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Túl meleg van? - Termeljen keveseb szemetet!

Idegnyugtató dió

Hát persze, hogy a hulladéktermelésnek is van köze a
klímaváltozáshoz... A hulladék tulajdonképpen kidobott
anyag és energia...
6. oldal

Az ókor emberei nagyon helyesen és példamutatóan
használták gyógyászatukban és táplálkozásukban
környezetük növényeit...
15. oldal
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Legutóbbi számunkban beszámoltunk
arról, hogy komoly harcokat vívnak a
civilek egy nyíregyházi park megmentésért. Akkor úgy tűnt, hogy a zöldek és a
civilek ismét vesztésre állnak. Indul a
városfejlesztési úthenger, és elhibázott
beruházások fogják meghatározni évekig
a város arculatát. Mint ahogy korábban
már megszokhattuk. De valami történt.
A város vezetői számára hirtelen fontosak lettek a civilek. Fél tucat alternatív
terv került kidolgozásra, és hetente
többször egyezettek a különböző
érdekcsoportokkal. Mi persze próbáltuk
az érdekeinket képviselni. Mert hiába
tűnnek el utcák, nő a belváros, ha az több
kárt okoz, mint hasznot hoz.
Egyik legfontosabb cél, hogy a 70-80
éves fákkal tűzdelt park megmaradhasson. De fontos elvárásunk volt az is,
hogy a belváros forgalma csökkenjen,
nehezedjék az autóval való átjutás. Az
egyeztetések eredményeként a véglegesített terv egyrészt meghagyja a fákkal
borított tér jelentős részét, másrészt a
tervezett 2 x 2 sávos út helyett a jövőben
egy-egy sáv halad csak a belvárosban.
Amiről persze nem mondott le a város
vezetése, az a mélygarázs, mely ugyan
csökkentett méretben, de meg fog
valósulni a jelenleg úttal borított
területek alatt.
Egy kérdés azonban maradt: szükség
van-e erre a beruházásra? Szükség van-e
a belváros rehabilitációjára, mert ha igen,
akkor vállalható kompromisszumok
születtek.
De talán nem csak ez a lényeg, hanem az,
ami az egyik bizottsági ülésen egy
képviselő úr szájából elhangzott: mitől
lett hirtelen ekkor nagy szava a civil
szervezeteknek.
Most tényleg úgy tűnik, az akciók, az aláírás gyűjtések a politikusokat felháborító
plakátok meghozták eredményüket.
Reméljük, ez így marad a jövőben is, és
lesz módunk a további beruházásokhoz
is hasonlóképpen hozzászólni.
Priksz Gábor

Címlapfotó: Tömöri László

Jártunkban

Valencia-probléma - hódít a plazmaTV
Valenciában jártunk, ahol kiemelt projektpartnereink megmutatták, mire jutottak a
katódsugárcsövek újrahasznosításával kapcsolatos fejlesztések területén és hogyan
állnak ők a hulladékok kezelésével.
1995-ben a Valenciai Tartományi Önkormányzat kezdeményezett egy programot, amelynek
célja ún. ökoparkok építésének finanszírozása a
tartomány különböző településein.
Napjainkig 92 ilyen ökopark készült el, és az
idén még 8 kerül átadásra. Ezek tulajdonképpen
a magyarországi hulladékudvaroknak felelnek
meg. A 92 ökopark 800 000 lakost szolgál ki.
Ezek az ökoparkok általában a települések külső
részén találhatók és nyitvatartási idejük alatt a
lakosság beviheti azokat a hulladékokat,
amelyek nem helyezhetők el a kommunális
hulladék gyűjtésére szolgáló konténerekben.
Többek között a veszélyes hulladékokat is.
Külön konténerek szolgálnak az ökoparkokban
az elektromos és elektronikai berendezések
hulladékainak gyűjtésére. Az utóbbi években
ezen ökoparkok működtetése során figyeltek fel
arra, hogy a WEEE hulladékok 80%-át a
leselejtezett televíziók és számítógép monitorok
teszik ki, amelyek veszélyes anyagokat is tartalmaznak. Az LCD és plazmatévék megjelenésével tömegesen kerülnek kidobásra a hagyományos televíziók.

Az EU-támogatással elindított ECO-TV
projekt (INTERREG IIIC Perspective
project támogatásával megvalósuló „Development of strategies for the reuse of
cathode ray tubes” című alprojekt) vezetője a
Valenciai Tartományi Önkormányzat és a
projekt célja a katódsugárcsövek nyersanyaggá történő átalakítási lehetőségeinek
feltárása később építőanyagként való
hasznosítás céljából.
Az AIDICO nevű Építészettechnológiai
Intézet, mint partner felelős a projekt technikai fejlesztési részéért és ezen anyagoknak az
építőiparban való hasznosítási lehetőségeinek kutatásáért.
Egyesületünk feladata projektpartnerként az
általános európai és magyarországi helyzet
feltárása a katódsugárcsövek visszagyűjtése
és hasznosítása terén.

A projekt eredménye, hogy az AIDICO
kifejlesztett olyan kerámia padlólapokat,
amelyekben a katódsugárcsövekből kivont
üveget használják fel. Számos kísérletet végeztek arra vonatkozóan, hogy a kialakított
anyagnak milyen a teherbírása, ellenállása és
a különböző időjárási körülmények között
hogyan viselkedik. További fejlesztő munka
folyik ezen üvegek egyéb anyagokban történő újrahasznosítására, úgy mint épületek
szigetelő anyagaként való használat, valaA képcső felső, ún. kónuszos üvegrészébe - a mint műmárvány és cement alapanyagokhoz
működés közben fellépő röntgensugárzás elleni történő hozzákeverés.
védelem miatt - gyártáskor ólomoxidot
kevernek, melynek tömegaránya elérheti a 25%- Ezek a nagyon komoly minőségi kontrollnak
ot is. A képcsőüveg nem egységes szerkezetű. A alávetett anyagok új lehetőséget nyitnak a
frontüveg a képcső tömegének 2/3-ad részét jövőben az elsődleges nyersanyagként való
adó bárium tartalmú üveg. A kónuszüveg a hasznosításra, ezáltal a környezeti terhelés
képcső hátsó, az elektronágyúnál tölcsérszerűen csökkentésére.
összeszűkülő része pedig ólomoxidot tartalmaz. Magyarországon is rohamosan terjednek az
A nyakrész - a kónusz legfelső, hosszúkás vége - új típusú televíziók és számítógép monitobelsejében magas nikkeltartalmú elektronágyú rok, a közeljövőben hasonló tendencia
található, körülötte pedig réztekercs található. várható, azaz hogy a lakosság nagy ütemben
Az üveg ólomtartalma eléri a 35%-ot.
fogja lecserélni hagyományos készülékeit,
melyek
jó esetben nem az erdőszélen, hanem
A képcsőüveg tömegének kb. 1/3 részét alkotó
egy
hulladékudvarban
végzik. Ha ez a kifejkónusz- és nyakrész-üveg magas ólomtartalma
lesztett
technológia
elterjed
és lesz olyan
miatt az egész képcsőüveget veszélyes
vállalkozó,
aki
fantáziát
lát
benne, talán
hulladékként kell kezelni. Amennyiben a két
részben
visszaforgathatóak
lesznek
ezek az
üvegtípust sikerül elválasztani egymástól, az
anyagok.
addig veszélyes hulladékként kezelt mennyiségnek kb. 2/3 tömegrészét hagyományos
Csige Anikó
üveghulladékként lehet kezelni.
A képcsőüvegek eltérő összetételű részének
szétválasztása és ezáltal az újahasznosításuk
lehetősége szöget ütött a megyei önkormányzat
környezetvédelmi osztályának munkatársai
fejében és megoldást kerestek arra, hogy ezek a
hulladékok ne a lerakón végezzék.

További információ:
www.dival.es/medioambiente
www.aidico.es
www.e-misszio.hu
Íródott az INTERREG IIIC
Perspective project
támogatásával megvalósuló
„Development of strategies for
the reuse of cathode ray tubes”
című alprojekt keretében.
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Szeméthegyeken túl...

Túl meleg van? - Termeljen kevesebb szemetet!
Klímaváltozás helyett életmódváltást
Hát persze, hogy a hulladéktermelésnek is
van köze a klímaváltozáshoz... Az összefüggés nagyon egyszerű és egyértelmű. Mi
a hulladék? A hulladék tulajdonképpen
kidobott anyag és energia.
Következésképp, ha kevesebb hulladékot
termelünk, akkor anyagot és energiát
takarítuk meg.
Amikor például újrahasználunk egy tárgyat,
vagy életünket kevesebb termék segítségével igyekszünk kellemessé és élhetővé
tenni, akkor kevesebb energia szükséges
különféle nyersanyagok bányászatához,
szállításához, feldolgozásához és a termékek legyártásához. Ha kevesebb (fosszilis
eredetű) energiára van szükségünk, akkor
kevesebb üvegházgázt küldünk a légkörbe.
A hulladékmegelőzés tehát a klímavédelem szempontjából is lényeges.
Az sem mindegy, hogy a keletkező hulladékokat hogyan kezeljük. A szilárd halmazállapotuak ártalmatlanítása (lerkása,
égetése) sokféle módon termel üvegházgázokat. A hulladékok lerakókon történő
anaerob bomlása során például metán
keletkezik, ami a szén-dioxidnál is erősebb
üvegházgáz. A hulladékégetés mellékterméke pedig többek között fosszilis eredetű
szén-dioxid. De a legnagyobb probléma
mégis az, hogy az így kezelt, hulladékká vált
termékeket új termékekkel pótolják, így az
elejétől indul újra a kör (bányászat, gyártás,
szállítás, stb.). Az újrahasznosítás anyag- és
energiatakarékosabb megoldás, ezért a
klíma szempontjából is kedvezőbb választás, mint a lerakás vagy az égetés. Ezt több
tanulmány is alátámasztja, ezek közül
néhányat a www.humusz.hu/klima oldalon
szemlézünk.

