a hülye telefonálgatás
miatt… Nappal? Ég a Nap melegétôl a kopár sík…, sorvadozunk a mobilzuhanyzók elôtt, majd dolgunk végeztével
álmos arccal tengünk-lengünk, éhezünk. Ezek után pedig frissen, üdén, illatosan és újult erôvel vágunk neki minden újabb
napnak, hiába; fiatalság, bolondság, avagy elôttünk az élet…
Elôttünk az élet, de milyen? A Zöld Sátor programjai közül több
is arra vágyakozott, hogy felnyissa a fesztivál területén céltalanul
kódorgó, megfáradt emberkék szemét. Igen, hiszen a Zöld Sátor
ebben az évben is ismét szokott helyén és teljes harci díszben feszített, és várta az érdeklôdôket. Lássunk a programok közül
néhányat!

Az egyik legnagyobb számnak számító attrakció, avagy produkció Faludy György „költô bácsink“ megjelenése a fesztiválon. Az
elôadás különleges és tanulságos volt, ahol kötetlen beszélgetés
során megtudtuk például, hogy miért nem hord a költô zoknit, s
mi a hosszú élet titka. A nagysikerû programot természetesen
dedikálás követte, ahol a gyanútlan járókelô csak a tömeg gyûrûjét láthatta, a fôszereplôt nem.
Dr. Mátyás Ernô nyug. geológus is elkápráztatta kis közönségét,
fergeteges elôadásával a zeolitról – nem, nem ez az ásvány veszi
el a Superman erejét, viszont ezen kívül olyan sok mindenre jó,
hogy el sem hinné az ember. Ráadásul ezen „csodát" hazánk
területén kívül mindössze Szlovákiában találhatjuk meg, hát
nem csudálatos?
Szintén sok látogatót vonzott a Kendermag Egyesület elôadása is,
melynek véleményem szerint jelmondatául ezt lehetne választani: „a fiatalok tudják.“ Aki esetleg nem ismerné az egyesületet,
annak elmondom, hogy a végsô céljuk az összes kábítószer büntethetôségének eltörlése. A „fiatalok tudják“ mondat arra utal,
hogy a mi generációnk ugyan megközelítôleg tisztában van a
drogfogysztás csínjával-bínjával, viszont a 30 év feletti generáció
sokszor csak az elrettentô példákról értesült. Most akkor hogy is
van ez a fiatalság-bolondság dolog, ha a „fiatalok tudják“?
A „zôdek“ mellé jöttek a „gombák“ is, szokás szerint a Civil
Udvar résztvevôi, akik voltak szép számmal. Hogy kik voltak ott?
Ott volt a Zsebrádió, a DIA, aztán a Greenpeace is, meg a Zsebi is,
no meg persze a Kalamáris.
A Greenpeace kiadványokkal és nyereményjátékkal várta az
ifjúságot, lehetett pólót nyerni, no meg a totóval egy kis tudást is.

