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Itt a válság. Tudom, mindenki erről beszél, 
minden híradó ezzel kezdődik, lehet hogy 
már kicsit unalmas, de a lényegről mintha 
keveset hallanánk. 

A gazdasági válság indoka - teljesen leegy-
szerűsítve-, bedőltek a hitelek, és mivel nem 
lehet tudni, hogy kinek milyen vesztesége 
van, senki sem akart a másiknak hitelt adni.
Ettől van válság? Igen, nincs hitel, nincs 
növekedés, és máris itt a válság. Persze a törté-
net sokkal bonyolultabb, de arra minden-
képpen rámutat, hogy ma minden és 
mindenki hitelből él. Mielőtt azonban a 
kedves olvasó megriadna, és kommunistának, 
vagy éppen iszlám fundamentalistának 
gondolna, megjegyzem, hogy szerintem a 
hitelezés nem az önmagától való gonosz.
Elég csak arra gondolni, hogy energiahaté-
konysági beruházásokat lehet finanszírozni 
hitelből, melyet a megtakarításból szépen 
vissza lehet majd fizetni.
Az azonban, hogy minden fogyasztásunkat 
hitelből finanszírozzuk, hogy egy-egy magyar 
üzem nem is tud termelni, egy-egy kisebb 
ország nem tud működni, ha nem kap hitelt, 
az bizony igen komoly baj. 
És hogy ezt belássuk, nem kell a fenntart-
hatóság és a jövő nemzedék megszállottjának 
lenni. Elég csak arra gondolni, hogy mennyire 
kiszolgáltatottá válunk azokfelé, akik a hitelt 
nyújtják. De ha ennél nagyobb felelősség-
érzettel vagyunk megáldva, láthatjuk, hogy a 
hitelezés eredményezi azt, hogy a természeti 
erőforrásokat egyre nagyobb mértékben 
túlfogyasztjuk, óriási adósságot hagyva a jövő 
nemzedékére. 
Többek szerint már ez a válság is ennek a jele. 
Szerintem nem, ez „mindössze” egy pénz-
piaci válság. A befektetések vagyonát, a 
tőzsdei cégek értékét, a devizák árfolyamát, a 
nyersanyagok és a termékek árát sokkal in-
kább a spekulánsok határozzák meg, mint a 
valós értékük. Jelenleg mintha a gazdaság el 
lenne szakadva a való világtól, erre példa, 
hogy egyik pillanatban kétszeresére nő az olaj 
ára, majd napok alatt a felére zuhan. Ennek 
oka, hogy a gazdaság mozgatója a pénz, eddig  
a hitelek jóvoltából  korlátlan mértékben állt 
rendelkezésre. Talán most, hogy ez a rendszer 
meginog, a gazdaságpolitika megváltozására 
lenne esély. Ennek ellenére a kormányzatok 
továbbra is ezt a fenntarthatatlan növekedési 
pályát támogatják, hatalmas pénzekkel kon-
szolidálják a bankokat, sürgősen hitelezget-
nek nekik, hogy azok felelőtlen kockázat-
vállalásukkal ismét újratermeljék a válságot.

Priksz Gábor 

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.
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A Ne Vásárolj Semmit Napnak Magyar-
országon már több éves hagyománya van. 
Azokban az országokban, ahol a fogyasz-
tói "kultúra" már korábban elhatalma-
sodott, jó tíz éve tartják meg a fogyasztói 
böjt eme ünnepét. A részvételre buzdító 
szervezetek az alábbi felhívást teszik közzé e 
nap alkalmából:

Akkor történt, amikor először hallottad, 
hogy a jégtáblák megolvadnak a jegesmedvék 
alatt? Vagy amikor olvastad, hogy már az 
anyatej is mérgező? Vagy amikor először 
kóstoltál igazi, édes, lédús házi paradicsomot? 
Esetleg amikor rájöttél, hogy ha a Föld lakos-
ságának csak a fele úgy él, mint mi, 20 év 
múlva mind hullák leszünk? 

Ezek azok a pillanatok, amikor hirtelen 
valamit új szemszögből látsz, és rájössz: 
másképp is lehetne élni. És hogy úgy kellene 
élni.

A Ne Vásárolj Semmit Nap egy lépés ebbe 
az irányba. Összefogunk és kiállunk a 
krónikus túlfogyasztás ellen, ami szinte 
minden környezeti, pszichológiai és politikai 
gondunk forrása.

November utolsó péntekén megtagadjuk a 
részvételt. Magunk mögé dobjuk szokásain-
kat, új szemléletmódot fedezünk fel, 
tevékenyek leszünk a közösségeinkben.

A környezetvédő és más fogyasztáskritikus 
szervezetek minden év novemberének 
utolsó péntekén arra kívánják felhívni a 
figyelmet, hogy a civilizációnk által diktált 
túlfogyasztás számtalan káros környezeti és 
társadalmi következménnyel jár. A reklámok, 
a fősodrú média által közvetített ideálok, 
melyek már kiskorunk óta befolyásolják 
világképünket, arra ösztönöznek, hogy minél 
több minél gyorsabban és minél drágábban 
kielégítendő szükségletünk legyen. 

Mindeközben elterelődik a figyelem arról, 
hogy a fogyasztói boldogságérzetet fenntartó 
termékek előállítása többnyire hosszú távon 
fenntarthatatlan mértékben veszi igénybe 
környezetünket. A "cucc-ipar" nyersanyag- és 
energiaigénye, a csomagolt termékek fo-
gyasztásával keletkező szemét mennyisége és 
a szállításukkal kibocsátott különböző szeny-
nyezések mára az ökológiai katasztrófa 
súlyosbodásának első számú okaivá nőtték ki 
magukat. 

Ne Vásárolj Semmit Nap 
A túlfogyasztás jelenségének komolyságát jól mutatja az Ökológiai 
Lábnyom fogalma. Az Ökológiai Lábnyom megmutatja, hogy az egyes 
emberek életmódjukkal a Föld mekkora részét veszik igénybe, hány 
hektár terület tartja el őket jelenlegi fogyasztási szintjükön. Az ökológiai 
lábnyomok összehasonlításából kiderül, hogy ha mindenki olyan 
mértékben fogyasztana (energiát, nyersanyagot, stb.) mint például az 
USA állampolgárai, akkor a Föld lakosságát ellátandó 6 darab Földre 
volna szükség. Ha mindenki olyan nagy lábon élne, mint egy átlagos 
magyar, akkor három bolygóra volna szükségünk. Vagy: ezen a Földön 
csak harmadennyien férnénk el. 

A környezetvédő szervezetek a fogyasztói böjt napjával nem 
szegénységet, nem nélkülözést prédikálnak. Arra szeretnénk felhívni a 
figyelmet, hogy a boldogságot, a megelégedettséget nem a boltokban 
találjuk, nem azok közt a dolgok között, amiket a hirdetésekben 
kínálnak. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a "kevesebb" 
gyakran több, és hogy kritikával kell kezelnünk fogyasztói igényeinket. 

Arra bíztatjuk az embereket, hogy ne legyenek mindig "Kedves 
vásárlók" és "Tisztelt fogyasztók". Ne a reklámok alapján döntsenek, 
gondolkozzanak, vélekedjenek! 

Arra hívunk mindenkit, hogy szánjon egy napot a fogyasztói böjtre, 
hogy a "Ne Vásárolj Semmit Nap”-on szálljon ki a fogyasztók 
mókuskerekéből, és találja meg a pénztől független örömöket az 
életében! Önmagunk és az életünket lehetővé tévő környezet, végső 
soron tehát ismét csak önmagunk érdekében.

Forrás és további információ:
www.nevasaroljsemmitnap.hu
www.tudatosvasarlo.hu

Szeméthegyeken túl...Szeméthegyeken túl...



Kecskerágó
Közhelyek nélkül már nehéz sokadjára 
elkezdeni egy ilyen írást. Tessék körülnéz-
ni: itt az ősz, itt a kecskerágó. A megszo-
kott útszéli, árokparti bozótosokban 
egyszercsak megjelennek a kármin-
piros csüngő karácsonyfadíszek, 
amelyekből narancssárga bogyócskák 
állnak ki. Aztán pár hét után újra visszatér 
a kecskerágó a jelentéktelenségbe. Ha nem 
lenne ez a rövid idejű nem mindennapi 
ékesség a bokrokon, talán tudomást sem 
vennénk róla, hogy ez a növény bizony ott 
él a környezetünkben. Ám ha valamivel 
jobban odafigyelünk, rájöhetünk, hogy 
kissé gyakoribb is, mint gondolnánk. Mégis, 
nem árt kicsit nagyobb figyelmet fordítani 
erre a cserjére, nehogy eltűnjön minden-
napjainkból.