Mit tehetünk mi?
! A legfontosabb, hogy csak azt vegyük meg, amire valóban szükségünk van! Mint a fentiekből kiderült,
ezzel tehetünk a legtöbbet!
! Ha vásárolunk, válasszuk a helyi termékeket! Ezek kevesebb szállítást igényelnek!
! Válasszuk a kevésbé becsomagolt termékeket! A kevesebb csomagolóanyag
kevesebb nyersanyagfelhasználást és
kevesebb szemetet jelent!
! Válasszuk a visszaváltható/újratölthető
csomagolásokat! Így kevesebb új
csomagolás legyártására van szükség!
! Válasszuk az újrahasznosítható vagy
újrahasznosított termékeket! Az újrafeldolgozással a legtöbb esetben anyagot
és energiát spórolunk meg az égetéshez
és a lerakáshoz képest!
! Ha csak tehetjük, kerüljük a fémcsomagolásokat! Gyártásuk nagyon sok energiát igényel!
! Szelektáljuk a hulladékainkat, hogy azokat újra fel lehessen dolgozni! Ezzel
segítsük elő, hogy ne kelljen új égetőket
és lerakókat építeni!
! Használjuk, népszerűsítsük az újrapapírt! Beszerezhetőek!
www.humusz.hu/gyik
! Komposztáljuk otthon szerves hulladékainkat! Ne kerüljenek lerakókra, sem
égetőkbe! Ezeken a helyeken csak
gondot okoznak, míg komposztálódva
értékes táptalajt adnak!
! Tiltakozzunk új hulladékégetők megépítése ellen! A hulladékmegelőzés és az
újrafeldolgozás esélyeit rontják!
A hulladékcsökkentés egyéb módjairól a
www.megelozes.humusz.hu oldalon
talál bővebb tájékoztatást.
További információ:
Hulladék Munkaszövetség (HuMuSz)
cím: 1111 Bp. Saru utca 11.
tel/fax: 1 386 2648
mail: humusz@humusz.hu
web: www.humusz.hu
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A kampányt támogatója : Environmental
Protection Agency

Közeli helyeken...
A SZERENCSRE TERVEZETT SZALMATÜZELÉSÛ
HÕERÕMÛ VESZÉLYEZTETI A TOKAJI BORVIDÉKET
Szerencsen, Tokaj-hegyalja kapujában egy
szalmatüzelésű hőerőművet terveznek,
amelyhez 80 km-es körzetből szállítanák a
szalmát és mezőgazdasági melléktermékeket, hogy azt a Tokaji Borvidék Világörökségi területén fekvő szerencsi ipari parkban
égessék el. Egy ilyen erőmű megvalósulása
veszélyezteti a minőségi szőlő- és borkészítés hagyományos környezetét, annak
megítélését, presztízsét, így az ingatlanok
értékét. Tiltakozunk a megépítése ellen!
1. A tokaji világörökség részét képező
területre tervezett több tíz méter magas,
tömbszerű ipari létesítmény tájképromboló. A hegyaljai szőlők és kirándulóhelyek
eddigi szép kilátását ezentúl ez a létesítmény
uralná.
2. A tokaji aszú - a világon egyedülálló alapanyagának, az aszúszemnek a kialakulásához egy különleges mikroklíma szükséges. Ezt a törékeny mikroklímát az erőmű üzemeltetése komolyan veszélyeztetheti.
3. A tervezett erőmű energiaforrását jellemzően az alföldi földek biztosítanák. Ez azt
jelenti, hogy a kamionos tranzitforgalommal már amúgy is súlyosan megterhelt
vidékre évente még húszezer kamion
szállítaná a szalmát, tovább rontva az utakat, a levegőt, a tisztaságot és az egyébként
még sok szempontból érintetlen vidék
csendjét.
A beruházók a környéken élők számára
megélhetési lehetőségként az energiafű
termesztést ajánlják. A szőlő mellett egy
újabb monokultúra megjelenése, melynek
környezeti hatásait még nem vizsgálták,
veszélyeztetheti a környezet sokszínűségét.
Hiszünk abban, hogy a világon egyedülálló
Tokaji Borvidéket, ami a Világörökség része, meg tudjuk őrizni jelenlegi állapotában
az utókornak. Természetesen örülünk a
vidéken az új beruházásoknak. Fontosnak
tartjuk azonban, hogy azok a vidék arculatát
évszázadokon át kialakító és ma is új
értékeket teremtő legfőbb tevékenységét, a
szőlészetet és borászatot, ne veszélyeztessék, annak értékeit ne rontsák. Tokaj-

hegyalján több ezer ember él a szőlőtermesztésből, mások pincészetek alkalmazottjaiként dolgoznak, vagy vállalkozásaiknak a borászatok jelentik a piacot.
Egyre többen alapozzák életüket a
kialakulóban lévő borturizmusra.
Már eddig is sok rossz hatás érte a
borvidéket: a korábban itt létesített regionális hulladéklerakó létesítmény, a
kamion tranzitútvonalként használt utak
és az újonnan tervezett szalmatüzelésű
hőerőmű egy elhibázott fejlődési
pályát jelölnek ki számunkra, megváltoztatva a vidék hangulatát, a környezetet
és ezáltal a termékeink presztízsét,
értékét.
A mi jövőképünkben Tokaj-hegyalján a
borászat mellett a tokaji borhoz kötődő
számos más tevékenység próbál virágozni: a borokhoz illő specialitásokat
készítő kisiparosok, illetve azok alapanyagát megtermelő mezőgazdaság; még
több kitűnő szálloda, étterem fog itt
nyílni. Tehát az országnak olyan vidéke
lesz Hegyalja, ahová az emberek azért
jönnek, mert itt jókat lehet enni, pihenni,
s közben a világ legkülönlegesebb borait
kóstolgatni. Kitűnő adottságaink kihasználását az egyre fejlődő közlekedési és
egyéb infrastruktúra még inkább segíti.
De a vidék gazdasága és harmóniája a
több milliárd forint értékű befektetések
ellenére is törékeny. Egy meggondolatlan
nagyberuházás mindezt tönkre teheti.
Fontos, hogy mindenki megértse:
szervesanyag-tüzelésű erőművel
energiát termelni szinte mindenütt
lehet. Tokaji aszút készíteni
ellenben csak itt, Tokaj-hegyalján

Mészáros László
A TOKAJ RENESZÁNSZ
EGYESÜLET Elnöke
3910 Tokaj, Kossuth tér 15.
Tel: 06-47-353-612
e-mail: tokaji@tokaji.hu

Az erőmű látványterve - www.bhd.hu
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Rontják a levegõt

Szerencs-e?

A tervek szerint biomassza erőmű
épülne Szerencsen. A munkanélküliség
sújtotta megyében minden munkahelyteremtő és lakosságmegtartó beruházást meg kell becsülnünk, azonban
mérlegelni kell a közösségi érdekeket
és a hosszútávú következményeket is.
A pillanatnyi gazdasági érdekek szorításában nem áldozhatjuk fel évszázados
értékeinket.
Mi, a Tokaji Bormívelők Társaságának
tagjai hiszünk az egyedülálló tokaji termőhelyben, a nagy tokaji borban, a borvidék
kulturális értékeiben. Ezért is indítottuk
útjára eredetvédelmi kezdeményezésünket,
mely olyan történelmi tapasztalatokra
támaszkodik, melyekre a világ bármely
országa büszke lehetne (1641 közös
szőlőrendtartás, 1730 a világ talán első
dűlőklasszifikációja, 1737 királyi leirat teszi
védetté a borvidéket).
Hiszen már eleink is felismerték, hogy a
tokaji bor mennyire túlmutat önmagán:
nem pusztám megélhetést ad, de egyben
kultúrát teremt és kultúrát őriz. A bortermelésre alapozott hagyomány és kultúra
továbbélése indokolta azt, hogy az
UNESCO Világörökségi Bizottsága a
Tokaji borvidéket 2002-ben mint kultúrtájat felvette a világörökségi listára.
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„A Világörökségi Listán szereplő értékek
azon javainkat képezik, amelyeket azért
bíztak a gondjainkra, hogy mint jogos
örökséget, továbbadhassuk a jövő nemzedékeknek.” deklarálja a - Budapesti Nyilatkozat a Világörökségről. Majd így folytatódik
a Nyilatkozat: „Tekintettel a közös
örökségünket érintő jelentős kihívásokra:
- törekszünk megőrizni a megfelelő és
méltányos egyensúlyt a megőrzés, a
fenntarthatóság, és a fejlesztés között
úgy, hogy a világörökségi javakat olyan
testreszabott tevékenységek segítségével védjük meg, amelyek hozzájárulnak a
társadalmi és gazdasági fejlődéshez,
valamint közösségeink életminőségének
javulásához.
- szorosan együttműködünk az örökség
védelmében, felismerve azt, hogy az
örökség veszélyeztetésével az emberi
szellem, és az emberiség közös öröksége
károsodik.”

