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A vasúti szárnyvonalak bezárása az elmúlt
hetek állandó témája lett. Lehet, hogy már túl
sokat is beszélnek róla, de a közlekedés
súlyosan környezetvédelmi kérdés. Nem
hallgathatunk róla a Süvöltőben sem.
Azt is tudom, hogy összetett kérdésről van
szó, és reformokra, változó világunkban
mindenütt, így a vasút kapcsán is szükség
van. Tiszában vagyok azzal, hogy a MÁV az
egyik leggazdaságtalanabb állami vállalat, és
értem azt a liberális álláspontot is, hogy egy
országnak nem biztos, hogy fizetni kell egy
egész országra kiterjedő terepasztalt.
De vajon miért gazdaságtalan a vasút? Vajon,
ha az autózás és közúti árufuvarozás teljes
társadalmi költségét valójában megfizetnék a
használói, nem lenne-e rögtön egy olcsóbb
és ezáltal jobban használt szállítási,
közlekedési forma a kötöttpályás?
Ha a társadalom közvetlenül érzékelné,
közvetlenül fizetné az egy-egy kamion által
okozott gazdasági károkat, akkor is olyan
soknak tűnnének a vasútvonalak fenntartási,
felújítási költségei?
A környezeti kérdésekben nem mindig lelkes
franciák vajon miért tervezik azt, hogy ahol
vannak vasútvonalak, ott még az autópályákon is megtiltják a kamionforgalmat? Vajon
ha Fehérgyarmatnál feltennék a kamionokat
a vasútra, még mindig veszteséges lenne-e a
Fehérgyarmat-Nyíregyháza vonal?
Persze, ha már a reformokról van szó, vajon
azért veszteséges-e a MÁV, mert alacsony a
mellékvonalak kihasználása? Vajon nem
járul-e hozzá a rossz szervezés, hatalmas
vízfej, rossz, központosított döntések, és a
hatalmas elhanyagolt, amortizálódott vagyon fenntartása?
De ahogy a cikket kezdtem, tudom én, hogy
szükség van reformra. És sok szempontot
mérlegelve a több, kisebb, helyi érdekeket
jobban figyelembe vevő vasúti szolgáltatás
hosszú távon működőképes lehetne. Tehát
nem tartom teljesen badarságnak a GKM
javaslatát, de egy ilyen átalakítást nem lehet 6
hónap alatt lezongorázni. Nem lehet kimazsolázni a veszteséges vonalakat és odaadni a
településeknek, kistérségeknek, régióknak.
Hanem ki kell találni egy másik MÁV-ot,
(vagy MÁVOKAT), melyekben lehet, hogy
lesz szerepe a szárnyvonalaknak is.
Egy biztos, hogy vonalakat bezárni valódi
reformok nélkül nem szabad. Mert újraépíteni sokkal nehezebb lesz.
Priksz Gábor
Fotók: Kovács Tamás,
Somlai Tibor, Szigetvári
Csaba, Szőke Zsuzsa,
Tömöri László, Török
Hunor, és az “Internet”

*Többet = Jobbat (sokkal jobbat)

Nyíregyháza többet* érdemel
A „hülye, aki nem ünnepel” óta ritkán
szántanak elmémben olyan mély
barázdákat reklámszlogenek, mint eme
nevezetes mondat. Ennél már csak az a fohász szól szívemhez szebben, mely szerint
„Velünk együtt élnek a nyíregyházi fák”. És
bár látszólag külön világban születtek az
ominózus mondatok, mégis általuk kicsi
városunkban csodás frigy szemtanúi lehetünk. A gond csak az, hogy a retorika e két
ékkövének házassága ingoványos alapokon,
pontosabban alaptalanságokon nyugszik.
De lássuk csak, mi volt eme összefonódás
mesébe illő története. Volt egyszer, hol nem
volt egy gyönyörű szép, és városokban igen
ritka fehér nyárfa. Nyíregyházi fa, amely,
mint tudjuk, olyan szerencsés helyzetben
volt, hogy velünk együtt élhetett. Gyökeret
vert, évtizedeken át cseperedett, miközben a
városlakók nagy része tudatában sem volt
annak, hogy milyen kincs mellett haladt el
nap, mint nap, mialatt - bár más műfajban,
de szélsőséges vélemények szerint hasonlóan értékes - bevásárlóközpontjaink egyikébe tartott. Még mielőtt a jobb későn, mint
soha elvét követve hosszú tömött sorokban
zarándoklat indulna, hogy megtekintsék ezt
a helyi természetvédelmi értéket, ki kell,
hogy ábrándítsak mindenkit. Elkéstek.
Ugyanis, mint minden valamire való mesében, itt is megjelent a gonosz, ezúttal
modern változatban, láncfűrészes legények
képében, akik ék alakú sebeket ejtettek a
nyíregyházi fa törzsén, örökre megpecsételve annak sorsát. A rongálók ellen folytatott
felderítési eljárás, csakúgy, mint a hatalmas
fa teste ezer sebből vérzett, a valódi okok és
a felbujtók - már ha léteznek ez utóbbiak kilétét sűrű homály fedi. Egyet viszont
bizton állíthatunk, véletlenek márpedig
léteznek, és olykor egy időben, egy helyen
hatványozottan vannak jelen. A rongálásnak ugyanis nincs köze ahhoz a hosszas
huzavonához, amely a fa megmentéséért
zajlott, mióta elkészültek a tervek egy
multinacionális vállalat letelepedéséről
Nyíregyházán, ami véletlenül épp ezen a
területen lelt otthonra. De minden éremnek
létezik legalább két oldala, így illő mindkettőt szemügyre venni. Az egyik oldala a fej,
melyről ne az jusson most eszünkbe, hogy a
hal is onnan bűzlik, hanem az, hogy egy

fejetlenség végére tettek pontot a mit
sem sejtő rongálók. Mert így nem kellett
az előzetes kivitelezési tervekért kifizetett összeget ablakon kidobottnak tekinteni, és hogy stílszerű legyek, gyökeresen
megváltoztatni, hogy aztán egy másik
készüljön, ami nem felejtkezik el az
emberen kívüli élőlények létjogosultságáról sem. Aztán ott van még az írás is, az
írás, amit pro és kontra vetettek papírra
környezetvédők és befektetésvédők,
aláírásgyűjtő íveken és lapok hasábjain,
és melynek lehetséges végkimenetelét
már sohasem fogjuk megtudni. Nem
vagyok a „mi lett volna, ha” találós kérdések híve, de egy mesénél alapkövetel- „Stíl” szerűen
mény, hogy vidám legyen a vége, vagy
legalábbis megnyugtató, a jó elnyerje
méltó jutalmát, a gonosz pedig büntetését, és mivel a valóságban ez most nem
adatott meg, ezért, hogy Andersenre se
hozzak szégyent, tovább szövöm a
történetet.
Mi lett volna, ha a vandál egyének nem
éppen akkor, éppen ezt a fát választják
megsemmisítő, és már-már önálló
cselekedetként értelmetlennek tűnő mutatványukhoz, hanem bármelyik másikat
a városban? Biztos vagyok benne, hogy
akkor igazzá téve városunk szlogenjét
még ma is velünk együtt élne ritka
kincsnek járó megbecsüléstől övezve a
fehér nyár, és májusban az új élet ünnepén a város apraja nagyja krepp papír
pántlikákat aggatna árnyat adó koronájára, miközben hálát rebegne a sorsnak,
hogy az élet tisztelete diadalmaskodott a
fogyasztás újabb temploma felett.
És akkor nem töltődne fel ilyen fájdalmasan igaz tartalommal a „Nyíregyháza
többet érdemel” szlogen. Mert valóban
többet érdemel. Legalább egy fával
többet.
Lencsés Brigitta

Hűlt helye…
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Gondolkodj globálisan...

