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Egyesületünk idén is részt vett a hetedik alkalommal megrendezésre kerülő Hegyalja
Fesztiválon. Hosszasan lehetne írni a fesztivál kapcsán a zenei programokról, nem
kevésbé Egyesületünk zöld sátrának programjairól. Hiszen minden nap 6-8 érdekes
témában lehetett beszélgetéseket hallani a
zöld helyszínen. Legfontosabb kérdés
mindig az, hogyan kerül egy zöld szervezet
egy könnyűzenei fesztiválra.
A válasz egyszerű: itt lehet a célcsoportnak
számító fiatalokat legnagyobb számban egy
helyen megtalálni. Ezen a fesztiválon egyegy napon több mint 10.000 fiatal fordult
meg. Ha csak minden 10. ember meghallgatja mondanivalónkat, már 1000 emberrel
sikerült szót érteni. És az eddigi tapasztalatok alapján sikerül is. Ennek legfontosabb
bizonyítéka, hogy évről évre egyre többen
szeretnének jönni hozzánk dolgozni a
fesztiválra. Ennek meg is van az előnye,
hiszen ha valaki munkálkodik a fesztiválon,
hasznos dolgokat csinálhat, első kézből
tanulhat a környezetvédelemről, de azért a
szórakozásra is jut idő.
Természetesen a fesztivál kapcsán nem
tehetem meg, hogy ne számoljak be a
negatív érzéseimről is. A leginkább negatív
dolog a szemét.
A szemét, melynek legfőbb oka, hogy sok
ember van egyszerre kis helyen.
De hozzájárul természetesen az ÁNTSZ is,
hiszen nem lehet üvegpoharakat használni a
mosogatás miatt. Így viszont mindent
elborít a műanyag pohár. A fesztivál
területére - hivatalosan biztonsági, de
inkább gazdasági indokok miatt - üveges
italokat nem lehet behozni. Így ha valaki
bort inna, annak is marad a műanyag pohár.
A szemét mennyiségét tovább fokozza a fél
liternél nagyobb palackok tilalma. Így még
az ásványvíz fogyasztók is hozzájárulnak a
szemét mennyiségéhez. És ez sajnos 7 éve
nem változik.
Valószínűleg megyünk jövőre is, hátha
addigra feltalálják a mobil mosogatást. Bár
ha annyira lesz igényes, mint a mobil WC,
akkor inkább mégsem kérném.
Priksz Gábor

Címlapon:
Imádkozó sáska,
gyújtoványfüvön

Amennyiben szeretnél Egyesületünk aktuális programjairól,
híreirõl és környezetvédelmi érdekességekrõl e-mailt kapni, írj
egy levelet Ilyés Tímea számára (ilyest@zpok.hu), hogy felvegyen
Téged az E-misszió Egyesület levelezõ listájára.

... FOGYASZTÁS

REKLAMÁCIÓ
avagy, mitõl hatnak azok az átok reklámok
Bőre dőre őre
Ha nem vennénk észre - ellenére annak, hogy
eldugítja szemünk, fülünk, mindenünk -, mi
egy gigantikus nevelési program részesei
vagyunk. Aminek célja, hogy átváltozzunk
percenként, kitörjünk unt és szinte szégyellt
(addigi) életünk keretei közül. Ahogy a Való
Világ című valótlan világtalanságban is
ezerszer elmondták kaméleonnal kevert ifjú
titánjaink, ennek a rettenetes új vallásnak
tetszőleges és alkalom szülte papjai: hogy
megvalósítsuk önmagunkat! Mindezt
jutalomjátéknak álcázzák: játéknak, amiben
különféle jutalmakat lehet nyerni. A mi
dolgunk csak annyi, hogy pakoljuk a kosárba a
„közhírré tett” kacatokat, s használjuk a
mesebeli hétszínvirágot pironkodásra késztető, s folyóinkat elrekesztő ezerszínű csomagolók tartalmát. Használjuk, de persze fizessünk előbb értük a pénztárnál. Egy idő után
pedig már az sem fontos, hogy mindez nem
használ…
Mostani részünket még a nyár melege fűti, s
mint eddig és ezután is - az emberi hülyeség
működteti. Ami, Einstein szerint, a világűr
mellett a másik végtelen valami ezen a világon.
Az óriáspandával és a papucskosborral egyetemben ugyanis egyre inkább kiveszőfélben
van józan (paraszti) eszünk. Ami megakadályozhatná, hogy egyáltalán érdemes legyen
kinyomtatni az alábbi mondatokat.
Postaládánkban tudniillik „különleges, limitált
szériás életmódmagazin” landolt a minap, „amellyel
a NIVEA-kedvelők hűségét jutalmazzák”. Hogy
már a címmel is elkápráztassák a kiszemelt
fizetővendégkört, adott termék kedvelőinek
kasztját: a Szépséges Pillanatok. Ettől pedig
egycsapásra, és ha csak egy kicsit is: megváltozott az életünk! Aznapra mindenképp.
Hiszen szétröhögtük az agyunkat az illető izét
lapozgatva, és a Family Frost termékcsalád
hőguta elleni készítményeit nyalogatva. (Ők is
jófiúk, hiszen ha eleget tettél/vettél/ettél,
akkor augusztustól kaphattál egy Tide márkájú
mosópor-mintacsomagot, ha pedig nekik is
hűséget esküdtél valami családi fotód visszaküldésével, akár Braun borotvát is nyerhettél!
Hogy mondja a kínai bölcs? (Minden mindennel összefügg.) Az illető kiadvány legszebb
lapja azonban kétségtelenül a horoszkópoldal
vala. Amiből naprakészen megtudhattuk, mit
tartogat számunkra a sors, illetve bónuszként
kaphattunk valami eget rengető szépségápolási
tippet is.

De inkább adjuk át a szót a szóköltészet modern
géniuszainak, mert most még önmagukhoz
képest is alulmúlták magukat. Mivel az ember
alapvetően önző lény, kezdjük a bakokkal.
„Szerelem: Az első félév negatív hatásainak
vége, kezdjen bátran flörtölni, hiszen bármikor
találkozhat az igazival! Szépség: Ne csak az árát
nézze a kozmetikumoknak! Az Ön bőrének gazdag,
tápláló, hidratáló pakolásra van szüksége!” - Naná!
Kár, hogy én ettől a dumától már nem ájulok el,
azt meg pláne nem hagyom, hogy személyemben bakot lőjenek. De mondjuk lehet Ne dőlj be mindennek!
próbálkozni a kosokkal! Hátha ők fejjel mennek
a falnak.
„Szerelem: Júliusban felbukkanhat egy régi
szerelme, de ne nagyon törődjön vele, az igazi már vár
önre (apró baklövés: itt elfelejtették nagybetűvel kezdeni
Énfenségemet - A szerk). Szépség: Az Uránusz és a
Plútó most új dolgok felé terelik, itt az ideje, hogy
lecserélje az arckrémet, amit eddig használt!” Nocsak! Milyen elementáris összefüggés! Az
ember nem is gondolná, hogy ennyire összefügg
itt minden mindennel, sőt, ha a csillagokat
vesszük, a mindenséggel. De itt még nincs vége.
Tolassunk rá mondjuk a rákokra. Hiszen Jancsó
Miklós szerint Isten is hátrafelé megy.
„Szerelem: A házas Rákok ne engedjenek
a kísértésnek, de az egyedülállók ismerkedjenek meg
azzal a jóképű külföldivel, akit eléjük vet a sors.
Szépség: Tartson körömvirágtea-kúrát! Ez megoldja
a hajával és a körmével kapcsolatos problémáit, és az
állandóan rendetlenkedő gyomrának is jót tesz!” Egyedülálló marhaság! Most aztán körmünkre
néztek... De azért az tényleg szép, ahogy mellső
nyúlványaink végecskéi és a rák ollói konstellálnak képzeletgazdag szerzőnk gondolatvilágában. Nyilván ezért a részért különösen megdicsérték a megrendelők, hiszen egyszerre
tukmálja a gyanútlan olvasóra körömvirágteájukat, valamint köröm- és gyomorápoló
készítményeiket. Ahhoz képest, hogy milyen
buta, vérprofi!
Természetesen, aki úgy érzi, hogy méltatlanul
felejtettem ki a szerelmi életével és mindenféle
szereivel kapcsolatos szaktanácsadásból, hívjon
bátran (20/3513-407), és ismertetem, számára
mit üzennek a csillagok. Amik, bár pontosan és
szépen mendegélnek az égen, a költővel szólva,
ekkora baromságokkal még nemigen találkozhattak pályájukon.
Sötéth Szabolcs
Ui.: És könyörgök, csak azért, mert leírtuk neveiket, meg ne vegyétek az
illető márkákat! Épp ellenkezőleg, ha tudtok bármi jobbat, mondjuk
ugyanezek hazai megfelelőit, válasszátok inkább azt.
Mert ez itt továbbra sem a reklám, hanem a reklamáció helye!
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KÖZGONDOLKODÁS...
A globális folyamatok és a környezetszennyezés.
Mi lehet a mi stratégiánk?
Az előző cikkben a munkahelyteremtésről
próbáltam meg egy kicsit másképpen
gondolkodni.
A gondolatmenetet ott hagytam abba, hogy
mennyi probléma halmozódik fel abból, hogy
nem gondoljuk át, mit is teszünk, mit is
mondunk, és hogy mit tesznek velünk. (Persze
lehet, hogy én sem gondolok át mindent, és az
is, hogy tévúton járok az okoskodásommal.
Mindenki szabadon eldöntheti, hogy szereti-e
a véleményem, vagy nem). Szeretném megköszönni azt is, hogy olyan sokan jeleztek vissza a
cikkel kapcsolatban!
Sokszor hallom, amikor kisebb-nagyobb
körben beszélgetek emberekkel, hogy akkor
mit is lehet tenni? Természetesen tenni mindig
és elég sokfélét lehetne. A mostani írásban
ezzel a „cselekvésvágyunkkal” kapcsolatban
szeretnék írni.

