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Süvöltõ

Budapest, 2011. július 27. - Az elmúlt hetek
egyre jobban kibontakozódó hazai génszenynyezési botránya kapcsán már több ezer
hektár kukoricát és szóját kellett megsemmisíteni, s ennek következtében több mint egymilliárd forintnyi kár érte a gazdákat és országunk
mezőgazdaságát. Az eset kapcsán alulírott
környezetvédő szervezetek továbbra is a zéró
tolerancia szigorú alkalmazását tartjuk az első
számú lépésnek, valamint a jövőben a hasonló
esetek elkerülése érdekében a vetőmagok és a
takarmányok területén az önrendelkezéshez
vezető stratégiai programok beindítását.
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Megrendelhető:
az Egyesület címén,
egy szám ára: 200 Ft
előfizetési díj egy évre: 1000 Ft
Az Egyesület tagjainak ingyenes.
Megjelenik 2 havonta, 1500
példányban
Utánközlés nem tilos,
hanem kívánatos! - Kérjük
azonban a forrás feltüntetését!
A lapban közölt írások nem
feltétlenül tükrözik a
szerkesztőség véleményét.

Fotók
Fotók:

Készült a START Nonprofit Kft.
Nyírségi Nyomda üzemében,
környezetbarát papírra.
Nyíregyháza - 2011
Felelős vezető: Balogh Zoltán
vezérigazgató

Köszönet mindenkinek, aki
segített, hogy ez a szám (is)
létrejöjjön.
Várjuk a további cikkeket,
írásokat, fotókat, képeket,
konstruktív véleményeket!

Bárány Brigitta (címlapfotó),
Cselószki Tamás, Kolocsán
Tünde, Kolos Lívia, Kovács
Tamás, Lukács Attila, Mádi
Péter, Molnár Antal, Nagy
Anna, Révész Márton,
Szigetvári Csaba, Szőke
Zsuzsa, Tömöri László és az
“Internet”

A kiadványt az Egyesület
tagsága, és a munkatársak
lelkesedése támogatta.
Örömmel fogadjuk a Kedves
Olvasó anyagi hozzájárulásait!
Számlaszámunk:
68800109-11076302

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

A nyáron napvilágra került génszennyezési
esetek ismételten igazolják azt, hogy a
genetikailag módosított vetőmagot és
hagyományos vetőmagot is gyártó óriáscégek
képtelenek ellenőrzésük alatt tartani az általuk
kifejlesztett technológiát, nem tudják a
vetőmagokat 100%-osan külön kezelni és
amennyiben olyan országokból hoznak be
vetőmagot, ahol génmódosított növényeket is
termesztenek, a génszennyezéssel számolni
kell.
1. A kimutatott génszennyezési esetekben
Magyarország génmódosítás-mentességének
immáron az Alkotmányban is rögzített
elvének biztosításához alapvető fontosságú a
zéró tolerancia alkalmazása, mert csak a szenynyezett vetőmagok mielőbbi megsemmisítésével és a már elvetett magokból kikelt növények haladéktalan betárcsázásával lehet megelőzni a génszennyezés széles körű továbbterjedését.
Ezért alapvető fontosságúnak tartjuk a szigorú
hatósági, kormányzati fellépést: továbbra is
fenn kell tartani a zéró tolerancia alkalmazását,
s minden olyan esetben, ahol kimutatható
genetikai szennyezés, a vetőmag illetve az
elvetett növény haladéktalan megsemmisítésére van szükség. A hasonló esetek jövőbeli
előfordulásának elkerülése érdekében szigorú
és jelentős mennyiségű ellenőrzést, vizsgálatot
kell eszközölni, és az ellenőrzések folyamatos
biztosításához megfelelő anyagi és intézményi
háttérre van szükség ehhez rendszeresen
fejleszteni, modernizálni kell a laboratóriumi
hátteret is.
2. Kiemelkedő fontosságú a „szennyező fizet!” elv alkalmazása a jelenlegi és az esetleges
későbbi ügyekben is! Ellenkező esetben a
génmódosítást végző cégek áthárítják a génmódosítás-mentesség fenntartásának költségeit a hagyományos és ökológiai vetőmagokkal gazdálkodni szándékozókra vagy a
társadalomra. Ezen kívül, ha a felelősök egy
több milliárd forint kárt okozó génszennyezési ügyben sem tapasztalják a szigorú
hatósági fellépést, sokkal kevésbé valószínű,
hogy változtatnak vetőmag-termesztési, raktározási, szállítási és értékesítési gyakorlatukon.

