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Legyen klímatörvényünk 2010-re!
Az MTvSz egy klímatörvény javaslat elkészítésével
szeretne kiutat mutatni, amihez a magyar társadalom
együttgondolkodását és együttmûködését kéri... 6. oldal

Tömegvonzás
Bolt sokféle van. Régen ugye volt a szatócs-bolt - amit az
azutáni rendszerben vegyes-boltnak hívtak -, s mint utóbbi név
is jelzi, volt benne minden... mint a jó boltban!...
8. oldal

Kedves Olvasó!
Érdekes megfigyelést tettem az elmúlt
időszakban: változik a zöld mozgalom.
Amíg a 90-es években a zöldeket egyértelműen a klasszikus környezetvédelmi
ügyek felkarolása jellemezte, addig mára
egyre több szervezet nyitott az összetett
társadalmi problémák megoldása irányába. A változás a fenntarthatóság fogalomkörének megjelenésével kezdődött.
Akik elmélyültek a fejlődési kérdésekben,
hamar rájöttek, hogy a környezeti, gazdasági és társadalmi folyamatok szorosan
összefüggenek.
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A kiadványt támogatta a
Környezetvédelmi Minisztérium és a
Nemzeti Civil Alapprogram,
valamint a Nemzeti Kulturális Alap.
Amennyiben szeretnél Egyesületünk aktuális programjairól,
híreirõl és környezetvédelmi érdekességekrõl e-mailt kapni, írj
egy levelet Ilyés Tímea számára (ilyest@zpok.hu), hogy felvegyen
Téged is az E-misszió Egyesület levelezõ listájára.

Akik még nem a fenntarthatóság felől közelítik meg a kérdést, azok is felismerték,
hogy környezeti problémákra figyelve
nem szabad becsukott szemmel elmenni
amellett, hogy több százezer ember él ma
Magyarországon elviselhetetlen nyomorban. Megélhetés biztosítása, munkahelyek, képzés nélkül esélytelen a társadalmi
és ökológiai katasztrófa megelőzése.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a demokratikus intézményrendszer tökéletes ellehetetlenítésén dolgoznak a jelenlegi pártok.
Hogyan kapcsolódik ez a fenntarthatóság
ügyéhez? Az állam és a politika egyik szerepe lehetne, hogy a gazdasági szereplők
túlkapásaitól, a szabad verseny vadhajtásaitól megóvják a társadalom egészét.
Ehhez képest a politikai elit a gazdasággal
összefonódva betonozza be saját magát a
döntéshozói pozíciókba. Akadályozzák a
társadalmi részvételt, átláthatatlan és el
nem számoltatható intézkedések sorozatával tartják távol a választókat az információktól, attól, hogy valódi ismeretek
birtokában felelősségteljes döntéseket
tudjanak hozni az ország ügyeiről.
A zöld mozgalom másik változása a
pártpolitikához való hozzáállás. Eddig a
zöldek kategorikusan elzárkóztak a politizálástól. Most ez az álláspont kezd megváltozni.
A környezetvédők között egyre többen
lehetőséget látnak a társadalmi aktivitás
erősítésében, és az aktív politizálásban,
megtörtént a felismerés, hogy a politika, a
közélet nem lehet a továbbiakban egy
szűk pártpolitikai elit játszótere. Ennek a
felismerésnek egy gyakorlati megnyilvánulása az Ökopolitikai Műhely, mely a
napokban kezdi szárnyait bontogatni.
Reméljük sikeresen.
Priksz Gábor

Szeméthegyeken túl...

1517
Talán emlékeznek még rá a kedves
Süvöltő olvasók, hogy 2007-ben személyi
jövedelem adójuk 1%-át az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira
is felajánlhatták. Több mint 34 000 ember
tette ezt az országban, aminek köszönhetően összegyűlt 245,8 millió forint. Ezt
a zöldtárca megtoldotta még 100 000 forinttal, az így kapott összeget pedig a Hulladék
Munkaszövetség bevonásával pályázaton
osztotta szét önkormányzatok és civil
szervezetek között.
„A meghirdetett feladatra összesen 257 pályázat
érkezett. Az értékelést végző bizottság, - amely a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a
Hulladék Munkaszövetség, az Önkormányzati
Minisztérium, a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége, a Köztisztasági Egyesülés és az
Öko-Pack Kht. szakembereiből állt - végül 132
pályázónak ítélte oda a támogatást. A nyertes
terveknek köszönhetően országszerte több mint 800
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helyszínen összesen mintegy 75 000 m -nyi elhagyott
hulladék felszámolására kerül majd sor.
Prioritást élvezett minden olyan pályázat,
amely nemcsak a közterületen elhagyott
hulladék egyszeri összeszedését célozta, hanem komplex módon vállalta az ellenőrzést, a
megelőzést és a tájékoztatást is, valamint
amelyben a megtisztított területek utógondozása és funkcióváltása egyaránt fontos
szerepet kapott.„ (Forrás: www.kvvm.hu)
Nyíregyháza is pályázott
Erra a kiírásra Nyíregyháza MJV Önkormányzata is pályázott a Nyíregyházi
Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft-vel és
az E-misszió Egyesülettel partnerségben.
Igyekeztünk úgy összeállítani a programot és
úgy választani helyszínt, hogy a kiírók
szándéka teljesüljön. Nyíregyháza is a
nyertesek között van, 3,5 millió Ft támogatást
ítéltek oda a városnak.

Két helyen fogunk illegális szemétkupacokat
megsemmisíteni. Egyrészt a NyíregyházaBorbánya, Áfonya u. végén lévő 2,5 ha-nyi
területen, a volt katonai lőtér szélén. Itt főleg
építési törmelék, beton, aszfalt, autógumi és
lakossági szilárd hulladék van felhalmozva
egy gödrös területen. A másik helyszín a
Bottyán J. utca földútban folytatódó két
oldala, úgy kb. 1500 m hosszan megszórva
vegyes hulladékkal.
Emellett sajnos számos illegális hulladékkal
fertőzött pontja van még városunknak, de
azok nagy része magánterület. A kiírás szerint azonban a pályázott összeg csak állami
vagy önkormányzati tulajdonú területen
használható fel.
A borbányai helyszínen a takarítás után el lesz
egyengetve a felszín, fák kerülnek kiültetésre,
így próbáljuk megvédeni további szemeteléstől a területet és a parkosítás révén inkább
pihenésre alkalmas zöldfelületként vonzóvá
tenni a környező lakosoknak. A városban 4
éve tevékenykedő hulladék-kommandó
rendszeresen ellenőrzi majd a hely állapotát.
Most van folyamatban a szerződéskötés, de
már elindultak a munkák. Első lépésben le
kell kaszálni a területet, hogy a gödrökben
felhalmozott szeméthez hozzá lehessen férni. Azután következik a szemét eltakarítása,
tereprendezés, faültetés, füvesítés.
Örömmel várunk minden segítő kezet az ősz
folyamán, főként a tereprendezési és
faültetési munkálatokhoz. Aki szívesen
bekapcsolódna a munkálatokba, keresse
önkéntes-koordinátorunkat, Varga Andrást
az aktivista@e-misszio.hu e-mail címen vagy
a 42/423-818 illetve 30/2367-389-es telefonszámon.

Országszerte kezdődnek a felszámolások. A
programokról részletesen lehet olvasni és sok
egyéb hasznos információt találni a
www.tisztamagyarorszagert.hu oldalon. Aki
A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyon- illegális hulladéklerakóra bukkan bárhol az
kezelő Kft. fogja koordinálni az illegális országban, ugyanezen a honlapon bejelentlerakó felszámolását, a tereprendezést, az heti, akár fotót is csatolhat róla. Csige Anikó
utógondozást. Egyesületünk feladata lesz az
önkéntesek toborzása, a hulladékokkal kapcsolatos magatartás területén a szemléletformálás, valamint a program egyes lépéseiről
a helyi lakosság tájékoztatása.
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Gondolkodj globálisan...