Sokat emlegetem a rendszer szót. Jelen
esetben csak egy rendszerről van szó.
Magáról az egyetemes rendszerről.
Ennek törvényszerűségei szerint működik a földi élővilág, és az emberi társadalom is. Igaz, hogy eltérő megnyilvánulási
formákat tapasztalunk, de egy kis kutatás
után rájöhetünk ezekre az összefüggésekre.
A természeti, a gazdasági és a társadalmi
rendszereket legtöbb esetben egymástól
különálló rendszereknek szoktuk tekinteni. Pedig valójában tudjuk, hogy ezek
ezer szállal kötődnek egymáshoz, és
természetesen hatnak is egymásra.
Olyannyira szoros ez a kapcsolat, hogy ha
le akarnánk rajzolni, akkor úgy kellene ezt
megtenni, mint az alábbi ábrán látható:

Gyakran jut eszembe Agócs Jóska bácsi egy
mondata, ami segíthet keretet adni gondolkodásunknak.
„A világ baja nem az, hogy valamit rosszul csinálunk,
hanem az, hogy rosszat csinálunk.
Ha végre jót csinálnánk (akár rosszul is) az
eredmény (legfeljebb kisebb) jó lesz, míg ha a rosszat
akarjuk jobban csinálni, nagyobb rossz lesz az
eredmény.”
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Azaz, ha nem próbáljuk meg megérteni azokat
az összefüggéseket, amelyek a világunkat
átszövik, dolgozhatunk egyre keményebben
(mint Orvell Bandi nevű lova az Állatfarm c.
könyvben), de az eredmény mégsem jön el. Sőt
ha nem a rendszer szerint, a rendszer
törvényszerűségei szerint cselekszünk, akkor
ez a bizonyos rendszer egyre nagyobb
mértékben üt vissza ránk.
Ez is a rendszer működéséből következik.
Minél jobban ellene működünk, annál erősebb
ellenhatást váltunk ki. Itt rengeteg példát tud
mindenki felsorolni: klimatikus változások,
egyre nagyobb árvizek stb. Valójából onnan
tudhatjuk meg, hogy nem ismerjük a rendszer
működési elveit, hogy egyre nagyobb
problémákat vonunk a fejünkre.

Az ábrán a legkülső kör a természetet
jelöli, amely maga is egy nyitott rendszer.
A természet társadalmunk legfontosabb
alapja. Hiszen mi is (többek között)
biológiai lények vagyunk. Amit megeszünk, elfogyasztunk, belélegzünk az
mind a természet működésének eredménye. Településeink is a természet
anyagaiból épültek, és gazdaságunk
alapanyagai is innen származnak. Sőt,
minden hulladékunkat is a természet
dolgozza fel hosszabb-rövidebb idő alatt.
A társadalom és a gazdaság ebben a nagy
rendszerben helyezkedik el. Most éppen
mindegy, hogy egymáshoz képest hogyan
vannak elhelyezve. Az biztos, hogy jelentősen átfedik egymást. Valójában nem is
lenne értelme megkülönböztetni ilyen

KÖZGONDOLKODÁS
szektorokat a természeten belül. Most
azonban még nem tudunk elrugaszkodni
ettől a szektor szemléletű megközelítéstől.
Most szeretnék visszatérni a cikk tartalmához. Azaz a cselekvésvágyhoz és az
ezzel összefüggésben lévő stratégiához.
Valamilyen motivációnk mindig van,
amikor cselekszünk. Ha ez a motívum nem
lenne meg, akkor nem is cselekednénk.
Sokszor szeretnénk megoldani különböző problémáinkat, és ezért rengeteg
közpénzt költünk el. Védekezünk az árvíz
ellen, milliárdokat dobunk ki az ablakon
környezetvédelem címén, vagy sok
közpénz felhasználásával próbáljuk a
drogfüggőket jobb belátásra téríteni,
segítünk a hajléktalanokon és a szociálisan
hátrányos helyzetű embereken.
Nincsenek sajnos illúzióim. Ezek mögött a
közcélok mögött nagyon gyakran ott az
üzleti érdek, ami a valódi motivációt adja az
egyes cselekvéseknél. Hiszen ki akarná a
fél megye hulladékát magához hurcolászni, ha nem lenne a buliban egy rakás
pénz? Ami viszont ennek ellenére továbbra is gond, csupán az, hogy amikor ezekkel
a társadalmi problémákkal találkozunk,
akkor nem gondolkodunk el azon, hogyan
is függenek ezek össze. Azon sem gondolkodunk, hogy mik ezen problémák a
kiváltó okai?! Azon viszont rengeteget,
hogy pl. munkahelyteremtéssel hogyan is
lehet megoldani a munkanélküliség
problémáját.
Mindebből az következik, hogy minden
társadalmi problémát bővítetten termelünk újra. Már nem csak a bővített árutermelés korát, hanem a bővített problématermelés korát éljük.
Ennek sok oka van. Az egyik talán az, hogy
nem foglalkozunk azzal, hogy megértsük,
milyen okok miatt, milyen törvényszerűségek miatt keletkeznek azok a bajok,
amelyek zavarják jó életminőségünket.
Míg a problémákat próbáljuk kezelni, az
azokat kiváltó okok érintetlenül maradnak,
termelik tovább a problémát. Közben
pedig a társadalom közjavait elpazaroljuk
tüneti kezelésre.

Ha újra azt kérdezzük, hogy akkor mit lehet
tenni, a fentiek fényében azt mondom, hogy
először meg kell érteni azokat a folyamatokat, törvényszerűségeket, okokat, amelyek
ahhoz vezetnek, hogy nem tudunk úrrá
lenni problémáinkon.
Ezen megértési folyamat nélkül lehet, hogy
egyre jobban fogunk továbbra is dolgozni,
de lehet, hogy egyre rosszabb dolgot csinálunk ezen a módon. Ezért a cselekvésünk,
stratégiánk első lépéseként azt javaslom,
hogy kutassuk problémáink okait! Azt csak
csendesen jegyzem meg, hogy az okok
keresésében talán elsősorban a saját gondolkodásunk felülvizsgálatában kell elindulnunk.
Ebben a cikksorozatban a továbbiakban is
ezeket az összefüggéseket próbálom meg
feszegetni. Kellő alázattal, mert amit írok, az
csak az én nézőpontomból látszik úgy.
Más biztos máshogy látja.
Zalatnay László

Génmanipuláció-mentes Magyarországot!

Lépjen fel Ön is a
Génmanipuláció-mentes
Övezetek létrehozásáért!
Vigyázat, génmanipuláció!

Mi a génmódosítás?
A génmódosítás során a
befogadó élőlénybe a legtöbb esetben egy másik, tőle
törzsfejlődési értelemben
akár teljesen távol eső élő
szervezet valamilyen ismert
tulajdonságot hordozó génjét juttatják be, és késztetik
működésre.
A legtöbb génmódosított
kukorica fajtába például a
Bacyllus thuringiensys talajlakó bak-térium génjét építik
be, hogy a kukorica rovarirtó
hatású mérget termeljen.
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A világ legnagyobb vegyipari vállalatai, akik a
múlt század során DDT-vel, dioxinokkal és
egyéb vegyszerekkel mérgezték meg az
élővilágot, földjeinket, vizeinket, a levegőt,
valamint a freongázok széleskörű elterjesztésével előidézték az ózonlyukat, most élelmiszereinkre akarják rátenni a kezüket.
Géntechnológiai úton olyan növényeket állítottak elő, amelyek minden sejtje rovarirtó
szert termel, vagy pedig ellenállóvá vált
valamilyen, általában a vállalat által előállított
totális gyomirtó szerrel szemben.
Amennyiben ezek a növények bejutnak a
táplálékláncba, kiszabadulnak az ellenőrzés
alól, komoly egészségügyi, ökológiai és
gazdasági károkat okozhatnak.
Beépített egészségügyi kockázatok
A génmódosítás során olyan gének, fehérjék
kerülnek haszonnövényeinkbe, amelyekkel
korábban nem találkozott szervezetünk.
Ennek következtében jelentősen megnövekedhet az allergiás megbetegedések kialakulásának kockázata. Az új gének következtében
megváltozhat a növényi sejtek működése, és
akár rákos és egyéb betegségek is kialakulhatnak.
A géntechnológiai folyamat során azért, hogy
át tudják törni a fajok közötti kereszteződést
akadályozó, az evolúciós fejlődés során évmilliók alatt kialakult gátakat, elősegítsék a
kívánt gén beépülését, majd azt működésre
bírják, és a beépülés sikerességét ki tudják
mutatni, gyakran baktériumokból vagy
vírusokból származó vektorokat építenek be a
növényekbe. Ez további egészségügyi kockázatot jelent.