A DIA is jelen volt, mint már említettem, aki nem egy lány…
hanem nagyon sok. A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány ugyan
még sokak elôtt ismeretlen, pedig ôk is értünk vannak ám! Tagjai
fôként középiskolások, fôiskolások, egyetemisták, s különbözô
programok, pályázatok szervezésével foglalatoskodnak, valamint
öntevékeny, önkéntes csoportokat támogatnak. S miért jó a DIA?
Hát, mert lehetôséget nyújt az embereknek, hogy egy közösséghez
tartozzanak, egy cél érdekében együtt dolgozzanak, s a közösségen belül megismerjék egymást.
S ha már egyszer a csoportosulásról, meg az együttlétrôl van szó,
akkor gyorsan elmondom, hogy hál’ Isten sikerült, és nagyon jól,
és lett nekünk Zsebrádiónk is. Ennek köszönhetôen sok okosságot
megtudhattunk (vonat-és buszmenetrend, és mennyi egy gyros
ára...)és emellett kaptunk zenét, amit hallhattunk a fülünkkel, és
amirôl tényleg elmondhatom, hogy zene volt füleimnek, és még
valami: összetartó erô is volt, mert az egész – és csakis a –
Hegyalja Fesztivál területén lehetett hallgatni. És mi volt még?
Bizony, a jóarcúak még le is fényképeztethették magukat, mint
„Hegyaljai Ropogós“, na ez a nem semmi!
S utoljára, de egyáltalán nem utolsósorban volt nekünk
Kalamáris. Minden, amit róluk tudni érdemes: A teljes nevük:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ifjúsági Kulturális és Diákújságíró Egyesület. Mûködésük kezdete: 1993, de a mostani csapat 1998-tól van együtt folyamatosan.
Elnökük: Csatári Emese, és mintegy húszan vannak, és ôk is
miérettünk! Együttmûködnek az E-misszióval, a Perifériával és
az Észak-Kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelôzô
Egyesülettel. Évente több programmal jelentkeznek, úgy, mint:
Tér Fesztivál, ami a tavalyi év során az elsô nagy rendezvényük
volt, ezt követte a Dió-Mák Fesztivál, majd a Winterkiller Fesztivál
tavasszal. Mûködtetik a Mustárházat, és élô koncerteket is
szerveznek (Belga, Szupernem), ami nekünk szintén jó! Fentebb
említett fesztiválunk keretében ilyen programokkal vártak minket: bögrefestés, varázspeca, ZSEBI-kiállítás (igen, ugyanis ôk a
Zsebi magazin egyik kiadói), valamint a Gyuszi-féle nassikerû
táccsô-procsekt.
Hát igen, ott volt a mi hônszeretett ZSEBI-nk is. Az a Zsebi, amely
2001-ben pattant ki a fôszerkesztô fejébôl, s „kajáldás-infós“
magazinból ô lett. Mibôl lesz a cserebogár? Nos igen, a magazint
4 év után már mérete miatt sem éri kritika, s számos rajongója
van, még a sztárok között is , mint pl.: Hajós András, a Jurij,
Michelle Wild, s Gyuszi mesélte, hogy most már jeles költônk,
hazánk újabb bölcse, Faludy Gyuri bácsi is büszkélkedhet egy
Zsebivel. Sok látogató volt ebben az évben is, s természetesen a
favorit idén a bögrefestés, no meg persze a Zsebi volt.
Esténként volt ott a már korábban bereklámozott „jóöregblúz“,
valamint tinci-tánci tánczenekarok, példának okáért: Flashback,
Egyszercsak, Török Ádám és a Mini, Jurij, Rockin’RockCats és
még sokan mások.
Napközben tehát elôadások tömkelege várt mindenkit, este pedig
hajnalig tartó mulatozás. A szervezôk nagy igyekezete közben volt
itt égszakadás-földindulás, eltörött a kávéfôzô füle, öt szék, s így
megtörve bár, de fogyva nem, zajlott a fesztivál.
Volt itt minden, ami szem-szájnak ingere, csak még egy további
toitoi lett volna….
Nos, kispajtások, ennyi volt, mese volt, füle farka benne volt,
jövôre ugyanekkor ugyanitt várunk mindenkit szeretettel!
Bárány Brigi
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HULLADÉK-KOMMANDÓ TARTJA RETTEGÉSBEN
AZ ILLEGÁLIS SZEMETELÔKET NYÍREGYHÁZÁN
- LEGALÁBBIS BÍZUNK BENNE, HOGY RETTEGNEK A 2004. június 22-én megalakított kommandó elôzménye az a
Hulladékgazdálkodási Kerekasztal, amely az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület kezdeményezésére alakult
meg a városban 2004. februárjában, a hulladékgazdálkodásban
érintett felek részvételével. A Kerekasztal résztvevôi rendszeresen
tartanak megbeszélést, egyeztetést és többféle hulladékgazdálkodási problémakörrel foglalkoznak. A Kerekasztal elsô közös
kampányát tavasszal bonyolította le „Nem bántja a szemét?!“
címmel, melynek keretében önkéntesek bevonásával és a
Városüzemeltetési Kht. aktív részvételével számos illegális hulladéklerakó került felszámolásra Nyíregyháza területén.
A kampányt mozgalommá kívánjuk szélesíteni. A lerakók felszámolása azonban csak orvoslása a problémáknak, alapvetôen az
okokat igyekszünk megszüntetni, azaz megfékezni, visszaszorítani a hulladék illegális elhelyezését. A lakosság tudatformálása,
a legális hulladék-elhelyezési módok népszerûsítése, a gyerekek
környezeti nevelése mellett ennek fontos része az illegális szemetelôkkel szembeni határozott fellépés.
Ez vezetett a hulladék-kommandó megalakításához, amelyben a
Rendôrség, a Polgárôrség, a Mezôôri Szolgálat, a Közterület Felügyelet és az E-misszió Egyesület vállalt szerepet. A cél a figyelemfelkeltés mellett az illegálisan szemetelôk megbírságolása.
Eddig öt közös akció zajlott le. Az elsô, ellenôrzésre kiválasztott
terület Nagyszállás, Nyírjes, Borbánya térsége, második pedig
Sóstóhegy-Igrice volt, Nyíregyháza külterületén. Végigjártuk a
legjelentôsebb illegális lerakókat, melyeknek az újbóli felmérését
a mezôôrök folymatosan végzik. Azt örömmel tapasztaltuk, hogy
a Nagyszállási lôszerraktár mellett a "Nem bántja a szemét?!"
kampány keretében tavasszal felszámolt lerakó nem képzôdött
újra, amiben szerepe volt a mezôôrök rendszeres jelenlétének és
konténer kihelyezésének. A szemétben talált dokumentumok sok
esetben árulkodnak a szemét tulajdonosáról. Amennyiben
ilyenek elôkerülnek a szemétbôl, a mezôôrök illetve a közterület
felügyelôk megteszik a szükséges lépéseket. Ha a szemét kihelyezôje ismeretlen, a terület tulajdonosát szólítják fel a rend
helyreállítására. Ezért fontos, hogy mindenki igyekezzen védeni
saját ingatlanjának területét, kerítse körbe, és ha illegális
szemétlerakás problémájával találkozik, jelezze azt a Közterület
Felügyeletnél vagy a Mezôôrségnél.
A harmadik terepbejárás helyszíne Nyíregyháza-Oros területe
volt, de szúrópróbaszerûen meglátogatta a csapat a borbányai
lôteret is, mely egy igen problémás gócpont a városban illegális
szemét elhelyezése területén. A terepbejárás során egy viszonylag
frissen lerakott szeméthalomra bukkant a kommandó, melyben
a megtalált dokumentumok egyértelmûen tanúskodtak a származási helyrôl, a tulajdonos vállalat nevét, címét tartalmazták.
A Mezôôri Szolgálat vezetôje azonnal felhívta az illetô cég
ügyvezetôjét, aki kijött a helyszínre és elismerte, hogy a szemét az