AKTUÁLIS
3. A mostani génszennyezések külföldi eredete
rávilágít arra, mennyire kiszolgáltatottá vált
mezőgazdaságunk azáltal, hogy a vetőmagtermesztés és -forgalmazás mára külföldi, nemzetekfeletti cégek ellenőrzése alá került.
Mindezek fényében közép és hosszú távon
elengedhetetlennek tartjuk a vetőmagok terén is
az élelmiszer-önrendelkezés irányába történő
lépések megtételét, ezért szorgalmazzuk egy
nemzeti vetőmagprogram elindítását hazai
nemesítők és gazdálkodók bevonásával,
amelynek célja a minőségi, génmódosításmentes hazai vetőmag biztosítása lenne. Egy
ilyen programban különösen fontos szerepet kell
kapniuk a kárpát-medencei élőhelyükhöz évszázadok óta alkalmazkodott hazai tájfajtáknak,
amelyek megőrzése, fejlesztése és köztermesztésbe vonása is kiemelt cél kell legyen.
4. Az elmúlt hetekben többször elhangzott, hogy
jelenleg is import génmódosított szója takarmányon élnek a haszonállatok és így a tej- és húsipari termékekbe közvetve bekerülnek.
Álláspontunk szerint ez nem lehet hivatkozási
alap a génszennyezés elfogadtatására, hanem az
új vidékstratégiában szereplő fehérje-program
fontosságát, szükségességét húzza alá. Azt várjuk a kormánytól, hogy a vidékstratégia alapján
2011 őszére dolgozza ki a fehérje-program körvonalait, hogy az elkövetkező évektől a génszennyezett import vetőmag mellett az import
génmódosított takarmány is teljesen eltűnjön a
Kárpát-medencéből! Ezáltal az európai hús- és
tejtermékek fogyasztása sokkal kevésbé terheli a

környezetet, növeli az élelmiszerbiztonságot és
az élelmiszer-önrendelkezést, valamint lehetőséget teremt a dél-amerikai társadalom számára,
hogy az európaiak állatai helyett önmagukat
élelmezzék jó minőségű helyi táplálékkal.
5. Arra is rámutat az eset, hogy az uniós politikák
színterén az eddigieknél is határozottabban és
nagyobb jogalappal (Alkotmányban szereplő
tilalommal és egy eddig példa nélküli génszenynyezés áldozataként) kell fellépnie Magyarországnak annak érdekében, hogy a határokat
nem ismerő génszennyezés problémáját mérsékelni lehessen. Az Európai Parlament által július1
ban megszavazott jogszabálytervezettel összhangban mindent meg kell tennünk azért, hogy a
tagországok területükön saját hatáskörben
jogilag védhető környezeti-egészségügyi kockázatok, érvek alapján betilthassák a génmódosított növények termesztését. Emellett a génmódosított növények uniós engedélyezését szigorítani kell, az engedélyezés alatt álló génmódosított
növényeket a szigorúbb kritériumok alapján újra
kell vizsgálni.
Budapest, 2011. július 27.
Az állásfoglalást megfogalmazta:
Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület (ETK),
Greenpeace Magyarország Egyesület, Magyar
Természetvédők Szövetsége (MTVSZ), Szövetség az
Élő Tiszáért Egyesület (SZÖVET), Védegylet
Jegyzet:
Az Európai Parlament 2011 július 5-ei szavazásáról
bővebben: http://greenpeace.hu/hirek_kul/i340/p1
1