Fenntartható fejlõdés - hogyan tovább? II. rész
A fenntarthatóság értelmezése mivel
érdemes foglalkoznunk?
A fenntartható fejlődéssel való foglalkozás
szerintem az összefüggések tudománya. Ez
egyfajta értelmezés, ám azt gondolom, jól
megragadja a lényeget, nevezetesen, hogy
feladatunk éppen az összefüggések felismerése, és hogy ez alapján adjunk válaszokat.
De átláthatunk-e minden összefüggést? A
rendszer végtelen sok elemből és kölcsönhatásból áll, ezért teljesen nem megismerhető, következésképpen minden összefüggését sem ismerhetjük fel.
Befolyásolhatunk-e egyszerre minden
folyamatot? Hiszen a rendszer elemei
kölcsönösen fogva tartják egymást, így nem
ragadhatunk ki egy-egy elemet és nem
avatkozhatunk be elszigetelten. A rendszer
többi eleme ugyanis ilyen esetekben vissza
kényszerít majd bennünket a régi kerékvágásba. Ezért volna szükség arra, hogy
minden folyamatot egyszerre befolyásoljunk, ami - legalábbis kézi vezérléssel - jól
láthatóan nem lehetséges.
A fenti megfontolások miatt fogást kell
találnunk, olyan nagy hatóerejű beavatkozási pontot, amin keresztül a rendszer
változtatható. Ez a nagy hatóerejű pont
véleményem szerint az erőforrás használat befolyásolása.
Olyan eszközre van tehát szükség, amelyre
egyszerre teljesül, hogy az erőforráshasználatot terheli, a szociális igazságosság
irányába hat és - amit nem lehet megkerülni
az erőforrás használatban -, a rendszer elemei ne tudjanak kitérni a szabályozás elől.
Gazdasági szabályozás - input oldali
szabályozás
Az itt javasolt nagy hatóerejű pont a
rendszer bemeneti oldalának szabályozása,
ami a rendszerbe bevitt erőforrások (pl.
energia, nyersanyag, terület használat)
felhasználásának szabályozását jelenti. Ez
konkrétan az erőforrás használat megadóztatását jelenti úgy, hogy az adórendszer
átalakításával más adótípusok mértékét
csökkentjük.
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Egy ilyen közgazdasági szabályozó bevezetése esetén a rendszer maga adja meg a
megfelelő válaszokat, alkalmazkodik.
Nagyon lényeges, hogy ebben az esetben
nem a rendszer egyes elemeit próbáljuk meg
változtatni, hanem a bemeneti oldalon
adunk olyan információt, mely szerint az
erőforrások felhasználása drágul. Az egyes
rendszerelemek ennek megfelelően alakulhatnak át, ami természetesen egy hosszú
folyamat lehet, és az átalakulás egyik
feltétele nagy valószínűséggel egy megváltozott, az ágazati szemlélettől elszakadó
intézményrendszer.
Az intézményrendszer átalakítása
Ahogyan fentebb említettem, jelenlegi
intézményrendszerünk ágazatok szerint
széttagolt, és ez a széttagoltság - úgy tűnik éppen az összefüggéseket fedi el előlünk,
gondolkodásunkat is széttagolja. Ezért az
ágazati logikát követő intézményrendszer
nem alkalmas arra, hogy rendszerszinten
kezeljünk olyan problémákat, amelyekre
nagy valószínűséggel csak rendszerszinten
létezik megoldás. A jelenlegi ágazati politikák széttartanak, ami érthető, hiszen
minden ágazat a maga szűken értelmezett
érdekeit nézi. Más kérdés, hogy a rendszerszintű megoldások legfontosabb előnye az
lehet, hogy egyszerre képesek kezelni sok
ágazat problémáját. Szomorú nézni azt a
szélmalomharcot, amit környezetvédő,
egészségvédő, kábítószer-ellenes, szegénység ellen küzdő, családsegítő és még sok
hasonló szervezet egymástól elszigetelve
folytat, holott egyes rendszerszintű beavatkozások olyan változásokat hozhatnának,
melyek jónéhány társadalmi probléma
gyökerét egyszerre kezelhetnék.
Fontos megérteni, hogy a fenntarthatósággal való foglalkozás nem egy ágazat a többi
között, hanem az összefüggések, kölcsönhatások felismerésének és kezelésének
kereteit adhatja meg. Ha egy intézményrendszert a fenntarthatóság érdekében
alakítunk ki, akkor abban a fenntarthatóság
szempontjai felülírnak minden ágazati, sőt
gazdasági szempontot. A fenntarthatóság
szempontjainak az ágazati politikákba kell
beépülnie úgy, hogy hosszabb távon az
ágazati gondolkodást valószínűleg le is kell
építenie, az ágazatok közti határokat el kell
mosnia. Ezt a fajta átalakulást valószínűleg

...cselekedj lokálisan
egy szakértői intézménynek kell segítenie,
irányítania, melynek egyik legfontosabb
ismérve a rendszerszintű gondolkodás kell
legyen. Az így felépített intézményrendszerben tehát nincs egy olyan legfelsőbb szerv, amely mindenhez mindenkinél
jobban ért, a struktúrának főleg azt kell
biztosítania, hogy az ágazati logika már ne
írja felül a gondolkodást.
Az emberi oldal
A társadalom hozzáállását illetően néhány
gondolatot javaslok megfontolni. Először
is, ha az életmód megváltoztatása kerül
terítékre, akkor előjön a „miért pont én
változtassak?” reflexe, hiszen a fenntarthatóság valószínűleg a mainál lényegesen
egyszerűbb életmódot követel meg. Önként
csak kevesen mondanak le a fogyasztói
társadalom által kínált kényelmi szolgáltatásokról.
Ha a társadalom tudati szintje felől közelítünk a kérdéshez - ami mindenképpen ajánlott, hiszen úgy tűnik a tudati szint
meghatározó a viselkedésünkben -, akkor
idéznem kell egy keleti mondást, miszerint
minden népnek olyan vezetői vannak,
amilyet megérdemel. Ez azt jelenti, hogy
egy adott társadalomra jellemző tudati szint
kitermeli az annak megfelelő vezetőket.
Ebből következik tehát, hogy azért nem
történik hathatós intézkedés, mert „nincsen
rá társadalmi igény”. A vezetők tehát ritkán
hoznak olyan döntéseket, melyekre a
társadalom nem érett meg és amelyeket így
legfeljebb egy elszánt kisebbség követel.
Más megfogalmazásban sajnos messze
vagyunk a kritikus tömegtől ahhoz, hogy a
fenntarthatóság érdekében hathatós döntésekre szánjuk el magunkat. Hozzá kell
tenni, hogy egy éghajlati, vagy biológiai
sokféleséget érintő összeomlás jelentős
tudati változásokat indíthatna el, és csak
reménykedhetünk benne, hogy ettől függetlenül is képesek vagyunk változni.
Mit tehet az ember?
A környezet- és természetvédelmi szemléletformálásnak vannak korlátai, elsősorban
az, hogy az értékrend szintjén kevés a
hatása. Az anyagias értékrend helyére
ugyanakkor kell valami, ehhez szükséges
volna, hogy újradefiniáljuk az életminőséget, hogy mit jelent jól élni.
A megoldás további feltétele a tudatosság
szintjének növekedése, ami aztán hatással
lehet a vezetőkre, ezáltal a további dönté-

sekre. A tudatosság szintjén nem azt értem,
hogy mindenkinek részesülnie kellene
környezeti nevelésben, bár természetesen
ezek az ismeretek is fontosak. Itt a tudatosság szót spirituális értelemben használom,
ennek részletes kifejtése azonban messze
meghaladja ezen cikk terjedelmét. A lényeg,
hogy a magasabb tudatossági szintek olyan
jellemzőket hoznak magukkal, mint
felelősség más létezőkért, az élet tisztelete,
illetve a létezés öröme, melyek mind egy
fenntartható földi élet irányába mutatnak.
Az ilyen irányú tudatosodás lehetősége
szintén elérhető bárki számára a spirituális
utak illetve a vallások keretében, ám ezeken
belül mindenkinek magának kell megtalálnia
a megfelelő irányt.
Kompromisszumok, társadalmi egyetértés a fenntarthatósággal kapcsolatban
Rendszeresen felmerül a fenntarthatóságról
szóló vitákban, így most az előadás után is a
hozzászólások között, hogy a „drasztikus”
lépések helyett mint amilyen az erőforrás
adó - úgyis valamilyen kompromisszumos
megoldásra lesz szükség, melyben össztársadalmi szinten kell közmegegyezésre
jutni. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy éltető rendszereink állapotát
törvényszerűségek határozzák meg, melyek
a fizika, biológia, ökológia tárgykörébe
tartoznak. A fenntarthatóság ezért nem alku
kérdése. Ha egy összeomlási folyamat
elindul, legyen az éghajlati eredetű, vagy a
biológiai sokféleséget érintő, akkor a
társadalmi konszenzus kérdése finoman
szólva mellékessé válik. Csupán arról
folytathatunk vitát, hogy mekkora a veszély,
valóban közeli-e egy ilyen összeomlás
lehetősége.
Javaslatok - összefoglalás
A cikk javaslatai röviden az alábbiakban
foglalhatóak össze:
Gazdasági szabályozás - Input oldali
szabályozás az erőforrás használaton, ez
adja az ösztönzést;
Intézményrendszer - A fenntarthatóság
szempontjai minden ágazat felett, beépülve
az ágazati politikákba, ez adja a tudást arról,
hogyan változzanak a struktúrák;
Emberi oldal - A tudatosság növelése, ez
adja a szándékot a változáshoz.
Cselószki Tamás

Energaia

Legyen klímatörvényünk 2010-re!
A Magyar Természetvédők
Szövetségének felhívása a magyar
társadalomhoz
A Magyar Természetvédők Szövetsége
elkötelezett híve egy olyan világnak,
amelyben békében élünk egymással és
éltető környezetünkkel, a természettel.
Meggyőződésünk, hogy ez a harmónia az
alapja annak, hogy megszűnjenek azok a
társadalmi és környezeti problémák,
amelyekkel nap, mint nap találkozunk.
A társadalmainkat átszövő problémák
közös rendszerben léteznek, egy közös
okból erednek, az éghajlatváltozás csak egy
ezek közül. Szinte mindegy, hogy melyik
probléma felől közelítünk a megoldáshoz, a
kiutak megtalálásához ugyanazokat az
állomásokat kell bejárnunk.
Miért van szükség a társadalmi összefogásra
a klímatörvény érdekében?
A Magyar
Már megszoktuk(?), hogy a törvényeket
Természetvédők
tőlünk
távol fogalmazzák és fogadják el, és
Szövetsége egy
hogy a társadalom java nem érti, nem ismeri
klímatörvény-javaslat
a törvényeket, és ezért rá lehet fogni, hogy
elkészítésével szeretne
vonakodik azok végrehajtásától. Szeretkiutat mutatni, amihez a nénk ezt elkerülni! Szeretnénk, ha új törmagyar társadalom
vénykezési gyakorlat születne, a társadalom
együtt-gondolkodását és maga kezdeményezné és alakítaná a
együttműködését kéri.
törvényeket úgy, hogy azokkal egyetértsen
és azokat végre is hajtsa.
Már megszoktuk(?), hogy politikusaink
változásokat sürgetnek, áldozatokat kérnek
a társadalomtól, de az egymásnak feszülő
politikai akaratok miatt sohasem születnek
meg a szükséges változások, csak az áldozatok maradnak. Ebben a versengésben
csak a társadalom kereshet és találhat
egyetértést tagjai között.
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Nap, mint nap szembesülünk az éghajlatváltozás fenyegetésével, de ezen kívül
minden megy azon az úton, amely eddig is a
problémát okozta. Nem akarunk, de ha
akarnánk, akkor sem tudnánk kellő
mértékben változtatni életmódunkon,
fogyasztói szokásainkon, mert kész és
tagadhatatlan recepteket kapunk életünk
folytatásához. Hiányoznak azok az
eszközök, amelyek ösztönöznék a környezettudatos életmódot, és lehetőséget kínálnának annak megélésére.