A rovarölő mérget termelő növények tovább
növelik a talaj és a vizek vegyszer-terhelését,
ezenfelül a rovarokban gyorsan kialakulhat a
rezisztencia a rovarirtó hatású szerekkel
szemben.
Veszélyben a gazdaság
Az egészségügyi és ökológiai kockázatok mérlegelése mellett hazánknak gazdasági érdeke is,
hogy ne termesszünk génmódosított növényeket. Az európai fogyasztók túlnyomó többsége
ugyanis elutasítja a génmódosított élelmiszereket,
ezért csak akkor van esélyünk eladni a magyar
mezőgazdasági termékeket az érzékeny európai
piacon, ha garantálni tudjuk azok génmódosításmentességét. Ezért alapvető fontosságú, hogy
megőrizzük Magyarország génmanipulációmentességéről Európában kialakult képet
Ezen felül nagy veszélyt jelent az, hogy a génmódosított növényfajtákat szabadalmaztatják a
biotechnológiai cégek. Mivel a világ vetőmagpiacának túlnyomó többsége az ő kezükbe került,
ezáltal az élelmiszertermelést is ők ellenőrzik.
Beláthatatlan következményekkel járhat, ha a
vetőmagokat a jövőben csak a szabadalmi díjak
megfizetése után vethetik el a gazdák. Drágábbá
válhatnak az élelmiszerek, veszélybe kerülhet az
élelmiszerellátás biztosítása.

Az elővigyázatosság elve
Miközben a génmódosított növények alkalmazásának kockázata egyre nyilvánvalóbbá válik,
továbbra is hiányzik a hosszú távú hatások
vizsgálata. Ennek elsősorban az az oka, hogy a
génmódosított fajták kifejlesztése nagyon sok
pénzbe kerül, ezért a cégek minél hamarabb
piacra akarják dobni a termékeket, hogy megtérüljön a befektetés, ezért az egészségügyi
Ökológiai veszélyek
A gyomirtószerekkel szemben ellenálló növé- hatások vizsgálatának elhagyásával takarítanak
nyek kifejlesztése tovább erősíti a mező- meg időt és pénzt. Jóllehet, a biotechnológiai
gazdasági vegyszerek használatát. Ráadásul cégek megesküsznek arra, hogy ez a technológia
keresztbeporzás útján az ellenálló tulajdonság ártalmatlan, nem végeztek erre irányuló kísérletegénje haszonnövényeink vadon élő ket, vagy ha mégis, azokat nem hozzák
változataiba is beépülhet, ezáltal olyan nyilvánosságra.
szupergyomok jöhetnek létre, amelyek ellen a Ezért mindaddig, amíg be nem bizonyosodik
gyomirtó szerek hatástalanná válnak, s újabb, minden egyes génmódosított fajtáról annak
még jobban mérgező vegyszereket kell káros vagy ártalmatlan volta, az elővigyázatos-ság
elvét kell alkalmazni, és nem szabad kiengedni a
kifejleszteni.
környezetbe a génmódosított növényeket.

Génmanipuláció-mentes Magyarországot!
„A genetikai módosítással készült növényeket a
laboratóriumban kell kipróbálni, és nem a lakosságot
kell kísérleti nyúlnak használni.”
(Pusztai Árpád, biokémikus)

gazdáknak, hogy a jövőben tartózkodjanak a
génmódosított növények használatától.
! Az önkormányzati fenntartású intézmények
(pl. iskola) üzemeltetőitől kéri, hogy ne
használjanak ilyen alapanyagokat az étkezdékben, és erről szerezzenek be bizonylatot
beszállítóiktól.
! Az önkormányzat véleményt nyilvánít az
országos szintű fejleményekkel, pl. új génmódosított növényfajták engedélyezésével
kapcsolatban.
! Az önkormányzat a térség többi önkormányzatával együttműködik a génmódosítás-mentes övezet kialakítása érdekében.

Tegyen Ön is azért,
hogy Magyarország
teljes területe
génmanipulációmentes övezet legyen!

Génmódosítás-mentes Magyarországot!
A génmanipuláció fenyegetésére Európa egyre
nagyobb részén azzal válaszolnak, hogy
területüket génmódosítás-mentes övezetté
HATÁROZATnyilvánítják. Mára már több mint 25 ország
TERVEZETET
több mint 4500 települése, 174 régiója
a település génmódosításcsatlakozott a génpiszka-mentes övezetek
mentes övezetté
európai hálózatához. Hazánkban eddig 52 falu
nyilvánításához,
és
és város, a 18 települést magába foglaló GalgaNYILATKOZATOT
menti kistérség, valamint a Dél-dunántúli és
magánszemélyek részére Nyugat-dunántúli Régió nyilvánította területét Génmódosítás-mentes háztartások, kertek,
génmódosítás-mentes
övezet
génmódosítás-mentes övezetnek.
birtokok
létrehozásáról, valamint
Ha van földje, kertje, nyilvánítsa génmanipuSzámos településen helyi szervezetek kezdetovábbi információt
láció-mentes övezetté, töltse ki az erről szóló
ményezték, hogy lakóhelyük vagy akár az egész
kérhetnek az alábbi címeken:
nyilatkozatot! Szóljon ismerőseinek, hogy ők is
régió génmódosítás-mentes övezetté váljon!
nyilvánítsák birtokukat génmanipuláció-mentes
MTvSz - Fidrich Róbert
Ennek elősegítésére sok helyen aláírásgyűjtés
övezetté! Társadalmi szervezetek, egyházak és
06/1 216-7297
folyik. Kérjük, írja alá Ön is a génmódosításegyéb intézmények, akiknek van földje, kertje,
www.mtvsz.hu
mentes övezetek létrehozásáról szóló felhíirodája, szintén csatlakozhatnak e kezdeményeE-misszió
Egyesület
vást!
zéshez. Akár még iskolai osztályok is vállal- Kolos Lívia
Ha lakóhelyén még nem folyik kampány a
hatják, hogy az osztálytermet, az iskolát
42/423-818
génmódosítás-mentes övezet létrehozásáért,
génmódosítás-mentes övezetté nyilvánítják.
www.e-misszio.hu
kezdeményezze ezt Ön! Mielőtt a helyi
Fidusz
önkormányzathoz fordulna ez ügyben,
célszerű a kezdeményezéshez helyi gazdák,
biotermelők, egyesületek támogatását megszerezni. Ha ez ügyben tenni szeretne valamit,
forduljon hozzánk, szívesen segítünk!
A biztosabb siker érdekében akár sablonlevelet
is küldhetünk. Amennyiben az önkormányzat
döntést hoz a település génmódosításmentessé nyilvánításáról, kérjük, értesítsenek
minket is, hogy az adatokat felvehessük a
génmódosítás-mentes övezetek adatbázisába!
Mit tehetnek az önkormányzatok?
A hazai törvények elemzése nyomán úgy tűnik,
a génmódosított növények termesztésének
korlátozására a helyi védettséget élvező
területek körzetében van lehetőség. A
természetvédelmi törvény (1996/LIII., 30§ (2)
b) alapján az önkormányzatnak a védettséget
kimondó helyi rendeletben egyben védőövezet
felállításáról is rendelkeznie kell. Ebben
egyebek mellett
meghatározhatja, hogy
milyen tevékenységet szabad és tilos a
védőövezetben végezni: ez utóbbiak közé
tartozhat a génmódosított növények
termesztése is, a terület megőrzése és a
genetikai „szennyezés” kiküszöbölése érdekében.
A jogi szabályozáson túlmenően más lehetőségek is rendelkezésre állnak:
! Az önkormányzat nyilvánosan (pl. a helyi
lapban) állást foglal, javasolva a helyi

Gasztonómia - egy kis felfrissülés...

A pálinka a gyümölcs értelme és lényege
.Csak az tudja, miről beszélek, aki a szájához
emelt már egy kupica szilvapálinkát,
beleszagolt, és összefutott szájában a nyál, mert
a pavlovi reflexek tudomására hozták, hogy a
következő pillanatban egy kevéske időre a
mennyország lakója lesz.

Kis mennyiségben, aperitifként fogyasztva segíti a nehéz magyaros ételek
emésztését. Íz- és illatvilágát tekintve
pedig nincs még egy olyan érdekes és
sokszínű ital, mint a magyar gyümölcspálinka.

A szatmári szilvapálinka - Szilvórium - évszázadok óta a szatmár-beregi táj kiemelkedő híressége, vendégköszöntő,vendégmarasztaló itala.
A Tisza és a Szamos öntéstalaján, az esetenként
félvad módon tenyésző kékszilvafajta, valamint
a kierjedt gyümölcscefre hagyományosan réz
kisüstön történő többszörös lepárlása, érlelése
együttesen adja meg utánozhatatlan aromáját.
A szatmári szilvapálinka tükrösen tiszta, az
érleléstől halványsárga színű, harmonikus,
sima, kellemes szilvaízű és -illatú gyümölcspárlat, esetenként keserűmandulára emlékeztető zamattal. Kizárólag szilva felhasználásával
készül, a teljesen érett penyigei és besztercei
szilvafajta gyümölcséből.
Élettani hatását tekintve a jó minőségű kisüsti
gyümölcspálinka hatalmas előnye abban
nyilvánul meg, hogy nem tartalmaz tanninokat
(csersav alapú vegyületek), amelyek gyomorégést és fejfájást okozhatnak. Az étkezés után
fogyasztott alkohol a táplálékot hosszabb ideig
a gyomorban tartja és elősegíti az elfogyasztott
élelmiszer jobb emésztődését a gyomorban.