Legelőször érdemes tisztázni, hogy a 
kecskerágóféléknek két faja őshonos 
Magyarországon. A ritkább faj a bibircses 
kecskerágó (Euonymus verrucosus), inkább 
domb- és hegyvidékeinken él, bár a Nyír-
ségből is van egy-két előfordulási adata (állí-
tólag a nyíregyházi Sóstói-erdőben is él).
Ez a cserje kisebb termetű, bokros növeke-
désű, hajtásai jellegzetesen bibircsesek és 
termései is kicsit különböznek a gyakoribb 
fajétól, a csíkos kecskerágóétól. Tehát az 
utóbbi faj, a csíkos kecskerágó (Euonymus 
europaeus) az igazi mindennapi cserjénk. 
Termetre nagyobb, 1,5-4 méterre nő 
(szabad állásban elérheti a 6 métert is), s 
jellegzetes tulajdonsága, hogy a kisebb 
bokrok is hajlamosak központi törzset 
nevelni, ezáltal a növény fácska alakú lesz.

Erősebben árnyalt helyeken, így erdők 
belsejében viszont jóval alacsonyabb 
bokrocskái nőnek, sőt, a hajtások többsége 
kúszó, elterül a földön. Jellegzetesek a csíkos 
kecskerágó hajtásai is: vesszői és néhány 
éves hosszúhajtásai is zöld színűek, többé-
kevésbé négyélűek, és az éleken hosszanti, 
világosbarna színű csík (paraszövet) fut vé-
gig (erről nyerte a csíkos kecskerágó magyar 
nevét). Van azért más köznyelvi elnevezése 
is a növénynek: több helyen papsapkának 
hívják. Ez a név már a termésre utal: jellem-
zően szeptembertől jelennek meg a csüngő, 
kárminpiros, négyélű papsapka alakú tokok, 
melyek megérve felpattannak, s ekkor elő-
bukkan belőlük a narancssárga köpennyel 
beburkolt mag (a bibircses kecskerágó 
termése abban különbözik, hogy a sárga 
köpeny a fekete magot nem teljesen veszi 
körül, így az kicsiny, élénkfekete pöttyként 
kilátszik a tokból). A színes termések az őszi 
erdők, mezsgyék legszebb díszei közé tar-
toznak; sokszor lombhullás után, az erősebb 
fagyokig gyönyörködhetünk bennük. 
A kecskerágó virága ezzel szemben egészen 
jelentéktelen: a fél centit alig meghaladó 
méretű, zöldes színű, néhány tagú álernyő-
ben álló virágok ránézésre csupán négy 
porzóból, négy pálcikaszerű sziromból és a 
bibéből állnak. A beporzó rovarokat nem is 
feltűnő színükkel vagy méretükkel, hanem 
számunkra kellemetlen (bár egyáltalán nem 
átható) szagukkal vonzzák a virágok. 
A hosszúkás elliptikus, vagy lándzsás alakú 
3-8 cm hosszú, finoman fűrészes szélű 
levelek is csupán az őszi lombszíneződéskor 
feltűnőek. Ilyenkor a (kárminpiros termé-
sekkel együtt) az ibolyáspirosra színeződő 
levelek egészen egyedi hatást nyújtanak.

De hol is találkozhatunk a csíkos kecske-
rágóval? Egész Európában elterjedt faj, ami 
egyben azt is jelenti, hogy előfordulása 
eredetileg a lomberdőkhöz kötött.
Hazánkban is leginkább a tölgyeserdőkben 
találkozhatunk vele, az egészen száraz vagy 
túlontúl nedves állományokat kivéve.
Rendszerint a fényben gazdag felnyíló 
erdőkben és a szegélyeken díszlik, de letör-
pülő, kúszó formában a sötétebb, zártabb 
állományokban is gyakori. Utóbbi helyeken 
akár évtizedekig észrevétlen marad, mert 
alig virágzik, s termést sem igen hoz. Egy-4
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kérgében igen magas (30%) a gumigyártásra 
használható guttapercsa aránya (emiatt 
ültetvényszerű termesztésére is volt példa). 
A trópusi kaucsuknövények, majd a szinte-
tikus gumik azonban teljesen háttérbe 
szorították.

Hátramaradt még egy kérdés. Vajon miért 
hívják ezt a növényt kecskerágónak?
Bevallom, ezzel kapcsolatban csak homá-
lyos információkat találtam.
Theophrasztosz, a botanika atyjának neve-
zett görög bölcselő Kr. előtt 300 körül említi 
Leszbosz szigetéről az Euonymus nevű fát, 
amely oly mérgező, hogy a marhát, kecskét 
már akkor is megöli, ha levelét, gyümölcsét 
éppen csak megízleli. Hogy ugyanarról az 
Euonymusról van-e szó, mint a mi kecske-
rágónk, nem tudjuk. Mindazonáltal a legelő 
jószág, vagy éppen a vad elsősorban a téli 
időszakban lerágja zöldellő vesszeit, eny-
hébb teleken fennmaradó lombját.

Ha nem rettent el minket a kecskerágó mér-
gező volta, érdemes kertekbe, parkokba is 
telepíteni. Különösen alkalmas a kecskerágó 
sűrű felszíni gyökérzetével a meredek 
rézsűk megkötésére is. Habár szép pillangó-
kat, bogarakat apró virágai nem vonzanak, 
ősszel gyönyörködhetünk terméseiben, 
lombjában, télen zöld csíkos vesszeiben, 
kertünkbe csalogathatjuk a magokat fo-
gyasztó madarakat. Tehát karoljuk föl az 
őshonos csíkos kecskerágót (ne csupán a 
manapság divatos nemesített fajtársakat). 
Érdemes. 

Hogy nem a levegőbe beszélek, azt bizonyít-
ja, hogy cserjénk hány költőt megihletett.  
Lapunk hátsó borítóján olvashatjuk például 
Tóth Árpád: Kecskerágó c. versét.

Dr. Szigetvári Csaba

egy idős faegyed kidőlésekor viszont erőre 
kap, s az újabb fák felnövekvéséig jótéko-
nyan védi és árnyalja az aljnövényzetet. Bár 
elsősorban a tölgyeseket szereti, megtaláljuk 
a zártabb őshonos fafajú erdőkben és néha 
kultúrültetvényekben (akácosok, vöröstöl-
gyesek) is.
A régebb óta erdőtlen vidékek fasoraiban, 
cserjéseiben viszont már igencsak szórvá-
nyos a kecskerágó megjelenése, nem érzi 
annyira jól magát. Ezért a Nyírség sok 
részén már-már ritkaságnak számít, de a 
Szatmár-Beregi-síkon, ahol az erdők több-
sége 100-200 éve tűnt el, még viszonylag 
gyakori.

Most pedig szokás szerint arról kellene írni, 
mennyire hasznos, jó gyógynövény és 
finom csemege a kecskerágó. Sajnos ezúttal 
ilyesmiről szó sincs (jó, madárszemmel 
azért másként fest a dolog: a kisebb 
énekesek, főként a vörösbegy igen kedveli 
olajban, karotinban gazdag magját). 
A kecskerágó minden része mérgező. 
Ugyan egyes országokban a gyökér szárított 
kérgét kis dózisban használják végbél-,  
máj-, epe-, étvágyproblémákra, féreghajtás-
ra; a közép-európai, így a hazai gyógynövé-
nyész-kultúra (beleértve a hivatalos és népi 
gyógyászatot) számára az ilyesfajta alkalma-
zás ismeretlen. Inkább mi se próbálkoz-
zunk! Külsőleg viszont a szárított, porrá 
őrölt kérget széles körben alkalmazták 
bőrparaziták (rüh, tetű, ótvar) ellen 
hazánkban is a szintetikus készítmények 
megjelenése előtt.

Más tekintetben viszont a népi kultúrában 
megbecsülték és használták a kecskerágót. 
Szép, fehér vagy halványsárga, nagyon 
finom szövetű, kemény, nehezen hasadó 
(bár nem túl tartós) fája igen alkalmas a 
faragásra. Szívesen készítettek belőle kisebb 
díszes használati tárgyakat, de különösen 
alkalmas orsó, pipaszár, fogpiszkáló, kötő-
tű, faszeg, kalicka készítésére (angol neve - 
spindle - egyenesen orsót jelent, nyilván 
nem véletlenül). Festőnövényként is sokol-
dalúnak bizonyult: tokja, magköpenye 
vízzel sárgára fest, timsóval zöldre. Magjá-
ból egyes helyeken mécsolajat préseltek. 
Szene rajzolni jó, és puskaport is csináltak 
belőle.
Fényes fekete magjaiból a lányok valaha 
nyakláncot fűztek. Egykor ipari felhaszná-
lásával is próbálkoztak, mert a gyökér 

Mindennapi cserjéink
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Újabb érdekes védett növényeket fedeztünk fel - na és?
Az E-misszió Egyesület az Ifjú Botani-
kusok Baráti Körével együttműkö-
désben különböző terepi munkái során 
évről évre védett és ritka fajok eddig 
ismeretlen állományait fedezi fel. 
Jól van, jól van, ez nagyon derék - bólo-
gathat az olvasó. Na de mindez mire jó, 
miért fontos? 
Amikor olyan globális problémákkal küsz-
ködünk, mint a klímaváltozás. Amikor azt 
látjuk, hogy védett értékek ide vagy oda: 
napról napra tűnnek el természeti területe-
ink. Amikor szinte következmények nélkül 
kivághatnak egy védett fát, ha az egy leendő 
beruházást akadályoz. Amikor „dakart” 
rendezhetnek nemzetközi egyezményekkel 
védett területeinken. Amikor az állítólagos 
többség ellenszenvvel szemléli, hogy 
természetvédő szervezetek egy-egy védett 
értékre hivatkozva akadályozza a jóságos 
nagytőke jólétet teremtő beruházásait.