Bizonyítsuk be, hogy érett a magyar
társadalom saját ügyeinek intézésére,
képes a problémákat időben felismerni
és megelőzni! Kényszerítsük ki a
politikai erőkből, hogy a Magyar
Országgyűlés 2010-re fogadjon el egy
klímatörvényt, amely biztosítja, hogy
egyszerűbben válthassunk környezetbarát életmódra és a gazdaság
hatékonysága is javuljon.
Mit tegyünk másként?
A hivatalos álláspontok az üvegházhatást
okozó gázok fokozódó kibocsátását és
légkörben való felhalmozódását teszik
felelőssé az éghajlatváltozásért. A megoldást abban látják, ha a legnagyobb
kibocsátók csökkentik üvegházgáz kibocsátásukat.
A mi álláspontunk eltérő! Logikusan
gondolkodva a kibocsátások a különböző termelési folyamatokba bevitt
fosszilis (olaj, gáz, szén) erőforrásokból
származnak, és ezért nem a végponton
kell kibocsátás csökkentési célokat
meghatározni, hanem a bevitel oldalán.
Miközben világszerte erőfeszítések
születnek az üvegházgázok kibocsátásának csökkentésére, eközben napról
napra nő a felhasznált fosszilis tüzelőanyag mennyisége.
Az intézkedésre nem csak azért van szükség,
mert csökkenteni kellene az üvegházgázok
kibocsátását, hanem azért is, mert hazánk
nagymértékben függ a külföldről beszerzett
olajtól és gáztól. A földgáz 82%-át, az olaj
86%-át, a szén 40%-át importáljuk. Ez a
helyzet biztonsági szempontból elfogadhatatlan, a hazai fogyasztó teljesen védtelen az
állandó energia-áremelkedéstől. A veszélyt
csak fokozza az a tény, hogy hazai készleteink gáz esetében 9, olaj esetében 3 év
fogyasztását lennének képesek fedezni.
Ezért a Magyar Természetvédők
Szövetsége törvénybe foglalná, hogy
éves ütemezés szerint csökkenteni kell
hazánkban a fosszilis tüzelőanyagok
felhasználását! Javaslatunk szerint
2012-től évi átlag 1%-kal kell
csökkenteni a fosszilis energia
felhasználását.

Energaia
Ugyanakkor jogosan merül fel az a kérdés,
hogy ha csökkentjük a fosszilis energiahordozók felhasználását, akkor miből
elégíthetjük ki energiaigényeinket?

Vajon egy ilyen rendszer kíván-e
áldozatokat a társadalomtól? Igen,
tagadhatatlanul! Ezért a Magyar
Természetvédők Szövetsége törvénybe
iktatná egy visszatérülő alap
létrehozását.

A válasz kétféle utat jelöl ki. Egyrészt
rengeteg energiát elpocsékolunk, mert
fölöslegesen vagy alacsony hatékonysággal
használjuk fel, másrészt energiát megújuló A visszatérülő alap lényege, hogy a
társadalom minden szereplőjének felkínálja
erőforrásokból is előállíthatunk.
a lehetőséget az energiatakarékossággal,
hatékonysággal és megújuló kapacitásokkal
Ezért a Magyar Természetvédők
kapcsolatos
beruházások finanszírozására.
Szövetsége törvénybe iktatná, hogy
Az
alap
kamatmentes,
teljes körű pénzügyi
évente ütemezett módon helyettesíteni
támogatást adna a fenti beruházásokhoz. Az
kell a fosszilis energiahordozókat
alapba történő visszafizetést a megtakarítámegújuló erőforrásokkal (nap-, szél- és
sok garantálnák, az alap forrását pedig az
geotermikus energia), illetve növelni energiakvóták eladása biztosíthatná.
kell az energiafelhasználás
A Magyar Természetvédők Szövetségének
hatékonyságát.
várakozásai szerint a rendszer jelentősen
élénkítené a gazdaságot. A lakosságnak ill.
Mindez hogyan valósítható meg?
Olyan eszközökre van szükség, amelyek a az intézményeknek nyújtandó pénzügyi
termelés és fogyasztás egész rendszerében források keresletet teremtenének az energia
képesek elérni, hogy annak energiafelhasz- megtakarítással és alternatív energiatermenálása csökkenjen. Az energiacsökkentési léssel kapcsolatos beruházások iránt, a
célokat egy ún. energiakvóta rendszerrel kereslet pedig élénkítené a kis és közepes
látjuk megvalósíthatónak. Ez azt jelentené, vállalkozások ez irányú tevékenységét.
hogy az évente megadott energiafogyasz- Felpezsdülne az ezzel kapcsolatos műszaki
tás csökkentési céloknak megfelelő alkotói tevékenység, nőne az innovációs
mennyiségű energiafogyasztási jogot kedv. Miközben élénkülne a gazdaság, jól
járna a lakosság, mert csökkenthetné enerosztanánk szét a termelők és fogyasztók
gia-kiadásait, eközben lassan megszabadulközött.
nánk külső függőségünktől és számos nyoAzok, akik képesek lennének megtakarítá- masztó környezeti problémától.
sokra, az aktuális fogyasztásuk feletti És ami a legfontosabb: az emberek
fogyasztási jogot eladhatnák azoknak, akik érzékelnék, hogy a természet erőforrásai
képtelenek a takarékoskodásra, vagy éppen nem ingyenesek, meg kell őket becsülni.
növelni kívánják fogyasztásukat. A rendszer Lassan megváltoztatnák nézeteiket, értékeialkalmat ad a szociális igazságosság és a ket, és megbecsülnék éltető környezetüket: a
termelők, fogyasztók környezeti tudatossá- természetet!
gának javítására is.

Aláírásával
mondjon igent a
változtatásokra, egy
biztonságos jövőre!

További információ:
www.eghajlatriado.hu
Botár Alexa
Magyar Természetvédők
Szövetsége
Tel/Fax: 1/216-7297
E-mail: alexa@mtvsz.hu
Web: www.mtvsz.hu

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Szakkör!
Az E-misszió Egyesület októbertől ismét elindítja természetvédelmi szakkörét.
Helyszín: Egyesületünk irodája Nyíregyháza, Malom u. 18/a.
Időpont: csütörtök 16.00
Szakkörünkön a gyerekek megismerhetik hazánk élővilágát, természeti kincseit és a globális
környezetvédelmi problémák okait. Ezek mellett betekintést nyerhetnek Egyesületünk
tevékenységébe, és részt vehetnek a gyakorlati természetvédelmi munkáinkban.
A benti foglalkozásokat kirándulásokkal színesítjük.
Érdeklődni: Szőke Zsuzsa, szokezs@e-misszio.hu, www.e-misszio.hu, Tel/fax 42/504-403,
423-818, 20/431-8086
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(ÖRÖK)ZÖLD GONDOLATOK

Tömegvonzás
Bolt sokféle van. Régen ugye volt a szatócsbolt - amit az az utáni rendszerben vegyesboltnak hívtak -, s mint utóbbi név is jelzi,
volt benne minden. (Igen, éppen úgy, mint a
jó boltban!)
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Aztán korunkban a bolt szó új értelmet nyert,
tartalma kiszélesedett és specializálódott.
Szaküzletek nyíltak sorra, illetve a másik
oldalon egyre hatalmasabb boltkonglomerátumok jöttek létre. Ha úgy tetszik, óriási
vegyesboltok, amik szaküzletek tucatjainak
adtak otthont. Őket hívják manapság
plázának, avagy bevásárlóközpontnak (előbbi
amolyan boltváros, míg utóbbi inkább adott
cég termékeivel telik meg).
Aztán a növekedés és árfaragás oda vezetett,
hogy ezekkel párhuzamosan polcrendszerek
puritán sorfalaiból álló raktáráruházak, s azok
hálózatai épültek ki a magyar ugaron, amik
nem csupán a kiskereskedelemnek, de a
fentebbi „fejlődési fokozatoknak” is betették
az ajtót. Sőt, sok szempontból megadták a
kegyelemdöfést. A még nagyobb tudniillik
még többet tudott reklámra költeni, s ennek
folyományaként még nagyobb tömeget
magához vonzani. Elérkeztünk a túlzások
tartományába. Ezzel ugyanis az ókori
piramisokhoz és középkori katedrálisokhoz
fogható templomai születtek meg a fogyasztásnak, amikben a vevők már csupán „vágyaik rabszolgáiként” vetődnek fel.
Elrugaszkodottság, megalománia, túlkínálat,
amik leginkább jellemzik eme csillogó
csodapalotákat, tehát a végletek minden
tekintetben. És a pénz áramlása egyirányúvá
vált, igazi csapdahelyzet alakult ki. Az
emberek
néhány megspórolt, valójában
utazásra elköltött forint reményében elindultak ezen borzasztó (nagy) boltok felé, amik
immár kétmillió négyzetmétert borítanak be
hazánkban, s ahol keresményünk harmadát
hagyjuk hátra. Ami pedig a legijesztőbb: oda
fajult a helyzet, hogy már a falvak népe is a
legközelebbi város széle felé veszi az irányt,
ha eljön a nagybevásárlás ideje. A vásár és a
vásárlás szavak jelentése ugyanis az ezredfordulóra igencsak eltávolodott egymástól:
előbbi ma már inkább csak alkalmi zsibvásárt,
és nem a (csere)kereskedelem központi
helyszínét jelöli.
Hogy ez hová vezet, azt még nem látni,
mindenesetre a vele járó függés, azaz a nagy
ellátórendszereknek való abszolút kiszolgáltatottság komoly veszélyeket rejt magában.
De már önmagában az is hülyén hangzik,
hogy a kialakult helyzetben közel sem a vidék
tartja el a várost - ami az évezredes gyakorlat