De miért is „kisüsti”?
Az elnevezés magát a gyártási folyamatot
jelzi, mivel egyszerre viszonylag kis
mennyiségű cefrét (100-150 liter) desztillálnak. A titok pont ebben van, mivel így
magas rosttartalmú, sűrű konzisztenciájú
cefrével dolgozhatnak az odaégés veszélye nélkül. Ebből az alapanyagból pedig
sokkal több íz- és zamatanyag kerül a
végtermékbe, mint egy hígabb sűrűségű,
de magasabb alkoholtartalmú, cukorral
"dúsított", vízzel "keresztelt" cefréből.
A tömény, finomított gyümölcspárlatot
desztillált vízzel 55%-os alkoholtartalmúra hígítják, majd palackozzák.
Aki pedig egyszer megkóstolta a
panyolait, az biztos, hogy megérti, miről
beszéltem, de addig is egészségünkre!
Kovace

Egyszerű házi pálinkafőző eszköz

Kis mértékben gyógyszer…
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
Ü
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A szatmári szilvapálinka régen és ma további információ:
www.felvasarlo.hu/infocenter/archives/000368.html
Beszélgetés, vélemény , élménymegosztás a szerző bloggján:

http://updateljunk.freeblog.hu/

Rendberakja a gyomorbántalmakat
Hidegben jól jöhet melegítő hatása
Segíti az emésztést
Stresszoldó hatású
Fertőtlenítő hatása jól ismert
Enyhe fájdalomcsillapító
Csökkenti a vér koleszterintartalmát

Fontos megjegyeznünk, hogy ezek a hatások
csak a kismértékű alkoholgyasztásra érvényesek, a túl sok ivás igencsak káros!

Ajánljuk szeretettel
A genetikailag módosított élelmiszerek biztonsága
„Pusztai Árpád és Bardócz Zsuzsa tudományos igénnyel megrajzolt, világos és
áttekinthető képet ad a huszonegyedik század legizgalmasabb és tán legvitatottabb
tudományos kérdéséről: az élelmiszeralapanyag-termelés és a genetika tudományának
kapcsolatáról. Ami néhány évtizede még a sci-fi körébe tartozott, ma megvalósítható
realitás, sőt vállalatbirodalmak meggazdagodásának forrása. Kérdés, hogy kellő
megfontoltság és óvatosság kíséri-e a genetika csodálatos eredményeinek aprópénzre
váltását, avagy az ipari nagyhatalmak mohósága a kísérleti nyulak szerepét osztja ránk,
ügyet sem vetve a természeti környezet és az utánunk következő generációk egészségügyi
kockázataira. Ma úgy tűnik, az elvárt gondosság nem elsődleges szempont. De minderre
választ kap, ha elolvassa a szerzőpáros lebilincselő olvasmányát.”
Sajgó Mihály
A könyv megvásárolható és megrendelhető Zöldövezet boltunkban 1.450 Ft-os áron.
4400 Nyíregyháza, Malom u. 18/a. - 42/423-818; emisszio@e-misszio.hu

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hétköznapi mérgeink

A Levegő Munkacsoport új kiadványa feltérképezi a tisztítószerek, kozmetikumok, bútorok, festékek stb. alapanyagaiban használt vegyi anyagok egészségügyi kockázatait, továbbá bemutatja, milyen ártalmatlan anyagokkal válthatjuk fel hétköznapi mérgeinket.
A teljes kiadvány letölthető innen:
http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/hetkoznapimergek.pdf
A nyomtatott verziót pedig itt érdemes keresni:
Levegő Munkacsoport - 1465 Budapest, Pf. 1676
Telefon: 411-0509, 411-0510, 266-0854; levego@levego.hu

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Tanyasi élet!
Az elmélet mellé most szeretnénk egy kis gyakorlatot is! - Ez indított el bennünket azon az úton,
aminek egyik állomása egy egyesületi tanya berendezése lesz. Az Egyesület eddigi életében nagyon
sokféle környezetvédelmi kérdéssel foglalkoztunk. Gyakran a döntéshozatali szintek befolyásolásával,
sokszor szemléletformálással, és néha gyakorlati tevékenységeket is végeztünk azért, hogy céljainkat
elérjük.
Egy éve indult az a belső gondolkodás, aminek eredménye, hogy veszünk Nyíregyháza körül egy
tanyát. Sok hasznos dolgot várunk ettől az új kezdeményezésünktől:
Egyrészt szeretnénk sok dolgot megtanulni! Például hogyan lehet a házi kertészkedésben alkalmazni a
bio-módszereket? Sok szakirodalom szól erről, de ezek mellett nagyon fontos a személyes gyakorlati
tanulás. Ezen túl azt is tervezzük, hogy egy olyan működő bemutatóhelyet alakítunk ki, ahol nem csak
modellek segítségével, hanem működés közben lehet megismerkedni néhány környezettudatos
technológiai megoldással pl.: szalmabála építészet, napkollektor, komposzt toalett, komposztálás,
esővíz-gyűjtés, zöld tető, gyümölcsaszalás stb.

Melléképületek tanyaudvaron
(1972)

Nyírségi tanyabokor
légifelvétele (1930)

A tanyán hosszú távon szeretnénk kialakítani egy olyan oktató és képző helyet, ahol különböző
képzések és iskolai oktatási programok is megvalósulhatnak. De most nem szeretnék nagyon
előreszaladni az álmodozás tekintetében. Természetesen sok egyéb ötletünk is van arról, hogy mi
mindenre lesz jó az Egyesület életében és a céljaink elérésében egy ilyen „intézmény”.
Cigánybokor napjainkban

Terveink szerint szeptemberben meg is történik a tanya megvásárlása. Ezután kezdődhet a gyakorlati
munka. Szívesen fogadunk ehhez önkéntes munkaerő, esetleg építési anyag felajánlásokat! És szívesen
veszünk új tagokat a TMCS-be! :) A Tanya Munka Csoportot Révész Marci vezeti, kérünk mindenkit,
első sorban Őt keresse ezzel a programmal kapcsolatban.
Zulu
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Védett lepkék a Szatmár-Beregben
A Szatmár-Beregi síkságon több Natura 2000-es védett
lepkefajjal is találkozhatunk, ha alkalmunk nyílik ezt a
környéket felkeresni. Ezeknek a ritka lepkefajoknak igen
nagy természet-védelmi értékük van, nemcsak
Magyarországon, de egész Európa-szerte.
E védett fajok közül a legkorábban megjelenő faj a
Farkasalmalepke /Zerynthia polyxena/. Április közepétől
találkozhatunk vele árokpartokon kisebb-nagyobb folyók
mentén. De csak ott, ahol a közelben farkasalma
/Aristolochia clematis/ él. Mivel ez - az egyébként mérgező
növényfaj - a farkasalma lepke hernyójának egyetlen
Farkasalmalepke
tápnövénye hazánkban. A hernyók elfogyasztva a növény
leveleit, maguk is mérgezővé válnak, erre figyelmeztetnek
érdekes narancssárgás színeik is.
Május derekán jelennek meg a lápos, mocsaras réteket
kedvelő Nagy tűzlepkék /Lycaena dispar rutila/.
Élőhelyeinek lecsapolása, mezőgazdasági művelésbe
vonása miatt Nyugat-Európában mindenütt erősen
megritkult. Magyarország vizes élőhelyein még
általánosan elterjedt gyakori lepkének számít. Ennek
ellenére találkozni vele viszonylag ritkán lehet, mivel
nem tömegesen repül.
Július közepétől augusztus közepéig, mikor az őszi vérfű
/Sanguisorba officinalis/ virágzik, repülnek a kék színben
pompázó Vérfű-hangyaboglárkák /Maculinea teleius/.
A vérfű-hangyaboglárka speciális életmódja folytán került
potenciálisan veszélyeztettet helyzetbe. Tápnövényspecializáltsága következtében elterjedését már eleve
Nagy tűzlepke
meghatározza tápnövényének, az őszi vérfűnek az
elterjedése. Az őszi vérfű Magyarország nagy részén
megtalálható, általánosan elterjedt azonban a vérfűhangyaboglárka nem. A válóságban a potenciális
életterénél sokkal kisebb területen található meg ez a
lepkefaj, amelynek fő okai a helytelenül megválasztott
kaszálási időpont és a hagyományos gazdálkodási formák
feledésbe merülése. A megtermékenyített nőstény a
petéket az őszi vérfű bordó virágzatára rakja. A hernyók
kikelésük után először az éretlen magkezdeményekkel
táplálkoznak, majd a fiatal lárva selyemszálon függve
leereszkedik a talajra (augusztus folyamán egészen
szeptember elejéig), ahol a hangyagazda megtalálja és a
bolyába cipeli. A hernyók a bolyban ragadozó életmódot
folytatnak: hangyatojásokon és lárvákon nevelkednek.
A hangyák ezt eltűrik, mivel cserébe cukros váladékkal
táplálja őket. A hernyó a hangyabolyban telel, később ott
is bábozódik be, hogy aztán a következő év júliusában
újból imágóként keljen szárnyra. Mindezekből
következően ez a lepkefaj több okból is veszélyeztetett:
egyrészt igényli, hogy július közepétől szeptember
közepéig virágzó őszi vérfüvek legyenek a réten; másrészt
fejlődésük elképzelhetetlen a megfelelő hernyógazda
nélkül.
Vérfű-hangyaboglárka