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Már a Piacon is!!!
Megnyitottuk
Környezeti Tanácsadó
Irodánkat és Zöldövezet
Környezetbarát termék
bemutató üzletünket
Nyíregyházán, a Búza téri
Piaccsarnokban.
Szerdán, pénteken és szombaton
7:00-12:00 óra között várjuk a kedves
érdeklődőket!
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Közeli helyeken...

Várnak a bokortanyák!

A természettel együttműködő gazdálkodás
eredményeként rengeteg természetközeli
élőhely: vadvirágos kaszálórétek és legelők,
“A kincsek a lábunk előtt hevernek. nádtermő szikes tavak és mocsarak maradCsak le kell hajolni értük.” tak fönn napjainkig, igen változatos élővilággal.
Pontosan ez a gondolat vezetett arra
Sajnos az utóbbi néhány évtized gazdasági,
minket, hogy végre kissé alaposabban
politikai és társadalmi változásai a bokortaszemügyre vegyük a Nyíregyháza környák elnéptelenedését, elszegényedését, a
nyéki bokortanyás-tanyás térség tergazdálkodás leépülését hozták magukkal.
mészeti értékeit. Egyesületünk korábbi
Ezzel párhuzamosan a természetes élőkutatásai alapján már volt képünk
helyek is pusztulásnak indultak: beépítés,
ennek a sajátos szerkezetű és múltú
lecsapolás, a gyepek-mocsarak feltörése,
tájnak a kincseiről, de adósak maradvegyszerhasználat, özönnövények és egyéb
tunk egy részletes, egyben összegző
tényezők okoztak radikális változásokat.
szempontú felméréssel, ami szakmai
Vidék és város, ember és természet sorsa
alapossággal, egyúttal közérthető mónem választható el egymástól. Ha ez a folyadon dolgozza föl a bokortanyák termémat nem áll meg, Nyíregyháza és környéke
szeti örökségét.
rövidesen egészséges és méltó emberi életre
alkalmatlan hellyé válhat.
Miért van erre szükség? Nyíregyháziként
különösen fontos számunkra, hogy Célunk az volt, hogy a bokortanyák
közvetlen környezetünk olyan harmonikus természeti értékeit minél szélesebb körben
táj legyen, ahol ember és természet meg tudjuk ismertetni; arra sarkallva ezzel az
együttműködése révén mindenki számára embereket, hogy fedezzék fel maguk számájut egészséges élelmiszer, tiszta levegő, ra és értékeljék jobban lakóhelyük környékétalaj, víz, méltó megélhetés. A tanyabokrok nek kincseit. Az itteni táj különösen alkala város körül a szlovák telepesek által a mas arra, hogy a családok számára vidéki
XVIII. század második felétől kialakított, lovas-, kerékpáros-, madarász- és faluturizegyüttélő családok által lakott és működ- mus színtere legyen. Ez nem csupán kiegétetett tanyacsoportok - mint a helyi tájgaz- szítő megélhetést nyújthat a bokortanyák
dálkodás egységei - közel két évszázadon lakosainak, de újra nagyobb megbecsülést
keresztül úgy működtek, hogy mindezt szerezhet a helyben termelt élelmiszernek és
a mezőgazdaság egyéb termékeinek.
biztosították Nyíregyháza számára.
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Közeli helyeken...
Egyesületünk tehát a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium és jogutódja, a Vidékfejlesztési Minisztérium 2010. évi „Zöld
Forrás” pályázatának támogatásával két éven
át alapos természetvédelmi kutatást végzett a
bokortanyás térségben (Nyíregyháza, Nagycserkesz, Nyírtelek, Kálmánháza, Újfehértó
érintett részein). Az eredmények nem a
fiókba kerültek: elkészítettük ugyanis
„Barátságos bokortanyák” című színes isme-