Mit tudunk erre mondani? A 2008-as évben 
munkatársaink néhány szakmai szempont-
ból igen jelentős felfedezést tettek. Ezek a 
felfedezések egyben nagyon jól illusztrálják 
a fenti problémákat. Lássuk csak:

Réti kardvirág: ezt a növényt a Sóstói-
erdőben találtuk meg, két kis tisztáson 
összesen 29 tövet. A növényt már régóta 
kipusztultnak tekintették, utolsó magányos 
példányát az 1980-as évek elején látták. 
Országosan is ritka növény: az Északi-
középhegység néhány pontja mellett a 
Szatmár-Beregi-síkról és pár dél-nyírségi 
erdőből ismerjük. Természetvédelmi értéke 
10 000 forint.

Mocsári nőszőfű: ezt a védett orchideafajt 
egy kicsiny nyíregyházi gyepterületen fedez-
tük fel. Szobányi folton mintegy 2-300 tő 
virágzott. Ez a növény országosan nem szá-
mít a legritkábbak közé: a Tiszától nyugatra 
igen sok előfordulását ismerjük. A Tiszán-
túlon viszont egy kézen megszámolható az 
eddig ismert állományok száma. Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében eddig nem 
találták meg. Természetvédelmi értéke 5 000 
forint.

Tallós nőszőfű: két példányát találtuk egy 
régi mocsaras területen kialakított mester-
séges tavacskát övező gyepben, fűzfák 
árnyékában. Ezt az orchideafajt 1996-ban 
írták le először, mint új fajt. Felfedezése 
Magyarországon történt, azóta Szlovákia és 
Csehország területén is megtalálták. Hazai 
elterjedéséről egyelőre igen hiányosak az 
információink, de az ország több pontján is 
előkerült. Nyíregyháza területéről egyetlen 
adata ismert, az Igrice-mocsárban fedezték 
fel 2001-ben. Természetvédelmi értéke 10 
000 forint.

Na és? Mit számít az, hogy Nyíregyházán 
három növényfajjal több vagy kevesebb él? 
Érdemes védelmi erőfeszítéseket tenni, csak 
hogy megmentsünk egy szobányi foltban 
elférő növényállományt?

Nehéz ezekre a kérdésekre a mai kor „racio-
nalitásának” megfelelő választ adni. Akár 
azt is mondhatjuk: a fenti fajok mindegyike 
kipusztulásra van ítélve.

A réti kardvirág egy olyan erdőrészletben 
helyezkedik el, amelyben a hivatásukban 
tisztességes hozzáállású (de szerintünk egy 
már kissé felülvizsgálatra szoruló iskolán 
nevelkedett) erdészek szerint elkerülhetet-

Réti kardvirág
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mel nézve eszméletlenül lassan történt - 
jelentősen, de szerves fejlődés és kölcsönös 
alkalmazkodás révén megváltoztatta ezt az 
arculatot. Az emberi tájhasználat eleve 
alkalmazkodott a régió adta feltételekhez: 
formálta (bizonyos vélemények szerint 
gazdagította), de nem semmisítette meg a táj 
eredeti arcát. Az emberek sajátos módon 
tudatában voltak az arculat fontosságának. 
Ezt az is bizonyítja, hogy még jóval a 
földrajztudományok, térképészet megjele-
nése előtt nevet adtak az egyes tájegységek-
nek. Az ősi tájnevek közül néhány mind a 
mai napig fennmaradt (pl. Zselic, Nyírség), 
és az általa megnevezett terület egysége 
tudományosan is megerősíthető.

Az utóbbi pár évszázadban, különösen a 
XX. századtól aztán a tájak elkezdték elve-
szíteni saját arcvonásaikat. Ezt nem kell 
túlmagyarázni: az őshonos, vagy sok 
évszázados tájhasználathoz kötődő fajok, 
életközösségek eltűntek, helyüket uniformi-
zált emberi létesítmények, néhány szabada-
lommal védett haszonnövény, illetve a világ 
egészét meghódító özöngyomfajok (akác, 
parlagfű stb.) foglalták el. (Ugyanez persze 
lejátszódik az emberi kultúra szintjén is, 
erről talán fölösleges írni).

len a véghasználat és a mesterséges felújítás. 
Márpedig az elmúlt időszak tapasztalatai 
alapján tudjuk, micsoda katasztrófát, vagy 
legalábbis kockázatot jelenthet a ritkább 
növényfajok számára egy ilyen véghasználat 
és erdőfelújítás. Érdemes felvenni a küzdel-
met ilyen helyzetben?

A mocsári nőszőfű egy olyan, alig 10 hek-
táros gyepen él, amelynek környezetében 
terjeszkedő iparterület, kiemelt főút, illetve 
vasút található. A közvetlen környék 
hasonló rétjei az elmúlt 2 évtizedben 
fokozatosan elfogytak, megadták magukat a 
„fejlődésnek”. Most valaki szemet vetett 
erre a gyepre is, és szeretne belőle beépítésre 
kihasítani egy több mint 1 hektáros részt. 
Bár a beépítés a védett orchideafaj élőhelyét 
közvetlenül nem érintené, mégis, könnyű 
megjósolni, mi történik itt, ha valaki egyszer 
megveti a lábát. Fektessünk-e energiát egy 
ilyen veszett ügybe egy növényke miatt?

A Tallós nőszőfű két töve pedig egy olyan 
helyen található, amely köré az elmúlt 
években elit lakóövezet épült (az elit itt nem 
okvetlenül színvonalat, hanem sok-sok 
pénzt jelent). Az élőhelyfolt a tervek szerint 
nemsokára áldozatul esik a beépítésnek. Sok 
pénzről van szó. Két szerencsétlen virág 
egyáltalán szóra érdemes ilyen helyzetben?

Mi, természet- és környezetvédők mind-
eközben sokkal alapvetőbb globális problé-
mákkal szembesülünk, és erőinket a 
súlyosan beteg ember-társadalom és ember-
ember struktúrák kulcsfaktoraira kell 
koncentrálnunk. Ehhez képest egy-egy ritka 
faj eltűnése egy kisebb régióból (ahol a 
természetes élőhelyek a klímaváltozás miatt 
úgyis végveszélyben forognak…) talán szó-
ra sem érdemes. Nekiállhatunk-e néhány 
kiveszőben lévő fajt megmenteni, mikor az 
egész világ van dögrováson?

Ez csak egy kis ízelítő abból a dilemmából, 
ami már hosszú ideje szüntelenül belülről 
feszíti a „zöldeket”. Valószínűleg nincs is 
általános válasz. Most csak egy szubjektív, 
nem racionális álláspont következik.

Valamikor minden tájegységnek volt önálló 
arca. Ezt az arculatot eleinte a természetes 
geomorfológia, az élővilág, az időjárás adta. 
Az ember megjelenése - legalábbis azokon a 
vidékeken, ahol ez több ezer éve, mai szem-

... folytatás a következő oldalon Tallós-nőszőfű

Mocsári nőszőfű
Süvöltõ
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Úgy gondolom, minden egyes eltűnő fajjal 
az arctalanság felé haladunk. Ez persze csak 
egy elcsépelt költői kép. Mégis, nem tudok 
szabadulni attól a máig hátborzongató 
érzéstől, ami az „Idő urai” című klasszikus 
rajzfilm arc nélküli „angyalai” kapcsán fo-
gott el még kiskoromban. Talán az olvasók 
is látták, és érthető, mitől félek. Ha elvész a 
tájak, vidékek saját arculata, nem lesz többé 
otthon, nem lesz haza, s ezzel párhuzamo-
san lassan kicserélhetővé és arctalanná 
válnak a szomszédok, ismerősök majd a 
barátok, a családtagok is. Az uniformizáló-
dott tájak aztán egy idő után annyi fajt, 
életközösséget elveszítenek, hogy ökológiai 
stabilitásuk is megbomlik.
Egyszercsak azt vesszük észre, hogy 
eltűnnek környezetünkből a rovarpopulá-
ciókat féken tartó legközönségesebb 
madarak (már a verebek is!), vagy a meg-
porzást végző méhek. (Ez nem valami 
elvakult vízió: ma pontosan ez történik a 
fejlett nyugaton). A következmény pedig a 
már nagyon is megfogható élelmiszer-
válság. A világhódító parlagfű ugyancsak 
elevenbe vágó hatásait pedig nyilván nem 
szükséges részletezni.