14

Süvöltô

ô telephelyükrôl származik. Annak elszállításával rendszeresen
egy alvállalkozót bíznak meg, akinek kifizetik az elszállítási díjat,
de mindezidáig nem követték a szemét útját. A mezôôrök
kötelezték a cég vezetôjét, hogy a szemét elszállításáról haladéktalanul gondoskodjon és a mérlegelési jegy bemutatásával igazolja, hogy a szemét az orosi szilárdhulladék -lerakó telepre
került. Ez néhány napon belül meg is történt.
Az augusztus 25-ei akció alkalmával az állandóan szemetes, volt
KGST-piac környékét jártuk be, meglehetôsen áldatlan állapotokat találva. A közterület felügyelôk ellenôrizték, hogy a piac
melletti parkolók üzemeltetôinek van-e érvényes szerzôdése
valamely hulladékszállító céggel. A szerzôdés rendben volt, de
hogy ne teljen olyan gyorsan a kuka, a tulajdonosok vagy a
kerítésen kívüli közterületre dobálják ki, vagy égetéssel igyekeznek megszabadulni a vegyes, sokszor veszélyes hulladékot is
tartalmazó szeméttôl (pl. olajos flakonok). A közterületen történô
szemetelésért a közterület felügyelôk helyszíni bírságot szabtak
ki. A hulladék égetése miatt a Felsô-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelôséget riasztottuk és helyszínre érkezô munkatársuk intézkedett a szabálysértô céggel szemben, aki 75-300
ezer Ft közötti büntetésre számíthat.
Illegális szemetelô tettenérésére a terepbejárások során nem
került sor, de nem is ezektôl a kiszállásoktól várunk eredményt,
hanem a folyamatos, fokozott ellenôrzéstôl. Ezek az akciók rendszeresek lesznek, (változó területeken és idôpontokban) és ezt
igyekeztünk tudatosítani a lakosság körében. Valamennyi, az
akcióban résztvevô szervezet, fokozta az ellenôrzést, szigorúbban
lép fel a szemetelôkkel, a mezôôri szolgálat a nagyobb lerakóhelyek környékén állandó figyelôszolgálatot állított fel.
Szeptembertôl ismét számítunk az iskolák segítségére is. Folytatni
szeretnénk a már megkezdett felszámolási akciókat, de az iskola
környékének folyamatos figyelésével, rendben tartásával is rengeteget segíthetnek a gyerekek. Szívesen megyünk ki az iskolákba elôadást, beszélgetést tartani hulladékos kérdésekrôl.