Európában -, inkább fordítva. S ez minden,
csak nem életszerű. Egy fokkal később oda
juthatunk, hogy a vidéki lakosság már akkor
sem lesz képes megtermelni magának a
szükséges javakat, vagy legalább az alapvető
élelmiszereket, ha rákényszerül. Hiszen az ott
élő emberek lusták és tudatlanok lesznek
ahhoz, hogy elboldoguljanak a föld hátán, s
abból előteremtsék a napi betevőt.
De ne szakadjunk el témánktól, azaz vásárlási
szokásaink radikális megváltozásától. Aminek fő helyszínei a vásárok és vegyesboltok
helyett immár a tejet és kenyeret asztalunkra
juttató - ám ettől még csak tengődő - közelebbi
kisboltok, s mellettük a minden mással kecsegtető kisebb-nagyobb szupermarketek.
Persze, ha a pénztártól való távozás után némi
elszámolást készítenénk magunkban, kiderülne: szinte csak a személyességet spóroljuk
meg magunkon, mikor ez utóbbiakat, vagy a
tőlünk még távoli boltóriásokat részesítjük
előnyben. (Jó, cserében olyan nagyviláginak
érezhetjük magunkat, s utolértük a nyolcvanas
évek amerikai filmjeiből megismert, bevásárlókocsiban és csomagolópapírban megfogalmazódó életérzést.)
Mert ma már így mennek a dolgok: mint az
élet minden más területén, boltban is a méret
lett a lényeg! Felfuvalkodott, fényt már falain
be sem engedő hatalmas hodályok jöttek létre,
amiben birkaként bolyongunk, s kolomp
gyanánt tévé- és rádiócsatornák reklámjai
terelnek bennünket ezek bejáratai felé.
Miközben pedig telik a kosár, eltelik lassan az
életünk is…
Rétközi Márta
Ui.: Ahogy elnézem például ezt a Nyíregyháza
szívében képződött daganatot, egyben a város
centrumának feláldozását, elfog a félelem. A
tetejében még csak meg sem tudom érteni a
Szarvasról iderajzó tót atyafiak kései
leszármazottainak hozzáállását. S miközben
méregetem kívülről ezt a Korzó néven
nevezett, de valójában Torzóként ható rideg
épületet ami tipikusan olyasmi, ami hegynek
kicsi, háznak viszont túlzottan nagy -, szóval
miközben eláll a lélegzem az ő méreteitől, úgy
érzem, valami itt mégsincs rendjén. Azt pedig
eleve nem értem, léte kit és mennyiben
boldogít. A sorban legutolsó, és messze
környéken legnagyobb boltmonstrum ugyanis
már az a kategória, ami nem csupán eltakarja a
napot, de beszippantja a kilométeres körzetben felépült öt másik nagyáruház forgalmát is.
Fekete lyuk és gyilkos donor egyszerre. Igen,
ahogy az elején fogalmaztam: egy mesterséges úton a város szívébe ültetett rákos daganat!

Mindennapi cserjéink

Szeder
Azok számára, akik szeretnek a
természetben járni, tudják, hogy a
kora őszi kirándulásoktól szinte
elválaszthatatlan az erdőszéleken
bőségesen termő vadszeder íze. De
még azok is, akik teljesen a nagyvárosok, a
plázák, a televízió foglyai, biztosan
emlékeznek gyerekkorukból az árokparton gyűjtött fanyar-édeskés ízű, kimoshatatlan vöröses nedvével minden ruhát
összekenő gyümölcsre.
Kijelenthetjük-e tehát, hogy jól ismerjük
ezt a cserjét? Bizonyos értelemben semmiképpen sem. A szederfajok elképesztő
változatossága még a legkiválóbb botanikusokat is próbára teszi.
Ha rendet vágni ebben a bozótosban most
nem is tudunk, annyit érdemes tudni,
hogy hazánkban kétféle vadon élő
szederrel találkozhatunk a mindennapokban. Az egyik - vidékünkön gyakoribb
faj - a hamvas szeder (Rubus caesius).

Hamvaskék terméseiről, hármas osztatú
leveleiről egyértelműen felismerhető ez a
növény, amelynek apró tüskékkel borított
indáiba árokpartokon, füzes-nyaras
facsoportok szegélyén, ártereken, de akár
mély fekvésű szántóföldeken is belegabalyodhatunk. Talán túlzás is cserjének
nevezni ezt a növényt, hiszen kúszó
növekedési formája miatt még a fél-egy
méter magasságot is csak ritkán éri el. A
hivatalos terminológia szerint a hamvas
szeder félcserje, ugyanis hajtásai csupán
két évig élnek.
A másik, sokkal változatosabb „faj” a
fekete- vagy vadszeder, melynek levelei 5
levélkéből állnak, termései pedig fényes
feketévé érnek. A hőskorban Linné még
egy fajként írta le ezt a növényt (Rubus
fruticosus), de ma már tudjuk, hogy valójában több száz úgynevezett „kisfajról”
van szó, amelyek különbözhetnek növekedési formájukban, tüskézettségükben,
levélalakjukban, virágszínükben, szőrözöttségükben stb., és ökológiai igényük-

ben is. Csak kis hazánkból 166 ilyen kisfajt
írt le a tudomány, de tekintettel a növény
széles elterjedési területére, valamint a
folyamatos fajképződésre, és a botanikusok szorgalmára, a faji rangon elkülöníthető szedrek száma ennek sokszorosa is
lehet. Mi rejlik ennek a különös sajátosságnak a hátterében?
A fekete szeder szaporodási mechanizmusa nem szokványos. A termések
rendszerint megtermékenyítés nélkül
jönnek létre, az utódok így csak az
anyanövény tulajdonságát örökítik, akár
sok-sok generáción keresztül. Ha nagy
ritkán mégis történik megtermékenyítés
két külön leszármazási vonalhoz tartozó
egyed között, akkor új, a két szülő
tulajdonságait kombináló „hibrid” keletkezik, amely a későbbiekben ismét megtermékenyítés nélkül örökíti tovább
generációkon keresztül saját magát. Ily
módon a fekete szeder nem egységes faj,
hanem egymástól genetikailag gyakorlatilag izolált (csak kivételesen kereszteződő)
leszármazási vonalú „kisfajok” összessége. A nagyritkán mégis előforduló kereszteződések alkalmával pedig újabb, más
alaktani tulajdonságokkal rendelkező,
eltérő ökológiai igényű kisfaj jön létre (a
botanikusok nagy örömére/bánatára).
Ha nyitott szemmel járunk a szedresekben, mi is megfigyelhetjük azt a variációt:
egyes növények hajtásai magasra törők,
mások inkább elterülnek, kúsznak.
Vannak fehér, vannak rózsaszín virágú,
molyhos (fehér) és kopasz (zöld) levélfonákú példányok, szőrös és csupasz
hajtásúak. Egyeseknek horgas, erős tüskéi
vannak, másoké apróbb, nem szúrja, csak
horzsolja a bőrt. Szerencsére élvezeti
szempontból a kisfajok közti különbségek
nem sokat jelentenek.
Mindannyian ehető, ízletes, fekete színű
terméseket érlelnek. (A pontosság kedvéért megjegyzendő, hogy valójában apró
csonthéjas termések csoportjáról van
szó).
A fekete szeder bokrai sem nőnek nagyra,
ritka a 3 méter magasságot meghaladó
példány. Ennek egyik oka, hogy általában
ennek a növénynek sem élnek 2 évnél
tovább a hajtásai (a második évben,
termésérlelés után elszáradnak). A bokrok
folyamatos megújulását és a sűrű bozótosok kialakulását az erőteljes sarjadzásnak
köszönheti. Emellett számos kisfaj
esetében a vegetatív terjedés további