Számomra egy-egy ritka őshonos növény 
felfedezése mindig szimbolikus jelentőségű. 
Azt jelzi, hogy van még mit megőrizni, s 
lakóhelyünk nem szorul még plasztikai 
műtétre (folytatva a metaforát: gazdagabb 
országokban, ahol méginkább tönkretették 
a természeti környezetet, hihetetlen össze-
geket költenek természetszerű élőhelyek 
mesterséges létrehozására). Az is nyilvánvaló, 
hogy nem fogunk tudni minden ilyen ritka 
fajt megőrizni. Az is lehet, hogy az 
éghajlatváltozás egyébként is mindent lera-
díroz (velünk együtt persze). De esetleg 
sikerült részben választ adni arra, hogy 
néhányan miért tekintik hivatásuknak az 
élővilág kiveszőfélben levő ritkaságainak 
feltárását és védelmét.

Epilógus: a teljesség kedvéért el kell mondani, 
hogy - részben a Sóstói-erdőben folytatott kutatá-
sainkra, és az ott talált számos ritka fajra való 
tekintettel - az állami erdőgazdálkodó Nyírerdő 
Zrt. a jövőben jelentősen változtatni fog az erdő 
kezelésén. Például a réti kardvirág élőhelyén a 
korábbinál lényegesen kíméletesebb, természet-
közelibb erdőfelújítást szolgáló beavatkozásokat 
irányoztak elő. Köszönet illeti őket a nyitott és 
korrekt hozzáállásért. A két ritka orchidea 
esetében a meccs még nincs lejátszva.

Dr. Szigetvári Csaba

folytatás az előző oldalról...

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

Adományokat várunk a tanyánkra!

KÖSZÖNJÜK  SEGÍTSÉGÜKET!

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

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)
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A kezdetek…

„Balatontól a Dráváig, a Dél-Dunántúl zöld verõerén”
Több éves munkánk nagyszerű eredménye, 
hogy ma már a rétisas populáció Ausztriáig 
tágult - csak Somogyban 32 pár fészkel, 
zömükben a Zöld Folyosó által védett terü-
leteken -, de kiemelten folyik a feketególyák 
védelme, valamint megemlítendő még a 
lábodi Vidrapark létrehozása és működte-
tése, ahol sérült, elhagyott vidrák, fehér- és 
feketególyák gondozása folyik természetes 
környezetben.
A területek bővülésével - az azokon talál-
ható legelőkkel, tavakkal, erdőkkel, malom 
romokkal, műemlék jellegű romos épületek-
kel - és azoknak gondozásával, helyreállítá-
sával együtt az egyesület munkatársai egyre 
inkább elmélyültek a táj történelmi és 
kulturális vonatkozásaiban, a hajdan itt élő 
pásztorok hagyományaiban, a területeket 
hajdan birtokló családok történetében. 
Mindezen előzmények együttesen érlelték 
meg azt a gondolatot, hogy minél szélesebb 
körben legyenek bemutathatók és megis-
merhetők a szervezet kezelésben lévő 
egyedülálló és különleges élményterek, 
természetesen továbbra is legfontosabb 
szempontként ezek állapotának és zavarta-
lanságának megőrzését szem előtt tartva. 
Elsőként 1998-ban a Petesmalmi Vidrapar-
kot nyitottuk meg a látogatók előtt, ami 
azóta már egész Európában ismert és évente 
több mint 5 ezer látogatót vonz. A Vidra-
park idén ünnepelte 10 éves fennállását. 
2008-tól azon átfogó terveink válhatnak 
valóra, amelyek az egész terület megisme-
rését lehetővé teszik szakértő vezetéssel, 
érdekes előadásokkal, rendezvényekkel és 
szálláshelyekkel, legyen szó élő- és kiállító-
helyek bemutatásáról, szervezett iskolai 
vagy felnőtt csoportok látogatásairól, túrák 
vagy táborok szervezéséről.
Napjainkban a külföldi támogatások és a 
pályázati lehetőségek nem elégségesek a 
területek és az ezekhez kapcsolódó 
természetvédelmi feladatok maradéktalan 
elvégzéséhez, ezért minden ide érkező 
látogatásával támogatja ezen nemes célok 
elérését, miközben élményekkel gazdagon 
térhet haza és viheti hírét a belső-somogyi 
táj titokzatos - eddig talán csak betyár-
romantikájáról ismert - szépségének és 
évszázadokon átívelő hagyományainak. 

Emlékezetes hétvégét töltött el kis csapa-
tunk Somogyfajszon  a Magyar Természet-
védők Tagszervezeti találkozóján, szeptem-
berben. A játék és kacagás mellett tartalmas 
előadásokon, kellemes túrákon vehetett 
részt mindenki a csodálatos környezetben...
Na, elég is volt ennyi a bevezetőből. Meg-
ígértem magamnak, hogy az élménygazdag 
vendéglátást legalább egy Süvöltő cikkel 
viszonzom a házigazdáknak: a Somogy 
Természetvédelmi Szervezet - Zöld Folyo-
só Közalapítványnak.
Ha teheti, Kedves Olvasó, látogassa meg 
őket, nem fog csalódni! 

Tömösvári Tibor - a Közalapítvány elnöké-
nek jegyzete:

A Somogy Természetvédelmi Szervezet 
1980-ban alakult a Magyar Madártani 
Egyesület 30. számú helyi csoportjaként.
Eredeti célunk az akkor Magyarországon 12 
párral fészkelő rétisasok védelme és egyed-
számuk emelése volt. Ez a tevékenység az 
alapítók áldozatos és elkötelezett munkájá-
nak és a program nagylelkű külföldi 
támogatóinak köszönhetően napjainkig a 
szervezet egyik fő célja maradt, de a 
rétisasok és fészkelőhelyeik védelme, élő- és 
táplálkozó-helyeik zavartalanságának meg-
őrzése során a tevékenységek, célok és az 
érintett területek fokozatosan bővültek. 
Ma - már önálló szervezetként - a 
kezelésünkben lévő területek a Balatontól a 
Dráváig (Nagyberek - Fehérvíz - Somogy-
fajszi tavak és árasztott legelő - Boronkai ta-
vak - Mikei tavak - Lábodi tavak - Csokonya-
visontai tavak) nyúlnak, lépőköveiként az 
ezen a területeken őshonos, nagy részben 
kiemelten védett madár-, állat- és növény-
világ vizes élőhelyekhez, hagyás fákkal 
tarkított homokos gyepekhez, patakokhoz, 
égeres lápokhoz és tórendszerekhez kötődő 
populációinak. A terület  mint egy „zöld 
folyosó”  biztosítja a folyamatos táplálék-
forrást, a zavartalan vonulási útvonalakat,  
fészkelő- és szaporodási helyeket a külön-
böző fajoknak.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az 
Európa vörös könyvében szereplő - tehát 
kiemelten védett, elterjedésének nyugati 
határán nagy számban megjelenő és 
fészkelő cigányréce.

Jártunkban-keltünkbenJártunkban-keltünkben

Elérhetőség: 
Somogy 

Természetvédelmi 
Szervezet - Zöld Folyosó 

Közalapítvány

8708 Somogyfajsz, 
Kossuth L utca 62.

Tel/Fax: +36-85-337-053
www.stvsz.hu
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Pénzügyi válság és fenntarthatatlan fejlõdés
Amikor valaki hitelt vesz fel, egy olyan 
fogyasztást előlegez meg, amelynek 
majd a jövőben termeli meg a pénzügyi 
fedezetét. 
Amikor az egyes társadalmak, vagy a 
Föld egész népessége túlfogyasztja 
környezetének javait, akkor egy olyan 
fogyasztást előlegez meg, amelynek 
természeti erőforrás fedezetét a bolygó 
még nem termelte meg. 
Mivel a fenntartható fejlődés az erőforrá-
sok tartamos - a bolygó eltartó-képességé-
nek megfelelő - használata, ezért az ilyen 
fejlődést fenntarthatatlannak nevezzük. 
Fogyasztási deficitünk nagyjából harmad 
bolygónyi (1.4 Föld 2007-ben), ennyivel 
többet fogyasztunk el a rendelkezésre álló 
egy földnyi erőforrással szemben. 

A hitelezés és a fenntarthatatlanság közti 
összefüggés egyértelmű, a hitelezés teremti 
meg a pénzügyi fedezetét a túlfogyasztás-
nak. A túlzott, könnyelmű hitelkihelyezés és 
a felelős hitelkihelyezés között a fenntart-
hatatlanság szempontjából az a különbség, 
hogy az első még mélyebben hatol a jövőbe, 
mint a második, vagyis a túlfogyasztásban 
közös tulajdonságúak, csak a mértékükben 
eltérők. 

A pénzügyi válság jó előrejelzése annak, 
hogyha túl sok hitelt veszünk fel, túl sok 
fogyasztást előlegezünk meg a jövőtől, azt 
előbb vagy utóbb nem tudjuk visszafizetni.
Ma a pénzügyi rendszer, holnap az ökoló-
giai rendszer omlik össze, de azt nem lehet 
majd pénzzel feltámasztani. Az előrehozott 
fogyasztás árát egyszer meg kell fizetni 
valakinek, a pénzpiacon ugyanúgy, ahogyan 
az ökológiai javak piacán. 