Klímaváltozás az érdekek tükrében
A globális felmelegedés problémáját
felismerő Világmeteorológiai Szervezet
(WMO) az Egyesült Nemzetek Környezeti
Programjával (UNEP) közösen 1988-ban
létrehozta a Kormányközi Panel a Klímaváltozásról nevű szerveződést (IPCC).
Ennek legfrissebb jelentését Valenciában
fogadták el a résztvevők november 16-án.
Az IPCC jelentéseinek elkészítésében több
ezer(!) szakember, tudós vesz részt:
klimatológusok, oceanográfusok, ökológusok, szociológusok, közgazdászok és
energetikai szakemberek.
A mostani 23 oldalas jelentés nem sok jó
hírrel kecsegtet bennünket.
A Föld egyre gyorsuló ütemben melegszik, ami egyértelműen az emberi
tevékenység következménye...
Azt hiszem, ezeken az állításokon és
jelentéseken már senki sem csodálkozik. Lassan a média is megszokja, hogy
újabb adatok kerülnek elő az előttünk álló
összeomlásról. Persze most, amikor itt,
nálunk éppen az évszaknak megfelelő az
időjárás, és el vagyunk foglalva a nyugdíjreformmal és az energiahordozók árának
növekedésével, akkor nem is tűnik ez a
fenyegetés túlzottan aggasztónak. Ki
emlékszik már a nyári 42 fokra?
Kiskunsági Nemzeti Park - 2002

A magyar kormányzat, beleértve a parlamentet azért lassan-lassan igyekszik valamit
tenni. (Hisz egy magára valamit is adó
politikus ma már nem teheti meg, hogy
környezeti kérdésekben ne legyen harcos
környezetvédő).
A klímapolitika alakítása során többféle
érdekről lehet szó. Először is adott egy
közös globális érdek, mely a klímaváltozás
következtében jelent meg. Másrészt adottak
a részérdekek, melyek lehetnek uniósak,
nemzetiek, regionálisak vagy helyiek. Ezek
természetesen már eltérnek egymástól. És
ezzel a történetnek nincs vége, mert sajnos
itt vannak még a kulcsszereplők partikuláris
érdekei, amelyek az ügyeket ténylegesen
mozgatják. Most nem csak a „rút” anyagi
érdekekre gondolok. Hanem arra is, hogy
néha a szociális érdekek látszólag ellentmondanak a környezeti érdekeknek. Azért
látszólagos ez az ellentmondás, mert az
ellentmondás a mai támogatási rendszerek
hibáinak köszönhetőek. Pl.: ma 100-szor
annyit költ az állam gázár támogatásra, mint
pl. az épületek utólagos hőszigetelésének a
támogatására. Ilyen helyzetben a gázár támogatásának megvonása szociális feszültségekhez vezet. A támogatás fenntartása
pedig közpénzek elhasználása egy rossz
épületstruktúra konzerválására. Ez egyáltalán nem segíti az energiatakarékosság
javítását.
A sok részérdek egyidejű megjelenése sajnos azt eredményezi, hogy a magyar politika
egyenlőre nem tesz semmilyen hatékony
intézkedést a klímaváltozás megfékezésére.
A mi országunk is abban a globális hajóban
evez, ami gőzerővel megy a klímaszakadékba. A hazai fejlesztési politika még jó
motort is jelent ebben a képzeletbeli
kísértethajóban.
Ha megfigyeljük, akkor azt látjuk, a politikusok komolyan foglalkoznak a klíma
ügyével, és ez jól is van így. Ezzel szemben
azonban látható az is, hogy csak azok az
ügyek haladnak előre, amihez partikuláris
érdek fűződik. Ilyen elsősorban a nagy
energiarendszerek átállítása, ami kolosszális
üzlet. Lásd bioetanol, biodízel üzlet.
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...cselekedj lokálisan
Ebben a helyzetben két lehetősége
maradt annak az embernek, aki szeretné, hogy a saját és a gyerekei élete ne
legyen a szélsőséges időjárásnak, és az
ebből fakadó élelmezési, szociális,
energiaellátási és megélhetési problémáknak kitéve:
Az egyik: felkészül a kiszámíthatatlanra.
Ez - ahogy logikájából is következik - igen
nehéz vállalkozás. Hogyan lehet felkészülni
arra, amit nem lehet kiszámolni? Pár dolgot
azért meg lehet tenni: pl.: falura költözni,
ahol a közelben van víz, de azért ne legyen
nagyon árvízveszélyes a környék.
Leszigetelni nagyon alaposan a lakásunkat,
hogy se a forróság, se a nagy hideg ne veszélyeztesse az életünket. Kutat fúrni, hogy
vízhez jussunk. Újra megtanulni a növénytermesztés fortélyait, hogy legyen mit
ennünk (persze csak akkor, ha a szélsőséges
időjárás miatt egyáltalán lesz olyan növény,
ami termést hoz. Vagy tanulhatunk a vadon
élő növényekről. Mi ehető és mi nem.
Lássuk be, ez az út kellően nehézkes, de
adott szélsőséges esetben a túlélésünket
jelenthetik ezek a dolgok.
A másik út pedig a közös fellépés. Mi, emberek olyan teremtmények vagyunk, akik a
csoportos létformát, az egymás közötti
együttműködést választottuk alapvető
stratégiánknak. Egymás nélkül nem tudnánk élni. Még beszélni sem, hiszen azt is
egymástól tanuljuk. Ebben az esetben pedig
együtt kell működnünk. Félre kell tennünk
rövid távú részérdekeinket. Például közösen
el kell érnünk azt, hogy Magyarországon a
politika mondja ki, hogy a mai szintnél több
energiát nem fogyaszthat el ez az ország.
Azaz energia-felhasználásunkat törvényi
erővel maximalizálnunk kell.
Ebben az esetben természetesen nincs kizárva az, hogy aki fejleszteni, építeni akar,
megtegye. De ezt csak úgy teheti meg, ha
máshol segít az energiatakarékosság fokozásában. Így pl. a szegényebb emberek
lakásának a hőszigetelésében. Ez az elv a
gyakorlatban is megvalósítaná a közös
teherviselést. Ezt az elvet a “kevesebből
jobbat” elvnek is lehet nevezni.
Egy bölcs mondás szerint, csak egy dolog
állandó, ez pedig a változás.
Tudjuk, hogy eddigi környezetszennyezésünk hatásait el kell viselnünk.

Klímaváltozás biztosan lesz, sőt már van
is (lásd a forró nyarunk, bangladesi vihar
stb.)
Tudom, és bízom abban, hogy mindenki
maga dönti el azt, mit csinál a jövőben.
Ehhez egy pár döntést segítő kérdést
szeretnék adni:
- Mi az érdeked? Vannak-e hosszú távú
erdekeid?
- Mit gondolsz, hogyan alkalmazkodsz
az elkövetkező évek időjárási változásaihoz?
- Mit fogsz enni, ha nem hoznak
termést a növények?
- Megéri-e Neked a klímaváltozás
kérdésével foglalkozni, és megtalálni
a szövetségeseket?
- Vagy élni kell a mának, és utánunk a
vízözön? Ez is egy nézőpont.
Aki szeretne velünk dolgozni, vagy
segíteni nekünk abban, hogy a
klímaváltozás elleni érdekek a legerősebbek legyenek, sokféleképpen
segíthet:
- Beléphet az Egyesület tagjai közé,
- Önkéntes munkával segíthet abban,
hogy a munkánk eredményes legyen.
Pl. most aláírásokat gyűjtünk azért,
hogy a kormány hathatós intézkedéseket hozzon a klímaváltozás ellen.
- Pénzadománnyal támogathatja munkánkat. Bármekkora támogatásnak
örülünk, mert minden forint számít.
Nem mindegy ugyanis, hogy a munkánk nagy részét olyan tevékenységekkel kell töltenünk, ami a megélhetésünket biztosítja, vagy olyannal, ami a
közös céljainkhoz visz közelebb. Az
áramszámlát és a munkabéreket nekünk is ki kell fizetni, mint mindenki
másnak.
- Szövetségesünk lehet különböző nyomásgyakorlási kampányainkban.
Zalatnay László

Szeméthegyeken túl...

'Nulla hulladék' tervvel a klímaváltozás ellen
A Hulladék Munkaszövetség (HuMuSz)
2007. őszén látványos akciókkal hívta fel a
figyelmet a hulladékcsökkentés és azon
belül az újrafeldolgozás fontosságára.
Magyarország - ugyanis - az Uniós
pályázati pénzek megérkeztével nagy
lehetőség előtt áll: jelentős összegeket
lehet lehívni a hulladékgazdálkodás
fejlesztésére.
A HuMuSz bízik abban, hogy sok hazai
önkormányzat ezeket a hulladékgazdálkodásra szánt összegeket olyan pályázatokon
keresztül hívja majd le, amelyek a valódi
hulladékcsökkentést, a házi komposztálást,
illetve a szelektív gyűjtést és az újrafeldolgozó kapacitások kiépülését fogják elősegíteni. Ezek a hulladékgazdálkodási módok
ugyanis anyagtakarékosság, egészségvédelem, klímavédelem és munkahelyteremtés
szempontjából is kedvezőbbek, mint az
eddigi leggyakoribb kezelési módok (az
égetés és a lerakás).

meg is jelentek. Az önkormányzatok ebből
támogatást nyerhetnek településük hulladékgazdálkodásuk fejlesztéséhez.
A HuMuSz egy 'nulla hulladék' ('zero
waste') útmutató elkészítésével valamint a www.onkormanyzat.humusz.hu
weboldal összeállításával kívánja segíteni az önkormányzatokat ebben a
munkában.
Az említett honlapon az önkormányzatok
11 európai ország hulladékcsökkentő
programjaiból szemlézhetnek egy keresőrendszer segítségével. Ezek a példák ötletet
adhatnak hazai projektek elindításához.
Az útmutató egy átfogó leírás a külföldön
már ismert 'nulla hulladék' (zero waste)
megközelítés elemeiről: a komposztálásról,
az újrahasználatról, a zöld közbeszerzésről,
a differenciált szemétdíjról és a szelektív
gyűjtésről. A kiadvány egy hazai (Tura) és
egy szlovákiai (Tótmegyer/Palárikovo)
esettanulmányt is közöl.