„Az Egyezmény aláírásával valamennyi
részes állam kötelezettséget vállal arra, hogy
a saját területén fekvő világörökségi helyszíneket óvja és megőrzi a későbbi generációk
számára, illetve hogy lehetősége szerint
hozzájárul a Világörökségi Listán szereplõ
helyszínek védelméhez.” tartalmazza a
Világörökségi Program alapító Egyezménye (a Világ kulturális és természeti örökségének megóvását célzó egyezmény). Ám azt
is tudomásul kell vennünk, hogy a megőrzési kötelezettség megszegése esetén lehetőség van a listából való törlésre is. A mi
felelõsségünk, hogy megőrizzük a ránk
hagyottakat. S az is minket terhel, ha
elmulasztjuk azt.
Nem feledhetjük, hogy Tokaj-Hegyalját a
bor tette híressé; a borra, turizmusra kell
alapoznunk a régió jövőjét. Tokaj és a tokaji
bor hírneve többmilliárdos befektetések
sorát vonzotta a régióba. Ám hiábavaló a
borászok munkája, a borászati, turisztikai és
kulturális beruházások, ha az ide érkező
vendég tájidegen épületmonstrumokkal,
életveszélyes közlekedési helyzetekkel
találkozik.
Természetesen nem vonjuk kétségbe a
bioerőmű, létjogosultságát, azonban meg
vagyunk győződve arról, hogy egy, a
történelmi borvidék és Világörökségi
Védelem alatt álló kultúrtáj Miskolc felõl
nyíló kapujában létesítendő erőmű visszavonhatatlan természeti és gazdasági károkat
gerjesztene, ami nem csak a borászatból
élőket sújtaná. Az erőmű helyzetéből
adódóan felmerülnek azok a súlyos környezeti problémák is, amelyet a 38. számú úton
keresztülhaladó kamionforgalom okoz. A
létesítményt tápláló energiafű közúti
beszállítása elviselhetetlenné fokozná ezt a
ma is nagyfokú környezeti és egészségügyi
terhelést.
Ezért lépünk fel civilekkel és érintett önkormányzatokkal közösen minden lehetséges
fórumon, hogy a Szerencsre tervezett
erőművel szembeni fenntartásunknak
hangot adjunk.
Bodó Judit
Tokaji Bormívelők Társasága

Röpülj madár...

Gyurgyalag (Merops apiaster)
„Ázott mezőkről száll az őszi szag.
Hol jársz te már, gyönyörű gyurgyalag?
Lobogva kéklő déli ég alatt
arany sugár villantja tolladat.”
Áprily Lajos ír így Költöző madár című
versében, s ha úgy vesszük, ezen legtarkább
szárnyasunk minden fontosabb vonását
egybesűríti. Hiszen a nyár madaráról van
szó, amelyik alighogy megjön május elején,
már szinte távozik is körünkből.
Pontosabban közben még fészket rak,
vagyis hát fúr a lazább lösz- és homokfalakba, s felneveli fiókáit. A szeptember
többnyire már máshol találja. Igazán van
nekem egy teóriám, miszerint ő csak
amolyan előörse, kísérletező kedvű felderítője eme színpompás madárcsoportnak, de
igazán továbbra is Afrika képviselője. Mint
az Európa legdélibb tájain feltünedező,
nálunk egyelőre nem észlelt zöld és
smaragdgyurgyalag (M. persicus, illetve M.
orientalis). A madarak tudniillik arról
híresek, hogy kitöltik a rendelkezésükre álló
teret, tehát minden zugot, ami még biztosítani tudja életfeltételeiket. S a gyurgyalag
minálunk is inkább a délies fekvésű
hegyoldalakat, szőlőskerteket és gyümölcsösöket kedveli. A Kopasz-hegy épp ezért
ideális fészkelőhely számára.
(Természetvédelmi őrünk, Petrovics Zoltán
teljesen friss felmérése szerint mintegy 350
lakott fészek, s annak szaporulata képezi az
itteni állományt.) Sokkal északabbra már
nem is igen fordul elő: elterjedésének legvégső határa a Magas-Tátra hegyvonulata.
Áruljuk el róla azt is, hogy létezik egy
embercsoport, amely nem rajong kifejezetten értük. A méhészekre gondolunk. A
kisebb csapatokban vadászgató gyurgyalag
ugyanis esküdt ellensége a rajzó rovarvilágnak, s ezen belül – főleg esős időszakban - a
szorgos kaptárlakóknak. A nagyapák emiatt
hívták méhészmadárnak is.
De Herman Ottó száz évvel ezelőtti madaraskönyvében gyurgyókaként, piripióként,
földi rigóként és török fecskeként is említi. S
ezekre meg is adja a feleletet, mikor úgy ír
róla: „Ha fészkelésével a földhöz is van
tapadva a piripió, egyébként a levegőég
madara, mely repülése szerint akár verseny-

re kelhetne a fecskével.” Költéséről meg
azt tudjuk meg tőle: „Elég csodálatosnak
tetszik, hogy ez a ragyogó madár méter
hosszú csövet váj sánczokba, földes
szakadékokba, melyeknek végében van a
fészkelő barlang; kevés mohára és egyéb
növényzetre letojja a tojó öt, néha nyolcz
majdnem golyóalakú tiszta fehér fényes
tojását.”
A jóval későbbi határozókönyv még
olyasmiket árul el róla: „Amilyen szépek
a gyurgyalag színei, olyan változatos a
repülése. Nyilalló suhanása, kanyargó
siklásai a fecske és a sólyom röptét idézik
fel. Szívesen telepszik kiálló száraz ágra;
leszállása és fellibbenése lepkeszerűen
könnyed. Lágy, bugyborékoló „purrpurr”, „gyurr-gyurr”-szerű, semmilyen
madáréval össze nem téveszthető hangokat ad ki.”
Talán mondani sem kell: védett, eszmei
értéke kereken százezer forint.
Veréb Vilmos

2007augusztus
Barabás - gyűrűzőtábor
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Mindennapi cserjéink

Veresgyûrû som

A húsos (fent) és a
veresgyűrűs (lent) som
“anatómiája”

Kétféle vadon élő som ismeretes hazánkban. Közülük a húsos somot (Cornus mas)
többen ismerik és kedvelik finom
gyümölcséért és az akár már februárban is
nyíló szép sárga virágaiért. A húsos som az
Alföldön igazán nem mondható mindennapi cserjének, de mindenképpen meg kell
említeni, hogy szűkebb pátriánkban, a
szatmári Császló községben él Európa
legidősebb és leghatalmasabb somfája, amelynek korát 400 évre becsülik. A
máig jó egészségnek örvendő matuzsálem védetté nyilvánítását annak
idején az E-misszió Egyesület kezdeményezte.
Sokkal kevesebben tudják, hogy erdőinkben, cserjéseinkben meghúzódik egy
sokkal gyakoribb rokon faj, a veresgyűrű
som (Cornus sanguinea). Ez a néhány
évtizedig élő, legfeljebb 4-5 méterre növő
cserje ártereinken, ligeterdőkben, legelőink-kaszálóink fás-bokros szegélyeiben, de
még a szárazabb tölgyeserdők tisztásain is
előfordul.

A császlói somfa

A veresgyűrű som (az erdészek szóhasználatában egyszerűen „veresgyűrű”)
ovális sötétzöld levelei hasonlóak a húsos
soméhoz. Fehér, bogernyőben nyíló virágait azonban jóval később, május-júniusban (már kilombosodott állapotban)
hozza, és termése is teljesen más. Míg a
húsos som ízletes termései pirosak, és akár
2 cm nagyságúra is megnőnek, a veresgyűrű apró, fekete bőrű, zöldes húsú
csonthéjas „bogyói” fanyar, élvezhetetlen
ízűek. Persze erről a madaraknak talán
kissé más a véleményük, mert ők az akár
decemberig a cserjén maradó terméseket ha nem is éppen a kedvencük - rendszerint
lecsipkedik a táplálékban szűkös hónapokban.
A veresgyűrű somnak nem csak a termése,
de más része sem fogyasztható az ember
számára. Bár a népi gyógyászat hasznosította kérgét vérzés, vagy lázcsillapító
hatása miatt, vagy fogpor készítésére,
valamint a terméseket hánytatóként, mára
mindez a legtudósabb füvesemberek kelléktárából is kikopott. Mégis, bizonyítékunk van arra, hogy a veresgyűrű somot
már évezredek óta használja az emberiség.
Ezt pedig Ötzitől, az Alpokban 5300 éve
jégbe fagyott ősembertől tudjuk. Az ő
nyílvesszői ugyanis a veresgyűrű kemény,
rugalmas fájából készültek.
A faanyag kedvező tulajdonságait mind a
mai napig hasznosítja a népi tudás. Ilyenkor ősszel gyakran találkozni a cserjésekben olyanokkal, akik seprőkészítés, esetleg
kosárfonás vagy kerítésfonás céljából
vágják a vesszőket. A vastagabb ágak
szerszámnyélkészítésre is alkalmasak, de
évszázadokon át a veresgyűrű szolgáltatta
a legjobb, legtartósabb (5300 év kinek nem
elég?) anyagot a paticsfalas vesszőfonatvázú sártapasztásos építkezéshez. (Hogy
mennyire tartós egy paticsfal? Tessék
megnézni az 1700-as években épült tákosi
templomot!) A fa magas kalóriaértéke
miatt a lakosság tüzelőként is hasznosítja,
korábban jó minőségű faszenet is előállítottak belőle. Festőnövényként való
használatát is feljegyezték: a termésekből
kékes-zöldes, a kéregből skarlát színt
nyertek.