Az augusztustól november elejéig repülő Nagy
szikibagoly /Gortina borelii lunata/, a legszebb éjszakai
lepkék közé tartozik, feltünő változatos színei és nagy
mérete miatt. E lepke mindenhol megjelenhet, ahol
tápnövénye a, sziki kocsord /Peucedanum officinale/
előfordul. Ugyanis a hernyók a kocsord gyöktörzsén,
majd később a gyökerén táplálkoznak. A lepkefaj
jelenlétét egy adott területen a hernyó speciális, csak erre
a fajra jellemző sajátossága alapján lehet a
legegyszerűbben és legbiztosabban megállapítani. A sziki
kocsord gyökerén táplálkozó lárva ugyanis az általa fúrt
járaton keresztül a felszínre löki a feleslegessé vált rágását
és ürülékét, amely a felszínen egy tenyérnyi méretű 1-2
cm magas sárgásfehéres, granulátumszerű anyagból
képződött kupacot alkot. Ez a Nagy szikibagoly
csalhatatlan jele, amely kis gyakorlattal félreismerhetetlen!
A Beregi-síkon ahol a világ legnagyobb egybefüggő
kocsordos élőhelyét találjuk - sincsenek teljesen
biztonságban ezek a lepkék. Köszönhető ez a
természetvédelmi szempontból helytelenül megválasztott
kaszálási technológiának, amely alacsony talajszinten
történő kaszálása miatt az adott időben a még a szárban
Nagy szikibagoly táplálkozó hernyót is fölaprítja.
Feltételezhetően nagyon sokan a környékbeli emberek
közül sem ismerik ezeket a védett fajokat, nemzeti
kincseinket. Talán ha megismerik, megszeretik őket.
A Nagy szikibagoly és a többi védett lepke
megmentésében nagy szerepe lehet az őseink által oly jól
működő hagyományos gazdálkodásnak, mely több száz
évig működött harmóniában a természettel.
Írta: Varga András
Fotók: Baranyi Tamás

Egy intim pillanat
Nagy pávaszem

Nappali pávaszem

Nagy tűzlepke

Medvelepke

Galajszender

Környezetünk

Európai jelentõségû védett értékek
Az Európai Unió nem csak a milliárdos
támogatásokról, az életet megnehezítő új
előírásokról és szabályokról, meg bécsi
cukrászdákról szól. A jelek szerint a
természeti örökség és a természeti erőforrások megőrzésére is léteznek komoly
közösségi szándékok. Ennek jegyében hozta
létre az EU a Natura 2000 hálózatot,
amelynek célja a vadon élő állat- és növényfajok, valamint a természetközeli élőhelyek
védelmén keresztül a kontinens biológiai
sokféleségének fönntartása (pesszimisták
szerint a romlás lassítása, optimisták szerint a
helyzet javítása).

...az orrunk elõtt
A Natura 2000 hálózatra vonatkozó uniós
szabályozás hazánkra is kötelező, így hosszas
előkészítő munka és nem kevés kínlódás után
2005-ben kihirdetésre került azoknak a
területeknek a listája (melyek összesen az
ország közel 21%-át fedik le), ahol bizonyos
természeti értékek megóvása nem csupán
nemzeti, hanem uniós érdek is. Fontos lépés
volt, hogy a területek listájának kihirdetése
mellett megszületett már a területek
védelmére vonatkozó szabályokat tartalmazó
kormányrendelet is, de sajnos ez a jogszabály
az eddigi joggyakorlat ismeretében némi
kívánnivalót hagy maga után. Mindezek
mellett egyelőre az ígéretek szintjén várható,
hogy a Natura 2000 területeken a gazdálkodók számára (amennyiben a természet
érdekeivel összehangoltan gazdálkodnak)
külön támogatási források is elérhetőek
lesznek. Ugyanis a Natura 2000 hálózat egyik
alapkoncepciója, hogy a rezervátum-szerű
védelem helyett a társadalmi, kulturális,
gazdasági és természetvédelmi érdekek
összehangolására alapozó megóvás kerüljön
előtérbe (így ne csak tiltó szabályok, hanem
ösztönző támogatások is segítsék a természet
védelmét).
A célok és az alapkoncepció tehát szépek, és
mindannyian legyünk azon, hogy ezek minél
inkább érvényesülhessenek. Első lépésben a
Süvöltő most induló sorozatában ismerkedjünk meg néhány területtel SzabolcsSzatmár-Bereg megyében, amelyek a Natura
2000 hálózatba kerültek, de eddig viszonylag
kevéssé ismertük őket. Talán meg fogunk
lepődni, hogy lakóhelyünk közelében milyen
sok európai jelentőségű érték található.
A sort Nyíregyházánál kezdjük, ugyanis
2006-ban a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium „Zöld Forrás” pályázatának
támogatásával az Ifjú Botanikusok Baráti
Köre részletes természetvédelmi felmérést
végez a Nyíregyháza területén található
Natura 2000 területeken.
Cikksorozatunkban ennek a felmérésnek az
eredményeit szeretnénk megosztani a
természetszerető közönséggel.

Fehér zászpa (Veratrum album L.)
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A Liliomfélék családjába tartozó 1-1.5 méter magas faj június-július végén virágzik. Élőhelye lápétek,
mocsárrétek, nedves kaszálók, patakparti magaskórósok. Tüsszentőfűnek is nevezik. A homeopátiában
a vérkeringési panaszok gyógyszere. Gyökere, gyökértörzse mérgező. Természetvédelmi értéke: 2000Ft

A városon túl...

Az orosi gyepek

A lepke
Az orosi gyepek területén számos természeti
érték található. Mégis, amiért ez a hely az
európai közösség számára is kiemelt fontossággal bír, az egy rendkívül veszélyeztetett,
különös életmódot folytató rovarfaj, a vérfűboglárkalepke (Maculinea teleius) jelenléte.
Ez a kicsiny, de szép lepkefaj petéit láprétjeink egyre ritkuló növényfajának, az őszi
vérfűnek (Sanguisorba officinalis) virágzatára rakja. Idáig minden a szokásos lenne,
azonban ezek a peték rendkívül hasonló
alakúak és illatúak a hangyapetékhez… Nem
véletlenül. Egyes megtévesztett vöröshangya
(Myrmica) fajok a hangyafészekbe cipelik a
lepkepetéket, és ott felnevelik őket.
A lepkelárva mimikrije olyan tökéletes, hogy
a hangyákat még az sem zavarja, hogy a kis
hernyó a hangyakicsinyeket falja fel. A vérfűboglárkalepke kellemesen áttelel és felnövekszik a hangyabolyban, majd bebábozódás
után kirepül, és július táján párt keres. Sajnos
egyre nehezebben talál: egész Európában
folyamatosan csökken a faj állománya.

A mocsár
Az „Orosi gyepek” Natura 2000 terület
legtermészetesebb állapotában megmaradt
darabja a Nagyrét, más néven Orosi fás
legelő. A területet sokan ismerik, hiszen
Nyíregyházáról Vásárosnamény felé haladva az Oros után balkézre elterülő nagy
gyepterület néha virágpompájával, általában pedig impozáns hagyásfáival vonzza
magára az utazók tekintetét. A teljes
területen ma is hagyásfás kaszálórétek,
mocsarak, legelők találhatók. A területen
ma is nagyon jól felismerhetők az egykori
patakmedrek maradványai, amelyeket ma “Áldatlan viszonyok”
- 150 éve
sásos-nádas növényzet ural. Valamikor ezen
a területen folydogáltak a Nyírség vizei a
Rétköz irányába, amelyek csapadékos
időben az egész Nagyrétet elöntötték,
mocsárrá változtatták, talaját megtermékenyítették. Mára a vízfolyásokat kiegyenesítették (valamint vízlevezetési képességüket
sajnos megsokszorozták), így szabályozott
mederben szeli át a rétet a Kállai (VII.)
főfolyás. A vérfű-boglárka számára oly
fontos tápnövény, az őszi vérfű a mocsaras
medermaradványok peremi részein gyakori.
A terület talán legszebb védett növénye, a
pompás kosbor (Orchis laxiflora ssp.
elegans) május-június fordulóján virít.
Ugyancsak említést érdemel a mocsári
lednek (Lathyrus palustris), amely a
Nyírségben kifejezetten ritka, ártéri jellegű
faj; a Nagyréten való jelenléte az egykori
természetes vízmozgású patakok emlékét
őrzi.
Natura 2000
területek
Oros mellett

Pompás kosbor

A hely
Nyírpazony, Oros és Nagykálló vonalában
egykor hatalmas összefüggő mocsarak-rétek
voltak, lassú folyású, határozatlan medrű
patakokkal. A vízállások szinte egész évben
meghatározóak voltak. A XVIII. század
végéről származó leírások szerint:
„A napkori út jó a Nagyrét mocsáron, a réteken át,
és a Büdösér mocsár mellett csak nyáron, nagy nagy
szárazság idején járható.”
A rétek összefüggő hálózata (amely egy
réges-régi, több ezer éve megszűnt folyómeder maradványa) mára sok darabra szakadt. Mezőgazdasági területek, utak, lakott
területek között-mellett maradtak meg az ősi
mocsári-lápi életközösségek maradvá-nyai.
Ezek közül három foltban leltek a kutatók
(részben egyesületünk, az IBBK, másrészt az
E-misszió Egyesület munkatársai és tagjai)
olyan természeti értékekre, amelyek az
európai közösség számára is fontosak.
Az „Orosi gyepek” területe a következő
részekből áll: 1. a Nagyrét (Oros keleti
oldalán), 2. az Oros-zug (Oros és a 41-es főút
között), 3. Az Úr-csere rét (a 41-es főúttól
délre, a napkori határnál).
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...A városon túl (folytatás)
A tó
Az Oros-zug egy réges-régi tómeder maradványa, erre azonban már alig emlékeztet
valami. Hangulatos füves-mocsaras, hagyásfás
növényzete ma hasonló a Nagy-rétéhez.
A réten néhány nagyobb folton szikes réti,
illetve erősebben sós szikfok-növényzet fordul
elő, ami azt jelzi, hogy a terület egy részén mint a régi leírások is utalnak rá - szikes jellegű
tó lehetett.
Ennek megfelelően jelentős tömegben fordul
elő egy szikes talajt kedvelő kis mocsári
növény, a védett egypelyvás csetkáka (Eleocharis uniglumis). Ugyancsak szép állománnyal
rendelkezik a pompás kosbor és természetesen a vérfű-boglárkalepke.
A terület déli oldalán pedig szép fűzligetet
találunk, ahol a fák az év nagy részében vízben
állnak.