Az első hulladékgazdálkodással kapcsolatos uniós pályázati kiírások (KEOP) már További információk:
www.humusz.hu

Belefulladunk? - hulladékos oktatócsomag
Megjelent a HuMuSz oktatócsomagjának 2. átdolgozott kiadása, mely a 10-18 éves
korosztály oktatásához nyújt segítséget a pedagógusoknak. A kiadvány többek között
foglalkozik a reklám-fogyasztás-hulladék összefüggéseivel, a hulladékkezelés lehetséges
módjaival, valamint az egyes anyagfajták hasznosíthatóságának lehetőségeivel.
Az oktatócsomag nagy hangsúlyt fektet a szemléleti háttér bemutatására, valamint
bővelkedik mindenki által könnyen megvalósítható környezetvédelmi ötletekben. A
közel 150 oldalas oktatóanyag, az elméleti részek után sok-sok feladattal segíti a témák
órai feldolgozását. A kapcsos kiadványból a feladatlapok könnyen kivehetőek és
fénymásolhatóak. A kiadvány hasznos segítséget nyújthat tanórák, szakkörök,
témanapok szervezéséhez.
A reklám-fogyasztás-hulladék témakörének tanításához ajánljuk még Mi lesz a szeméttel? című Oktató CD-nket és Szemét egy Film című videónkat (A CD-n megtalálható
a Film is.) A kiadványok megvásárolhatóak, vagy megrendelhetőek a Humusz Házban:
1111 Bp, Saru u. 11. Tel: 1/386-2648, e-mail: humusz@humusz.hu
Az oktatócsomag ára: 3 600 Ft
Az oktatócsomag ára CD-vel együtt: 4 500 Ft
Az oktatócsomag ára Filmmel együtt: 4 200 Ft
Az oktatócsomag ára CD-vel és Filmmel együtt: 5 100 Ft
Földesi Dóra (Dorka)
Oktatási programvezető
HuMuSz Ház - Interaktív játszóház, tanösvény és tanácsadó iroda
1111. Budapest, Saru u. 11. (1)386-2648
www.humusz.hu

Advent

Karácsonyi morzsák
Karácsonyra készülve szeretnénk egy
kis kedvet csinálni ahhoz, hogy az ünnep várása is lehetőleg természetközeli
módon teljen.
Néhány ötlettel remélhetőleg lendületet
adunk a kreativitáshoz, további ötletekhez, a
saját készítésű díszek megalkotásához. A
fogyasztói kultúra „vívmányai” helyett
részesítsük előnyben saját fantáziánkat, a
közös munkát, hogy egyedibbé és hangulatosabbá tegyük otthonunkat, munkahelyünket.

Díszek
A kertből, erdőből számtalan természetes
anyagot gyűjthetünk: kis piros almát,
mogyorót, diót, mákgubót, bogáncsot,
magvakat, tobozokat, csipkebogyót és
egyéb terméseket használhatunk dísztárgyak készítéséhez, akár natúr, akár festett
állapotban. Gabonából, napraforgóból, tarka babszemekből, száraz borsóból, mákszemekből, almamagból filcre, kartonra vagy
fadarabra különböző figurákat, mintákat
ragaszthatunk. Gyerekeknek különösen jó
elfoglaltság. Igazán szépen mutatnak a
szalmafigurák is.
Élmény lesz a gyerekekkel hagyományos
(nem mikrós!) módon pattogatott kukoricát
készíteni, melyeket felfűzve szép füzéreket
készíthetünk.

Étel-ital-egészség
Régi finom és egészséges édesség a sült
alma, amely a kivájt közepébe kerülő vajdarabkával és őrölt fahéjjal sülés közben
ínycsiklandó, és barátságos hangulatot
kelt.
Zamatos és egyszerű téli ital az almahéjtea: szárított almahéjat forró vízbe
teszünk, amit leszűrve így, vagy tetszés
szerint ízesítve fogyaszthatunk.
Diós és mákos beigli nélkül elképzelhetetlen a karácsony. És hogy miért
érdemes ezeket fogyasztani? A dió igen
gazdag többszörösen telítetlen zsírsavakban. Alfa-linolénsav tartalma (esszenciális zsírsav) nélkülözhetetlen a szervezet
harmonikus működéséhez, és érdemes
megemlíteni még B6 és E-vitamin tartalmát. A kis mákszemek szintén tartalmas
tápanyagraktárok, amelyek vitaminokat,
ásványi anyagokat, nyomelemeket tartalmaznak: B1 vitamint, biotint, kálciumot
és vasat találunk bennük.
Lívia

Illatok és fények
Sajnos egyre nagyobb divat fényárban úsztatni a fát, a lakást, és a kertek, erkélyek is tele
vannak mindenféle színű és formájú égősorokkal. Pedig sokkal hangulatosabb a gyertya, különösen, ha méhviaszból készül.
Boltban is kaphatunk készen, ám mi is „sodorhatunk” műlépből, vagy akár önthetünk
is figurákat (műlépet vásárolhatunk egyes
méhészektől). Finom illatot áraszt!
Süssünk mézeskalácsot! Fűszeres illattal
telik meg a ház, hetekig eláll, emellett az
egyik legszebb és legfinomabb karácsonyi
dísz, különösen, ha cukormázzal is kihangsúlyozzuk. Érdemes elkészíteni egy magvakkal díszített mézeskalács házikót, biztos,
hogy mindenki meg fogja csodálni.
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Mindennapi cserjéink

Kányabangita

8

Süvöltõ

Ezt a cserjénket valószínűleg többen
ismerik, mint gondolják. Legalábbis
díszváltozatát, no nem ezen a néven,
hanem úgy, hogy labdarózsa. Nem
mintha a vadon élő eredeti növény nem
lenne elég szép önmagában, sőt! Ideje tehát körülnéznünk a kevés kis megmaradt
természetben, mit is tud a „vörös kányafa”.
Sajnos elég sokáig kell keresgélnünk. A
kányabangita a Nyírségben mára a ritkább
cserjék közé tartozik, szerencsére a szatmári és beregi tájakon, valamint az ártér
egyes részein jobb a helyzet. Ahol viszont
jelen van, már messziről is könnyű kiszúrni, legalábbis az év megfelelő szakaszában.
Az egyik kedvező időszak május vége, a
virágzási idő. A fehér virágtányérok
könnyen megkülönböztethetők a bodzáétól (amely kb. ugyanebben az időben virít),
ugyanis a virágernyő szélén „túlméretezett” fehér meddő virágok találhatók.
Talán még ennél is feltűnőbb a növény az
őszi lombszíneződéskor, amikor messze
kirí a vörös minden árnyalatában játszó
leveleivel, de még télen is könnyű
megismerni lecsüngő ernyőben álló apró
piros csonthéjas bogyóterméseiről.
A kányabangita az Alföldön az üde nedves,
félig záródott erdőkhöz kötődik, elsősorban a magasabb árterek üde ligeterdeihez,
valamint a láperdőkhöz. Sajnos mindkét
ősi erdőtípus igen erősen megfogyatkozott, és a kányafa a megváltozott helyzethez nem igazán tudott alkalmazkodni.
Éppen ezért a Nyírségben csak szórványosan bukkan fel a sokkal gyakoribb
rekettyefűz és a kutyabenge alkotta lápcserjésekben, feltételezhetően az egykori
időszakos vízfolyásokat kísérő tölgyeserdők egyik utolsó hírmondójaként.
Maga a cserje meglehetősen nagyra (5-6
m) képes megnőni, ritkán fa alakú. Ágai
általában ívesen kihajlók, háromkaréjú
levelei a (hegyi) juharra emlékeztetők. Az
árnyékot meglehetősen jól tűri, de igazán
terebélyes példányok szabad állásban
fejlődnek ki. Viszonylag gyorsan nő, és
tőről is jól sarjad.
A kányabangita fontos gyógynövény;
ősszel vagy tavasszal gyűjtött kérgének
főzetét, vagy a belőle készített tinktúrát
használják. Elsősorban menstruációs görcsökre jó, de a méh simaizmaira gyakorolt
hatása miatt bizonyos típusú veszélyeztetett terhességnél is alkalmazzák, továbbá
a szülést követő görcsöket is kezelik vele.