Természetvédelem a mindennapokban
A hagyományos emberi használat biztosította a békés egymás mellett élést. A jó
sarjadzóképességű veresgyűrű som nagyon jól tűri a vesszők, ágak levágását. Az
utóbbi időben viszont természetes élőhelyeinek megfogyatkozásával egyre nehezebb helyzetbe kerül. Széles ökológiai
tűrőképessége ugyan lehetővé teszi, hogy
nedves, száraz, napfényes vagy akár árnyas
termőhelyeken is megéljen, a tájidegen
fafajú erdőkből mégis kiszorult. Legfőbb
élőhelyén, az árterek magasabb részein
egyre inkább az agresszív özöngyomok: a
gyalogakác, zöld juhar, amerikai kőris
szorítják ki. Pedig a veresgyűrű som fontos
ökológiai szerepet tölt be: tipikus
„madárvédő cserje”, hiszen búvó-, fészkelőhelyet, és szükségtáplálékot is nyújt.
Nektárban bővelkedő virágzata a rovarok,
hajtásai, lombja a vadak számára nyújt
táplálékot. Könnyen bomló lombja a
társulások anyagkörforgalmát segíti elő,
sarjadzóképességével pedig megvédi
termőhelyét az eróziótól. A barabási
Kaszonyi-hegy meredek lejtőin ilyenkor
ősszel száz hektárszám látjuk a művelésből
felhagyott szőlők helyén a veresgyűrű som

vöröses lombszíneződésű sűrű bozótosát
(aki még nem volt ott, október végéig
okvetlenül nézze meg). Nem kétséges, hogy
pár évtized múlva ezen a helyen - nem kis
részben most bemutatott cserjénknek
köszönhetően - erdő lesz. A veresgyűrű
tápanyagokban, humuszban gazdagítja a
talajt, megvédi a felszínt az eróziótól, a gyors
kiszáradástól, a hőmérsékleti szélsőségektől, elnyomja a gyomokat. Pár évtizedes
élete éppen elég ahhoz, hogy a tölgyek,
juharok, ezüsthársak felnövekedjenek.
A veresgyűrű somnak természetesen ott a
helye a természethez közel álló ember
kertjében is. Minden évszakban díszít:
lombhullástól lombfakadásig tűzvörös
vesszői, tavasz végén fehér virágbokrétái,
ősszel gyönyörűen színeződő lombja és
fekete bogyói. Ha pedig a globális klímaváltozás, a vészesen fogyó erőforrások,
valamint a nagy- és kishatalmak agresszív
őrülete nyomán a jelenlegi társadalom és
kultúra véletlenül, netán, esetleg összeomlana, akkor legalább tudni fogjuk, miből
készítsünk nyílvesszőt…

Gryllus Vilmos
SOMVIRÁG
Somvirág, somvirág,
Aranysárga a világ
Kakukkfű, kakukkszó,
Kirándulni volna jó.
Fűzfasípot faragni,
Fűzfalóval lovazni,
Árkon-bokron által,
Háton hátizsákkal,
Menni, mendegélni,
Este hazatérni.

Dr. Szigetvári Csaba

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Adjunk ötleteket egymásnak!!! - www.megelozes.humusz.hu
A Hulladék Munka Szövetség honlapjáról: www.megelozes.humusz.hu oldalon eddig
európai hulladékcsökkentő példákat közöltünk, elsősorban önkormányzatok számára.
Idén nyártól a honlapot egy új 'fejezettel' egészítettük ki, amely az egyéni útkeresőket
igyekszik hulladékcsökkentő tippekkel ellátni. Témáink: vásárlás, reklámok, ajándékozás,
irodai praktikák, otthoni praktikák, szórakozás, közösségi élet.
Fontosnak tartjuk, hogy az oldal a szemléletformáláson túl valódi, gyakorlati segítséget is
nyújtson az érdeklődőknek, ezért törekszünk arra, hogy minél több hasznos cím,
elérhetőség, jó termék kerüljön fel a javaslatok közé.
Ehhez várnánk mindenkinek a segítségét a következő formákban:
1. A www.megelozes.humusz.hu/uj_tipp oldalon lehetőség van arra, hogy bárki beküldje
nekünk az otthonában már megvalósított hulladékcsökkentő ötletének egy rövid
összefoglalóját, képekkel vagy kisfilmmel kiegészítve. A beküldött anyagok szerkesztői
jóváhagyást követően jelennek meg a honlapon. A legjobbakat minden hónapban
kiemeljük és díjazzuk, valamint a Kukabúvárban is közöljük.
2. Aki 'csak' egy-egy hasznos címet, hasznos weboldalt, jó termék nevét és beszerzési
lehetőségét... stb. tudja beküldeni, annak is nagy hasznát vesszük. Ezeket a
megelozes@humusz.hu email címre várjuk. A beérkezett ötleteket rendszerbe szedjük,
illetve egy-egy adatbázis elkészítéséhez, bővítéséhez használjuk fel.
Kérjük, hogy minél többen segítsenek/segítsetek, hiszen csak így lesz értékelhető
eredménye ennek a munkának!! Köszönjük!!
A honlap következő nagy fejezete egy pedagógusoknak szóló iskolai példatár lesz.
Ehhez is várjuk az ötleteket a megelozes@humusz.hu címre!

HuMuSz
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Hegyek között - KÖZÖD?

KamionSTOP!
Egy kis előzmény
Kezdődött ugye a kőhordókkal, akik – nem
mellékesen a hegyeink kiaknázása révén –
konvojokban közlekedtek körülbelül két
éven át az itteni rozoga utakon. Mi úgy
tudjuk, kétszáz teherjárműnek csak az volt a
dolga, hogy napi két-három fordulót bonyolítva ellássa „alap-anyaggal” a nyíregyházi
elkerülő út építőit. (Ez a tumultus az ottaniak, ha tetszik, az út túlsó végén élők idegrendszerének is megártott, minek folytán a
szomszéd megye székhelyén, a Debreceni út
forgalmának csökkentése érdekében félpályás lezárást tartottak úgy két éve, amit
hokkedlis tüntetésnek nevezett el a média, a
feltűnően sok, kisszéken kiülő néni és bácsi
okán.) Hogy mi gyülemlett fel a kőhordók
számláján?
Először is, egy-két gázolás. Aztán volt
három-négy eset, mikor fel is borultak
siettükben e jellemzően túlterhelt járművek spontán útlezárás? -, amitől persze mi még
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plusz kiborultunk. A változatosság kedvéért
tavaly télen meg is bombázta Tokajt
valamelyik átviharzó transzport: éppen az
iskolába-menetel óráján szóródott szét ama
iskoláktól „hemzsegő” szakaszon két
köbmétenyi kőanyag. Mert mondani sem
kell, nem csupán a súly-, a sebességkorlátozás
betartása sem vált szokásukká e csapatosan
közlekedő kőhordó hordáknak. S ami már
csak súlyosbítani tudta a helyzetet: rendőr
sem igen akadt, aki ezért „betartott” volna
nekik. (Nálunk négy mérőműszer jut az egész
megyére, amik rotációban dolgoznak a
különböző kapitányságok felségterületén,
így maximum négyhetente vetődhetett erre
egy. De a riadóláncként működtetett rádiókapcsolat eleve meghiúsított minden kihágókkal szembeni próbálkozást.)
A tállyai, tarcali, illetve a másik irányból
befutó sárospataki, erdőbényei bányák kőanyaga mellett aztán a Szerencsi Cukorgyár
közelsége kezdett mind nagyobb terhet róni
ránk. A német tulajdonos ugyanis egy idő
után előírta, hogy csak mosott répát vesznek
át, miáltal a vasútról áttevődött rövid úton a
közutakra a bejövő forgalom. Ennek folytán
megfordult egycsapásra az arány: az addigi
nyolcvanszázaléknyi vasúti hányad húsz
százalékra esett vissza, s az összes többi
termény útjainkat koptatva érte el célját. Őszi
időszakban következésképp minden harmadik teherhordó Szerencs felé kanyarodik a
tokaji körforgónál – ami minden bizonnyal a
világ egyik legkisebb és legkiesebb körforgója. Viszont, sajnos, a legforgalmasabb is.
Mindezt már csak a maradék harmadot
kitevő nemzetközi tranzitforgalom tudta egy
idő után tetézni.
Ami sokáig „csak” lengyel, szlovák és litván
kamionokat vonultatott fel, majd európai
csatlakozásuk nyomán a román és bolgár
testvéreink is elkezdték színesíteni a palettát.
A lengyelek túlsúlya azért máig megmaradt –
hiába, ősi utazó és kereskedőországként
nekik megvannak e téren a hagyományaik. S
itt nem ám csak a „lengyelpiacok” korabeli
vendég- és áruforgalmára gondolunk, hanem
a tokajit fel-, sőt befuttató, évszázadokat
kitöltő lengyel borexportra.
Hát ennyit változott a világ!
Técsi Zoltán
(a TOTEM elnöke)