Aki illegális hulladéklerakást tapasztal,
jelezze irodánkban, vagy az alábbi címeken:
E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület,
4400 Nyíregyháza, 4400, Szabolcs u. 6.
Tel: (42) 423-818, 504-403,
Közterület Felügyelet, Nyíregyháza, Család u. 102.
Tel: 42/598-380, 598-382
Polgármesteri Hivatal, Mûszaki Iroda,
Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Tel: 42/524-524/145 mellék

. . . . . . . . . . .

környezeti nevelés

Környezeti nevelés
„Egy nap a hegyekben hegynyi könyvvel ér fel.“
John Muir
Az elôzô Süvöltô címoldalán mélázva - kisfiú háta mögött gabonatábla, - eszembe jutott a harmadikos osztályommal vetett
búzatábla, majd az erdei iskolában gyúrt, dagasztott, és
kemencében sütött kenyér. Jó sûrû, sok magvas és laktató –
szemben a boltok polcain sorakozó, többnyire sorakozó felfújt,
adalékanyagokkal dúsított, levegôs pékárukkal.
Manapság a mûanyagok és késztermékek kavalkádjában, az
információk özönében különösen fontos, hogy gyermekeink
megtapasztalják a dolgok - városokban többnyire láthatatlan eredetét, hosszú folyamatok és rengeteg energia eredményeképpen való megszületését. Bevásárlóláncok polcain sorakozó, csábosan csomagolt, néha „olcsó“ - bár ezért még nagy árat fogunk
fizetni - termékek próbálnak levenni a lábunkról, nemcsak minket „felnôtteket“, de a legkönnyebben csábítható fiatal generációt
is. Óriási hanghatás, látványvadászat, színek tömkelege, ínycsiklandozó illatok – egy-egy ilyen bevásárlótúra alkalmával sokaknak kavarog a gyomra. Másoknak ez szabadidôs elfoglaltság –
hétvégi családi program.
„Mindent egy helyen, még légkondi is van. Isten ments, hogy
hétvégén erdôbe menjünk kirándulni – és a veszedelmes kullancsok? Nem beszélve a mindenhol felbukkanó parlagfûrôl, még
a végén allergiás lesz a gyerek.“
Városokban felcseperedô gyermekeiket sokan mesterségesen el is
„szeparálják“ a természetes közegtôl. Amivel a gyerek nem érintkezik, nehezen ismerheti és szeretheti meg. És sokan még
csodálkoznak a gyerekek-fiatalok vandalizmusán, a fák, bokrok
pusztításán, vagy éppen a szemetelésen.
Amíg mi, „felnôttek“ nem tanulunk meg gondolkodni, - ahelyett,
hogy sokszor hallott szlogenek szerint „élünk“ -, tetteink
következményeit mérlegelni és valóban példaértékûen élni, miért
várunk el mást gyermekeinktôl?
A mai világ az erôs egót, intellektust favorizálja, túl korán
ítélkezés elé állítva a felnövekvô generációt. A legkönnyebben
befolyásolható korosztályt bombázzák a reklámok, agresszív rajzfilmek, számítógépes játékok – rengeteg, nem nekik való
impulzusnak, hangzatos és látványos hang- és kép élménynek
van kitéve csemetéink nagy része. Ebben a „hangzavarban“
nehezebb elcsendesülni, elmélyülni, a másikra odafigyelni. A túl
sok külsô kép emellett a belsô képzeletet, fantáziát is korlátozza,
behatárolja. A mesterséges környezetben szagló-, tapintóérzékükben és gyakran érzésvilágukban is sérülnek gyermekeink, holott
a természetes ízek, illatok, formák, színek, hangulatok fontos forrásai a teljes emberré, EGÉSZségessé, érzelmi intelligenciában is
fejletté válásnak. Utóbbi nagyban függ viselkedésünktôl, hozzáállásunktól – vigyáznunk kell az ítéletalkotással –, a kisgyermek
azt éli meg, ahogy a közege viselkedik.
Az általánossá váló számítógép, mobiltelefon gombnyomással
mûködik, „ütô-elválasztó tevékenységre“ sarkall – a gyerekek