A hitelt igénylők között - legyen az magán 
személy, vállalat vagy akár maga az állam - 
nincs különbség, abban a tekintetben, hogy 
a jelen fogyasztását finanszírozzák a jövő 
teljesítményéből. Amikor tehát az állam 
segítségére siet a pénzintézeteknek, akkor 
meghosszabbítja a nem fenntartható fo-
gyasztás lehetőségét. Ez érdekes, ahhoz 
képest, hogy az államok szinte mindegyike 
elkötelezett híve a fenntartható fejlődésnek, 
Rió óta. Ám ebből a cselekedetéből is csak 
az látszik, hogy a tartalomról nem sok 
fogalmuk van.
Ne csodálkozzunk azon, hogy az állam így 
viselkedik. Az állam a túlfogyasztásban 

érdekelt, hiszen ez biztosíthatja a gazdasági 
növekedést, ez pedig az ő költségvetési 
bevételeit. Miután a döntéshozók bíznak 
abban, hogy a jól működő gazdaság forrást 
teremt a közösségi feladatok finanszírozásá-
ra, ezért az állam a közösség érdekeire 
hivatkozik, amikor megsegíti a pénzintéz-
ményeket. A probléma pedig éppen abban 
áll, hogy az a bizonyos jól működő gazdaság 
társadalmi és környezeti adósságot termel a 
jövőnek. Ezért az államnak egy növekvő, 
állandóan újratermelődő problémahalmazt 
kell finanszíroznia. Ezért, amikor az állam 
beszáll a pénzpiac finanszírozásába, felállítja 
a következő pénzpiaci dominót. Ez a 
dominó akkor fog eldőlni, amikor az állam 
sem tudja majd finanszírozni a kiadásait, 
benne az egyre vastagodó hiteltörlesztéseit. 

Pénzügyi válság és globalizáció
Amikor a hitelintézetekből elegendő pénzt 
kapunk, akkor a globalizáció előnyeit 
élvezzük. Idehaza, hazai befektetők pénzé-
ből nem lehetne annyi fogyasztást előre 
megfinanszírozni, mint amennyit a globális 
pénzpiaci szereplők képesek felkínálni.
Felkínálni? Pontosabban, kellő garanciák és 
megfelelően magas, - magasabb, mint más-
hol - jegybanki alapkamatok mellett befek-
tetni pénzüket. Ezért azután a jövő még 
többe kerül, még drágább lesz. 

A globális hitelpiac lényege, hogy a külső 
hitelező elsajátítja a hitelezett erőforrásait a 
jelenben a jövőtől. A hitelező pénzt ad, hogy 
valaki fogyaszthasson (ne felejtsük el, hogy 
minden fogyasztás, még a termelés is, hiszen 
az is erőforrást fogyaszt). A fogyasztás nem 
más, mint a primer erőforrások fogyasztása, 
tehát a természeti tőke fogyásával jár együtt. 
A külső hitelező az erőforrás-használat 
láncának (termelés-fogyasztás) hasznait 
sajátítja ki pénzének kamatozása révén. 

A reális teljesítmények és a túlfogyasztás 
közötti szakadékot jól mutatja, hogy amíg 
2007-ben a világon megtermelt jövedelem 
(GWP) 65.82 trillió dollár volt, addig az 
államok külső adóssága 44.61 trillió (2004-
es adat áll rendelkezésre, ettől a 2007-es adat 
csak több lehet). 
Összefoglalva: a globalizált hitelezés tudja 
biztosítani, hogy egy ország, amely a saját 
teljesítményénél fogva nem képes az előre- 
hozott fogyasztást finanszírozni, az mégis 
képes legyen rá. Mint láttuk, ez a fenntart-
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gunk törlesztése érdekében. Még ha 
felszámolnánk is pénzügyi adósságainkat, 
annak ára törleszthetetlen ökológiai adósság 
lenne.  

A túlköltekezés erkölcsi kérdés, felelősség 
kérdése. Ez igaz minden háztartásra, intéz-
ményre és minden államra is. Miután az 
emberek megszokták, hogy mindig van 
valaki, aki kihúzza őket a mocsárból, ezért 
nem ismerik a helyes mértéket, és alacsony a 
felelősségérzésük. Végül már akkor is 
nyújtják a kezüket, amikor egyébként 
nincsenek a mocsárban, csak még többet 
szeretnének kapni a közösből. 

Az is fontos tanulság, hogy nincs egyéni 
felelősségvállalás. Nem mondtak le azok a 
pénzügyi vezetők, akik egy pár napja még 
bizonygatták, hogy a hazai pénzügyi 
rendszert nem érintheti a válság, nem adták 
vissza a busás juttatásaikat azok, akik 
felelőtlenül gazdálkodtak a betétesek pénzé-
vel, és egyénileg sem érzünk felelősséget 
túlköltekezéseink miatt. Ezután hogyan 
lehetne elvárni a fenntarthatóságnak megfe-
lelő erkölcsiséget, amikor nemcsak magunk-
ra, de még a jövőre is felelősen vigyázunk?!

Van-e megoldás?
Nemzeti szinten egy globalizált világban ez 
a kérdés nem megoldható. A közepesen 
gazdag és szegény országok, a közép és 
szegényréteg fogja megfizetni a válság árát. 

A globalizált világ, a globális válság össze-
hangolt, globális választ követel. Látszólag 
ez a válasz megszületett, a világ „vezető” 
államai közös, pénzügyi választ fogalmaztak 
meg. Ez a válasz a rövidlátóságot mutatja, a 
rendszerben létező problémák értetlensé-
gét. A nemzetközi válasz, a nemzetközi 
közösséghez való tartozás megköti a nem-
zeti kormányok kezét, nem cselekedhetnek 
eltérő módon. 

Mégis mit tehet egy felelősen gondolkodó 
nemzet? Felkészül a jövőre! Felkészül arra a 
jövőre, amikor kudarcot vallanak a ma jónak 
tűnő válaszok, amikor darabjaira hullik a 
versengő világ, amikor újra parancsoló lesz 
az emberek közötti együttműködés. A jövő-
re való készülődés legsürgősebb lépése 
külső függőségeink enyhítése, az önrendel-
kezés lehetőségének visszaszerzése.

Gyulai Iván
2008. október 15.

hatatlansághoz vezet, mert sem a pénzként, 
sem az erőforrásként megjelenő hitelek 
hosszútávon nem törleszthetők. Ezért a 
nemzetközi hitelválság sem - mint egyetlen 
más probléma sem - izolálható a problémák 
rendszerétől. Globális válság van, amely 
válságjelenségek váltakozó kombinációjá-
ban mutatkozik meg, majd pedig kitel-
jesedik, és felöleli az egész világot és minden 
problémát. 

Pénzügyi válság és szakmaiság
Ami történik, az jól mutatja, hogy az állam a 
rövidtávú, egyéni, vagy csoport érdekeket 
részesíti előnybe a hosszútávú, társadalmi 
érdekekkel szemben. Természetesen igyek-
szik megmagyarázni, hogy mindannyiunk 
érdekében jár el, és ezt teheti is, hiszen az 
emberek, de ő maga sem érti a folyamatok 
összefüggéseit. Szakértői, akik az első 
számú szent tehenet ajnározzák, csak a saját 
maguk szűk szakmáját ismerik, tegyük fel, 
nagyon jól. Bár ismernék rosszabbul, és 
lenne nagyobb kitekintésük a világra. Így 
azután az a sajátos helyzet áll elő, hogy azok 
állnak elő a pénzügyi válság megoldásának 
fortélyaival, akik a válságot okozták. 
A pénzügyi válságot azonban nem lehet a 
pénzpolitika eszközeivel kezelni, mert a 
probléma a mértéktelenségből és a mohó-
ságból származik, tehát alapvetően erkölcsi 
jellegű. 

Pénzügyi válság és erkölcsiség
A pénzügyi válságot nem lehet pénzzel 
kezelni, mint ahogyan a környezeti és 
társadalmi problémákat sem lehet pénzzel 
orvosolni, hiszen ezeket a problémákat 
maga a pénz hozta létre. A pénz rosszul 
felállított intézményrendszere folyamato-
san átrendezte a társadalmi értékrendet, és 
kisajátította az anyagi javak számára. A 
legfőbb értékért meginduló verseny ezután 
folyamatosan amortizálta a társadalom 
finom szöveteit, amelyet az együttműködés 
kultúrája szőtt, és amelynek a helyét egyre 
inkább átveszi az erőszak kultúrája. 