Örökségeink védelmében

CAMION-OFF
Egy keserédes tüntetés tanulságai
Július 11-én és 14-én, azaz a Hegyalja Fesztivál
nyitó- és zárónapján történt itt valami szokatlan.
Eleddig példa nélkül álló. Mintegy a kellemetlent
a hasznossal keverve, összefogtunk tudniillik a
hátunkra ugyancsak teherként nehezedő
tömegrendezvény szervezőcsapatával, együtt
szállva síkra a vidékünkön áthaladó, s életünket
lassan ellehetetlenítő kamionforgalom ellenében. Szó szerint is síkra, hiszen az errefelé
megszokott szüreti felvonulásokat a Budapest
Parádéval ötvöző, s nem mellékesen a forgalmat
is megbénító körmenetünk a Tokaji-hegy tövén
poroszkált végig. Voltaképpen elmondható,
heccnél több, botránynál kevesebb, amit a Tokaji
Természetvédelmi Egyesület tagjai és a Hegyalja
Fesztivál szervezői a fejükbe vettek. S ennek
élményéből még az sem von le semmit utólag,
hogy meg kellett tapasztalnunk, amit a túlerő
ellen meginduló hadvezér szokott. Hogy
hátranéz, és sehol a sereg. Igen, egy ponton már
úgy tűnt: magunkra maradtunk a közügyünkkel!
Legyünk őszinték és világosak: csak a csodán
múlott, hogy meg nem égtünk nagy lángolásunkban. Ha Liszkai doktor oda nem ér két
szekerével, s Villás Bálint a magáéval, hát
megnézhettük volna magunkat az esti híradókban. Más kérdés, hogy nemigen lett volna mit
látni. De a csoda megesett, s az utolsó előtti
pillanatban egy szócső is került a kezünk ügyébe,
amihez a gödöllői Lesz Rádió kicsiny különítménye, s konkrétan Kis Péter környéken való
témagyűjtő téblábolása kellett. Amúgy, ha már
itt tartunk, a hírverésre, vagy mondjuk úgy,
médiafelhajtásra nem volt, nem lehetett semmi
panasz – hála a hírverésből élő fesztiválszervezők sajtókapcsolatainak -, ami konkrétan úgy
öltött alakot, hogy az elején több volt a tudósító,
mint a tüntető. Ám summa és summárum, valahogy csak megmenekültünk az oltári botránytól.
Mert annál nagyobb botrány a mai világban nem
létezik, mint amikor beígérik a botrányt, és végül
sehol semmi.
S ha már ily kevesen voltunk, ezek után talán név
szerint lehetne (sőt: kellene!) említeni mindenkit, aki áldozott szabadidejéből, és kiállt a közért.
Igen, mindannyiunkért, az országrész e percben
legszentebb, legégetőbb közügyéért. Csak ehhez
képest furcsa, hogy ez mégsem volt képes
együvé terelni az itt élőket. Hiszen, ha tízszer
annyian lettünk volna, akkor is kevesen lettünk
volna…
Vissza-visszatérő mondatunk szerint márpedig
a közösség nem más, mint emberek a közös ég
alatt. S most bizony fértünk volna bőven a
felhőmintás, ám mégiscsak mosolygós ég alján!

Mondom, a legtöbben mégis távolmaradásukkal
tüntettek. Nem is tudni, hol voltak. Penészedtek
munkahelyeiken, otthonuk mélyén, s lehet, ez
alatt is szidták a „rendszert”, a kamionokat.
Mert mondani sem kell, mondja itt mindenki a
magáét, sorolja hosszasan idevágó bajait, aztán
amikor lehetne egy keveset tenni, meghúzza
magát a háttérben. Elücsörög a babérjain.
Úgysem értjük meg soha, hova száll ilyenkor a
bátorság. Tokaji Ferkó villongásainak helyszínén, illetve Kossuth és Rákóczi szülőföldjén
pláne nem kellene, hogy így legyen. Vagy ha
mégis, innentől ne emlegessük annyiszor őket,
mint emberi mintákat, már nem élő példákat.
Hanem egyszerűen hallgassunk.
Hogy kinek nincs miért hallgatni? Azaz akárhogy is, de - magát szégyellni? Teszem azt, a
Tokaji Épszolgnak. Amely helybéli cégként
mégiscsak képes volt egy járművet delegálni.
Meg a hátrébb „reklámozott” Makoldi Sanyinak, valamint Kis Imrének, akik felpántlikázva,
gyerekestől kerekeztek körbe a Hegyen. S hogy
helyrebillenjen a mérleg, a tokaji „időseknek”,
azaz a helyi öregotthon kicsiny különítményének is hálát rebeghetünk. Noha a józan
gondolkodásra kevésbé képesek szidják őket
még ma is, az úgynevezett külföldi borászatok
ugyancsak kitettek magukért, értünk. Ha a
Disznókő, a Királyudvar és a többiek nem
neveznek be járműveikkel, bizony igencsak
csonka lett volna az a menet. Előbbiek egy kis
borral is beszálltak, hiszen Hegyalján e nélkül
nemigen képzelhető el komolyabb megmozdulás. Mikrofont telesíró nevezetességként pedig
Péli Barnát, mellé díszletelemnek Galambos
Dorinát, s ráadásként a Zanzibár énekesmadarát, Terecskei Ritát kínálták tálcán a hegyaljások.
Ahogy önszorgalomból a közelben nyaraló Illés
Zoltán, a Fidesz környezetvédelmi frontembere
is tiszteletét tette nálunk, sőt, elkísért úgy félútig.
Köszönjük ez úton is. Bezzeg Tokaj polgármestere száz helyett ülte a lovat, s ütötte a vasat! Ha
hívták, hát századszor is leadta műsorát! Mert
mint mindig, most is őkörülötte forgott az ország és világ. Miközben mi, Totemesek majd
megszakadtunk a tenni- és szerveznivalótól,
nekünk már nemigen volt időnk ilyesmivel
törődni. Így szinte csak utólag tűnt fel, milyen
kézenfekvően költött bele – mint a kakukk - e
civil kezdeményezésbe. Igen, gondolta a fene,
hogy őalatta építjük már megint a színpadot, s
belőle csinálunk akcióhőssel keresztezett
népmesei alakot – ami azonban ez egyszer a
pofátlanság határain is túlmenő aktivitás volt a
részéről. Jó, aki a mikrofont önkielégítő
eszközként használja, annak nem szabad szót
adni…

ATTAK + RÁCIÓ =
ATTRAKCIÓ

RAJTUNK DÜBÖRÖG
ÁT A GAZDASÁG!

...folytatás a túloldalon...
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Tokaj szõlõvesszein BENZINT csepegtetnél?
...folytatás az előző oldalról.

EGY ELKERÜLŐ ÚT:
ELKERÜLHETLEN!

ÚJ HIDAT
AKARUNK A
JÖVŐBE

TISZÁT LEHETNE
VELÜK
REKESZTENI…
Az E-missziós szekér:

De ha ezen túl is tesszük magunkat, az továbbra
se fér a fejünkbe: vajon miért épp távolmaradásukkal tüntettek a helybéliek? Tokaj, Tarcal,
Bodrogkeresztúr és Rakamaz jóval nagyobbik
fele. Most az egyszer pedig csak azért sem esem
abba a hibába, hogy elkezdem magunkban
keresni a hibát. Hiszen ahol az sem elég, hogy
kinn szárad egy héten át ötven plakát, kétszer is
felhívjuk a főbb szereplőket, illetve úton és
útfélen leszólítunk minden létező szekerest és
géptulajdonost, ott megette a fene az egészet.
Noha utóbbiakat, míg eljutnak más napokon a
földjeikre, kerülgeti nem kevés kamion. S az talán
sem nekik, sem a lovaik idegrendszerének nem
jó. Erre hitszegő módon hiányoztak szinte
egytől-egyig a munkaidőhöz annyira nem is
kötött, úgy értem, maguk uraként elkönyvelhető
fogatosok.
Sebaj, ők legalább az év más napjain hátráltatják a
forgalmat! Hogy úgy mondjam, eredendően
forgalomlassításban „utaznak”. A dolog az ő
esetükben inkább csak azért bánt, mert a hatás
kifejezetten rajtuk állt vagy - kis híján - bukott.
Hisz a hülye média a vidékkel kapcsolatban
leginkább az ilyesmit (v)eszi. Be a gyomrába, és
fel a szalagjaira. Egyáltalán: tényleg ott tartunk,
hogy külön-külön kell mindenkit ráébreszteni - s
hadd ne mondjam, rábeszélni -, hogy tegyünk
végre valamit (közös) kínunkban? Mert bár - egy
utcával beljebb a „frontvonaltól” - nem mi,
Técsiék szenvedünk a legtöbbet a bojkottált
ártalmaktól, mégis beláttuk, ez a közösség ezt
nem érdemelheti. S ha már megtettük a tőlünk
telhetőt, s a mai világban közel sem elvárható
módon élére álltunk a szervezkedésnek, hát
végképp nem azt vártuk, hogy távolmaradásával
tüntet és büntet a szenvedők tömege. Vagy
lehetett ennél fontosabb bármi aznap? Másképp
feltéve a kérdést: nem ért meg annyit ez az egész,
hogy az itt élő halandó kockáztassa kedvenc
tévéműsorát, drágalátos szabadidejéből azt a
néhány órácskát? Hiszen a hangulattal – higgyék
el – út közben nem volt semmi hiba. Az a
Disznókő által rendelkezésünkre bocsátott két
demizson bor nem csupán a szócsövet töltötte
meg tartalommal, de egy kis nótázást is
kiprovokált az alkalom szülte násznépből.
Tarcaltól Tokajig kifejezetten kellemesen telt az
idő. Keresztúrtól kezdődően aztán sikerült
némileg a forgalmat is felduzzasztani - ami egy
lapozással odébb szemmel is megtapasztalható -,
s nézni, ahogy az araszoló behemótok eszik a
szénkefét. Nem, ez nem igaz: a sofőrök
láthatólag némán tűrték ezt a kis kiesést.
Nem mintha megértették volna, miről is szól az
(atr)akció. A legszebb az volt, amikor a szembejövő fuvarosok magukból kivetkőzve lengették
karjaikat, s minden lehetséges módon jelezték:
tetszik nekik a dolog. Nem is sejtve persze, hogy
éppen ellenük irányul a mi szüreti felvonulással