Kevésbé elterjedt idegnyugtatóként való
használata, és görcsoldó hatása miatt az
asztma egyes fajtáinál is alkalmazható.
Háziszerként csak szakemberrel való
konzultáció után használjuk!
Rendkívül dekoratív átlátszó piros
bogyóinak felhasználása is érdekes. A
savanykás termések erős, kellemetlen vajsavszagot árasztanak, és nyers fogyasztásuk egyébként is megárthat (hányást,
gyomorrontást okozhat). Ennek ellenére
egyes északi és szibériai népek fogyasztják,
ami kiemelkedően magas C-vitamintartalma miatt nem véletlen. Skandináv és
angolszász területeken a vörös termésű
tőzegáfonya helyettesítésére is használják,
pikáns befőttet, gyümölcszselét készítenek belőle (főzés hatására ártalmas anyagai nagyrészt lebomlanak). Érdemes
esetleg idehaza is megpróbálkozni vele…
Természetesen mint mindenfajta gyümölcsből, a kányabangita bogyóiból is
lehet pálinkát készíteni, legalábbis
Szibériában egykoron ez előfordult.
Faanyaga kemény, finom szövetű, ennek
ellenére nem jellemző a faipari felhasználása. Ágaiból nyársat, ostornyelet, pipaszárat, készítenek, hajlékony fiatal vesszeit
gúzsnak, huroknak használják.
Terméséből egykor piros festéket nyertek,
a megszárított bogyókból pedig fekete
tintát készítettek.
A természetbarát kertben már csak szépsége miatt is helyet érdemel. Ha tehetjük, a
nemesített labdarózsa helyett (amely
meddő virágai miatt nem érlel termést)
inkább a vad alakot telepítsük. Az egész
télen át pirosan virító bogyók nem csak
kellemes színfoltot jelentenek, hanem a
madaraknak is táplálékot nyújtanak
(főként tél végén csipegetik, mikor a
kellemetlen vajsavszag elmúlik). Számos
lepkeféle is (főként bagolypillék) fejlődik
rajta, és virágait is számos rovar látogatja.
A kányabangita legegyszerűbben fás
dugványokkal szaporítható. Legszebben
nedves (de nem szikes) területeken fejlődik, ám több-kevesebb sikerrel próbálkozhatunk a száraz, rossz vízháztartású talajok kivételével többféle termőhelyen is.
Mivel ritkuló fajról van szó, és élőhelyei
főként a Nyírségben erősen veszélyeztetettek, mindenképpen tartozunk azzal a
gesztussal a természetnek, hogy házunk
táján helyet szorítunk számára. A vörös
kányafa szépségével meghálálja!
Dr. Szigetvári Csaba

Jártunkban

EZ IS ÚJRAHASZNOSÍTÁS
Az újrahasznosítás korunk találmánya.
Szükségességét a felfokozott, sokszor
felesleges túltermelés, az alapanyagok
pazarló használása teszi elengedhetetlenné. Vannak klasszikus példák, mint a
papír, a csomagolóanyagok stb., ezekről
gyakorlatilag napi rendszerességgel hallhatunk.
Létezik azonban merőben más típusú
újrahasznosítás is. A Nagyecseden található Füvészkert és Vadállatmenhely
kiváló példa erre.
Szervezetünk - akkor még baráti társaságként - tíz éve kezdte meg a Füvészkert
kialakítását. Ez lett első újrahasznosítási
programunk, mivel bármilyen furcsa is, az
Arborétumot egy szeméttelep eltüntetése
céljából létesítettük. Az általános iskola
hátsó kertjében évek óta gyűlt az építkezési
törmelék, benne üvegdarabokkal, de volt itt
konyhai hulladék is. A terület jelentős
részére az egykori szénkazánok salakja, és a
szénpor lett lerakva. Ráadásul mindezek
közepén egy több helyen nyitott szennyvízderítő is volt. Ezek összessége fokozott balesetveszélyt és szennyező forrást jelentett.
Mivel a hulladék nagy részének elszállítása
nem volt megoldható, és nem jelentett
potenciális veszélyt a talajra, illetve a
talajvízre, némi homokborítás után elkezdtük a terület beültetését.
Alapvetően a hazai közösségek fásszárúit
akartuk bemutatni, ezért kialakítottunk
síkvidéki, hegyi, vízparti és sziklás zónákat.
A szikla kialakításához alapnak a talált
építkezési törmeléket használtuk.
Szerencsés véletlen folytán találtunk egy
működőképes artézi forrást, így kiegészültünk két tóval is, melyeket a forrás egy kis
patakon keresztül lát el vízzel.

A szennyvízderítő jó alapul szolgált
üvegházunkhoz, mivel az egy méter
ráhordott talaj alatt üreg volt, így nem
volt talaj-fagy. Egyébként a használt
„talaj” nagy része szénpor, amit kifejezetten szeretnek a növények. Ezt jelzi,
hogy számos érzékeny faj virágzik és
terem is benne (pl.: Banán).
Az így kialakított arborétum segítette az
iskolai és óvodai oktatást, valamint jó
ötleteket adott számos magán és városi
kerthez is.
Következő újrahasznosítási munkánk a
terület szélén található romos raktárakat
célozta meg. A háromhelyiséges épületet
felújítottuk a településen kért ablakok- A kezdetek…
ból, bútorokból, szőnyegekből. A festésekhez, kőműves- és asztalosmunkákhoz
jelentős lakossági segítséget kaptunk.
Így sikerült kialakítanunk egy természetismereti és környezetvédelmi labort,
melynek felszerelését főleg a régi gimnázium leselejtezett és kidobott dolgaiból
szedtük össze.
Ekkor más Egyesület voltunk, így némi
pályázati pénz is sikerült beleforgatni
munkákba.
Egy másik helyiségben olyan állatokat
tartottunk, illetve mutattunk be, akik az
úgynevezett „díszállat” kategóriába
esnek. Ezek főleg mások által megunt
jószágok voltak.
2000-ben a harmadik helyiség is hasznosításra került, itt van az „Emlékezés
Csíkországra” című kiállításunk, mely az
Ecsedi-lápot mutatja be.
...folytatás a 12. oldalon...

Közel kétszáz fás növényt ültettünk be. Az
volt az általános nézet, hogy - mivel gyakorlatilag nem volt igazi talaj alattuk,- el fognak
pusztulni. Ezt az ültetés során komposzt
használatával igyekeztünk kivédeni.
Tervünk bevált, hiszen a növények a mai
napig élnek, bár némelyiket különböző
okokból kicseréltük.
A gyepszintre jellemző csalán és más gyom
a rendszeres nyírás hatására egy év alatt
gyeppé vált.
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Közeli helyeken...
...folytatás a 9 oldalról.

Az utolsó, és egyben legnagyobb újrahasznosításunk egy, az Önkormányzat által
nekünk adott kazánház és széntároló
felújítása volt. Itt kerültek optimális
elhelyezésre állataink és egy Pálmaház.
Ráadásul bővülhettünk egy vizesblokkal is.
Az előzetes költségvetési terv szerint a
tervezett átalakítások 3.500.000.- Ft-ba
kerültek volna. Mivel pénzünk nem volt,
némi meditálás után hozzákezdtünk a
munkákhoz. Kissé ugyan ijesztő volt a több
teherautónyi vashulladék és - nagyjából 30
mázsa - szénpor. Szerencsére a szénpor
nagy részétől megszabadultunk, a vasanyag
pedig be lett dolgozva, teraszok, lépcsők és
korlátok váza lett belőle.
A helyiségekben felhalmozott, selejtes
iskolai asztalok adták a terráriumok alapját
és az álmennyezet vázát. A legnagyobb
költségű üvegek a nyíregyházi jósavárosi
nyílászáró felújításokból kerültek ki.
Összességében elmondható, hogy mindent,
amit találtunk és kaptunk, bedolgoztunk.
Így a végső elszámolásnál kiderült, hogy bár több fejlesztésre került sor a tervezettnél- az egész kijött 350.000.- Ft kézpénzből
és hozzávetőleg 280.000.- Ft-nyi kapott
anyagból és munkából (lakossági adományok).
Megjegyzem, mindenki, aki látta, hogy
miből akarunk kialakítani bemutatóhelyeket, érdeklődő kíváncsisággal segítette
munkánkat.
A Füvészkertben van még két sajátságos “újrahasznosítás”.
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A másik tevékenység kertészeti jellegű.
Látogatóink, vagy ismerőseik sokszor
kérnek tanácsokat kertjük kialakításához,
és az is előfordul, hogy a kivitelezésre is
felkérnek minket.
Így terjeszteni tudjuk azon nézetünket,
hogy ha már van több száz csodálatos
hazai fánk és bokrunk, ne használjunk
idegen fajokat. Sokszor tesznek tönkre
öreg kerteket, amikor helyreállítás helyett
letarolják, majd az előírt négy centis
gyeppel, sorban álló tujákkal és minél
színesebb kövekkel rakják tele. (nem beszélve a 10m2-es tavakon átívelő hidacskákról, szökőkutakról stb.) Jellemzőek az
olyan a közparkok is, ahol csak távoli
tájak növényei vannak.
Az általunk kezelt, vagy kialakított parkokkal, kertekkel szeretnénk elterjeszteni
valódi természeti környezetünk újrahasznosítását.
Szervezetünk a szegény egyesületekhez
tartozik. Bevételeink kicsik és kiszámíthatatlanok. Ugyanakkor ez lehet egyik
legnagyobb erőségünk, mivel így rá vagyunk utalva magunkra és segítőinkre.
Ha valamit kitalálunk, azt meg kell
csinálnunk, mert megvenni nem tudjuk.
Ezáltal leszünk részei az általunk alakított környezetnek, mint ahogy az is a
részünkké válik.
Valaha az ember is úgy élt a természetben, hogy folyamatosan használta azt,
anélkül, hogy jelentős kárt okozott volna
benne. Ma fontos, hogy újragondoljuk
hozzáállásunkat környezetünkhöz.
Próbáljunk meg újra hozzáérni a valódi
világhoz, ami ezáltal a miénk lesz, és így
talán felelősséget is fogunk érezni iránta.
Lássuk be, hogy a félkész és kész dolgok
lehetnek praktikusak, de sokszor elszakítanak az alkotás örömétől, elidegenítenek azoktól az alapoktól, melyek évezredek óta éltetnek minket.
Végezetül gondoljunk bele, ha saját céljaink elérése érdekében - melyet saját
agyunk gondolt ki - saját kezünket használjuk, gyakorlatilag önmagunkat is újrahasznosítjuk. Mi lehet ennél fontosabb?