A most alkalmazott megoldás szépen össze-
cseng ezzel az erkölcsi válsággal, hiszen az 
állam segítségével vesszük el a lehetőséget a 
jövőtől, hogy kimentsük egy időre a 
felelőtleneket. A túlköltekezők most a 
közösséggel, az állammal, pontosabban az 
egyre csökkenő létszámú teherviselővel 
fizettetik meg könnyelműségük árát, 
miközben ennek hátterében egyre több 
természeti javat kell felszámolnunk adóssá-
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S amik között idén feltűnt két gyűrűzött pél-
dány is. Őnekik ugyan nincs nevük, csak 
számuk - szemben a kalandos történetű, 
bentebb „megénekelt” Fülöppel, illetve 
fajtársával, a tokaji Nelli gólyával -, de azért 
még örülhetünk nekik, és számon tarthatjuk 
az öreg világcsavargókat.
Pontosabban várjunk csak ezzel az öröm-
mel! Hiszen addig nincs is hiba, míg a 
Balaton vízén ringatózik, s a téli berkekben 
úszkál fel-alá ez a nagyranőtt jómadár, ám 
amint kitavaszodik, és fészkelőterületet 
foglalnak a többi szárnyasok, menten meg-
gyűlik a bajuk a balettírót megihlető hófehér 
szépségekkel. Merthogy a hattyú igencsak 
békétlen természet, s az nem kifejezés, hogy 
nem tűr meg konkurenciát maga körül. 
Egyáltalán, semmit, ami él, mozog. Ehelyett 
sziszegve elűzi a felségvizeire betolakodókat  
s bizony ő úgy ítéli meg, hogy az egész világ 
az övé, s mindenki jöttmentnek minősül, 
akit nem hattyúanya szült. Így pedig egy idő 
után teljesen egyedül is találja magát az adott 
partszakaszon - tavon, folyón, avagy holt-
ágon -, s még csak arra sem ébred rá nagy 
magányában, hogy minderről ő tehet.
Mentségére legyen mondva, erkölcsös életet 
él: azon ritka madárfajok egyike, amely a 
(hullám)sírig kitart párja mellett. Amellett 
pedig, hogy holtáig hű, hangja sincsen. A 
legenda szerint csakis társa elvesztésekor 
„fakad dalra”, így adva ki magából bánatát.
Érdekessége még, hogy születésekor szür-
kés tollazata mindinkább kifehéredik. Ez a 
különös színeváltozás ihlette Andersent is 
híres meséje, A rút kiskacsa megírására. A mi 
szemünkben azonban - mondom - a mese-
szép is rút, ha nem tanul meg viselkedni! Ez 
esetben: békében élni környezetével. De ez 
már egy más lapra tartozik. Szó szerint is. 

Veréb Vilmos

Érdekessége még, hogy Angliában oly nagy becsben 
tartják, hogy kezet nem emelne rá senki emberfia 
(emiatt válhatott országos botránnyá, hogy román 
vendégmunkások nemrég elfogyasztottak belőlük 
párat egy londoni parkban). Ez a felénk gólyával és 
fecskével szemben kialakult érzelmi kötődés amúgy 
egy középkori rendelettel függ össze, melynek 
értelmében a mindenkori uralkodó fennhatósága alá 
tartozik az összes hattyú (és minden más, ami a 
vízhez köthető).

A hattyú
Vannak állatok, amiknek a megítélése 
nagyban múlik azon, honnan is nézzük. 
(Persze, szeretni vagy nem szeretni, 
eleve mindig relatív dolog.) Az első eset 
ugye, mikor állat és ember ellenségei 
egymásnak. Hiszen a halász és a halászma-
dár, a ragadozó és a vadász versengő fajok-
ként is nyugodtan felfoghatók: ugyanazt 
akarják, nevezetesen zsákmányt ejteni. 
Ezzel mi nem foglalkozunk, illetve ebben az 
állatvilág pártján állunk. Elvégre náluk még 
vérre és tétre megy a játék, hogy ki lakik jól, 
és ki marad, avagy pusztul éhen. Vannak 
esetek, mikor ugyanez a „táplálékkonku-
rencia” már nem áll fenn, mégis ellenség-
ként tekintünk bizonyos fajokra. A territó-
riumunkra, saját kis felségterületünkre be-
betévedő „területkonkurensekre” gondol-
unk. A gólyára ugye nem illik ilyen alapon 
rossz szomszédként tekinteni, noha -
legyünk őszinték - okoz némi kellemetlen-
séget, a kertünkbe beköltöző vakond vagy a 
padlásunkon tanyát verő denevér azonban 
már nem kapja meg ugyanezt a besorolást. 
(Az egérről és patkányról nem is beszélve!) 
Pedig, ha jobban belegondolunk, a denevér 
nem hogy nem árt, de hihetetlen hasznot 
hajt, mint fáradhatatlan rovarpusztító, és a 
vakond is határeset, hisz ugyanazt műveli a 
földben, mint a denevér az égen. Vadászik a 
zöldségeinket és virágainkat károsító alatto-
mos aknamunkásokra. Renoméja mégis 
rossz, megítélése erősen negatív. Tovább 
most nem is mennénk. Márhogy e bevezető 
gondolatokban. Elvégre majd sorra kerül-
nek egyenként az emlegetettek, azok a 
bizonyos nemszeretem állatok, s megvizs-
gálva őket közelebbről, talán-talán be tudjuk 
bizonyítani, nincs mindig alapja a velük 
szembeni fenntartásnak: félelemnek, avagy 
haragnak. Mert, tudjuk, amit megismer az 
ember, azt elfogadni, ne adj isten, megsze-
retni is hajlamosabb. 

„A megtestesült ártatlanság” 
A hattyú, ami a köztudatban a hűség és a 
szépség szimbóluma - valójában legalább 
annyira káros, mint amennyire szép.
Ehhez az apropót a Bodrogon és a közeli 
holtágakon áttelelő 40-50 egyed szolgáltatja, 
amiket hónapokon át láthattunk a keresztúri 
kompnál, illetve a ladányi halastavakon. 

Nemszeretem állatok
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egy pásztor pillantotta meg a két állatkát, melyek 
ezüst és arany színekben pompáztak, s bújtak be 
egy kő alá. Azon kő helyén alakították ki az első 
bányát, s vette kezdetét a környék „aranyélete”. 
Sajnos csak múlt időben beszélhetünk mind-
erről, az utolsó működő környékbeli bányát 5 
éve zárták be.

Hazai erdészeti, bányászati és kohászati 
képzésünk gyökerei is innen származnak, 
jogelődjük a III. Károly által Selmecbányán 
1735-ben alapított Bányatisztképző Iskola. Az 
iskolát Mária Terézia 1770-ben akadémiai 
rangra emelte, akkoriban Európa egyetlen ilyen 
jellegű intézménye volt. Célja a birodalom 
nemes- és színesfém-termeléséhez szükséges 
szakemberek kiművelése volt. 1919-ben, miután 
Selmecbánya a megalakuló Csehszlovákiához 
került, a teljes képzés Sopronba, majd a kohá-
szati képzés 1952-ben Miskolcra települt át.

Kultúrtörténeti érdekesség, hogy Petőfi Sándor 
és Mikszáth Kálmán is tanult a városban. Utóbbi 
szerző Az arany-kisasszony című elbeszéléséből 
rövid ízelítőt kaphatunk a település képéről:

„Uraim, ha a pokolban egyszer az a gondolatjuk 
támadna az ördögöknek, hogy várost építsenek, az 
bizonyosan olyan lenne, mint Selmecbánya. Bocsássa 
meg az ottani érdemes magisztrátus ezt a becsmérlést, 
nem akar lenni sem sértés, sem gúny, különösen az élőkre 
vonatkozólag, kik bizonyára nem tehetnek róla, hogy az 
őseik olyan bolondos helyre építkeztek. Nyájas olvasó, 
ki még nem jártál e görbe országban, képzelj magadnak 
háromezer hegycsúcsot, ugyanannyi völgykatlant, egy 
tucat sziklát, mely sűrűn be van építve mindenféle alakú 
házakkal, melyeknek előrésze sokszor háromemeletes, 
míg ellenben a háta szerényen odalapul a hegyhez.”

Az erdős hegyekkel körülölelt városka rendkívül 
bájos meredek utcácskáival, ódon épületeivel, 
műemlékeivel, melyek hangulatát talán csak az 
esti fények fokozhatják. Kiváló kirándulóhelyet 
biztosítanak a környékbeli szelíd vonulatok, a 
köztük smaragd és azúr ékkövekként megbúvó, 
eredetileg a bányavíz szivattyúzásara kialakított 
tórendszer maradványai és a téli sportok 
szerelmesei is megtalálhatják a környéken 
számításukat. Jószívvel ajánlom hétvégék, de 
akár hosszabb kikapcsolódások kellemes eltöl-
tésére is.

Botos István Csaba

További hasznos és érdekes  információk 
szerezhetők be magyar nyelven az alábbi 
honlapokról:
www.banskastiavnica.org/hu/index.html
www.selmecbanya.lap.hu 
www.jantarovacesta.sk/BS_HU.PDF

A Süvöltő 2008/3. számában Kárpáti vonulat 
címmel adtunk hírt a Kárpátok Ökorégió 
Kezdeményezésről (CERI), Egyesületünknek a 
szervezetben betöltött szerepéről, és pár 
szóban a Biodiverzitás és Biodiverzitás 
Információs Rendszer munkacsoportok közös 
projektjéről. Emlékeztetőül annyit, hogy a 
munka célja az egységes Kárpátokra vonatkozó 
biodiverzitási adatbázis elkészítése és az alapján 
ökológiai hálózat tervezés.