kevésbé látják szüleiket kézírással írni, a könyv nyújtotta olvasásélményt is gyakran a kényelmesebben átélhetô tv-nézés váltotta
fel, passzív tevékenységre „ösztönöz“ a mozi is – mindezt mértékkel kellene használnunk, hiszen példaként állunk gyerekeink
elôtt. Hiába hangoztatjuk: „Tessék szépen olvasni, gyakorolni“,
ha mi nem szeretünk és nincs idônk olvasni nekik – számukra
az élô példa a leginkább mérvadó, hiteles forrás. Mindemellett az
újabbnál-újabb impulzusok, a rohanó változás is nehezíti egy egy dologban az elmélyülést.
Elszemélytelenedési tendenciához vezet a sok gép használata –
márpedig a késôbbi vagy akár gyerekkori szenvedélybetegségek
hátterében leggyakrabban a személyes kapcsolatokra való képtelenség áll.
Gyermekünk nem tárgyaktól, pótszerektôl lesz boldog; számukra
az érzelmi biztonság és megfelelô érzelmi kapcsolat a legfontosabb. Ha ez megvan, követik a felnôtt értékrendjét, és nagyra
értékelik a vele eltöltött idôt, bármilyen közös tevékenységet. A
közösen elkészített rongybaba, „esetlen“ figura többet jelent a
drága holminál, hiszen az egyedi, saját fantáziájával átszôtt,
együttes- élményhez kötött. A készen kapott tömegáru amellett,
hogy gyakran leépíti a fantáziát, hamar unalmassá válik, így
mindig újabbra van szükség belôle. Márpedig a túlzott elhalmozással vigyáznunk kell – a tárgyi birtoklás vágyát, egyfajta
függôséget erôsítenek a gyerekben.
Pazarlóan bánunk energiáinkkal. Az egyszer használatos termékek, tömegcikkek, színes és sokszor szükségtelen dolgok
tömeggyártása-fogyasztása közben gyerekeinket - már akik megtehetik - „olcsó“ apróságokkal halmozzuk el. A gyárak falain át
a gyermek nem láthatja, nem érezheti át a folyamatosságot, a
befektetett energiát, csak kész termékekkel szembesül. Aztán
csodálkozunk, hogy nem becsüli meg a dolgait.
Az átélés, a munkálkodás során megtapasztalt erôfeszítés, az
átlátható folyamatok megtapasztalása környezetünk és forrásaink iránti felelôsebb szemléletre, megbecsülésre nevelnek, ill.
ezen egyszerûbb munkafolyamatok „kipróbálása“ elôkészíti a
késôbbi gazdasági és ökológiai összefüggések megértését is.
Ugyanakkor a természeti és épített környezet ismeretét, a szeretô,
féltô és védô gondolkodásmódot nem lehet a gyerekbe sulykolni
– természetes anyagokra építkezô környezetben, élményszerzéssel, a gyermek érzelmeire erôsen ható, kreativitását fejlesztô
mûvészeti neveléssel, felfedezô-kutató tevékenykedtetéssel
(melyek pl. a Waldorf-pedagógia eszközei, sajátjai) nagyobb esélyünk van egy természetszeretô és ezáltal -védô szemlélet
kialakulására. A gazdag érzelemvilágú ember mindig fogékonyabb az ôt érô hatásokra, a környezetével sokrétûbb a kapcsolata. A természetszeretet, a „környezetvédelem“ ezáltal evidenciaszerûen adódik, mert közvetlen a kapcsolat az emberi lét és a természet között.
(Ezzel szemben a millió mesterségesen gerjesztett ingertôl a szervezet elfárad, természetes védekezô reagálás, hogy idôvel
érzéketlenné válik, ha túl sok inger éri.)
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Risto Rasa
(Ford.: Gombár Endre)
MADARAK ÍRJÁK
Madarak írják
a változások könyvét,
ahol félbehagyják,
folytatják a fák.
Kész sincsen még
fehér vászonba köti a hó,
és elölrôl
kezdôdik minden.
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Gyermekeinknek ebben a rohanó világban is szükségük van biztos
pontokra, „kapaszkodókra“ – életükben fontos lenne a ritmus, a
Rend. Iskolánkban - a debreceni Waldorf iskolában – a hagyományokhoz hûen Szent Mihály idején „megküzdöttünk a sárkánnyal“, Szent Márton napján töklámpásaink, sajátkészítésû mécseseink világítottak az esti sötétségben, de a karácsonyi székely betlehemes, az újévi regölés, a kiszebáb elégetése és a gyerekek által festett ill. írott húsvéti tojások sem maradhattak ki az évköri ünnepek
menetébôl.
A Mérleg havában szôlôt szüreteltünk, búzát vetettünk - „mérlegeltük“ a „Tücsök és a hangya“ szerepét. Nyáron learattuk,
kévékbe kötöttük és keresztbe raktuk búzánkat. Ôsszel mesegyûjteményt készítettünk - elmélyülve a dolgok eredetében - a négy ôselemrôl: a tûzrôl, vízrôl, földrôl, levegôrôl.
Tavaszi, Tornabarakonyban töltött erdei iskolánk során fokozottan
átéltük, megtapasztaltuk ezen elemek milyenségét: a kemence
tüzében, „fa parazsán“ sütöttük az általunk - sokféle lisztbôl és
magvakból - dagasztott kenyeret. A vacsora is többnyire szabad
tûzön, bográcsban fôtt.
A szél meghozta a vihart: óriási villámcsapás után elment az áramunk - gyertyalángra szorítkoztunk. A viharral jöttek a nagy esôk,
bár eleinte vízhiánytól szenvedtünk. Egy ideig nem, késôbb csak
bizonyos pontokon volt a faluban, de a gyerekek nagy része ügyesen segített vizet hordani - átélhették, hogy nem „csak úgy“, a mi
kényünk-kedvünk szerint folyik a csapból, a hiány takarékosságra
intett mindannyiunkat.
A szomszéd faluban megcsodáltuk a víz gyorsaságát is – régen az
ott folyó Bódvára építettek vízimalmot.
Év közben a tanteremben is gyakran agyagozunk, mégis élményszerûbb volt Barakonyban, nem az elénk rakott, "kész" agyaggal dolgozni. A gyerekek többsége a földbôl kézi fúróval bányászta elô az
iskolában szürkésbarna, itt sárgás-vöröses színezetû anyagot, amit
aztán a hozzátapadt termôföldtôl meg is tisztítottak. S bár a
belôlük teremtett, éppen kiégetésre váró állatainkat az esô elmosta,
a lényeget látták, ill. megtapasztalták: egyes folyamatokba, az
áramlás útjába betekintést nyerhettek.
Szerintem fontos, hogy érintkezési lehetôséget, kapcsolódási pontokat találjunk a felsorolt elemekkel, hiszen sajnos ma az ezekkel
való érintkezés sem mindenki számára természetes. Víz folyik a
csapból, de az uszodák vizének nincs olyan áramlása, mint az élô
vizeknek – melyektôl a városi, modern ember gyakran indokolatlanul fél. A tûzhelyen pislákoló láng, vagy a gyertya lángja sem "ad
annyi meleget", mint pl. egy tábortûz: erdei iskolában rendkívül
vonzotta ôket, a fiúk ügyesen raktak tüzet. A szél sokakat gyakran