Vérfű-boglárkák
násza
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A láp
Az Úr-csere réten (legalábbis annak a Natura
2000 hálózatba felvett részén) a lápi jelleg a
meghatározó. Sajnos már erősen kiszáradt
formában, feldarabolódva, de felismerhető,
tőzeges talajú lápi magaskórósokat, réteket,
kékperjéseket találunk. Az őszi vérfű és a
vérfű-boglárkalepke is ezeken a helyeken él.
A terület kiemelkedő értéke egy hideg
időszakbeli védett maradványnövény, a fehér
zászpa (Veratrum album) előfordulása.

Említést érdemel még a védett buglyos
szegfű (Dianthus superbus), valamint
számos lápi jellegű növényfaj, mint a
csermelyaszat, a réti legyezőfű, a mocsári
gólyaorr és legkisebb fűzfajunk, a serevényfűz (más néven a nyúlvessző, amelyet
egykor a legfinomabb vesszőmunkákhoz,
pl. fonott palackok készítéséhez használtak). A terület keleti oldalán homokbuckák
magasodnak, ahol szép homokpuszták
terülnek el. Vagyis terültek el, mert
sajnos…
Az utolsó utáni órában
Az „Orosi gyepek” területének a Natura
2000 hálózatba való felvétele (2005-ben) túl
későn történt. Az még a kisebb problémák
közé tartozik, hogy a Nagyrét és az Úr-csere
rét közvetlen szomszédságában épült meg a
várhatóan igen nagy forgalmú keleti
elkerülő út. Nagyobb kár, hogy az Oros-zug
területén a közelmúltban mesterséges tó
épült, megsemmisítve az értékes rétimocsári vegetáció egy jelentős részét.
A legnagyobb tragédia azonban az Úr-csere
rétet érte: a nagyszabású útépítések kapcsán
a terület keleti oldalán magasodó homokhegyet szinte teljes egészében elbányászták.
A Natura 2000-re vonatkozó szabályok
érvénybe lépése után is komoly erőfeszítésébe telik a természetvédelmi hatóságnak,
hogy a legértékesebb homokpusztagyepi
állományok megmaradjnak.
Mindazonáltal még így is érdemes védeni
ezeket a területeket. A vérfű-boglárkalepke,
sok védett és nem védett növény, és állatfaj,
a tájképi értékek megérdemlik, hogy
odafigyeljünk rájuk, hiszen most már az
Európai Unió is figyel!
Dr. Szigetvári Csaba

“Beindult a fejlődés?”

Házunk tája
Jönnek a csehszlovákok!
Ha már unjuk a hazai tájakat, tele van a hócipőnk az itteni természeti értékekkel, az unásig ismert
védett fajokkal, és valami újat szeretnénk felfedezni… Ne menjünk sehová! Legalábbis ezt a
következtetést sikerült levonnunk két csehországi természetvédő itteni látogatásából. A morvaföldi
Olomouc városában működő „Sagittaria” Természetvédelmi Egyesület munkatársai azért érkeztek
hozzánk, hogy két, náluk kipusztulással veszélyeztetett faj: a réti angyalgyökér (Angelica palustris) és
a tündérfátyol (Nymphoides peltata) magyarországi populációit tanulmányozzák. Bízvást
elmondható, hogy az általunk már jól ismert területek bejárása a fiatal külföldi szakemberek
társaságában, a sok felmerülő kérdés és az ismeretek kicserélése számunkra is rengeteg új élményt
nyújtott.
A cseh kollégákat az E-misszió Egyesület, az Ifjú Botanikusok Baráti Köre, valamint a Hortobágyi
Nemzeti Park munkatársai fogadták augusztus közepén. Az első három napot a Nyírségben
töltöttük, ahol a réti angyalgyökér élőhelyeinek védelmét szolgáló LIFE Nature programunk által
érintett területeket mutattuk be. Mivel Csehországban csak egyetlen, részben visszatelepített, igen
veszélyeztetett populációja él a növényfajnak, igencsak elámultak az itteni, viszonylag nagy
állományokon, és nagyon érdekelte őket, hogy milyen kezeléseket végzünk a réti angyalgyökér
megőrzése érdekében. Elsősorban az élőhelyek vásárlásáról, őrzéséről, PR tevékenységeinkről,
valamint az élőhelykezelésekről tudtuk megosztani tapasztalatainkat. Természetesen nem tudtunk
minden kérdésükre kielégítő választ adni, de így legalább több, számunkra is érdekes probléma
felvetődött.
A tündérfátyol megtekintéséhez a Tisza-tóra és a Hortobágyi Halastavak területére látogattunk el. A
teljes virágpompában levő tisza-tavi tündérfátyol-mezők katartikus hatást gyakoroltak cseh
vendégeinkre. Elmondásuk szerint náluk csupán néhány töredékes populáció él, kisebb
halastavakban. De a legtöbb, számunkra szinte közönséges vízinövény (sulyom, rence, vízitök,
tündérrózsa, tüskéshínár) is kritikusan veszélyeztetett Csehországban.
A négynapos terepi program végén mindannyian sok tapasztalattal gazdagodtunk. Ez nem csupán
kötelező közhely. Leginkább annak örültünk, hogy a hazai természeti értékek mások számára is
fontosak, és külföldön is nagyra becsülik Egyesületünk természetvédelmi erőfeszítéseit.
Dr. Szigetvári Csaba

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Tiszta Túra 2006

Ebben az évben június 28-a és július 5. között volt az Egyesület rendszeres nyári szemétszedő
vizitúrája, amelyen 32-en vettünk részt, legnagyobb számban a Budapesti Kölcsey Ferenc
Gimnázium növendékei. Tiszabecstől eveztünk Tokajig, 10 kenut vittünk magunkkal és
feladatunknak tekintettük a Tiszában és partjain fellelhető lakossági hulladékok összeszedését.
Tökéletes munkát természetesen nem tudtunk végezni, hiszen a Felső-Tiszán rengeteg a szemét, de a
látványosabb szakaszokat, homokos partokat megtisztítottuk. Idén komoly segítséget kaptunk a
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól is, nevezetesen egy
szemétszállításra alkalmas motoros csónakot és szemeteszsákokat biztosítottak számunkra. Gyűlt is
a sok szemét, a sok műanyag palack, s más szépségek. Becslésünk szerint mintegy 25-28 köbméter és
mintegy 2500-3000 összegyűjtött palack került regionális lerakókba a Tisza-menti önkormányzatok
segítségével.
A csapat igazán lelkiismeretesen dolgozott, köszönet nekik, pedig a Tisza magas vízállása és a
rengeteg szúnyog mindenkit próbára tett. Nyávogásnak, nyafogásnak nyoma sem volt, bár ha
magamra gondolok, néha nem volt őszinte a mosolyom. Főleg, amikor 30-35 fokos hőségben, kissé
másnaposan - kb. 30 szúnyoggal a hátamon és a lábamon - éppen arra koncentrálok, hogy lehetőleg
minél kevesebb csalán csípjen meg a csúszós, meredek partoldalon egyensúlyozva miközben az egyik
kezemmel valami bűzös tejszármazékot öntök ki egy mocskos palackból, a másik kezemmel pedig
feldühödött vöröshangyákat szedegetek a lábujjaim közül.
Azért voltak sokkal vidámabb részei is a túrának, szuper főzőcskézések, szalonnasütések és
barátságos sörözések színesítették a programot az amúgy is színes és gyönyörű Felső-Tisza vidékén.
Üdvözlettel a Tiszás fiuk: Marci és Csákány
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Mi csináljuk a fesztivált

„Legalja Fesztivál” 2006
Égett a Nap melegétől a kopár szik sarja, a prérin
fölvertük a sátrainkat, átvettük a karszalagokat
(csaknem ünnepélyes keretek között), s július 12-től
kezdetét vette a Hegyalja Fesztivál, immár hatodik
alkalommal.
Reggel kávé, kártya, némán bolyongók tucatja,
zuhanyra várók, színpad rendezése, és pikk-pakk
kezdetét vette a megnyitó Aradi Csabával, s számos
program a Zöldsátorban.
Állandó programjaink voltak: nagysikerű borkóstolás, még nagyobb sikerű esti koncertek, kevésbé
nagy sikerű biztonsági őrök, akik igyekeztek
megzabolázni a VIP szektorba illetéktelenül
behatolni kívánó gyanús egyéneket, mint pl. Bandi.
A Zöldsátor tekintélyelvűen terpeszkedett el a Civiludvar elején, előtte a Bornyú vizslatta a belépni
vágyókat, odabenn pedig a Kongós kiállítás nyűgözte
le a látogatókat. Csak többek között persze, mert ott
volt még az Egyesület 20 évéről készült összefoglaló,
s az aktivisták megfeszített munkája nyomán készült
díszlet: a fekete kontinens lakosai, s századunk
legnagyobb „tekintélyével”, 100 kilóval rendelkező
amerikaiakat ábrázoló bábuk is.
Az érdeklődők széleskörű programok közül
válogathattak kedvükre, s örömmel konstatáltuk,
hogy így is cselekedtek, méghozzá szép számmal.
Nem voltak ám bágyadt arcú, csak hűsölni vágyó,
nyugodt szívvel sörözgető fesztiválozók! Egyes
előadások előtt már az első sorokat elfoglalták, s
figyelmesen várták a programok kezdetét.
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20 éve történt - Csernobil: Prixi, Fidusz,
Perger András
Legfőbb cél a megújuló energiaforrások támogatása, s az atomegyezmény felszámolása.
Szó volt a Föld Barátai „1 millió európai az
atomenergia ellen” kampányról - melyet
sokan írnak alá a fesztiválokon, ugyanakkor
érdekes tapasztalatként említették, hogy amíg
a GMO-s gyűjtéseknél 10 emberkéből 10
kérdés nélkül aláírja, addig ennél az esetnél
10-ből ez csupán 5!
20 évvel Csernobil után meg kell akadályozni
az atomenergia térhódítását, hiszen több új
erőművet akarnak: Finnországban, Angliában, s ők többek között ezek létrehozása ellen
tiltakoznak.
Atomenergia - Energia Klub (Ők bizony 5
éve kinn vannak a Szigeten)
Mi is az a megújuló energiaforrás? Hát az, ami
mindig rendelkezésre áll, mint például a szél,
vagy a Nap. Paks helyett egy egységes
energiahasznosító struktúrát kellene létrehozni. - A politikusok emlegették: az energiahatékonyság középtávon nem fenntartható.
Fiduszék szerint a legjobb energia az, amit fel
sem használunk! Elmondásuk szerint fölöslegesen hatalmas mennyiségű energiát használunk el fölöslegesen évente. Magyarországon
az energia 80%-át meg tudnánk spórolni…
Beszéltek a Greenpeace jelentős kampányáról
a Paksi atomerőmű ellen. Európai szintű
összefogásra lenne szükség az atomenergia
ilyen mértékű hasznosítása ellen.
Felmérésekből kiderült, hogy az európai
lakosság nagy része ellenzi az atomenergia felhasználását, hazánk lakossága ezzel ellentétben támogatja.
Ausztriában ugyanakkor egyáltalán nincsen
atomerőmű. Paks: évente egy milliárd Ft-ot
költenek az atomenergia népszerűsítésére.
A magyarországi energiafogyasztás 35-40%át termelik Pakson.