módja a hosszú, lehajló hajtásvégek
legyökerezése, s ilyen módon újabb tövek
képződése.
Ezek a szaporodási módok aztán igen
alkalmassá teszik arra a szedret, hogy a
számára alkalmas (elsősorban üde, tápanyagban gazdag, félárnyékos) termőhelyeket gyorsan meghódítsa. Így válhat
tehát ez a növény az erdőszélek, vágások
uralkodójává, betöltve ezzel fontos ökológiai szerepét. A sűrű szedres biztonságot nyújt számos itt fészkelő madárnak,
rejtett életmódú kisemlősnek. A júniustól
szeptemberig nyíló virágok rovarok sokaságát vonzzák, és a terméseket is számos
állat fogyasztja. A kitelelő levelek és a friss
hajtások pedig táplálékot nyújtanak a
nagyvadak számára. Az összehajló ágú,
A kezdetek…
áthatolhatatlan,
tüskés szederbozótosban
aztán lassacskán vadaktól, gyomoktól, túl
erős napütéstől védve újonnan felnövekedhet az erdő.
Ez az ökológiai szerep az élővilág rendszereinek folyamataiban nálunk kiválóan
működik, ugyanakkor a szeder sajátos
tulajdonságai miatt más körülmények
között komoly problémákat is okozhat.
Ausztráliában - ahol a faj nem őshonos,
hanem a fehér ember terjeszkedése révén
telepedett meg - a faj rendkívüli természetvédelmi és gazdasági problémákat
okoz. Az ottani életközösségek természetes dinamikájába a szeder nem képes
beilleszkedni: agresszíven terjedő állományai elnyomják, nem hagyják felújulni az
őshonos fás növényzetet, nem nyújtanak
táplálékot a máshoz szokott helyi állatvilág
számára, s a kiterjedt szedresek a száraz
időszakban gyakran hajlamosak lángra
lobbanni, bozóttüzeket okozni.
(Elgondolkodhatunk, hogy vajon a
szeder-e a hibás, vagy pedig a különböző
égtájak növényeket haszonszerzési céllal,
viszont a rendszerszerű megközelítést
nélkülözve egyik kontinensről a másikra
telepítő ember a felelős ezért a helyi
ökológiai katasztrófáért).

Folytatás a poszteren,
majd a 12. oldalon...
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Szeder
Szerencsére az óvilágban a vadszeder sohasem okozott különösebb gondot. Őseink
valószínűleg már a kezdetektől fogva
élvezték a növény gyümölcsét (a Britszigeteken több ezer éves leletek alapján
bizonyították a szeder fogyasztását). Az
ókori görögök körében már ismert volt a
szeder gyümölcsének erjesztésével készített
bor, és gyógynövényként is nagyra
becsülték, mint a köszvény ellenszerét. A
népi gyógyászatban és a korszerű fitoterápiában is széles körűen alkalmazzák a szeder
különféle részeit. Termése általános erősítő
hatású, magas vitamintartalmú (A, B1, B6,
C, folsav) és nyomelemek tekintetében is
kedvező az összetétele. A benne található
antioxidáns hatású vegyületeknek daganatellenes, immunerősítő és gyulladáscsökkentő hatást tulajdonítanak. A gyümölcsnek ezeket a kedvező tulajdonságait nem
csak frissen élvezhetjük, hiszen lekvárt,
befőttet, szörpöt, bort (pálinkát), szederecetet is készíthetünk belőle (recepteket
bőségesen találunk a világhálón).

De nem csak a termések finomak:
mind a hamvas, mind a fekete szeder
szárított leveléből kellemes ízű (bár
kissé zavaros, opálos színű) teát
készíthetünk (háborús időkben a
valódi tea helyettesítésére fogyasztották). A szedertea az enyhe hatású házi
készítmények közé tartozik, ezért különösebb korlátozás nélkül fogyasztható. Összehúzó, vérzéscsillapító,
erősítő, enyhe vízhajtó, gyulladáscsökkentő, izzasztó hatása miatt számos nyavalya (akár egy téli megfázás)
kiegészítő kezelésére javallott.
Különösen olyan esetekben van nagy
szerepe, amikor a páciensnek hosszú
időn keresztül - pl. vesebetegségek
esetén - rendszeresen nagy mennyiségű teát kell fogyasztania.
Külsőleg szájüregi gyulladások, (torok-, vagy fogíny, szájüregi fekély),
aranyér, illetve egyéb külső fekélyek
kezelésére alkalmas a szederlevél
főzete. Hazánkban nem, de más
országokban jellemző a hőkezelt vagy
napon szárított kéreg teájának használata (hasonló, de kissé erősebb
hatású, mint a levél). Érdemes még
megemlíteni, hogy egyes helyeken
tavasszal az egészen friss, földből
előtörő hajtásokat meghámozva
salátaként fogyasztják.

A gyógyhatások között mágikus
eljárások is ismertek. A Britszigeteken bizonyos betegségek
esetében gyógyító erőt tulajdonítottak azoknak a szederhajtásoknak, amelyek csúcsukon legyökerezve amolyan „kaput” alkottak.
A beteg személynek, vagy éppen
állatnak ez alatt a szederág alatt
kellett átbújnia. Talán egykor
nálunk is élt hasonló szokás…

Mindennapi cserjéink
... a Szeder c.írás folytatása
Ugyancsak a már elfeledett tudás körébe tartozik a festőnövényként való felhasználás.
Mind a gyümölcsből, mind a kéregből különböző színeket állítottak elő (vörösessárga,
levendula, rózsaszín, zöld, szürke).
A változatos felhasználás fényében furcsának tűnhet, hogy a szeder először csak a XIX.
században jelenik meg a kertekben. Ennek pozitív oldala, hogy a más kerti gyümölcsökre
jellemző túltenyésztés átka még nem érte utol a növényt. Ugyan nem szüretelhetünk
dinnye nagyságú, rikító színű terméseket, de legalább betegségektől, kórokozóktól
mentesen, permetezés nélkül is biztonságosan megtermelhetjük otthon a zamatos „bio”
minőséget. A nemesítési erőfeszítések miatt ugyan a kereskedelemben mára jóformán
csak a tüskétlen szeder beszerezhető, mégis számos érv szól amellett, hogy a kertünkben
inkább hagyományos tüskés, vagy vadon begyűjtött (az erőteljes sarjadzás miatt ez
könnyen megoldható) szederbokrot neveljünk. A tüskétlen szedrek ugyanis kúszó
növekedésűek (támasztékot igényelnek), így sem sövénynek, sem madárbúvóhelynek
nem alkalmasak. Szerencsére a szedertermesztéssel kapcsolatban bőségesen rendelkezésre áll a szakirodalom, így szorgalmas kertészek minden évben bő termést
szüretelhetnek. (Saját tapasztalataim alapján kijelenthetem, hogy a lusták sem járnak
nagyon pórul, a magára hagyott szeder is dísze lehet a kertnek, és nyár végétől mindig
akad rajta ehető gyümölcs.)
Sajnos a szeder minden jó tulajdonsága ellenére ma kissé kevésbé divatos, mostohán
kezelt gyümölcs. Mivel őshonos, könnyen nevelhető növényről van szó, mindenképpen
helye van a környezettudatos népség kertjeiben. Aki pedig irigykedik a szupermarketek
színes, felfújt, messzi országok ültetvényeiről származó gyümölcsökre, annak figyelmébe
ajánlom a következő idézetet: „Mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg; mert a
tövisről nem szednek fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt.” (Találós kérdés: honnan
idéztünk?).
Dr. Szigetvári Csaba

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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 vehetnénk,
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

KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÜKET!
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Eddigi adományozóink:
Beregi Tímea és családja, Görbedi Lajos, Bodnár Éva, Suga
Mária, Vágvölgyi Gusztáv és Szép Éva (Nyíregyháza), Kendi
Zsolt (Budapest), Dr. Szemes Ferenc és családja (Szentendre),
Tölgyesi Lászlóné (Rácalmás), Waldorf Iskola (Nyíregyháza)

Amerikából jöttem

Hódító selyemkóró (Asclepias syriaca)
A szíriai selyemkóró - vagy ahogy a nép
leggyakrabban nevezi: a vaddohány nevével ellentétben nem keleti származású
neofiton, hanem az akáchoz és a
parlagfűhöz hasonlóan észak-amerikai
jövevény. 1629-ben került kontinensünkre,
a Mediterráneumba, majd innen indult
Európa alighanem minden országát érintő
hódítóútjára. Első tudományos leírója, Carl
Linné ebből kifolyólag úgy vélte, hogy a
Közel-keleten honos a selyemkóró innen a
syriaca megnevezés. Vaddohánynak a
szintén amerikai eredetű dohányhoz való
hasonlósága miatt nevezik, de egyesek a
selyemkórót is szívják pipában. (Állítólag
füstjének szagától a macskák fejvesztve
menekülnek, zárt helységben még a csukott
ablaknak is nekiugranak.) Nevezik továbbá
selyemfűnek, selyemvirágnak és krepinnek
(a krepin fodros felületű ruhaanyag régies
neve), ami a magszőreiből készített selyemre utalhat.
Hogy a Kárpát-medencébe miként jutott,
az rejtély, de bizonyos, hogy az 1730-as évek
elején már jelen volt, egy angol utazó
ugyanis megemlékezik a növényről a
Dunántúlon írt feljegyzéseiben.
Ugyanakkor az 1800-as évek elején a
történelmi Magyarország teljes területét
felölelő flórakutatásai során Kitaibel Pál
nem találkozott a selyemkóróval. Ez azt
bizonyítja, hogy bár jelen volt a növény, de a
legkevésbé sem volt gyakori.
Szántóföldeken való termesztése tehát csak
ezután válhatott elterjedtté. A selyemkórótól ugyanis sokrétű gazdasági haszonvételt
reméltek. Karakteres, aromás virágaiból
szörpöt, bort és illóolajat készítettek,
magszőreiből selymet szőttek, magjából
olajat sajtoltak, míg tejnedve kaucsuk
alapanyagként jött számításba. Sőt, fiatal
rügyeit, hajtásait meleg vízben kiáztatva,
spárga helyett fogyasztották - igaz, ez
valószínűleg csak a szegény ember kenyere
lehetett. Mivel a növény nem váltotta be a
hozzá fűzött reményeket, termesztése lassan abbamaradt, de az egykori szántóföldi
kultúrából kiszabadult egyedek könnyen
„önállósították magukat”. Ma az egész
országban jelen van. Legnagyobb tömegben az alföldi meszes homokpusztákat
terheli. Zavart, bolygatott területeken köny-