csak bosszant – „ a szemembe fújja a port, összeborzolja a hajam“.
Mi lenne nélküle számos növény beporzásával? Szélmalmokkal
erejét mi, emberek is kihasználjuk.
A teremtett világ sokszínûségének, ill. a természettel való „hagyományos“ együttélés felfedezésének, valóban életszerû megtapasztalásának egyik legjobb lehetôsége volt a sûrû erdôkkel borított,
élôvilágban és néprajzi értékekben, pl. parasztházakban még
gazdag Tornabarakony feltérképezése. Debrecen lakosságszámát
tekintve élvonalban jár – fontos, hogy ezek a rengeteg ingerrel
körülvett, városi gyerekek megtapasztalják, hogy a kis lélekszámú
falvakban is létezik sokszínûség, egy átláthatóbb, természetközelibb
világ. Az alig harminc fôs településen „csábító“ bolt, mûanyag
játékok helyett csupa természetes dolog vett körül minket.
Túránkon erdôt-mezôt bejártunk, így több vadon élô lényt vagy
nyomát láthattuk, hangját hallhattuk, mint a Hortobágy – amúgy
szintén sokszínû – pusztáin.
A réteken járva felfedeztük egyes növények gyógyító hatását – a
lányok ezek után útifüvet tettek a sánta kutyára is. A látott gyógynövényeket könyvbôl beazonosítottuk, ezek után festették meg a
késôbbi iskolai drámanapunkon felbukkanó „gyógynövényárus“
terítôjét.
Teremtéstörténet epochán az Édenbôl való kiûzetés során képzeletben „végigéltük“ a kiûzetés megpróbáltatásait. Ôseink barlangját,
indián, eszkimó kunyhók és pásztorkunyhók modelljeit agyagból
és egyéb más anyagokból már tanórákon elkészítettük. Aggtelken
élôben tapasztalhattuk meg, a „bôrünkön érezhettük“ (a
Cseppkôbarlangba tett túra során) a hideg, nedves termek és a
kemencékkel fûtött parasztházak közötti különbséget. A tornabarakonyi népi építészetben még szembesülhettünk a házak
antropomorf jellegével is: a helyi parasztházak homlokzatukkal,
apró ablakszemeikkel, stb. még tükrözik ezt. Erdei iskolában az
„Élet“-bôl kelesztett kenyeret tettük házába, a kemencébe.
Erdei iskolák: Hegyek - rónák… erdôk – puszták: manapság szinte
bármilyen "stílusú" táborhely kiválasztására adódik lehetôség.
Prospektusok özöne, programok tömkelege áraszt el bennünket –
nehéz a választás, hiszen ezen a területen is nagy a verseny, sok
elônyös ajánlat érkezik: kitûnôen felszerelt szálláshely, szervezett
programok. Én mégsem cserélném el a parasztházas, vagy sátras,
kinti zuhanyzós, „nomádabb“ táborunkat semmivel – legalább
ennyi "próbatétel" maradjon kényelmes világunkban.
Tóth Judit
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Példás Környezeti nevelés
az Óvodában
Berettyóújfalu - 3. sz. Napköziotthonos Óvoda
Az Óvoda saját, helyi Nevelési Program alapján
dolgozik - tudtuk meg Török Istvánné óvodavezetôtôl.
Az Óvoda célja, esztétikus, ingergazdag környezetben, - tiszteletben tartva a 3-7 éves gyermekek egyéni fejlôdési ütemét -, játékon alapuló,
gyermekközpontú harmonikus, derûs légkörben
folyó komplex személyiségfejlesztés.
Gyermekképük olyan gyermekek nevelése, akik
a világra nyitottak, kreatívak, anyanyelvünket
szépen beszélik, környezetüket szeretik és védik,
a mûvészeti széppel együtt élni tudóak. Akik
koruknak megfelelôen magatartási és viselkedési
szokásokkal rendelkeznek, a másságot el tudják
fogadni. Érzelmileg fejlettek, és akiket a családokkal együtt nevelve óvodáskor végére rendelkeznek a sikeres iskolakezdéshez szükséges
személyiségjegyekkel.
Mindezek megvalósítása érdekében három
nevelési területet hangsúlyoznak: az egészséges
életmódra nevelést, a környezeti nevelést és a
mûvészeti nevelést, mindezek komplex egységet
alkotnak.
A környezeti nevelés az óvodában már 12 éves
múltra tekint vissza, tudatos, tervszerû munka
folyamata. Nagyon fontosnak tartjuák, hogy
óvodásaink esztétikus környezetben éljék óvodás
éveiket, ezért környezetbarát, gyermekbarát
fajátékokkal népesítették be udvarukat, füvesítet-