vetekvő bolondos megmozdulásunk.
Mondom, nem cserélném el azt a délutánt
senkivel és semmiért.
Rajtunk volt az ország szeme
Hogy akkor mit értünk el egyáltalán? Magyarán,
mi volt az értelme ennek az egésznek? Ha úgy
vesszük, semmi. Pontosabban semmi számottevő és számon kérhető. Pláne nem: kézzelfogható. Elvégre nem történt más, csupán megmutattuk sebeinket, elsírtuk bánatunkat a világnak.
Legalábbis az ország legszélesebb nyilvánosságának. Mert aznap este minden mérvadó csatorna
rólunk szólt. Igen, ennyi történt csupán: kicsit
magunkra vontuk a figyelmet. (Nem úgy, mint
korábban, mikor az egyik kereskedelmi kanális
valami kései órán, rövid riportban ismertette a
hírneves borvidék nagy baját – bedarálva mintegy
adalékként a főváros hasonlatos problémája
mellé.) És azt is észre kellett venni, hogy rá pár
nappal, A szólás szabadsága című méltán népszerű tévéműsorban Baló György kérdésként
szegezte a köztársasági elnöknek, mit szól a
Zemplén szisztematikus tönkretételéhez (értve
ez alatt a kamionok és erőművek elszaporodását).
Igen, a két felelős férfiú rólunk, csak rólunk beszélgetett perceken át. Ez pedig - lássuk be - jóval
több, mint amire számíthattunk. Mindenképpen
több, mint amit szegény makóiak kaptak a sajtó
nyilvánosságától. Hiszen ők ugyanúgy megcsinálták a maguk ribillióját, fáradoztak, hogy
összejöjjön „útonálló” élőláncuk, erre egy’szem
kóbor forgatócsoporton kívül senki oda nem
tolta képét, kameráját. Hála hát a gyűlölt-szeretett
Hegyalja Fesztiválnak, ami - a maga napi tízezer
látogatóján túl – „nyakunkra hozta”, idecsődítette ezt a teméntelen televízióst!
Rend a lelke…
Le kell szögeznünk: a rendőrség ezennel példaértékűen teljesített. Elfogadta, hogy valamit
tényleg tenni kell, s hogy az eszközökben itt már
nemigen lehet válogatni. Biztosították a biztonságot, őrizték a rendet. Most tényleg szolgáltak és
védtek! S bár a posztoló járőrökkel olyan szintű
kapcsolatfelvétel már nem fért bele, hogy egy kis
parolára is kaphatók legyenek, valójában és szó
szerint: egymást erősítettük. Leszámítva talán azt
az egyetlen esetet, mikor a vasúti felüljárót igénybevevő fiataljainkat leparancsolták, mintegy
szabálysértés elkövetésén kapták, noha ők csupán
egy (menet)szél által leszaggatott méretes feliratot próbáltak visszaszerelni (hogyaszongya:
KEVESEBB KAMIONT, TÖBB TÖRŐDÉST!).
Szóval ezen túl nem volt itt semmi hiba az együttműködéssel - ami demokráciában talán legyen is
természetes.

Técsi Zoltán
(a TOTEM elnöke)

Egészségünkre!

Idegnyugtató dió
Hasznos kopács

Az ókor emberei nagyon helyesen és
példamutatóan használták gyógyászatukban és táplálkozásukban környezetük növényeit. Tudták azt is, hogy
egészségóvó növényeiket érési idejükben
kell szüretelni és hasznosítani.

A termés külső húsos burkát, a kopácsot
diószüretkor kell gyűjteni, és vékony
rétegben kiterítve, napon szárítani. A
penészes vagy megfeketedett részeket
gondosan ki kell válogatni.

Őszi pompával búcsúzik a természet a
nyártól, s várja a hideg téli nyugalmat. Az
emberek is követik a természet rendjét,
megváltozott életmódjukkal készülnek a
télre. Ilyenkor magas kalóriatartalmú
tápanyagokkal, vitaminokkal, ásványi
anyagokkal töltjük fel szervezetünket.
Ebben segít az egyik fontos csonthéjas, a
dió.

A diókopács drogja csersavat (az éretlen
még többet) és C-vitamint is tartalmaz.
Főzetét belsőleg izzadás, gyomor- és bélhurut, valamint étvágytalanság ellen használják. Az ilyen főzettel mosott barna haj
csillogóvá válik, sötétebb árnyalatot kap.
Az olívaolajban kifőzött kopács kiváló
hajkenő, dióolajként árusítják. A barna
fapác alapanyaga is a zöld burokból készül.

Nonstop gyógyszertár

Dióbél királyfi

A diófa minden évszakban elhalmoz minket áldásaival, valóságos nonstop gyógyszertár. A terebélyes, 10-20 méter magasra
is megnövő diófa (Juglans regia) pompás
növény, ép szélű illatos levelei páratlanul
szárnyaltak, virágai barkában fejlődnek,
termése a dió. Nem csupán a dió termése
és a fája hasznos, hanem levele, a termés
külső húsos burka, valamint a kemény
hártyás képződmény: a közfal is.

A dióbél esszenciális zsírsavakat, vitaminokat, kalciumot, fluort és magnéziumot
tartalmaz, továbbá értékes fehérjéket.
Különösen kiváló táplálék azoknak, akik
sok szellemi munkát végeznek. A dió erősíti
az idegeket, és talpra állítja a legyengült
embert.

A diófalevél-tea cserzőanyagokban nagyon gazdag, kiváló szer a gyomor- és a
bélhurut, illetve a hasmenés ellen. A diótea
fertőtleníti a gyomrot és a beleket, összehúzza a gyulladásban lévő nyálkahártyát,
megszünteti a szivárgó vérzéseket, elöli a
kórokozó baktériumokat. A leveleket
akkor érdemes leszedni, amikor a diók már
fele nagyságukat elérték.

Egészségünk megóvása érdekében ne csak
diót, hanem mogyorót, mandulát, szezám-,
napraforgó- és tökmagot is fogyasszunk.
A magvak mellett a közelgő hideg évszak
fontos, egészséges tápláléka a méz és a hidegen sajtolt olajok.
Füleki Mariann
Baba Magazin

Azok a májbetegek, akik nem fogyaszthatnak zsiradékot, a diót nyugodtan ehetik,
mert serkenti a máj működését, és ezzel az
Salamon megénekelte
emésztést is. Jót tesz továbbá a termékenySalamon király egyik énekében dicséri a ségnek és a hormonháztartásnak is.
szerelmesek kertjében viruló virágokat, Gyermekgyógyászatban kifejezetten ajánlagyümölcsöket, köztük a diófát. Az értékes tos vérszegénység és sápadtság esetén, a
csonthéjast ma is fontos táplálékként és csontnövekedést is segíti. A dióbél fogyaszsokoldalú gyógyírként tartjuk számon. Ezt tása kis adagokban ajánlott. Sütemények és
bizonyítja, hogy sok vidéken szinte min- egyéb finomságok elkészítéséhez is használden udvarban áll egy-egy árnyat adó diófa. hatjuk, de kenyeret és szószokat is ízesíthetünk vele.
Hogyan készítsünk teát?

Csakis az ép, egészséges levelek értékesek,
mégpedig a közös levélgerincről, a
"szárról" lefosztva. Szellős padláson, 1-2
ujjnyi rétegben elhintve szárítsuk.
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Helyben vagyunk...

Eladó Mese
Ahogy sétálgatok kicsiny Nyíregyházánk utcáin, elgondolkodom a régi,
nagyanyáink idejében felhúzott házak
során, a régi városkép, piaccal és jövőmenő emberekkel...
„nosztalgikus a nóta...”
a csendes kis utcák házain sorra ott függ
a felirat:
ELADÓ

Hogy mi mit fogunk majd mesélni, mit
mondhatunk majd nosztalgiázva gyerekeink
gyerekeinek? Hogy bezzeg a mi időnkben,
amikor még nem volt korzó, és nagyi falun
lakott, ahol kimentünk a dűlőre gombát
szedni, vagy hogy titokban fellopóztunk a
padlásra, a felnőttek tudta nélkül?