Na de most komolyan a programokról!!!…
Borkóstolás:
A borkóstolón, ahol nemcsak az egyes fajták
elkészítését, hanem a hozzájuk fűződő adomákat is
megismertük, állandó résztvevők voltak. S eme tokaji
nedűk valóban mindenkinek elnyerték a tetszését:
lendületesek, dinamikusak, zamatosak voltak, mint
ahogyan azt a TV-ben is bemondják nekünk Lázárék:
„Rövid az élet, s nem érdemes rossz bort inni!” Kis
mértékben gyógyszer, nagy mértékben orvosság, pl.
az Esszencia, amit az orvos annak idején a férfiaknak
a férfiasság növelésére, a hölgyeknek meg ...noshát... Mindeközben odakinn egy tűzoltóautó
az engedékenység növelése érdekében írt föl recept- hűtötte le a forró fejűeket, talán éppen a
re, egészen az '50-es évekig.
túlzott heveskedésük miatt, mindenesetre ezt
senki sem vette zokon, sőt, mondhatni,
A környezetvédelem és a média kapcsolatáról
tódultak oda a népek.
Nagy Emese mesélt nekünk - ő maga már újságíróként figyelt fel erre a témára.
A hét talán mégis legforróbb pillanatai közé
Negyed órás napi műsoráról beszélt, ami nem tartozott a már említett atomenergia előadás
feltétlenül tudja betölteni a funkcióját, ugyanakkor közben-után kibontakozott parázs vita.
mégis magas minőségű műsor, szakértők bevoná- A résztvevők nem győztek válaszolni a
sával készül. Cél: a hírműsorokban is jelenjen meg a közönség által feltett kérdésekre, olyannyira,
környezetvédelem. Fájó pontnak tartja, hogy a keres- hogy a műsoridő mintegy 30 perccel megkedelmi szolgáltatók „megfeledkeznek” a lakossági hosszabbodott, s még így is körgyűrűben
szemléletformálásról, amiben a médiának nagy találták magukat az előadók a színpadról
szerepe van/lenne.
lelépve.

Mi csináljuk a fesztivált
Vizeink
Volt ott minden, mi szem-szájnak ingere: heves
szópárbaj, idézetek, tapsok, füttyögések, egyszóval igazi vitahangulat volt.
S az ott lévők ugyanezt tapasztalhatták, ha ellátogattak a Csernobilról szóló előadásra is. Na, ott
kérem, már olyan éles vitára került sor a színpadon ülők és a kérdezők között, hogy egy-egy,
már-már pofonnak minősülő karlendüléstől sem
lepődtem volna meg, de valahol mégiscsak biztos
voltam benne, hogy ez mindaddig nem történhet
meg, míg a már fentebb említett hős biztonsági
őreink rajta tartják szemüket mindenen.
Fogyasztóvédelem civil szemmel
Garai István, az OFE (Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület) ügyvezető elnöke számolt be
többek között az Egyesület jelenleg folyó
pereiről. Elmondta, hogy az Európai Unióhoz
való csatlakozás által megnyílt számunkra is egy
„szabadabb” kereskedelem, amely kevesebb
minőségellenőrzést hozott magával.
Bár a magyar fogyasztók még nem igazán figyelnek oda az élelmiszerek összetételére, inkább az
árakat nézik, a fiatal generációknál már elindult
valami, ami a tudatos fogyasztás felé sarkallja
őket. Ha csupán a mobilszolgáltató megválasztását nézzük is.
Az Egyesületnek van egy „szótára”, amely
szintén nagy segítséget jelenthet számukra
vásárláskor, hiszen a bűvös E-számok leírását
tartalmazza.
Az előadás summázata végül is: „Vásárláshoz
mindig vigyünk magunkkal szemüveget!”
Az előadás alatt az Egyesület Kosár című,
rendkívül tanulságos kiadványát is kézhez kaptuk, ami roppant érdekes történeteket tartalmaz,
s elég meggyőző cikkeket olvashatunk benne
ahhoz, hogy valóban szemüveggel járjunk
bevásárolni!
Na de most már kissé komolytalanul a tokaji
programokról is !!!…
A strandon, a szőke Tisza partján kipihenve az
előző éjjel fáradalmait, az ember lánya olyan
fontos információkkal gazdagodhat, hogy mi is
az a pörgemörge. Eme titokzatos debreceni ital
receptjét kérjétek a szerkesztőségben.
A borozókba betévedve a vendégkönyvből pedig
az élet nagy bölcsességeit olvashattam ki, mint pl.
„hideg a tél, nedves a hó, éljen a Szovjet-unió!”,
de nemhiába mondják ugye, hogy „in vino
veritas”… csak ki kell szedni belőle, mint tudjuk,
ugyebár….
Reggelente: „felkelés, elaluvás, hanyattdőlés,
hunyorítáááás ... S kisebb birkózás a securittyal:
„hová megy maga azzal a biciklivel?”
Bizony-bizony, otthon maradott kispajtások,
elmondom én most itt nektek, hogy meg volt ám
rendszabályozva itt-ott a mi kis zabolátlan
szabadságérzetünk!

Csak semmi huncutkodás, ejnye-bejnye, ez a
tanult ifjúság, még hogy lekvárt üvegben
bevinni, nohát, ki hallott még ilyet?! No nézze
meg az ember… Felsőbb utasításra az ugyanis
még életveszélyes lehet, nem úgy ám, mint a
közibénk leszórt ököl nagyságú kövek…

Köszönjük valamennyi
résztvevő aktivistánknak a fesztiválokon és
az előkészületekben
nyújtott segítséget!

A szombati porfelhőben jobbra-balra tekeregtünk, a bocinkat meg Mary Poppins módjára
majdnem Elfújta a szél, s csak az volt a szerencse, hogy valaki - valószínűleg nem Mehemed megfogta a tehén farkát.
Voltak ugyan, akik már szerda délutánra
megtörtek bár, de nem fogytak, s a sátor mellett
lévő padokon pihenték ki az utazás fáradalmait,
de voltak olyanok is, akik vasárnap reggel még
csaknem ugyanúgy pörögtek, mint az a kezdetekben írva vagyon., pl. Eszti. No de hiába,
ifjúság, bolondság…
Esténként aztán kezdetét vette a jó öreg nyüzsgés, a maga kis megszokott tempójában. Mint a
villódzó lámpa fényénél röpködő éjjeli szárnyasok mozogtak egyesek oda, na meg vissza.
A koncertek ismét zseniálisak voltak, néhányan
még unplugged előadásra is ragadtatták magukat, úgy, mint a Mystery Gang.
A színfalak mögött pedig egyik éjjel heves
bableves-foci alakult ki szódavízzel, s szatmári
pálinkával megspékelve.
Erik olykor felcsatolta a műlábát, s azzal
hódított.
Sáskarádió, ritmus dáridó, hejj-hó, nyáron élni
jó… nincs egy perc nyugtom, és minden dalra
csábító, Sáskarádió, mindig hallgatom, hogy
szól az én dalom… Csak a Fesztivál területén,
csak ott, csak nekünk!
Persze idén sem maradhattak el a továbbiak:
Bögrefestés-Zsebi-Kalamáris, méris?
Fóbiasátor, ahol olyan pucér egeret láttam, aki
egyáltalán nem röstellette magát, s bájosan
tovább lakmározott, amíg farkasszemet néztünk. Viszont még a sötéttől mindig félek, ez
van… de a békáktól már egyáltalán nem, jövőre
ti is próbáljátok ki!!
Meg még mindent, amit nem említettem, a hely
hiányára hivatkozva… Aki még nem volt, az
azért jöjjön le 2007-ben, aki meg már ismeri a
dörgést, annak meg nem is magyarázkodom.
Szóval jövőre ugyanekkor ugyanott, nemcsak
azért, mert Anyuék azt hiszik, hippi-táborban
vagy, és szabadon tengetheted a mindennapjaidat, hanem mert bátran zöldülhetsz nálunk,
mégse szól meg érte senki! Tokaj ugyan a szőlő
és a bor városa, de ilyenkor egy hétig a fesztiválozó kedves egybegyűlteké is!
Sziasztok!
Bárány Brigi
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AKTUÁLIS
Környezeti nevelési programunk - 2006 õsz
Szakkör (Minden csütörtökön 16:00-tól)
Szakkörünkön a gyerekek megismerhetik
hazánk élővilágát, természeti kincseit, valamint a résztvevő diákok szembesülhetnek
globális és lokális környezetvédelmi problémákkal. Ezek mellett betekintést nyerhetnek
Egyesületünk tevékenységébe, és a gyakorlati
természetvédelmi munkákba. A benti
foglalkozások mellett havonta egyszer
kirándulni megyünk a fiatalokkal.