tek, bokrokat, fákat, sövényt telepítettek a szülôk
segítségével. Arra törekednek, hogy a sok séta,
kirándulás alkalmával és a mindennapokban is
megismertessék a gyermekekkel a természetet és
a benne élôket, hagyják fürkészni, felfedezni, rácsodálkozni ôket. Akik megszeretik, védeni is
fogják a környezetet. Éves programjukban 8
környezetvédelmi jeles napot tartanak, programot dolgoztak ki „Trombival a tûzmanó ellen“
címmel. Zoo-táborba viszik minden nyáron a
nagycsoportosokat, és rendelkeznek a „Madárbarát kert“ címmel.
A szelektív hulladékgyûjtés a tudatos környezeti
nevelés eredménye. Szeretnék, ha már az elsô
intézményes keretek között, az óvodákban megszoknák a gyerekek a hulladék külön gyûjtését,
annak jelentôségét. 2003 szeptemberében az önkormányzat segítségével 3 konténert kaptak
használatra, üveg, mûanyag és papír gyûjtésére.
A csoportszobákban ugyanolyan színû, jellel ellátott kicsi kukákba gyûjtik a gyerekek a szemetet.
A megtelt konténereket a debreceni AKSD
munkatársai szállítják el. A gyerekek számára a
szelektív hulladékgyûjtés hamar természetessé
vált, a szülôk is segítôk ebben. Tapasztalataik
pozitívak, a partnerek visszajelzései elismerôek.

A képeket az Óvoda által meghíirdetett „CSODÁLATOS FA“ IV. országos rajzpályázat beérkezett mûveibôl válogattuk.
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A mesét írta: Nagy Zoltánné
Munkahely: 3013 Ecséd,
Szabadság út 155.
Korcsoport: nagycsoport

. . . . . . . . . .