Hiányozni fognak ezek a kis házak, amik a
régi korok emlékét idézik, ahol nagymama
Mára ismerős ez a felirat sokak számára..
A délutáni napsütésben elméláztam, amikor paszulyt válogatott, vagy borsót fejtett, ahol a
a patak, a mi gangeszünk partján megpillan- ház mögött bújócskáztunk, és kapargattuk a
vakolatot a tiltás ellenére is…
tottam újra ugyanezt a feliratot…
Vörös színű kis ház volt, tornáccal, diófával,
megöregedve, egyedül állt ott, és a rózsafák Ha majd én egyszer nagy leszek, és megelőtt leszúrva a tábla, hogy a ház eladó… öregszem, én is szeretnék egy ilyen kis házat,
Mesélni tudnak ezek a régi házak, roggyant valahol nem messze a belvárostól, a piactól, a
tetejükkel, tornácukkal, a virágos kiskertjük- lángosozótól, a strandtól, az erdőtől…
Én is szeretnék diófát, alatta tornáccal, és
kel…
És akkor előttem megjelent a nagymama bolhás macskával, de addigra ezeknek a kis
képe, aki a tornácon diót tör, kis unokája házaknak, utcáknak talán hűlt helyét talákörülötte szaladgál, bolhás macskáját arrébb lom....
rúgja az asztal lábától, közben süt a nap, benn Lesz helyette korzó, ahol annyit megyek
majd, amennyit csak szeretnék, talán még lesz
pedig fő az ebéd...
Nagymama mesél a régi dolgokról, odabenn benne egy pár fa is, ha addigra nem születik
egy újabb, fennköltebb, csodálatosabb
szól a rádió, fényesen süt a nap.
városkép, amely minden addigit legyőz majd,
Ez a nagymama a piacra járt, és onnan hozta nagyobb lesz, és szebb és varázslatosabb…és
a zöldségeket.
sterilebb…
„Unokáink sem fogják látni”….nem fognak
minket látni borsót fejteni, vagy diót törni,
bolhás macskánkat viszont még arrébb
rúghatjuk valahol az Örökösföldön, a
kilencedik emeleten, kis garzonunk kicsiny
konyhájában, ahol megmelegítjük a porlevest
a kisunokánknak, aki majd a Tv előtt
boldogan kanalazgat. Nem lesz ugyan
árnyékot adó diófa, nem süt be nagyon majd
a nap sem, mert elhúzzuk a függönyt, hogy
szemünk fénye, a kisunokánk láthassa a
meséjét ….
A mi mesénk még ez a nagymamáinkról :
gombaszedés, bújócska a ház mögött,
borsófejtés, az ő meséjük pedig majd egy
tömbház valahanyadik emeletéről szól, hogy
mi is ment a tv-ben, amikor nagyi a
konyhában a porlevest készítette…
És hogy ezek az újépítésű házak mit
mesélnek majd? Azt nem tudom….
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Bárány Brigitta

AKTUÁLIS
Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny
A Herman Ottó Környezetvédelmi Oktatóközpont Bem József Általános Iskola, a
2007/2008-as tanévre meghirdeti a
Balogh János Országos Környezet- és
Egészségvédelmi Csapatversenyt a 1214 éves korosztály számára.
A verseny célja: a tizenéves korosztály
legyen tisztában a különböző környezeti
problémák környezet- és egészségügyi
hatásaival és ismerje meg a lehetséges
megelőzési módokat.

A jelentkezéskor (levélben, távmásolón,
elektronikus levélben) kérjük az iskola
nevét, címét, elérhetőségét és a felkészítő
tanár nevét. Nevezési díj nincs.
A regionális vagy a megyei (fővárosi)
fordulókat a jelentkezések függvényében
szervezzük. A versenyző csapatok a
meghirdetők által kiküldött feladatlapot
oldanak meg. Időpont: 2008. március 19.
(szerda) 14 óra.

Herman Ottó
(Breznóbánya, 1835 - Bp., 1914)
etnográfus, természettudós,
polihisztor, politikus. A
magyar tárgyi néprajzi
kutatások első jelentős alakja.
Etnográfiai működése mellett
ő volt a tudományos
madártan megalapítója
Magyarországon, továbbá
elindító inspirációt adott a
hazai ősrégészeti és
antropológiai kutatásoknak is.

Az országos döntőre a legjobb teljesítményt nyújtott 10-15 csapatot hívjuk meg.
A verseny témakörei:
! A talaj-, a víz- és a levegőszennyeződés, (A támogatás függvényében.) A regionális
döntő eredményéről 2008. április 5-ig
a hulladékok és a zaj
küldünk értesítést. A döntőbe jutott
! A globális környezeti problémák
! A környezetszennyezés okozta egész- csapatok előzetes feladatai:
! Egy környezetvédelmi plakát készítése
ségügyi problémák
! A környezeti ártalmak megelőzésének, ! Felkészülés egy lakóhelyi környezeti
probléma illetve megoldásának csapatilletve csökkentésének módjai
munkában történő bemutatására. ElőaA felkészüléshez ajánlott irodalom:
dási idő 6 perc.
- Balogh János életrajza
! A döntő írásbeli, szóbeli és gyakorlati
- Biológia, kémia, fizika 7-8. osztály
Jelentkezési cím:
feladatokból áll.
- Egészségtan 6- 8. osztály
Nagyné
Horváth Emília
! A döntőn a részvétel csapatonként 6000
- Folyóiratok: Lélegzet, Kukabúvár
- Herman Ottó
Ft.
Környezetvédelmi
A verseny rendszere:
A döntőbe jutott csapatok oklevelet és felOktatóközpont - 1101
A versenyre iskolánként egy, 3 fős csapat
készítőikkel együtt ajándékot kapnak.
Bp. Hungária-krt. 5.-7.
jelentkezését várjuk. (A csapattagok
A döntő időpontja: 2008. június 6-7. Tel./Fax: 06/1/261 6786
legalább egyike 8. osztályos legyen, hogy a
(péntek délután és szombat egész nap)
hemike@freemail.hu
kémiában tanultakat is hasznosítani
Helyszíne: egy budapesti kulturális köztudják.)
Jelentkezési határidő:
pont és a Bem József Általános Iskola 1101
2007. december 1.
Bp. Hungária krt. 5.-7.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Adományokat várunk a tanyánkra!
Az E-misszió Egyesület tanyáján található kis parasztház felújításához, illetve
berendezéséhez szeretnénk adományozó kedvű tagjaink, barátaink segítségét kérni! Ha
van olyan felesleges, vagy megunt holmi, aminek mi hasznát vennénk, szívesen fogadjuk a
felajánlásokat.
Szükségünk lenne:
- Építőanyagokra (bontott tégla, csempe, oltott mész)
- Fűtő, főző berendezésekre (bontott cserépkályha, spór)
- A múltat idéző berendezési tárgyakra (régi bútorok, használati tárgyak)
További információ: Révész Márton - reveszmarci@freemail.hu - 20/803-57-93

Eddigi adományozóink:
Városüzemeltetési Kht. (Nyíregyháza); Újfa-Vill Kft., Beregi Tímea
és családja (Nyíregyháza), Kendi Zsolt (Budapest)

K Ö S Z Ö N J Ü K

S E G Í T S É G Ü K E T !
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Aktuális