nyen megtelepszik, s a talajt akár több méter
mélységben behálózza gyökereivel.
Talajfelszín feletti részeinek eltávolításával
nem is igen irtható a növény, mert alulról
gyorsan újrasarjad. Elsősorban alföldi
gyümölcsösökben, szőlőkben, telepített
erdőkben, szántóföldek mezsgyéin és
parlagokon gyomosít. Ahol nagy tömegben
van jelen, ott elvonhatja a megporzó
méheket a napraforgó ültetvényektől, így
jelentős a gazdasági kártétele.
Természetvédelmi szempontból sem kívánatos a jelenléte. Árnyékolásával illetve gyökerein, lehullott levelein keresztül a talajba
juttatott vegyületek révén csökkenti a honos
növények csírázóképességét.
Virágainak speciális felépítése miatt körülményes a megporzása. A méhek lábai
beleakadnak a különleges helyzetű porzó és
bibeszálakba, s gyakran nem a pollenzsák,
hanem a rovar lába szakad le. (Őshazájában
„vaskosabb” testfelépítésű méhek porozzák.) Ilyetén módon a virágok kevesebb,
mint 5%-a kerül megporzásra. Az ezután
érlelt magok viszont rendkívül magas (99%os) csírázóképességgel rendelkeznek. (Ha
arra gondolunk, hogy a szintén homokpusztai életmódú árvalányhaj fajoknál
ugyanez a mutatószám csupán 0,1% körüli,
akkor megérthetjük a természetvédők
aggodalmait!) Hozzá kell tenni, hogy
gyökérsarjaival évente akár három méter
sugarú körben képes uralkodóvá válni. Ez a
sikeresen megalkotott szaporodási stratégia
tette lehetővé, hogy a hazai ún. gyomsorrendben az 1988-as 116-dik helyről 1997-re
a 76-dik helyre lépjen elő!
A földművelők és a természetvédők tehát
egyaránt tartanak ettől az inváziós fajtól.
Egyedül a méhészek kedvelik a selyemkórót, mert méze kifejezetten jó minőségű,
egyesek szerint igazi hungaricum…
Vidékünkön is megtaláljuk a nevezettet, a
Tisza és a Bodrog árterén mindenütt jelen
van szálanként. Tömegessé itt hál' Istennek
nem tud válni, mert igényeitől eltérően sem
száraz, sem meszes homokot nem talál
sehol. Vasúti töltések mentén is terjed, a
Nyíregyháza-Miskolc vonalon vannak
kisebb-nagyobb állományai. Szakemberek
szerint még komolyabb inváziót produkálhat a Nyírségben.
Takács Attila
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Öko-praktika

„A sörkollektor”
Sörtérkép: A napocskák működő kollektorokat jelölnek

Solti Sörkollektor Építő Verseny 2007.aug.8.

Bevezető: Energiaforrások
Napjaink egyik legnagyobb kihívása az emberiség energiával való ellátása. Energiára van szükségünk, ha főzünk,
termékeket állítunk elő, fűtünk, hűtünk, közlekedünk,
szállítunk stb. Az emberiség a sok százmillió év alatt felgyülemlett fosszilis tüzelőanyagokat (szén, gáz, kőolaj) alig
több mint száz év alatt felhasználja, elégeti. Ez a száz év,
pedig egy röpke pillanat csupán a Föld történetében. Most
már az emberiség jövője a tét. Nagyon itt az ideje, hogy más
úgynevezett alternatív energiaforrások után nézzünk, ami
pótolni tudja a fennmaradáshoz szükséges energia igényeket. A tömegek pedig azt veszik amit a piac kínál és ezt
persze a készletek fogytával mind magasabb áron. Akkor
mit tehet egy kis ember vagy egy kis közösség?
Ha a világot megváltani nem is tudja, azért tehet valamit.
Első lépésként szemléletet kell váltani, meg kell érteni,
hogy az energia bizony fontos kincs és takarékoskodni kell
vele.
Második lépésben pedig rá kell ébredni, hogy mindenkinek
van lehetősége energiát termelnie, ez ma már házilag is
lehetséges. (pl. fűtésrásegítés, melegvíz előállítás stb.)
Ez a kis írás a napenergia egy lehetséges hasznosításához kíván segítséget nyújtani, amit házilag otthon
bárki megvalósíthat magának.

„Sörkollektor”
A fáma úgy tartja, hogy Kanadában készítettek ilyet
először, majd az internet segítségével tudomására jutott
egy magyar mérnöknek, Szentgyörgyi Péternek. Ő alaposan áttanulmányozta a gondolatot, majd tett követte, és
megvalósította az első ilyen jellegű magyar, levegőt
melegítő kollektort. A példát követve 2006-ban már egyre
több ilyen kollektort készítettek és állítottak használatba
2
házilag országszerte. Ma már közel 1000m házi építésű
kollektor van az országban és ez a szám napról napra nő.
A lelkes amatőrök internetes fórumon segítették, segítik
egymást. Az első személyes találkozásukra a 2007 augusztusára meghirdetett, és Solton megrendezésre került
országos „Sörkollektor verseny” nyújtott lehetőséget,
melyet az internetes sörkollektor oldalt üzemeltetők
hirdettek és szerveztek meg.
A versenyre több internetes barátom unszolására én is
beneveztem. Az épülő kollektorom a „Mindenki Sörkollektora” nevet kapta. Neve onnan ered, hogy építése
során lépésről lépésre (az internet segítségével) közösen
mindent megvitattunk és az így leghelyesebbnek ítélt
változat valósult meg.

Öko-praktika
A fűtendő épületrészből egy ventillátor a falon át kitolja a
levegőt a kollektorba. Ott a napsütés hatására az
felmelegszik és az így felmelegedett levegő egy másik
nyíláson át visszaáramlik a fűtendő épületrészbe.
Ilyen egyszerű a dolog.
Az osztó a dobozba áramló levegőt szétosztja az oszlopokba. A sörösdobozokból álló oszlopokban felmelegszik
a levegő. A gyűjtő összegyűjti az oszlopokból jövő levegőt.

Mibe kerül építése és üzemeltetése?
A „Mindenki sörkollektora” építése boltban vett anyagokból 60.000.- Ft-ba került (de a ház körül fellelhető
anyagokból sokan 30-40.000 Ft-ból, vagy még kevesebből
is meg tudták valósítani. Az üzemeltetés során egy
fogyasztónk van, a ventillátor. Ennek fogyasztása - 50W-ot
alapul véve - óránként 2 Ft.
Mennyi és hány fokos levegőt fújhatunk
vele a lakásunkba?
Óránként kb. 100 m3 40-50 fokos levegőt.
Milyen a hatásfoka?
Méréseink és számításaink alapján eléri a 70%-ot.
Mennyi energiát termel, mennyit spórolhatunk vele?
Egy 2 m2 felületű kollektorral a fűtési szezonban jó déli
tájolással 300-400 kWh nyerhetünk. Ez 40 Ft-os villamos
áram árával számolva 12-16.000 Ft
Mire is elég ez?
Átmeneti időszakban akár egy szoba fűtésére. Télen a
szoba hőntartására. Ha meleg levegőt áramoltatunk a
szobába, kevesebbszer fog bekapcsolni a termosztát, így
csökkenthetjük fogyasztási költségeinket.
Hova mekkorát?
Tapasztalati tények alapján állíthatjuk, hogy - megfelelő
2
2
körülmények között - egy 2m -es sörkollektor egy 20 m
alapterületű helyiség kiszolgálására alkalmas.
Mik azok a megfelelő körülmények?
Mielőtt bárki sörkollektor építésre szánná magát, először a
lakása hőkibocsájtását kell csökkentenie, hiszen nem
szeretnénk, hogy a megtermelt energia rögtön elillanjon.
Ezért először az épület külső hőszigetelésén kell javítani,
majd a nyílászárók állapotán.