SzöcSke BöSke és
a hívatlan vendég

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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Szöcske Böske vidáman szökdicselt levélrôl-levélre a mezôn. Sietett
haza, mert vendéget várt. Tegnap hozta az üzenetet Dönci a méh,
hogy egy távoli rokona jön hozzá látogatóba.
Mikor a háza elé ért, a vendég már várta.
- Szia, Tücsi vagyok, és ha megengeded, itt lakom nálad egy darabig!
- mutatkozott be a Tücsök.
- Engem Böskének hívnak és nagyon szívesen vendégül látlak, - tárta
ki az ajtót a szöcske.
Attól a naptól fogva, hogy együtt laktak, nagyon megváltozott Böske
élete. A vendég egész nap csak hegedült és tétlenkedett. Ha nem
hegedült, unalmában a kis virágokat tépkedte és cukrot eszegetett.
Azokat a virágokat, melyet Böske olyan odaadóan öntözgetett. Szegény kis szöcske, rengeteget dolgozott a vendég után. Hiába kérlelte,
hogy vigyázzon a virágokra és ne dobálja szét a cukros papírokat. Az
csak nevetett és szemetelt tovább.
Nagyon megcsúnyult a házikó környéke. Virágok már nem nyíltak, a
fûszálak között papírt zörgetett a szél. Bizony még a méhecskék is elkerülték.
- Ez így nem mehet tovább! - döntötte el a kis háztulajdonos.
- Tücsi nem tudlak többé vendégül látni, még ma költözz el! - kérte.
- Micsoda! Engem akarsz te kitenni? Te kotródj innen! - tuszkolta ki
házigazdáját a tücsök és bereteszelte az ajtót.
Szegény Böske kint találta magát a háza elôtt. Leült az ajtó elé és sírva
fakadt. Arra jött a jóságos Csiga néne.
- Miért keseregsz kedveském? - kérdezte szelíden.
- Hogyne keseregnék, hogyne búsulnék. Tücsit befogadtam a házamba, csak szemetelt, virágaimat szaggatta, most meg a szûrömet is
kirakta! Jaj-jaj-jaj!
- Na várj, segítek én rajtad! - ment az ajtóhoz a néne.
- „Tücsök Tücsi kigyere, a szöcskét meg engedd be!“
Csúfondárosan kiáltott ki a házbitorló:
- Ha-ha-ha -ha nevetek, én innen ki nem megyek!
Ezt hallva a kis szöcske újra sírva fakadt. Csiga néne vele együtt búslakodott. A nagy sírásra arra repült Dönci, a méhecske. - Hát ti miért
keseregtek, miért búslakodtok? kérdezte ô is.

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

zöldfülû

- Hogyne keseregnénk,
hiszen Tücsit befogadtam a házamba, csak szemetelt, virágaimat leszaggatta. Most meg a
szûrömet is kirakta. Jaj
nekem! - sírta el magát a
szöcske.
- No majd én eltávolítom! - jelentette ki Dönci. Odament az ajtóhoz,
illedelmesen bekopogott és bezümmögött:
„Tücsök Tücsi kigyere, a szöcskét meg engedd be!“
De az neki is kikiáltott: - Ha-ha-ha-ha nevetek, én innen ki nem
megyek!
S mivel nem jött ki, most már hárman búslakodtak.
Már ebédidô is elmúlt, mikor arra libbent Pille, a pávaszemes pillangó.
- Hát ti miért itatjátok az egereket? Most látom, miért van itt ekkora
szemétkupac?! Tette fel kérdéseit a szomorkodóknak.
A kis szöcske neki is elpanaszolta búját-baját.
- Csak ez a baj? Majd én elijesztem! Figyeljetek csak!
Pille odaszorította szárnyát az ablakhoz és a tôle telhetô legmélyebb
hangon beszólt:
- „Kop-kop-kop jónapot, én a tücsökmanó vagyok,
szeretem a finomságot, tücsök husit, tücsök combot!“
A szobában Tücsi csak azt látta, hogy félelmetes szemû valaki kukucskál be az ablakon. Hát még amit mondott!
A tücsök úgy megijedt, hogy lábai megreszketôsödtek.
Kikukucskált a résnyire nyitott ajtón, s mikor látta, hogy nincs a
közelben a „rém", úgy elszelelt, hogy tán még most is fut.
Szöcske Böske és barátai jót nevettek a hiszékeny tücskön, majd
nekiláttak a takarításnak. Bizony sok papírt, szemetet össze kellett
szedniük, hogy újra tiszta és barátságos legyen a ház és környéke.

. . . .

Ulicska Regina rajza

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

Kis idô múlva a virágok is régi szépségükben pompáztak.
Nyitva tartás:

Szöcske Böske háza tájának pedig azóta is csodájára járnak a mezô
kis lakói.

Hétfô – Péntek: 8: 00-16:00-ig
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