Amint arról korábban volt szó, a munka 
adatgyűjtési fázisa a szerb, román és ukrán 
területeken megtörtént, a lengyel, cseh, szlovák 
és magyar területeken pedig folyamatban van.

A projekt része volt egy őszi térinformatikai és 
adatbázis-kezelő tréning Selmecbányán. Ennek 
keretében az MS Access program kínálta 
lehetőségeket ismertük meg, valamint a fő 
térinformatikai támogatónknak számító ESRI 
cég ArcMap szoftverével dolgoztunk. A 
különböző előképzettségű fiatalok alkotta 
csoportot a szlovákiai Daphne Intézet munka-
társa, Rastislav Lašak vezette be az adatbázisok 
rejtelmeibe. A tananyag igen tömény volt és 
rohamléptekkel haladtunk. A tanult ismeretek 
egymással való összefüggésének megértését 
könnyítette, hogy az egész képzés két konkrét 
feladat köré szerveződött. Első feladatként 
természetvédelmi értékek alapján kellett 
kategorizálni a Keleti-Kárpátok területét több 
száz növény- és állatfaj előfordulásai alapján. 
Ezt követően azt kellett megállapítani, melyek 
azok a földrajzi egységek, amelyek a legkevésbé 
zavartak emberi létesítmények (példánk eseté-
ben utak, vasutak, városok) által. A harmadik 
nap végére kialakultak eredménytérképeink, 
melyeket immár nyomtatva lehetett képzeletbeli 
döntéshozóink elé terjeszteni, hogy az alapján 
dolgozhassanak tovább.

A szakmai programokat jól kiegészítették a 
csapatépítő programok, éjszakai városnézés, 
teaház látogatás, társasjátékok, ahol a közös 
élményen túl érdekes ismeretekkel is gazdagod-
hattunk egymás országairól, nyelveiről, törté-
nelméről és a helyszínül szolgáló Selmec-
bányáról.

A világörökség részét képező kisváros a magyar 
határtól - parassapusztai átkelés esetén - egyórás 
autózással közelíthető meg. Zólyomon át vonat-
tal is elérhető, de ezt a szárnyvonalat jelenleg 
korszerűsítés miatt zárva találjuk. 
Selmecbányáról elsőként az arany- és ezüst-
bányászat juthat eszünkbe. A város régi 
címerében található két gyíkhoz (más források 
szerint szalamandrához) kötődő monda szerint 

Kárpáti vonulat (2.)

Munkatársunk jelentiMunkatársunk jelenti



Élet a Zöld sátorban - Hegyalján fesztiváloztunk
2008. július 9. és 13. között immáron 
kilencedik alkalommal sátoroztunk le a 
Hegyalja Fesztivál Civil utcájában.
Megfélemlítettük a kamionokat, politi-
kusokkal beszélgettünk, indiánok 
között táncoltunk és végigkóstoltuk az 
összes bort - mindezt a környezetvéde-
lem jegyében.

A fesztivál nulladik napján a Tokajon átdü-
börgő kamionáradat elleni tiltakozással 
melegítettünk be, majd másnap olyan égető 
problémával foglalkoztunk, mint a szénatü-
zelésű erőmű. Megépítése mellett dr. Tar 
András foglalt állást, az erőmű káros hatá-
sairól Takács András és Mészáros László 
beszélt. A fesztiválozók érdeklődve figyel-
ték az egyre hevesebbé váló vitát.

Kajner Péter és Hídvégi-Üstös Pál is látoga-
tást tett a Zöld sátorban, hogy felhívják  
figyelmünket a Tiszára. Hídvégi-Üstös Pál 
2006-ban a ciánszennyezés után végigúszott 
a Tiszán, hogy bebizonyítsa: a folyó él. Idén 
a tiszai települések összefogásáért 1050 
métert futott a folyó mentén. Arra bíztat 
minket, hogy tegyünk együtt az élő Tiszáért.
A Zöld sátor vendége volt még Podma-
nyiczki Szilárd író és Hartay Csaba költő, 
később pedig közös borkóstolással hango-
lódtunk rá az esti rockdiszkóra.

Másnap délután fény derült arra, hogy mit 
kerestek az indiánok a sátorunkban. A 
természeti népek élete egy hatalmas fesztivál 
tudtuk meg Lóránt Attilától, akinek a 
fotográfiái díszítették a Zöld sátrat. Az 
indiánok tudják, hogyan kell élni, ők nem 
használják a természetet, hanem benne 
élnek, együtt lélegeznek vele. Hitük a 
természet tiszteletére épül. Rituálékkal és 
ünnepekkel kedveskednek isteneiknek, ezért 
számukra minden egyes nap felér egy 
hatalmas fesztivállal. Lóránt Attila képein 
keresztül azt üzente a Zöld sátor látogatói-
nak, hogy lehetséges jó szimbiózisban élni a 
természettel.

Illés Zoltán arra hívta fel a figyelmünket, 
hogy igyekezzünk tudatosan élni az életün-
ket, ne szolgáltassuk ki magunkat mások-
nak. A beszélgetés után Fülöp Sándor 
zöldombudsman ragadott mikrofont és 
arról kérdezte a fesztiválozókat, hogyan 
képzelik el az életüket húsz év múlva. 
Érdekes jövőképek hangzottak el, végül 
Fülöp Sándor azt ígérte, hogy ez a párbe-
széd a civil szervezetekkel folyamatos lesz 
annak érdekében, hogy minél szélesebb 
közönséggel ismertessék meg a környezet-
tudatos életmód fontosságát.
Vendégünk volt még a környezetvédelmi 
bizottság: Nagy Andor, Orosz Sándor és 
Császár Antal, akikkel újabb aktuális zöld 
témákról beszélgettünk. 

Az utolsó napon Aradi Csaba, a Hortobá-
gyi Nemzeti Park nyugalmazott igazgatója 
azokról a tennivalókról beszélt, amik az 
éghajlatváltozás miatt a szakemberekre, a 
gazdasági szereplőkre és ránk hárulnak. 

Szabó Imre a környezetvédelmi miniszter 
ajándékkal köszönte meg a Zöld Vadműve-
let kertészeinek a lelkes virágültetést, s arra 
bíztatta őket, hogy jövőre is ragadjanak 
lapátot. A Tokajt érintő káros hatások mel-
lett számos aktuális problémáról esett még 
szó a délután folyamán.
Színpadunkon megfordult Pettkó András 
országgyűlési képviselő, az ifjúsági 
kerekasztal keretében beszélgettünk Varga 
Lászlóval, a Societas képviseletében, Zsiga 
Marcellel a Fidelitastól, Takács Flórával, az 
SZDSZ  Új Generációtól és Thaisz Miklós-
sal, az IDSZ-től. Juhász Attila politoló-
gussal Magyarország jövőjét elemeztük. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy a fiatalok 
szívesen vettek részt a programjainkon, az 
igazán környezettudatos fesztiválarcok 
pedig még génmódosítás-mentes övezetté 
is nyilvánították saját otthonukat. Az esti 
közös bulizások alkalmával számos új 
barátra tettünk szert az ország minden 
területéről. Reméljük, jövőre a tizedik, 
jubileumi Hegyalja Fesztiválon ismét 
találkozunk.

Nábrádi Enikő
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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.). 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   
A Te fényképed címlap lehet!

Az E-misszió Egyesület októbertől ismét elindítja természetvédelmi szakkörét. 
Helyszín: Egyesületünk irodája Nyíregyháza, Malom u. 18/a.
Időpont: csütörtökönként 16.00 óra

Szakkörünkön a gyerekek megismerhetik hazánk élővilágát, természeti kincseit és a globális 
környezetvédelmi problémák okait. Ezek mellett betekintést nyerhetnek Egyesületünk 
tevékenységébe és részt vehetnek 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

Szakkör!
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   

Házunk tájárólHázunk tájáról

Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület ismét beindította 
szigetelési programját, kapcsolódva a Magyar Energia Brigádokhoz.

A legegyszerűbb, költségkímélő, rövid megtérülési idejű, jelentős energia-megtakarítást 
eredményező megoldás a nyílászárók huzatmentessé tétele, szigetelése, mely hozzájárul a 
jobb környezethez: megszünteti a felesleges hézagokat, csökkenti a zaj- és porszennyezést, 
csökkenti az energia-felhasználást és a befektetés hamar megtérül.

A módszer: a fa nyílászárók utólagos hőszigetelése gyorsan kivitelezhető. Egy felső-
maróval hornyot képezünk a nyíló, vagy a tok megfelelő részén, mely horonyba illeszkedik 
a hosszú - min. 15 év - élettartamú, szilikon alapanyagú, speciális profilú szigetelőanyag 
„halszálka” része. A hézagok megfelelő tömítésére 4 méret áll rendelkezésünkre. A 
horonymaróhoz porszívót csatlakoztatunk, mely a képződő faforgácsot azonnal elszívja. 
Ezzel a módszerrel Nyíregyházán közel száz lakást szigeteltünk eddig, az ott lakók 
megelégedésére.