A sörkollektor építésének menete és teljes leírása
Konklúzió
A Sörkollektor több szempontból is nagyszerű dolog.
megtekinthető a: www.sorkollektor.hu oldalon, ahol
Sokaknak segít a szemléletváltásban és hatására egyre
sok más, jobbnál jobb kollektort építő munkája is
többen élik környezettudatosabban az életüket.
megtalálható.)
A sörösdobozt, amit jó esetben a szelektív hulladékgyűjtőbe dob az ember, ötletesen újrahasznosítja, így több
téren is óvja lakóhelyünket, a Földet.
( György Károly & Horváth Zoltán tollából )
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Zöldfülû

„Kedvenc madarunk, a gólya”
„Egyszer volt, valamikor régen, amikor az
emberek még kevesen éltek ezen a földön, és
védtelenek voltak, akkor esett meg ez a
történet. A Bodrog és a Tisza közén, annak
is a közepén, három nagy király összedugta
fejét. Az egyik Szissz, a kígyók, a másik Cinn,
a rágcsálók, a harmadik Zümm, a rovarok
királya volt.
Veszejtsük el az embert - mondta a kígyók
királya -, az ember veszedelmes, állandóan
megzavarja nyugodt életünket, élőhelyünk
pedig egyre kevesebb!
Úgy legyen - mondta Cinn, a rágcsálók
királya -, a magvakat ellopják előlünk, és a
házukból is kizavarnak bennünket!
Velünk sem tudnak békességben élni szólt
közbe a rovarok királya -, jobb esetben
elzavarnak, de inkább agyoncsapnak vagy
eltaposnak bennünket!
Fogjunk össze - szólt újból a kígyók uralkodója -, mi nagy népek vagyunk, együtt hatalmas sereget hozunk létre. Az ember még
gyenge, egyedül van, de Vau népe már
szolgálatába állt, most kell megtámadnunk
őket! Mi, kígyók megmarjuk őket, mérgünktől meghalnak.
Én, Zümm és szolgáim minden növényt
elpusztítunk, hogy ne jussanak élelemhez.
Mi, rágcsálók, élelmeiket felfaljuk, hogy
éhen vesszenek - mondta a harmadik király.
Ahogy döntöttek, úgy is tettek. Megindult a
csúszók és mászók serege az emberek ellen:
a kígyók megmarták az embereket, a rovarok
elpusztították a növényeket, a rágcsálók
minden eleséget felfaltak az emberek elől.
Nagyon megijedtek az emberek, kihez
forduljanak most segítségért, ki könyörül
meg rajtuk?
Vau népe már mellénk állt, hátha most is
segíteni tud - mondták az emberek, és a
kutyák népéhez fordultak segítségért.
Szívesen segítenénk rajtatok, de mi békességben élünk velük. Szissz népét elkerüljük
harapásaik miatt, Cinn népe sosem bántott
bennünket, Zümm népe kellemetlen tud
lenni, de elviselhetőek. Sajnáljuk, de nem
tudunk segíteni - mondta Va-Úr, a kutyák
királya.
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Keressük meg Nyaú népét, ők haragszanak
Cinn népére, biztos segíteni fognak rajtunk
- gondolták ki az emberek, Nya-Úr, a macskák királya pedig kérésükre azt válaszolta.
Igaz, hogy Cinn népét csak a tányérunkon
látjuk szívesen, de most, hogy a kígyók és a
rovarok is segítik őket, nem merünk
szembefordulni velük: a kígyók harapásaitól mi is félünk, ahogy a rovarok is meg
tudják keseríteni életünket. Sajnáljuk, de
nem tudunk segíteni nektek!
Végső elkeseredésükben a madarakhoz
fordultak az emberek. Csipp, a madarak
királya össze is hívta népét.
Ki tud közületek segíteni az embereken? kérdezte tőlük.
Mi kicsik vagyunk - mondta a cinegék
vezére, - nem tudjuk legyőzni a kígyókat és
a rágcsálókat.
Mi nagyok vagyunk - mondta a sasok vezére, - nem tudjuk legyőzni a rovarok seregét.
(Különben is, egy sas nem kapdos legyek
után!)
Mi tudunk segíteni, - mondta erre Kelep, a
gólyák vezére. A kígyók ellopják fészkünkből a tojásokat, a rágcsálók eleszik előlünk
az élelmet, a rovarok lerágják a fák leveleit,
így fészkelőhelyeink elpusztulnak. Mi
szívesen segítünk nektek!
Ígéretüket beváltva az emberek segítségére
siettek. Hosszú volt a küzdelem, de a gólyák
támogatásával az emberek győztek a
csúszó-mászók ellen.
A csata végén így szóltak az emberek:
Örökké hálásak leszünk nektek, Kelep
népe! S mivel a rovarok elpusztították
fészkelő-helyeiteket, ezért megkérünk
benneteket, hogy fészkeiteket ezután házainkra, kéményeinkre rakjátok. Megígérjük,
hogy békességben fogunk élni veletek, ahol
mi élünk, ott ti is nyugodtan élhettek.
Azóta Kelep népe, amikor tavasszal visszatér hosszú útjáról, az ember közelében talál
otthonra. Az emberek pedig boldogan
várják kedvenc madaruk, a gólyák
hazatérését.„
Szabó Kinga
4.osztályos tanuló - Szegilong
A mese a Tokaji Természetvédelmi Egyesület
kistérségi meseíró pályázatának különdíját kapta.

Öreg-szem

Levél, amely 2070 évben íródott
2070-et írunk.
Éppen most töltöttem be az ötvenedik évemet,
de úgy nézek ki, mint egy 85 éves.Komoly veseproblémáim vannak, mert nagyon kevés vizet
iszok. Úgy hiszem, hogy nagyon kevés időm, van
hátra.
Manapság a társadalomban az emberek között az
egyik legöregebbnek számítok.
Emlékszem, amikor 5 éves voltam, a parkokban
sok fa volt, a házaknak nagyon szép kertjei voltak
és fürödhettem, néha még akár egy óra hosszan
tartózkodhattam a zuhany alatt.
Minden nagyon más volt…
Most ásványolajban itatott törölközőket használunk, hogy tisztítsuk a bőrünket.
Azelőtt minden egyes nő mutogatta a szép
hosszú fürtjeit. Most kopaszra kell nyíratnunk a
fejünket, hogy tisztán tartsuk a víz használata
nélkül. Annak idején az apám tömlőből folyó
vízzel mosta a kocsit. Ma a gyerekek nem hiszik
el, hogy a vizet így használtuk.
Emlékszem, hogy sok hirdetés azt ismételte:
"VIGYÁZZ A VÍZRE", csak senki nem figyelt
fel rá, azt gondolták, hogy a víz sohase folyhat el.
Most az összes folyó, víztározók, tavak és
források visszafordíthatatlanul fertőzöttek vagy
elapadtak.
A gyomor- és bélrendszer fertőzései, valamint
húgyúti és bőrbetegségek a halálozás elsődleges
okai.
Nagy kiterjedésű sivatagok alkotják a minket
körülvevő tájképet. Az ipar megbénul és a munkanélküliség drámai. A sótalanító gyárak az
elsődleges foglalkoztatások forrásai, és ivóvízzel
fizetnek rendes fizetés helyett. A támadások egy
kanna vízért gyakoriak a kihalt utcákban. Az
ennivaló 80%-a mesterségesen előállított.
Azelőtt a napi javasolt vízmennyiség egy felnőtt
ember számára nyolc pohár volt. Ma csak fél
pohárral ihatok.
A ruházat eldobható, amely a szemét mennyiségét növeli; vissza kellett térnünk a latrina
használatára, akár a korábbi századokban, mert a
csatornahálózatot nem lehet használni vízhiány
miatt.
A lakosság kinézete szörnyű, elbágyadt testek,
ráncosak a vízveszteség miatt, a bőr tele van
sebekkel az ultraibolya sugárzás miatt, nincsen
ózonréteg, amely kiszűrné ezt.
A száraz bőr miatt egy húsz éves lány úgy néz ki,
mint ha negyven volna.
Nem lehet vizet előállítani, az oxigén szintén nem
tud megújulni a fák hiánya miatt, ami csökkentette az új generációk IQ-ját. A tudósok kutatnak,
de nincs lehetséges megoldás.

Sok egyed alaktalan. Számtalan férfi esetében
megváltozott a spermiumok alakja. Ennek következtében sok gyermek születik különféle
hiányossággal, mutációval és deformált testtel.
A kormány plusz pénzt szed a levegőért, amit
belélegzünk - ez naponta 137 köbméter egy felnőtt lakosra vetítve. Azok az emberek, akik nem
tudnak fizetni, úgynevezett „kiszellőztetett
övezetről” távolítanak el, melyek napenergiával
működő gigantikus tüdőkkel vannak felszerelve.
Nem túl jó minőségűek, de legalább lélegezni
lehet. Az átlagéletkor 35 év.
Néhány országban maradt még valamennyi
növényzet a hozzá tartozó folyóval, amelyet a
hadsereg szigorú ellenőrzés alatt tart. A víz
kinccsé vált, amely után még az aranynál és a
gyémántoknál is jobban sóvárognak az emberek.
Itt azonban nincsenek fák, mivel szinte sosem
esik az eső; ha mégis csapadékot veszünk észre,
ez nem más, mint savas eső.
A XX. századi atomkísérletek és az ipar szennyező tevékenysége miatt az évszakok szigorúan
átalakultak.
Figyelmeztettek minket, hogy óvni kell a környezetet, de senki sem törődött vele.
Amikor a lányom arra kér, hogy beszéljek neki
arról az időszakról, amikor fiatal voltam, elmondom neki, hogy milyen szépek voltak az erdők.
Mesélek neki az esőről, a virágokról, arról, hogy
milyen jó volt fürdeni és horgászni a folyókban és
a víztározókban, és annyi vizet lehetett inni,
amennyit csak szerettem volna.
Elmondom neki azt is, hogy milyen egészségesek
voltak az emberek.
Ő azt kérdi tőlem: „Apám, miért nincs víz?”
Ekkor összeszorul a torkom. Folyton bűnösnek
érzem magam, mert ahhoz a generációhoz tartozok, amelyik végképpen tönkretette a környezetet, vagy egyszerűen nem vettünk a sok-sok
figyelmeztetésről tudomást.
Az utódaink nagy árat fizetnek most mindezért...
Őszintén azt hiszem, hogy egy nagyon rövid időn
belül az élet már nem lesz lehetséges a Földön,
mert a környezet tönkretételének mértéke
elérkezett egy visszafordíthatatlan pontra.
Mennyire szeretnék visszamenni a régmúltra és
tenni azért, hogy az emberiség megértse
mindezt…
… akkor, amikor még tudtunk volna tenni
valamit a Földünk megmentése érdekében!
Forrás: internet
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Házunk tájáról
A Te fényképed címlap lehet!
Egyesületünk Süvöltő címlappályázatot hirdet folyóiratunk olvasói, illetve levelezőlistás
tagjaink körében. Témául számos dolog választható, amelyek természeti történéseket,
ember-természet kapcsolatát, állatokhoz, növényekhez kapcsolódó hangulatokat,
viszonyokat, vagy egyéni látásmódokat fejeznek ki.
Feltétetelek:
- digitális, magas felbontású (nagy méretű) kép
- saját készítésű fotó legyen, lehetőleg montírozás és egyéb utólagos technikai
beavatkozások nélkül
- magyarországi vonatkozású legyen (hazai értékek, mondanivalók)
- név, cím, telefon, e-mail feltüntetése a küldeményben, hogy a nyertest értesíteni
tudjuk, illetve a nevét kiírhassuk a lapban (a többi adatot bizalmasan kezeljük)
- több képpel is lehet pályázni
Beküldési határidő: 2008. december 31.
Beküldési cím: emisszio@e-misszio.hu
E-misszió Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Malom u. 18/a.
Az első három helyezettet ajándékcsomagban részesítjük (Süvöltő előfizetés, póló,
vászonszatyor, tölthető elemek stb.).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
BOLDOG SZÜLINAPOT!