Az egyik az állatokhoz kapcsolódik. A
nálunk látható jószágok túlnyomó része
elkobzott, kidobott, megunt egyed (akár
jelzésértékű is lehet, hogy a megunt állatok
egy volt szeméttelepre kerülnek!)
Amellett, hogy igyekszünk optimális
feltételek mellett tartani őket, fontos részei
szemléletformálási tevékenységünknek.
Talán furcsának tűnik, de velük igyekszünk
küzdeni a divatként terjedő „díszállat” tartás
ellen. Látogatóinknak és különböző helyszíneken tartott előadásainkon elmondjuk
sorsukat, valós igényeiket, a kereskedelem
kegyetlenségeit és a megunt állatok kidobásának veszélyeit.
Somlai Tibor
Nagyon sokan megdöbbennek azon, hogy
milyen keveset tudnak az általuk tartott A nagyecsedi Füvészkert minden látogaélőlényről, és hogy ezzel mit okozhatnak tót szívesen vár, és minden kidobott,
vagy megunt (nem házi) állatot befogad.
szeretetük tárgyának.
Elérhetőség: 06/20-937-3651

Természetvédelem a mindennapokban

Mit tettünk 2007-ben a Nyírségi lápok védelmében
A nyírségi táj egykor igen gazdag és változatos élővilágának utolsó hírmondói
közé tartoznak a lápok. Ez a sajátos
élőhelytípus a homokbuckák közötti mélyedésekben, völgyekben jött létre, ahol a
környező területek talajvize összefolyik, és
az év nagy részében vízborítás, a magasabb
térszintekhez képest hűvösebb-párásabb
klíma, valamint tőzeges talaj jellemző.
A lápterületek nagyon sok ritka, védett
fajnak és különleges növénytársulásnak
adnak otthont, mivel a lápok sajátos hűvöspárás mikroklímájában az évezredekkel
ezelőtti hidegebb időszakok jellemző növényei és állatai a mai napig fenn tudtak
maradni. Az Ifjú Botanikusok Baráti Köre
és az E-misszió Egyesület kutatásai az
ezredforduló környékén védett és fokozottan védett fajok (réti angyalgyökér, pompás
kosbor, tőzegpáfrány, fehér zászpa, buglyos
szegfű, stb.) számos, korábban ismeretlen
lápi élőhelyét tárták fel. Az elmúlt évszázadok fokozódó természeti erőforrás-felélése
a lápokat viszonylag kevésbé érintette,
hiszen szántóföldi gazdálkodásra, beépítésre, erdőgazdálkodásra ezek a területek nem
alkalmasak. Mindazonáltal a lecsapolások, a
belvízmentesítések okozta talajvízszintcsökkenés, a hagyományos kaszáló- és legelőgazdálkodás visszaszorulása, a tájidegen
özöngyomok terjedése, és a környező szántókról érkező tápanyag- és vegyszerszenynyezés miatt lápjaink az elmúlt évtizedekben pusztulásnak indultak.
Az E-misszió Egyesület és pályázati partnerei ezeknek a lápoknak
kiemelten a
fokozottan védett, Európai Közösségi
jelentőségű réti angyalgyökér (Angelica
palustris) védelmében 2002 és 2006 között
az EU LIFE pályázata keretében komplex
tevékenységeket folytattak. Ennek során
számos lápterület került természetvédelmi
vagyonkezelésbe, elkészültek a természetvédelmi kezelési tervek, megállapodások
születtek a helyi gazdálkodókkal a védett
értékeket figyelembe vevő területhasználat
érdekében, illetve egyes konkrét kezelések is
megindultak. A védett növényfajok monitorozását az Ifjú Botanikusok Baráti Köre
végezte.

A LIFE pályázat lezárása után nyilvánvalóan számos feladat vár még ránk: kívánatos
volna, hogy a helyi lakosság, elsősorban a
fiatalok is jobban megismerjék környezetük
különleges értékeit, valamint az, hogy a
területek kezelésébe minél több természetet
szerető ember bevonásra kerüljön. Szükség
van továbbá olyan beavatkozások végrehajtására, amelyeket gazdasági alapon nem
lehet megszervezni, és folytatni szükséges a
védett fajok monitoringját is.
Ezeknek a feladatoknak a végrehajtására,
vagy legalábbis megkezdésére az Ifjú
Botanikusok Baráti Köre 2007-ben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
pályázatának támogatásával számos tevékenységet szervezett.
Tavasszal környékbeli iskolák tanulóit
vittük rendhagyó biológiaórára a lakóhelyük
közelében lévő lápokra. A néha kalandos
kirándulások során a lápi élővilág megismertetése mellett valódi élményt sikerült
szerezni az iskolásoknak.
Az év során havi rendszerességgel bejártuk
a célterületeket, és dokumentáltuk a védett
növények mennyiségét.
A legizgalmasabb tevékenységek azonban
most ősszel indultak el, amikor az élővilág
nyugovóra tért. Október végén és november folyamán önkéntesek bevonásával
megkezdtük az erősen becserjésedett
lápterületek „megtisztítását”. A tájidegen,
valamint a nemkívánatos helyen előrenyomuló őshonos cserjéket kézi erővel: baltával, fűrésszel, ágvágóval távolítottuk el. Erre
ott volt szükség, ahol az elmúlt 10-20 évben
felhagytak a kaszálással és legeltetéssel, és a
terjedő cserjefajok veszélyeztették a védett
lápi fajokat. Gyakorlatilag belekóstolhattunk abba, hogyan dolgoztak őseink az
elmúlt évszázadok rét- és legelőtisztításai
során. Az irtással egyidőben a lápi és
szántóterületek határára védő fa- és cserjesor telepítésébe kezdtünk a felhasználható
fás dugványokkal. A munka fárasztó, de
igen élvezetes volt.
Sajnos - vagy szerencsére - bőven maradt
még tennivaló.
Dr. Szigetvári Csaba

Amennyiben szívesen bekapcsolódna a nyírségi lápokon végzett gyakorlati tevékenységeinkbe,
keresse Szigetvári Csaba munkatársunkat (sz_csaba@zpok.hu, 06-20-512-33-11).
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Röpülj madár...

Véget ért a IX. Barabási madárvonulás-kutató és gyûrûzõ
Az idei évben az eddigi évek költségeinek
2007. augusztus 11. és október 27. között
tábor
harmadából kellett megszerveznünk a tábort,
rendeztük meg a Kaszonyi-hegyen a nagy
hagyományokkal rendelkező madárvonuláskutató és gyűrűző táborunkat.
A tábor 11 hete alatt 60 faj 5780 egyede
került megfogásra, amiből 5071 kapott
gyűrűt, a többi visszafogás volt. Idén is
vörösbegyből gyűrűztük a legnagyobb menynyiséget, 1431 példányt. A második helyen
ismét a barátposzáta végzett 1202 példánynyal, harmadik helyen pedig nagy meglepetésre a fekete rigó 487 példánnyal. Ennyire jó
rigós évünk még soha nem volt a tábor történetében. Énekes rigóból 370 példányt, szőlőrigóból pedig 12 példányt sikerült gyűrűzni.
Továbbá az is érdekes volt, hogy a tábor
végéig nem fogtunk fenyőrigót és fenyőpintyet. Több érdekes vagy ritkán fogott faj is
volt az idén, mint a hamvas küllő, a gyurgyalag, a vadgerle, a nagy őrgébics vagy az erdei
szalonka. Az utolsó héten ismét sikerült egy
ritka szibériai kóborlót fognunk, egy
királyfüzikét, amely a 7. magyarországi adata
volt a fajnak és a 3. gyűrűzése (2000, 2006,
2007) a hegyen.
A táborban 8 gyűrűző dolgozott (Barczánfalvi Péter, Hegedűs Dani, Inántsy Pap
Sándor, Juhász Rita, Kiss Dorottya, Petrilláné
Bartha Enikő, Szász Előd, Török Hunor
Attila) és több mint 150 ember fordult meg
segítőként vagy látogatóként, akiknek ezúton
is köszönjük részvételüket és segítségüket.
Az előző években pályázatokból oldottuk
meg a tábor működtetését, az idei évre ezek a
források elapadtak. A táborban végzett több
éves munkánk folytatása veszélybe került.