Szeretnénk ha étfogó képet kapjnának arról,
hogy a fogyasztás által termelődő szennyező
anyagoknak mi lesz a sorsa, ez potenciálisan
hogyan veszélyezteti a védett és nem védett
természeti értékeket, a lakosság egészségét,
vagy a városképet.
Előadások
Egyesületünk diavetítéssel, videóval és
projektor segítségével előadások megtartását
vállalja. Az előadások általános és középiskolásoknak, valamint egyéb csoportoknak
szólnak, természet- és környezetvédelem,
egészségtan, valamint fenntartható fejlődés
témákban.
Előadás témakörök:
Természetvédelem, Fajok, fajcsoportok,
Élőhelyek, Hulladék, Úti beszámolók,
Fenntartható fejlődés, Jeles napi előadások,
Egészségünk stb.

Könyvtár (Nyitvatartás: H-P: 9-16:00)
2.600 kötetes könyvtárunkban természetismereti, környezet- és természetvédelmi,
környezeti nevelés, kisebb részben civil
témájú könyvek és kiadványok mellett
folyóiratok, multimédiás CD, videofilmek,
diaképek is kölcsönözhetőek.
A pedagógusok mellett sok tanuló környezet- és természetvédelmi versenyekre való
felkészüléséhez, szakdolgozatához veszi
igénybe a fenti szakanyagokat. A könyvtár A Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet
használata tagjaink számára ingyenes, más területén megvalósuló programok
- Erdei iskola
személyeknek 400 Ft /év.
- Osztálykirándulás
Tematikus környezetvédelmi nap a város - Terepi szakmai vezetés a SzatmárBeregben (Gyógy-növény ismeret és gyűjtés,
körül
Célunk, hogy a fiatalok ismerjék meg Nappali lepkék a Beregi-síkon, Lápok,
Nyíregyháza természeti környezetét. Ennek mocsarak élővilága, Erdők-mezők élővilága,
segítségével nem csak elméleti tudásra Az őszi madárvonu-lás megfigyelése a
tesznek szert a város tanulói, hanem barabási Tipet-hegyen, Gombaismereti túra,
élményekkel és érzelmekkel is kötődnek a Tanúhegyek a Beregi-síkon, Történelmünk
nagyjai nyomában, A népi építészet
környezetük értékeihez.
műremekei).
Érdeklődni a programokról a következő
elérhetőségeken lehet:
Szőke Zsuzsa vagy Varga András
E-mail: szokezs@e-misszio.hu,
http://www.e-misszio.hu,
4400 Nyíregyháza, Malom u. 18/a. Tel/fax:
42/504-403, 423-818
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AKTUÁLIS
VIII. Barabási madárvonulás-kutató
és gyûrûzõ tábor

Program ajánló

E-misszió Egyesület - Török Hunor Attila - - madártani felelős
4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6. -Tel/fax: (42) 423-818, 504-403
Mobil: 20/99-15-358 - E-mail: hunor27@freemail.hu

Segítsd a munkánkat!
Légy a tagunk!
Mert akkor :
- erõteljesebben tudunk fellépni a környezeti érdekek
védelmében!
- több emberrel tudjuk megosztani szemléletmódunkat!
- olyan dolgokra is jut pénz, amire nem, vagy csak keveset
lehet pályázni (környezeti nevelés, érdekérvényesítés, stb.)
Cserébe mi is segítünk pl.:
- Ismeretterjesztéssel: a Süvöltõ magazint minden tagunk
automatikusan megkapja
- Képzési lehetõségekkel: idõrõl idõre olyan képzéseket
hirdetünk a tagságnak, amelyeken a tagok ingyenesen
vehetnek részt
- Kirándulások szervezésével
Ha szeretnél csatlakozni,
keresd az E-misszió Egyesület tagkoordinátorát az irodában!

4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6.
Tel: (42) 423-818

Szeptemberi aktualitásaink:
! Szept. 9. Holdudvarnapok -

Vásárosnamény - (ZEBU Bt.
szervezésében)
! Szept. 16. Nemzetközi
Autómentes Nap - Mobilitási hét
Nyíregyháza, Kossuth tér
! Szept. 19. - Klíma korzó Nyíregyháza, Kossuth tér
(MTvSz kampány)
! Szept. 22. - Kincskereső Börze Csökmő - (ISPA)
! Szept. 23. - Takarítási világnap Hulladék kommandó; illegális
felszámolások - (Városüzemeltetési
Kht. szervezésében) terv!
! Szept. 30. - Holdudvar napok
Mátészalka - terv!
! Okt 7. Veszélyeshulladék gyűjtés
(Kht.) - terv!
Várunk mindenkit
rendezvényeinkre!

TERVBEN

2006. aug. 1 - okt. 31.
Barabás község határában elterülő Kaszonyi-hegyen, a SzatmárBeregi Tájvédelmi Körzetben.
A táborok részleteiről levélben, e-mailben vagy telefonon szívesen
adunk tájékoztatást:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Z Ö L D Ö V E Z E T Környezeti Tanácsadó Iroda

KÖRNYEZETBARÁT TERMÉKEK BOLTJA

Termékeink:
- növényi alapú, állatkísérletmentes kozmetikumok: samponok,
tusfürdők, arckrémek, testápolók, szappanok, kéz- és lábápolók,
fürdő- és masszázsolajok, fogporok
- környezetbarát tisztítószerek: mosogatószer, mosószóda, bórax,
szódabikarbóna, súrolópor, wc-olaj, háztartási étolajderítő, kamillás
kézmosópor
- ultramaggal ellátott, mosható nadrágpelenka; lebomló biofóliás
nadrágpelenka
- újrapapírból készült borítékok, fénymásoló- és nyomtatópapír
- fatollak, töltőceruzák, asztali ceruzatartók, fényképkeret,
csúszásgátló, madáretető
- fajátékok, kesztyűbábok, fa és papír kirakók, környezetvédelmi
társasjátékok
- környezetvédelemről, természetvédelemről, környezeti nevelésről
szóló folyóiratok, könyvek, oktatóanyagok, kifestők, egyéb
kiadványok
Az Egyesület honlapján (www.e-misszio.hu) folyamatosan frissítjük
a Zöldövezet boltban található termékek listáját, így az érdeklődők
mindig naprakészen informálódhatnak a régi és új árucikkekről.

és ZÖLDÖVEZET környezetbarát termékek
boltja
Elérhetõségeink:
Telefonon: 42/423-818
Személyesen vagy levélben:
4400 Nyíregyháza,
Szabolcs u. 6.
emisszio@e-misszio.hu
www.e-misszio.hu
Nyitva tartás:
Hétfő, péntek: 8:00-14:00
Kedd-csütörtök: 8:00-16:00
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Õszi természetismereti túrák

Száraz, meleg tölgy- és
gyertyánligetek
gyökérélősködő gombája
a pecsétviaszgomba
(Ganoderma lucidum).

Ha gombaevésről van szó, a legtöbb ember
számára csak a termesztett példányok jönnek
számításba, azonban az erdőkben-mezőkön növő
kalapos barátaink zamatosabbak, fogyasztásuk
több gasztronómiai élvezetet okoz.
Az ősz sok örömöt rejt az ínyenc gombászoknak.
Igaz, ha fogyasztásra akarjuk gyűjteni az élővilág
eme csoportját, akkor körültekintőnek kell
lennünk, ugyanis hazánkban megközelítőleg két és
2000 éve ismerik gyógyhatását
félezer nagygomba él. Ezek közül a legtöbb
(koleszterin-szint-csökkentő,
példány étkezésre alkalmatlan, azonban az ehető
gyulladásgátló és májvédő).
fajok mellett kis számban súlyos mérgezést okozók
Fotó: Kovács Tamás
is előfordulnak, mint például a gyilkos galóca, mely
2006-ban az „év gombája” lett .
Ezért fontos, hogy saját gyűjtés esetén csak olyan gombát fogyasszunk, amit szakértő megvizsgált! Tudjuk, hogy a
gombák ismerete nagy szaktudást és tapasztalatot igényel, melyről gombaismereti túráink során szakértőink
gondoskodnak. Azonban ne felejtsük, hogy a gombák fogyasztása mellett a gyűjtésük is sok örömmel és élménnyel jár!
Szőke Zsuzsa

Nemzetközi
Autómentes Nap és
Mobilitási hét
2006. szeptember 16-22.
- Autómentes Nap, szept. 16.
Nyíregyháza, Kossuth tér
- Klíma korzó. szept. 19.
Nyíregyháza, Kossuth tér

Az autózás fokozottan környezetkárosító! Magyarországon, minden
huszonötödik táppénzes napért a városi légszennyezés felelős.