A nyílászárók szigetelésének ára: 450.- Ft/méter, mely összeg minden költséget magában 
foglal. A bevétel az Egyesület programjait támogatja.

SZIGETELÜNK!

További információ:
E-misszió Egyesület 
4400 Nyíregyháza, 

Malom u. 18/a.
42/423-818

emisszio@e-misszio.hu
Mádi Péter  30/317-3310
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A kis medvebocs madár akart lenni (Angol mese)
Volt egyszer egy kis barna medve-
bocs, aki mindenáron madár akart 
lenni. Keresztültotyogott az erdőn és 
a magas lombok között meglátta a 
madarakat. - Jó napot! - kiabálta a kis 
barna medvebocs. - Én is madár 
vagyok ám! De a madarak kinevették: 
- Nem vagy te madár! A madaraknak 
csőrük van. A kis barna medvebocs 
elbaktatott az erdő szélére, ott talált 
egy alkalmas fadarabkát, azt gyantával 
az orrára ragasztotta, és visszament a 
madarakhoz. - Én is madár vagyok 
ám! - kiabált feléjük. - Van már 
csőröm! 
- Hogyisne! - nevettek a madarak. 
- A madarak tudnak énekelni! A kis 
barna medvebocs már-már elszomo-
rodott, de eszébe jutott, hogy az erdő 
szélén lakik egy énektanár. Rögtön el 
is ment hozzá, és azt mondta: 
- Kérlek, taníts meg engem énekelni! 
- Nem hinném, hogy sikerül  csóválta 
a fejét az énektanár - de ha nagyon 
akarod, megpróbálhatjuk. A tanítási 
módszerem kitűnő! 
- Próbáld csak meg! ...Do, re, mi, re, 
do... A kis barna medvebocs buzgón 
brummogott napokon át:  Do, re, mi, 
re, do  és az énektanár megdicsérte 
szorgalmáért. Aztán ismét elment a 
madarakhoz, és brummogott nekik:  
Do, re, mi, re, do... A madarak csak 
nevettek, és azt mondták:  Nem vagy 

madár! Nem tudsz repülni! A kis 
barna medvebocs megsértődött, és 
kijelentette, hogy hamarosan megta-
nul repülni is. Azzal fölemelte az első 
két lábát, ugrott egyet, de ez csak 
ugrás volt, és nem repülés, aztán 
fölemelte a két hátsó lábát, így is 
ugrott egyet, de ez az ugrás nem 
hasonlított a madarak röptéhez; és a 
madarak egyre csak nevettek. - No, 
most figyeljetek rám! - kiabált a 
medvebocs. Azzal fölkapaszkodott 
egy sziklára, hogy majd onnan 
leröpül a földre. Vett egy nagy 
lélegzetet, behunyta a szemét, s 
nekilódult. Jókorát puffant a földön, 
sajgott utána minden bordája, és 
letört a fából ragasztott csőre is.
Nagykeservesen föltápászkodott, 
nyögdécselt, a madarak meg nevetve 
odébb röppentek. A kis barna 
medvebocs betotyogott az erdő 
sűrűjébe, és szüntelenül nyögdécselt.
Nyögdécselve ült le a legsűrűbb 
sűrűbe, és egyszer csak finom 
málnaillat ütötte meg az orrát. 
Körülnézett, s látta, hogy az egyik 
bokor tele van illatos, piros málnával.
Nyögdécselve, szuszogva lakmároz-
ni kezdett a kis barna medvebocs. 
Még javában lakmározott, mikor arra 
jött egy kis fekete medvebocs. 
- Brumm... brumm... - üdvözölték 
egymást.  Brumm... - mondta a kis 
fekete medvebocs.  Mézet találtam az 
odvas tölgyfa üregében. Nem jönnél 
velem uzsonnázni? - Brumm... 
brumm..., hogyne mennék! - mondta 
a kis barna medvebocs, azzal nyögdé-
cselve föltápászkodott, nyögdécselve 
elindult, és arra gondolt, hogy ő 
bizony soha többé nem akar madár 
lenni, meg arra, milyen jó dolguk van 
a kis barna meg a kis fekete medve-
bocsoknak.

ZöldfülûZöldfülû



Termékeink:
-  növényi alapú, állatkísérletmentes kozmetikumok: 

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
- 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.

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

Környezeti 
Tanácsadó Iroda
Környezeti 
Tanácsadó Iroda

ZÖLDÖVEZET 
              KÖRNYEZETBARÁT TERMÉKEK BOLTJA

Nyitva tartás: 
Hétfõ, péntek: 8:00-14:00

Kedd-csütörtök: 8:00-16:00

AKTUÁLISAKTUÁLIS

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.

Környezetvédelmi Óra 
a Campus Rádióban

Tisztán és természetesen
- fejbõr, haj és szakáll
Tápláló tojássampon
Egy csésze kézmeleg vízbe lassan keverj bele egy 
tojássárgáját. A keveréket hajmosáskor jó 
alaposan dörzsöld be a fejbőrödbe. Ugyanúgy 
kell öblíteni és szárítani, mint sampon után. 
Tojás-citrom sampon
Egy citrom levét keverd össze egy tojássárgájával, 
és használd a fenti módon. Természetes fényt ad 
a hajadnak. 
Száraz hajra
Hajmosás után az utolsó öblítővízbe tégy két 
teáskanálnyi joghurtot, és ezzel öblítsd a hajad. 
Segíthet az is, ha a még nedves fejbőrbe egy 
evőkanálnyi majonézt dörzsölsz. Egy órán át 
hagyd állni, kevés samponnal moss fejet újra, és 
öblítsd jól le. 
Hajvíz
Az utolsó öblítőbe kevert ecet (barna hajúaknak) 
vagy citromlé (szőkéknek) csillogóvá teszi a hajat. 
A citromos öblítés a nagyon zsíros fejbőrnek is 
jót tesz.
Tégy egy kancsóba púpozott evőkanálnyi 
rozmaring-levelet, és öntsd le 3 deciliter forrás-
ban lévő vízzel. 15 percet hagyd ázni, aztán szűrd 
le, és kész az öblítő. E recept szerint bármely más 
gyógynövényből készíthetsz öblítőt. A kakukkfű, 
a levendula illatosít és táplál. A szőkéknek a 
kamilla, a barnáknak a zsálya teszi fényessé és 
illatossá a haját. 
Korpás hajra
A korpásodás egyik oka lehet a B-vitamin hiány, 
de gyakran okoz korpásodást az állandó stressz is. 
Ez esetben a relaxáció sokkal hatékonyabb, mint 
a sampon.
Ha fejmosás előtt egy maroknyi szódabikarbónát 
dörzsölsz száraz fejbőrödbe, megszabadulsz a 
korpától. Utána mosd meg a hajad gyógysam-
ponnal, végül használj gyógynövényes öblítőt. 
Próbáld ki a rozmaring, a kakukkfű vagy a zsálya 
öblítőt.
Hajrögzítő permet
Két citromot szeletelj fel és fél liter vízben elke-
verve lassan főzd puhára. Amikor kihűlt, szűrd le. 
A levet töltsd levegőpumpás szórófejes flakonba, 
és felhasználásig tartsd hűtőszekrényben. 
Ha szobahőmérsékeleten tartod, egy kupica vod-
kát keverj bele tartósítónak. Ha túl ragadósnak 
találod, hígítsd egy kis vízzel. 
Ne használj hajlakkot! Olyan mérgező anyagokat 
tartalmaz, amelyek a szemre és a bőrre is veszé-
lyesek. A belélegzett hajlakk tüdőbetegséget is 
okozhat, mely bár gyógyítható, miért tennéd ki 
magad felesleges kockázatnak? 
Borotvaszappan
Ne használj hajtógázas borotvahabokat és elemes 
vagy eldobható borotvát. A borotvaszappant 
pamacscsal habosítsd fel, vagy próbáld meg, 
milyen szakállal élni.



Tóth Árpád: Kecskerágó

Az égen nyári fényözön:
De minden bokrot megelőzve
A kecskerágó már az őszre
Bíborsapkásan ráköszön.

Mintha lombjain csupa kis
Tündéri pöttöm püspök ülne,
S bíbor birétumban örülne,
Hogy mily szép még meghalni is.

Ó, áldott őszi tarkaság!
Szelíden búcsúzkodó lángok!
A néma domboldalban állok,
S nézem a bölcs kis dudva-fát.

Igen, igen vergődni kár.
A sziromtépő vén mohóság
Hiába. Meghaltak a rózsák.
Eredj békével, drága Nyár!

Talán nem találkozom veled
Többé. Mindegy. A szél 
megindul,
És ajakamra fú a lombbúl
Egy első hervadt levelet.

Érintésétől áhitat
Borzong át, mintha áldozónak
Nyújt ajkára az áldozópap
Hűvös ostyát. Lement a nap.