ezt az összeget a tábor társszervezője, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Természetvédelmi Alapítvány ajánlotta fel.
Adománygyűjtésbe kezdtünk, hogy biztosítani tudjuk a tábor működtetését és az
önkéntes segítők étkeztetését. Több helyről
kaptunk adományokat, konyhai és tábori
felszereléseket a Lorid Kft.-től Hajdúböszörményből, konzerveket a barabási Coop Mini
Élelmiszerbolttól, zöldségeket Szilágyi Zsolt
családjától és Szigetvári Csabától. Több
látogatótól, résztvevőtől pedig kisebbnagyobb pénzadományt is kaptunk.
Mindenkinek nagyon köszönjük az adományokat, támogatásokat! A jelenlegi pénzügyi helyzetet figyelembe véve jövőre
nem tudjuk megrendezni a tábort az
adományok és támogatások nélkül. Ezért
kérjük, aki teheti, segítsen, mert minden
támogatás nagyon sokat jelent. Az adományokat hálók vásárlására, a tábor fenntartására, az önkéntesek étkeztetésére kívánjuk
felhasználni.
Számlaszámunk:
11744003-20314051-00000000 (OTP)
- a közlemény rovatba kérjük, írják be:
Barabás
Ha pedig valaki önkéntes munkájával kívánja
segíteni a tábor munkáját, várjuk jelentkezését nem csak a tábor ideje alatt, hanem akár
most a tél folyamán is az adatok feldolgozásához.
Török Hunor Attila

* KÖNYVAJÁNLÓ
* * * * * *- Kovács
* * *Zsolt:
* *Farkasok
* * * a *Kárpát-medencében
* * * * * * *
"A farkas természetének, környezethez való viszonyának és hazai állományának bemutatása
csak egy része a könyvnek. Megpróbáltam leírni az egyszerű nép és a farkas viszonyát is,
ismertetni, hogyan váltak be az egyes vadászati módszerek, milyen furfangos csapdákat eszelt
ki vagy vett át külföldről a jobbágyság, a parasztság. Írok azokról a vadászati módszerekről,
amelyekkel évszázadokon át pusztították és sajnos pusztítják ezt a nemes ragadozót.
Igyekeztem bemutatni, honnan is származik a farkasgyűlölet, miért lett ez a vad a gonoszság,
mohóság és szexuális étvágy megtestesítője. Elkalandozom egy kicsit az elmúlt évezredekben,
évszázadokban, hogy végül leírhassam, miképp tudott és tud együtt élni a világ egyik
legpompásabb, félreismert ragadozója és a Föld vélt ura, a Homo sapiens.”
(Részlet a szerző előszavából)
Kiadó: CORVINA; Terjedelem: 112;
Kiadás éve: 2007; Bolti ár: 1600 Ft

Rontják a levegõt

“Hegyalja” kapuja
Az épülő szalmatüzelésű erőmű ellen tüntettek Szerencsen
Szőlészek, borászok, környezetvédők, gazdák és civil szervezetek képviselői protestáltak
szombaton Szerencsen, a város határában lévő iparterületen felépítendő szalmatüzelésű
erőmű ellen. A mintegy kétszáz résztvevő szerint az ipari létesítmény nagyban
befolyásolhatja a borvidék, a világörökségi címet birtokló térség hazai és nemzetközi megítélését. Szerencs Tokaj-hegyalja kapuja, a kapu őrének, Szerencs városának ezzel nem csak szerepe, hanem felelőssége is van.
(MTI)
“... Szerepe és felelőssége abban áll, mint
minden kapuőrnek, hogy őrizze kapun
belüli értékeit, azokat védje meg, eressze
be azokat, akik azt gazdagítják, tartsa távol
azokat, akik azt rombolják.
Hát ezt a szerepet tévesztette el Szerencs
városa és feledkezett meg felelősségéről
akkor, amikor helyet kínált egy olyan ipari
létesítménynek, ami térségének környezetét súlyosan veszélyezteti.
Ez a veszélyeztetés nem abban a provinciálisan és demagóg módon leegyszerűsített
értelmezésben van, hogy a tervezett hőerőmű szennyezi, vagy nem szennyezi a
levegőt, van-e káros emissziója, mennyi és
milyen. Nem is abban, hogy évi hány ezer
kamion robog majd keresztül Hegyalja
szőlődombjai között, szalmát szállítva
onnan, ahol szalma van, de erőmű nincs,
oda, ahol erőmű van, de szalma nincs.
Viszont van (még) szőlő és van (még) bor.
Hát ez a szőlő és ez a bor van most súlyosan veszélyeztetve ezzel a tervezett hőerőművel.
A veszély abban áll ugyanis, hogy egy
világszerte ismert és híres bor, mint
biológiailag természetes képződmény (és
nem ipari termék, mint a sör) rendkívül
kényes anyagi lény és szubjektív fogalom.
Kényességének sokkal kisebb részét viseli
anyagi entitása (amennyiben ezt a részt
veszélyezteti az emisszió), jóval nagyobb
részét képezi hírnevének érzékenysége.

Amennyiben ez utóbbi sérül, annak azonnal gazdaságilag hátrányos hatása keletkezik.
Márpedig a hírnév, mint tudjuk, szubjektív
fogalom, felépítéséhez, elfogadtatásához
hosszú idő szükséges, amit Tokaj-hegyalja
szőlő- és bortermelő polgárai 400 éven át
sikeresen megteremtettek.
Hát ezt a hírnevet rombolja le a tervezett
hőerőmű puszta léte is (és kezdi ki már a
tervezés gondolata is) és ez az, ami visszafordíthatatlan károsodást okoz a környezetben. Mert környezeten nemcsak a természeti-földrajzi környezet állapotát kell érteni,
hanem az emberi, szellemi, értelmi és
érzelmi, sőt ez esetben a gazdasági
környezetét is.
És ez az, amiről Szerencs városa megfeledkezett, vagy nem ismert fel.
Szerencs városának polgármestere 133
feltételezett munkahely reményében, szűk
városi önérdekből kész lenne feláldozni azt
a hírnevet és elismerést, amit Tokaj-hegyalja
polgárai szorgalmas munkájukkal, szakértelmükkel, sőt, sokszor nélkülözéseikkel és
szenvedéseikkel, az elmúlt évszázadok
során boraikkal szereztek.
Ezt az értékrombolást pedig az értékteremtők unokái, akik ezt a 400 éves történelmi
értéket ma is gondozzák és őrzik, nem
fogják beengedni Tokaj-hegyalja szimbolikus Kapuján.”
Részlet Kuthi Csaba, a Történelmi Borút Egyesület elnökének felszólalásából

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Egy zen történet - Antoni De Mello-tól

Azt mondják, a Zen-mester, Bankei, semmiféle irányzatot sem alapított. Sokat munkálkodott, de
tanítványok nem maradtak utána. Olyan volt mint a madár, melynek a repülése semmi nyomot nem hagy
az égen.
Azt mondták róla: ha az erdőbe ment, a fűszálak meg sem rezdültek. Ha vízbe lépett, az még csak nem is
fodrozódott.
Nem terhelte meg a földet. Egyetlen vakmerő tettet, hódítást, nagy teljesítményt vagy lelkiséget sem lehet
ahhoz hasonlítani, ha nem terheljük meg a Földet.
(Az idézet a Szárnyalás c. könyvéből való.)
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Reuma