Nyár elején betöltötte 4. születésnapját a nyíregyházi hulladék-kommandó!
Ezúton is köszönjük valamennyi partner szervezetünknek az elmúlt évek
során nyújtott lelkes, kitartó segítséget:
- Nyíregyháza MJV Közterület Felügyelete
- Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. Mezőőri Szolgálata
- Nyíregyháza Városi Rendőrkapitányság
- Kertvárosi Polgárőr Egyesület
- Felsősimai Polgárőr Egyesület
- Tanyabokori Polgárőr Egyesület
- Borbányai Polgárőr Egyesület
- Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Örömmel köszöntjük a csapatban a most csatlakozott Örökösföld-Újvárosi Polgárőr
Egyesület tagjait. Illegálisan lerakott hulladéktól mentes, tiszta környezetet kívánok
mindannyiunknak!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Épülhet a szalmabála házunk!
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2008 júliusában örömteli hírt kaptunk Nyíregyháza város
önkormányzatának építésügyi irodájától. Megkaptuk az
engedélyeket a bálintbokori tanyánkon megvalósuló
szalmabála oktatóközpont megépítéséhez!
Hatalmas lehetőség előtt állunk, hiszen megépülhet az ország
első szabadon látogatható szalmabála háza, mely ezt a
környezetbarát építési technológiát hivatott népszerűsíteni.
A tervezés során odafigyeltünk arra, hogy tájbaillő, a tanyavilágba szervesen illeszkedő épületet alkossunk. Terveink
szerint az oktatóközpontban két terem lesz, a nagyobbik
kézműves foglalkozások helyszínéül szolgál, míg a kisebbikben
egy természetismereti foglalkoztató kap helyet. Reményeink
szerint az építkezés két éven belül megkezdődik.

AKTUÁLIS

Tisztán és természetesen
Kézápolás
A kereskedelemben kapható szappanok hosszas
használat után kiszárítják a bőrt. Az otthon elkészíthető kézmosó krémek még az érzékeny
bőrüeknek sem ártanak. Megtisztítják a konyhai,
kerti munkában elszíneződött, a szereléstől olajos,
zsíros kezet. A szennyeződés gyorsabban lejön a
kezedről, ha a kézmosó vízbe egy evőkanál cukrot
is teszel. A citromlé vagy kifacsart citrom héja a
körmeidet és az ujjaidat is megtisztítja.
Zabszappan
Bevált szappanhelyettesítő a zabpehelyliszt. Végy
egy kanálnyit a kezedbe, és vízzel készíts pasztát
belőle. Úgy mosakodhatsz vele, mintha szappan
lenne.
Citromos kézmosó
10 dekagramm kenőszappant és 1 teáskanál lanolint fakanállal keverj össze. Önts hozzá 5 teáskanál
desztillált vizet és 2 mokkáskanál glicerint. Állandó
keverés közben önts bele 30 gramm finom fűrészport és 50 gramm finom szemcséjű, tiszta homokot. Tegyél hozzá 1 mokkáskanál citromolajat, jól
keverd meg, és töltsd tiszta tégelybe. Egy hónapig
eltartható. Alkalmas a kerti munkáktól elszenynyeződött kéz tisztítására.
Kamillás kézmosó kenőcs
Forralj fel 3 evőkanálnyi desztillált vizet, majd forrázz le vele 1 teáskanálnyi szárított kamillavirágot.
10 perc állás után szűrd le a folyadékot. Egy
tálkában tegyél meleg vízfürdő fölé 3 gramm
avokádóolajat, 8 gramm kakaóvajat, 1 mokkáskanál
zsályaolajat és 2 mokkáskanál szójaolajat, hogy
egyenletesen összeolvadjanak. Az olvadékot öntsd
a kamillaszűrlethez, és addig keverd géppel, míg ki
nem hűl. Ezután adj hozzá 3 mokkáskanálnyi
glicerint, 35 gramm finomra porított mezei zsúrlót
és 10 dekagramm kenőszappant, majd az elegyet
újból keverd meg. Tiszta tégelyben egy hónapig
eltartható. Igen erős szennyeződéseket is eltávolít.
A kamillának köszönhetően a legérzékenyebb bőrt
is kíméletesen tisztítja.
Kézápolók
Virágmézet, glicerint és citromlevet 1:1 arányban
keverj össze. A krémet hűtve hosszabb ideig
eltarthatod. Ha pár csepp glicerinnel bedörgölöd a
kezed, vékony védőréteg alakul ki a bőrödön.
Néhány csepp olíva- vagy mandulaolaj puhává és
simává teszi a kezed bőrét. Ha kézbőröd igen durva
és száraz, akkor egy kis sót is tégy az olajhoz.
Dörzsöld be finoman, majd moss kezet tiszta
szappannal és meleg vízzel. Ez a keverék bőrkeményedésre is jó.
Kézvédők
Érett paradicsom levéből, glicerinből és citromléből készíts 1:1 arányú keveréket. Ezt dolgozd be a
kezed bőrébe, majd langyos vízzel öblítsd le.
Méz, citromlé, glicerin és olívaolaj azonos mennyiségeit keverd össze, és töltsd lezárt csavaros üvegbe. Használata után öblítsd le a kezedet langyos

Környezetvédelmi Óra a
Campus Rádióban
Az E-misszió Egyesület és a Campus Rádió közös
környezetvédelmi műsorral jelentkezik hetente,
szerdánként 9 órától a 97,9 Mhz-en a Campus Rádió
Lyukasóra című műsorában.(www.campusradio.hu)
A műsorban aktuális természet- és környezetvédelmi
hírekkel, valamint Egyesületünk tevékenységeivel
ismerkedhetnek meg a hallgatók, illetve aktuális
eseményekről értesülhetnek.
Várjuk észrevételeiket, megjegyzéseiket a műsorral
kapcsolatban az Egyesület elérhetőségein.

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:
arckrémek, testápolók, szappanok, kéz- és lábápolók, fürdőés masszázsolajok, fogporok
- környezetbarát tisztítószerek: mosogatószer, mosószóda,
bórax, szódabikarbóna, súrolópor, wc-olaj, háztartási
étolajderítő, kamillás kézmosópor
- ultramaggal ellátott, mosható 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.

Zöld lombszöcske
A zöld lombszöcske (Tettigonia
viridissima) a rovarok (Insecta)
osztályába, az egyenesszárnyúak
(Orthoptera) rendjébe és a
fürgeszöcskefélék (Tettigoniidae)
családjába tartozó faj.
Előfordulása: Európa egész
szárazföldi vidékén elterjedt, DélAngliában, Észak-Afrikában és a
Közel-Keleten is. Kedvelt élőhelyei
a bokrok és a fák, de a magas, kórós
gyomvegetáció is.
Megjelenése: hatalmas termetű,
fűzöld színű rovar, jellegzetesen
hosszú és vékony csápokkal, erős
ugrólábakkal, a nőstény hosszú
tojócsővel rendelkezik. Ez utóbbi
nem nyúlik túl az összecsukott
szárnyakon.
Életmódja: a zöld színűkkel
kitűnően álcázott rovarokat gyakran
csak hosszan tartó, hangos énekük
árulja el, ezt a hímek elülső
szárnyaik egymáshoz dörzsölésével
idézik elő. A zöld lombszöcske 6
hónapig él.

Szaporodása: a nőstény a petéit erős
tojócsöve segítségével a talajba vagy a
kéregrepedésekbe rakja. A körülbelül
100 pete 5 milliméter hosszú és
sötétszürke színű. A petékből csak a
következő évben kelnek ki a kis
szöcskék. Eleinte a réteken, ott főleg a
bokrok közelében élnek, csak július
végén alakulnak át kifejlett rovarrá. A
lárva és az imágó egyaránt ragadozó
életmódú, rovarokkal táplálkoznak.