„KLÍMAÕRJÁRAT” - Pályázati felhívás
A Magyar Természetvédők Szövetsége A jelentkezés a www.mtvsz.hu/kornynev
KLÍMAŐRJÁRAT címmel pályázatot internetes oldalon történik. Az ott található
regisztrációs űrlapot kitöltve 2007. október
hirdet.
19-ig a klimaorjarat@mtvsz.hu e-mail címre
A pályázat célja
kell visszaküldeni.
A KLÍMAŐRJÁRAT program célja, hogy
növelje a diákok ismereteit az energiafelhasz- Jutalom
nálással, az energiahatékonyság és takarékos- Az életkori kategóriáknak megfelelő első 3
ság lehetőségeivel kapcsolatban. Ismerjék helyezettet meghívjuk a 2008. február 16-án
meg az energiatermelés ártalmas környezeti megrendezésre kerülő díjátadásra. A legjobb
hatásait, valamint azt, hogy miként lehet csapatok egy közös táborozáson vehetnek
fellépni e problémák megszüntetése részt, a legjobb iskoláknak pedig egy éghajlatváltozásról szóló kiállítás és előadás a jutalma.
érdekében.
Bővebb információ kérhető Éger Gyöngyi
programfelelőstől a gyongyi@mtvsz.hu email címen vagy telefonon a 06-20-476-0549
számon. További információ kérhető még az
alábbi tagszervezetektől:
Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport,
Balmazújváros; Beretz Péter Természetvédelmi Klub Egyesület, Röszke; Békés Megyei
Zöld Kör, Békéscsaba; CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, Szeged; E-misszió Egyesület, Nyíregyháza;
Hatvani Környezetvédő Egyesület, Holocén
Természetvédelmi Egyesület, Miskolc;
Magosfa Alapítvány, Vác; Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Túrkeve; Kerekerdő
Jelentkezés
Alapítvány, Szombathely; Ökorégió AlapítA pályázatban résztvevőknek legalább 3 fő- vány, Zalaegerszeg; Reflex Környezetvédő
ből álló csapatot kell alkotniuk.
Egyesület, Győr; Tisza Klub, Szolnok; Zöld
A diákok két kategóriában indulhatnak:
Kör, Hajdúböszörmény
• 5-8. évfolyam,
Magyar Természetvédők Szövetsége
• 9-12. évfolyam.
A pályázat témája
A résztvevő tanulók 2007 őszén 8-10 héten
keresztül figyelik az iskolájuk energiafelhasználásának jellemzőit. A feladat: minél több
információt összegyűjteni az iskola energiafelhasználásáról, ez alapján pedig energiamegtakarító lépéseket javasolni. Az összegyűjtött energiamegtakarítási lehetőségeket
kell beküldeni a klimaorjarat@mtvsz.hu email címre. Az értékelés szempontjai között
az egyediség, az ötletesség, a gyakorlatias
megközelítés és a megvalósíthatóság egyenlő
mértékben szerepel.
Beküldési határidő: 2007. december 20.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Mese a kõfaragóról - Zöldfülüeknek
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Volt egyszer egy kőfaragó, aki mindig elégedetlen volt magával és az életével.
Egy szép napon, amikor mendegélt, elhaladt egy gazdag kereskedő háza előtt. Benézett a
nyitott kapun és látta, hogy odabent csak úgy nyüzsögnek az előkelőbbnél előkelőbb látogatók.
„Milyen hatalmas is lehet egy ilyen kereskedő!” - gondolta a kőfaragó. Elfogta az irigység, és azt
kívánta, bárcsak ő is ilyen gazdag lehetne. Akkor bezzeg nem kellene szegény kőfaragó módjára
tengetnie az életét.
Legnagyobb ámulatára egyszerre gazdag kereskedővé változott. Nagyobb pompa
ésgazdagság vette körül, mint amit valaha álmodni mert volna. Irigyelte és gyűlölte is mindenki,
aki nála szegényebb volt. Egyszerre csak pompás gyaloghintót vittek el háza előtt, a
gyaloghintóban magas rangú hivatalnok terpeszkedett, körülötte szolgák hada és gongot ütő
katonák. A leggazdagabb ember is mély meghajlással hódolt a menet előtt. „Milyen hatalmas ez
a hivatalnok”- gondolta. „Bárcsak magas rangú hivatalnok lehetnék!”
Ezután magas rangú hivatalnokká változott. Mindenhová dúsan hímzett
gyaloghintón cipelték, és a nép reszketett tőle és gyűlölte és földig hajolt előtte, amerre csak járt.
A nyári nap forrón tűzött és a hivatalnok iszonyúan kényelmetlennek érezte a fülledt

AKTUÁLIS
gyaloghintót. Kinézett. A nap fenségesen ragyogott az égen és tudomást sem vett a hivatalnok
létezéséről.”Milyen hatalmas a nap!” - gondolta. „Bárcsak nap lehetnék!”
Ezután nappá változott, mindenkire pokoli erővel sütött, kiégette a mezőket, és a
földművesek átkot szórtak rá. Ám egyszer csak nagy fekete felhő kerekedett, és odafurakodott a
nap és a földműves közé, így a nap sokat veszített erejéből. „Milyen hatalmas ez a viharfelhő!” gondolta. „Bárcsak viharfelhő lehetnék!”
Ezután hatalmas felhővé változott, elárasztotta a mezőket és a falvakat, mindenki
kétségbeesésére. Hamarosan azonban úgy érezte, hogy valami nagy erővel tolja. A szél volt az.
„Milyen hatalmas a szél” - gondolta. „Bárcsak szél lehetnék!”
Ezután széllé változott, lefújta a cserepeket a háztetőkről, kicsavarta tövestől a fákat, és
mindenki gyűlölte őt és félt tőle, amerre csak elsüvített. Hanem egyszerre csak nekirohant
valaminek, amit bárhogyan igyekezett is elfújni, csak állt rendületlenül. Hatalmas szikla volt az.
„Milyen hatalmas ez a szikla!”- gondolta. „Bárcsak szikla lehetnék!”
Ezután kősziklává változott, hatalmasabb volt mindenkinél a világon. Ahogy ott állt,
egyszer csak kopácsolást hall, egy kalapács hangját és érezte, hogy farigcsálják az oldalát. „Ki lehet
hatalmasabb nálam, a sziklánál?- kérdi. Letekintett, és mélyen maga alatt meglátott egy kőfaragót.

TERMÉSZETES TISZTÁLKODÁS
Boltunk kínálja: Kizárólag pálma- és pálmamagolajból készült, szabad alkáli mentes,
tiszta növényi alapú szappan. Használata során
nem szárad ki a bőr. Bőrpuhító hatása magas glicerintartalmának köszönhető. Tapintása rendkívül
lágy és selymes. Mivel a készítmény nem tartalmaz
marhafaggyút, a bőr pórusai nem tömődnek el, a
természetes légzése biztosított.
! natúr: az illatmentes natúr növényi szappan
azok számára készül, akik érzékenyek az egyes
illóolaj alkotórészekre; erős tisztító hatással
rendelkezik, így alkalmas ruhadarabok makacs
foltjainak eltüntetésére is
! levendula: a legalkalmasabb illóolaj a kisebb
bőrirritációk eltüntetésére, ugyanakkor fokozza az izmok feszességét, tisztaságot, frissességet sugároz, nagyon jól nyugtat
! alga: 60 különféle mikroelemben gazdag
vulkanikus algakőzetet tartalmaz, amely a bőr
ellenálló-képességét fokozza; felszívódva a
szervezet mikroelem-hiányát pótolja; nagy
abszorbciós készsége következtében a bőr
felületére rakódott káros anyagokat megköti;
használata során a bőr bársonyos, selymes
tapintású lesz.
! citrom-fahéj: a citrom illóolaj fahéjjal kombinálva kimondottan élénkítő, helyi vérkeringést
fokozó hatással rendelkezik, a bőr pórusait
összehúzza, feszessé alakítja, frissítő, idegerősítő hatása jelentős
! körömvirág: nyugtató, gyulladáscsökkentő,
hámsejt regeneráló hatású
! teafa: természetes baktériumölő hatás, lágyan
és kíméletesen tisztít, ezért az arcon is használhatjuk, kiváló a pattanások, a psoriasis, a
bőrgyulladások és az egyéb bőrproblémák
kezelésére

Környezeti
Tanácsadó Iroda
Elérhetõségeink:
Telefonon: 42/423-818
Személyesen vagy levélben:
4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6.
emisszio@e-misszio.hu
www.e-misszio.hu

Nyitva tartás:
Hétfõ, péntek: 8:00-14:00
Kedd-csütörtök: 8:00-16:00

ZÖLDÖVEZET
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
- 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.

Olvasónktól:
Tisztelt Szerkesztőség!
Örömmel olvasgatom Süvöltő c. lapjukat.
Szeretem a szép fotókat, a címlapfotókon sokat el
szoktam időzni. Ez adta az ötletet, hogy felajánljak a
fotóim közül párat, hátha hasznukra válik...
Az Egyesület munkájához további sok sikert kívánok!
Üdvözlettel: Lakatos Attila

Röviden a Karolópókokról
Ehhez a családhoz 3000 faj tartozik. Oldalra és
hátrafelé is tudnak mászni. Magyarországon a
legtöbb karolópók 1 cm-nél kisebb. Nem
szőnek hálót, csak szabadon vadászgatnak.

Karolópók áldozatával (Fényképezte: Lakatos Attila)

A karolópókok könnyen felismerhetők a két
pár elülső lábukról, melyek jóval nagyobbak a
hátsó párnál. A lesben várakozó állat
rendszerint a szirmok között bújik meg, és a
virágot látogató rovarokra vadászik. A
virágokon élő fajok képesek alkalmazkodni a
virág színéhez; a drapp vagy barna színűek
leginkább leveleken, avarban tartózkodnak.

Imádkozó sáska
(Mantis religiosa) Táplálékuk elsősorban rovarokból áll, de néha kisebb
gerincesek is áldozatul
esnek a ragadozó "ájtatos
manónak".

Imádkozó botsáska (Fényképezte: Lakatos Attila)
Kedves Attila! Tisztelt Olvasóink!
Köszönjük szépen jókívánságaikat! Ezúton is biíztatni szeretnénk mindenkit, küldje el
gondolatait, írásait, fotóit, rajzait szerkesztőségünk címére: E-misszió Természet- és
Környezetvédelmi Egyesület - 4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6. emisszio@e-misszio.hu Tel./Fax.:42/423-818
Üdvözlettel a szerkesztők!

A teljesen szabadon álló
háromszög alakú fej öszszetett szemeket és 3
pontszemet is hord, fejüket könnyen forgatják
minden irányban, anélkül,
hogy helyükről elmozdulnának, s így mindent
észrevesznek, ami körülöttük zajlik. A 180°-ban
elforgatható fejen a szem
mintegy 300°-ban képes a
környezetét áttekinteni. A
sáska fajok 60%-nál hallószerv is kialakult, az élővilágban kizárólagosan itt
páratlanul. Fülük ultrahangot érzékel 25-60 KHz
között, s így egyik természetes ellenségük, a denevér elől is sikerrel "menekülnek".