Magyarország a Parlament elõtt: KlíMAvédelmet!
Festményekből kirakott hatalmas,
Magyarországot ábrázoló térképpel
fedte le a Parlament előtti teret a Magyar
Természetvédők Szövetsége november 9én, pénteken. A KlíMAvédelmet! kampány záróakcióján a természetvédők
radikális éghajlatvédelmi stratégiát
sürgettek.
Mozgalmas klíma kampány zárult a Parlament előtt pénteken, hasonlóan mozgalmasan. Az egész délelőtt folyamatosan zuhogó
esőben az ország minden tájáról érkező
100(!) aktivistánk varázsolt hatalmas Magyarország-térképet a Parlament elé.
A regionális zöldszervezetekkel és budapesti
önkénteseinkkel együtt szerveztünk 27
városban összesen 75 KlíMAvédelmet! kampány akciónapot. Az E-misszió Természetés Környezetvédelmi Egyesület jóvoltából a
Hegyalja Fesztiválon és a zánkai BalaTone
fesztiválon is részt lehetett venni a kampányban. Így gyűjtöttük össze az 1500 lakossági klíma-üzenetet, amelyből kirakhattuk a
25 x 15 méteres színpompás mozaikot.
A 40 x 40 cm-es falapokból alig másfél óra
alatt felépítettük a térképet. A 27 város
helyén - köztük Nyíregyháza és Tokaj - egyegy kitartó helyi aktivista állt, a település
névtáblájával a kezében. Az összképet a
hatalmas KlíMAvédelmet! kampány transzparens fogta keretbe. Déltájban megérkezett
a
További kosaras autó, amelyről a sajtó és az
érdeklődők 20 méter magasból örökíthették
információk: meg a látványt. A hivatalos program
www.mtvsz.hu keretében délben az MTVSZ átadta a készülő
Nemzeti Éghajlatvédelmi Stratégiához
(NÉS) készített véleményét és az ezt
összefoglaló 10 pontos petíciót Szili Katalin
házelnöknek, Fodor Gábor környezetvédelmi miniszternek és az öt parlamenti
párt magasrangú képviselőinek.
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Mi volt a kampány célja? A 63 zöldszervezet
által támogatott petíció és a látványos, a
lakosság közös klíma-üzeneteiből összeálló
Magyarország-mozaik ugyanazt fejezte ki: a
magyar állampolgárok sürgős, határozott
lépéseket várnak a döntéshozóktól az éghajlat védelme érdekében, erős klímastratégiát
követelnek. A petícióban levő alapelveket,
üzeneteket a lakosság is megismerhette
akciónapjainkon és eddig közel tízezren

támogatták aláírásukkal. (Ön is csatlakozhat:
www.klimavedelmet.hu)
Örömmel látjuk, hogy egyre többen
ébrednek rá: radikális változtatásokra és
radikális klímastratégiára van szükség. Az
éghajlatváltozás nem technikai-technológiai
probléma, az üvegházgázok kibocsátása csak
a felszín. Egyedül a gyökeres okok, a társadalmi értékrendek és a pazarló termelésifogyasztási struktúrák alapvető megváltoztatásával vehetjük fel a harcot az éghajlatváltozással szemben. Az MTVSZ ezt régóta
képviseli.
A szükséges szerkezetváltást egy egyértelmű
irányt mutató stratégia elindíthatja, sőt, feladata is elindítani. Ezért segíti rendszeresen az
MTVSZ a NÉS folyamatát javaslataival, a
többi zöldszervezettel is egyeztetve.
A szerkezetváltás nehéznek tűnhet, de
kivitelezhető: javaslataink szerint hatékony
közgazdasági eszközökkel, amelyekkel
elérhető a teljes társadalmi energiafelhasználás tényleges csökkentése. A stratégia
tűzze ki célul, hogy évi 1%-kal csökkenjen a
teljes energiafelhasználás az országban (az
OECD-ben ez most átlag 1,1%), így végre
valóban mérsékelhetjük a környezet
terhelését. Legfőbb ideje, hiszen ma 1,3
bolygónyi erőforrást használunk.
A 75 kampány akciónap során több tízezer
emberrel találkoztunk szerte az országban.
Tapasztaltuk, hogy a legtöbben nyitottak az
életmód-változtatásra, hogy visszafogjuk az
energiapazarlást és éghajlat-tudatosabban
éljünk. Azonban az emberek zöme azt is
kifejezte: jóval nagyobb elkötelezettséget vár
a döntéshozóktól, kevés az eddigi lépés.
Teremtsék meg a jogszabályi és közgazdasági
kereteket ahhoz, hogy Magyarországon az
emberek ösztönözve legyenek a környezettudatos életmódra való áttérésre. Lásd
lakossági és közösségi energiatakarékossági
beruházások megfelelő támogatása, megújuló energiaforrások árképzése, engedélyezési
folyamatok. Igazuk van. Ugyanígy kellene
ösztönözni az ipar és a többi szektor energiafelhasználásának csökkentését, egységesen.
Mindenki vegye ki a részét, tegye meg a
részét.
Botár Alexa, MTVSZ,
A KlíMavédelmet! kampány országos koordinátora
Fotók: Molnár Antal és Bojtos Ferenc

Oktondi
A KÖRNYEZETVÉDELMI TÁBOR (élménybeszámoló)
2007. július 4-én indult a környezetvédelmi
tábor Márokpapira, ahol sok érdekes
dologgal találkoztunk. 15 gyerek és 1 tanár
néni indult el a nagy kirándulásra.
Első este egy gyönyörű esti csillagnézésen
voltunk, ahonnan egy nagy kukoricáson át
vezetett vissza az út a táborban. Másnap
lehetett enni szöcskét fabatkáért (azt kellett
gyűjteni a csapatoknak). Ez a téglási fiúknak
nem volt kihívás. Nagyon ügyesen és bátran
álltak a feladathoz (nem mindenki). A
lányokra más feladat várt. Nekik BÉKÁT
kellet csókolniuk. Ezt is, mint mindent, fabatkáért lehetett tenni. Erre a feladatra csak
egy lány volt képes. Este szalmacsata volt. A
csatának azért lett vége, mert jött a vacsora.
Mindenki szalmásan ült le enni.
Másnap hosszú utunk volt egy hegyre, ahol
éhesen néztük a finom gyümölcsöket. Azt
nem tagadjuk, hogy egy párat meg is
kóstoltunk mert nem tudtunk ellenállni
nekik; nagyon finomak voltak. A hegyen a táj
gyönyörű volt, látni lehetett a határt is.

Zömökről, a szörnyről. Ő csak lányokat
eszik. Este négy lány sehogy sem bírt
elaludni. Egész este nevettünk.
Másnap semmi nagy túra, semmi: “Készülj, mert megyünk!” Csak egy helyre
mentünk. SZÁMHÁBORÚZNI. Kék és
piros csapatok voltak. Nagyon sokat
nevettünk, mire kiesett az utolsó ember
is, de elsőnek a pirosak nyertek. Másodjára már a kékek.
A következő feladat az volt, hogy növényeket kellett keresni. Hát nem sok
mindenki találta meg az összes növényt.
Az utolsó nap volt, a faluismereti játék,
amikor a feladatlapon lévő házrészleteket kellett megkeresni és bejelölni a lapon. Erre kaptunk két órát, ami alatt az
egész falut bebolyongtuk. Ezt az akadályt
is sikeresen vettük. Néhány gyerek hajnali negyed ötig fent volt, és reggel 7 óra
körül már ők is felkeltek. Ezek után, a
legszomorúbb rész jött a búcsúzás. A lányokmajd nem sírtak. De a legjobb ezek
után jött, a strand. Az nagyon jó volt.

A negyedik nap már a lányokat (engem is)
rázták az ágyból, hogy keljünk fel ami nehe- Utána irány haza. Szép és jó volt, de vége
zen, de sikerült. Nagy vidáman nekiindul- lett. Sajnos.
tunk a túrának. Ekkor hallottunk elsőnek
Sándor Sára

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Természetvédelmi szakkör
Érdeklődni a szakkörről
Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület ebben a tanévben is elindította természetvédelmi szakkörét.
Szakköröseink a foglalkozásokon érdekes előadásokon, diavetítéseken keresztül
megismerkedhetnek hazánk állat- és növényvilágával, természeti értékeivel. Részt
vehetnek gyalogos és biciklitúrákon, természetvédelmi és madárgyűrűző táborokban.
Bepillantást nyerhetnek az Egyesület munkájába, programjaiba és aktívan
bekapcsolódhatnak a gyakorlati természetvédelmi feladatokba. A foglalkozások
ingyenesek, melyhez folyamatosan lehet csatlakozni.

és az erdei iskoláról a
honlapunkon:
www.e-misszio.hu;
illetve Szőke Zsuzsánál a
42/504-403 és a 20/4318086-os telefonszámon,
vagy e-mailban:
szokezs@e-misszio.hu
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lehet.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt hétfő 16 órától! A foglalkozások helyszíne az
Egyesület irodája (Nyíregyháza, Malom u. 18/a).

Erdei iskola 2008
Egyesületünk 2008-ban is várja a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet szívében fekvő,
megújult erdei iskolájába a csoportokat!
5 napos erdei iskola programmal, szállással, étkezéssel 15.800 Ft/fő, ősszel 15.000
Ft/fő. Erdei iskolánk bemutatása, a részletes program, a környék természeti és kulturális
értékei és a régi erdei iskolák képei megtekinthetőek az Egyesület honlapján (www.emisszio.hu programok/környezetinevelés).

Aktuális

Apró kampány
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi
jó ember van, az kezdjen el valami jót
tenni, és meglátja, milyen sokan
odaállnak mellé.”

Steril körülmények között, meleg és fedett
helyen tölthetnék a lábadozási, gyógyulási
időt, illetve az oltások előtti időszakot, amikor még gyenge az immunrendszerük, és
védtelenek a fertőzésekkel szemben.

Valahogy így jártunk mi is az Állatbarát Alapítványnál, amikor elkezdtük kampányunkat.
Előre tervezhető, és állandó források
hiányában rendszeresen új adománygyűjtő
akciókat szervezünk, amelyek egytől egyig
arra hivatottak, hogy előteremtsük a gazdátlan állatok élelmezéséhez, gyógykezeléséhez
szükséges összeget.
A Magyar Nemzeti Bank 2008. márciusától
kivonja a forgalomból az 1 és 2 Forintos
érméket, mi pedig úgy gondoltunk, hogy
ezekről sokan szívesen lemondanának az
állatok javára.
Ezúttal sem kellett csalódnunk az állatbarátok lelkes segíteni akarásában. A fogadtatás
minden várakozásunkat felülmúlta, naponta
érkezik megkeresés az ország egész területéről, gyűlik az aprópénz és a lista, hogy hova
szeretnének még további gyűjtőurnákat
kihelyezni. A kampánynak sok perselymalac
is „áldozatául” esik, hiszen a gyerekek
boldogan hozzák kis táskáikban az évek óta
őrizgetett zsebpénzt, és egymással versengenek, ki gyűjt össze több érmét.
Félelmetes belegondolni, hogy ha az ország
minden lakosa csak 3 Ft-ot juttatna el
hozzánk, máris felépülhetne az évek óta
tervezett elkülönítő épület, amely sok beteg,
legyengült állatnak jelentene egyenes utat az
élethez.

A kampány elején tartunk még, becslések
szerint eddig mintegy 120 000 Ft gyűlt össze,
és sok-sok ígéret arra, hogy Nyíregyházától
Tótszentmártonig, Répáshutától Csornáig az
Állatotthon lakóinak ellátásához gyűlik az
adomány.
A felajánlásokat 2008. március 01-jéig
többek közt az alábbi helyszíneken
várjuk:
- Állatotthon, Nyíregyháza,
Csatorna u. 2. Naponta 8-16 óráig
- Állatkórház, Keleti u. 1.
- Sunshine Rádió Szerkesztősége,
Szarvas u. 1-3.
- Nyíregyházi Napló Szerkesztősége,
VMK, Szabadság tér
- A megye minden Alfi-ker üzlete
(9 helyszín összesen)
- Jósa Patika, Ungvár sétány 35.
- E-misszió Egyesület, Malom u. 18/a.
- Óceán Bár és Grill, Budapest, V. kerület
Petőfi tér 3.
- December 01-től a Kossuth téren az
Állatbarát Alapítvány sátrában
Hálásan köszönünk minden felajánlást a
gazdátlan állatok nevében is!
Alapítványunk nyitott mindenki számára,
látogassanak el Állatotthonunkba, mindenkit
szeretettel várunk.
Lencsés Brigitta

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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:
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Városüzemeltetési Kht. (Nyíregyháza), Újfa-Vill Kft.(Nyíregyháza), Kendi Zsolt
(Budapest), Beregi Tímea és családja, Görbedi Lajos, Suga Mária (Nyíregyháza)

KÖSZÖNJÜK

SEGÍTSÉGÜKET!

AKTUÁLIS
GYERMEKEK A GYERMEKEKÉRT
Mindannyian szép, békés Karácsonyról álmodunk…
…ám ennek lehetősége igen sokaknak nem adatik meg.
A Karitász akciójának keretében iskolás gyermekek apró, egyszerű adományait (megunt, de
még jól használható játékok, plüssfigurák, társasjátékok stb.) várjuk, amelyeket édességgel,
üdítőitallal kiegészítve juttatunk el az ünnep napjaiban a valóban rászoruló gyermekeknek
itthon, Munkácson és Déván. A több éve tartó akció során tavaly 1500 szeretetcsomagot
tudtunk így készíteni a szegény családok tagjainak és az árván nevelkedőknek. A gyűjtés
iskolákban és plébániákon folyik, az Egyházmegyei Karitász Központ koordinálásával.
KAPCSOLÓDJ BE! Itt érdeklődhetsz: Nyíregyháza, Kossuth tér 10. 42/418-851
www.keletkaritasz.hu - keletcaritas@t-online.hu
A közös öröm még szebbé teszi az ünnepet!
Köszönjük, hogy jó vagy!

Gyógyító illatok
Az illatok közvetlenül agyunk legősibb részébe, a
limbikus idegrendszerbe jutnak el, jelentős befolyást
gyakorolva életműködésünkre, ezáltal közérzetünkre,
viselkedésünkre. Az illatok gyógyító hatása ebben a
tényben gyökeredzik.
Az illatterápia tudatosan használja fel az illatok testi
működésünket jelentősen befolyásoló hatását. Az
illatterápia fő eszköztárát az illóolajok képezik.
Némelyik növény csak tízezrelékes nagyságrendben
tartalmaz illóolajat. Ez azt jelenti, hogy egykilónyi
előállításához az adott növény tonnái szükségesek. (Egy
kilónyi citromfűolajhoz például nem kevesebb mint tíz
tonna növényt kell feldolgozni.)
Az olajokat jól zárható, sötét üvegcsékben, hűvös
helyen tároljuk, így akár két évig is megtarthatják gyógyhatásukat.
A többnyire spray formájában forgalomba kerülő mesterséges légfrissítők csak a szagok elfedésére szolgálnak.
Ha kellemes illatra és friss levegőre vágyunk, mindenképpen alaposan szellőztessünk ki. Ezután használjunk
természetes illóolajokat, amelyek párologtatóba téve
sokáig biztosítják az ízlésünknek megfelelő illatot.
- Ha kellemetlen szagú szekrényünk belseje, hintsünk
az aljába frissen őrölt kávét. Hasonlóan szagtalanít a
levendulaolajjal átitatott vászon párnácska is.
- A levegő fertőtlenítéséhez öntsünk 1 deciliter erős
ecetbe tíz csepp szegfűolajat, és tegyük megfelelő
edényben a szoba padlójára vagy a szekrény tetejére.
- Porszívózáskor tegyünk illóolajat a porszívó légszűrőjébe, így az egész helyiségben kellemes illat lesz.
- Sokféle módszerrel készíthetünk saját ízlésünktől és
kreativitásunktól függően potpourrit, azaz illat-tálat.
Kedvünk szerint gyógynövényeket, leveleket, virágszirmokat, teafüveket rétegezzünk egy üvegedénybe
úgy, hogy közéjük tengeri só, vagy szárított gyümölcs
héja (pl. narancs, citrom, mandarin) kerüljön. Erősebb
és tartósabb illatot kapunk, ha néhány csepp illóolajat
is adunk a keverékhez. Ha zárt edényben, sötét helyen
tartjuk néhány hétig, és csak ezután kerül felhasznállásra, tartósabb, intenzívebb illatot eredményez.

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.

Az őshonos kecskerágó (Euonymus europeus) nemcsak igénytelen, de szép őszi dísz és a madarak kedvenc téli elesége is.

Békés Boldog Karácsonyi
Ünnepeket és Sikerekben
Gazdag Új Évet Kívánunk!
"C-vitamin tartalma tízszer nagyobb a citroménál"

Csipkebogyó - Cynosbati pseudofructus (Rosa canina L.)
Népies nevei: csipkerózsa, gyepűrózsa, vadrózsa, bicskefa, csipke, csitkenye,
hecsedli
A gyepűrózsa bogyója a C-vitaminon kívül számos olyan anyagot tartalmaz,
amelyet az emberi szervezet kiválóan tud hasznosítani: pektin, flavonoidok,
cukor, alma- és citromsav, cseranyag, A-vitamin.
Már az ókori népek is felismerték gyógyító hatását, főként a sorvadásos
betegségek ellen. A C-vitamin fokozza a szervezet ellenálló-képességét, a
flavonoidok gyulladásgátló és antibiotikus immunerősítő hatást fejtenek ki, a
pektinek pedig segítik az emésztést. A bogyóból készített gyógytea influenzás
időszakban, meghűléses megbetegedések idején rendszeresen fogyasztandó.
Ismeretes gyógyhatása vese- és hólyagbántalmakra, bélhurut és hörghurut
esetén. Emésztést javító hatása közismert, gyenge vizelethajtó tulajdonságú. A
csipkebogyó készítmények jól használhatók erősítő, üdítő és élvezeti célokra is.
Ízjavító hatása miatt gyógynövény-keverékekben, gyümölcsteákban széles
körben alkalmazzák.
•

Egyes népek még likőrt, bort és pálinkát is készítenek belőle, a svédek pedig
levesnek főzik meg.

•

A Bibliában a csipkebokor Mózes elhivatását jelképezi. A középkorban a
lángoló csipkebokrot Mária jelképének tekintették, aki érintetlenül lett Isten
anyja, ezért a barokk művészetben az égő csipkebokor a szeplőtelen fogantatás jelképe.