retterjesztő, szemléletformáló kiadványunkat, valamint „Fedezzük fel a bokortanyákat”
című látványtérképünket, amely segít eligazodni a térség értékeinek felfedezésére vállalkozó - reméljük egyre nagyobb számú „tanyaturistának”. Mindkét kiadvány ingyenes,
irodánkban (Nyíregyháza, Malom u. 18/a.) és
honlapunkról (www.e-misszio.hu) is hozzáférhető.
Dr. Szigetvári Csaba

Ragadós galaj (Galium aparine)

Tudta-e,

!
hogy a bokortanyák kisebb faluszerű tanyacsoportok, amelyeket eredetileg rokonsági,
vagy egyéb, szoros kötelékben álló családok laktak?
!
hogy hazánkban kizárólag Nyíregyháza környékén találhatók bokortanyák, amelyeket az
1753-tól betelepített szlovák (tirpák) lakosok hoztak létre a településtől távol eső földek
megművelésére?
!
hogy a bokortanyák kezdetben nem állandó lakóhelyül szolgáltak, és a gazdáknak a
városban is volt házuk?
!
hogy a bokortanyákból önálló települések is létrejöttek (Nagycserkesz, Kálmánháza)?
!
hogy a bokortanyák szlovák hangzású neveit a XIX. század végén magyarosították (pl.
Liskán - Rókabokor, Tomasovszki - Tamásbokor), egy-egy tanyabokor pedig az
államszocializmus idején harmadszor is nevet váltott (pl. Vrabovszki - Verbőczibokor
Táncsicsbokor)
!
hogy a tanyabokrok száma egykor körülbelül hatvanra rúgott?
!
hogy hazánk egyik legtermészetesebb állapotú szikes tava, a nyáron néha teljesen
kiszáradó Nagy-Vadas ebben a térségben található, és már 85 madárfajt kimutattak a
területén?
!
hogy a bokortanyás térségben tucatnyi országos jelentőségű („ex lege”) védett természeti
terület - szikes tó és láp - található?
!
hogy a bokortanyás térség vadvirágos rétjein 5 őshonos orchideafaj fordul elő, de egyikük
pár éve egy építkezés miatt alighanem kipusztult?
!
hogy a Felsősima melletti Hosszúháti-tavon több mint 80 madárfajt mutattak ki, melyek
közül 11 fokozottan védett?
!
hogy a császárszállási üdülőövezet mellett található az Oláh-rét Természetvédelmi Terület,
melyet Nyíregyháza városvezetése 2009-ben Egyesületünk kezdeményezésére nyilvánított védetté?
!
hogy a bokortanyás térségben álló 14 méter magas Geri-domb valójában a Kr. e. 30003500 között épített mesterséges sírhalom (kurgán), hazánk egyik legmonumentálisabb
hasonló építménye?
!
hogy a tájra ma oly jellemző akác valójában amerikai eredetű fafaj, melynek nagyobb
arányú telepítése alig több mint 100 éve indult meg a térségben?
!
hogy a Simai úti lőtér természeti értékei miatt része az EU Natura 2000 hálózatának?
!
hogy a Csörsz árka nevű - valószínűleg a római korban a szarmaták által épített - több száz
kilométeres, a teljes Alföldet átszelő sáncrendszer a térségünkön is keresztülhúzódott, s
ennek része volt a Cigánybokor melletti, „őrtoronyként” használt Bene-halom?
!
hogy az E-misszió Egyesület tanyáján, Bálintbokorban általános iskolások tanulják a
tanyasi életet, és rendszeres önkéntes hétvégéken várjuk az érdeklődőket?
!
hogy számos bokortanyán élő őstermelő, gazdálkodó termékeit megvásárolhatja a
nyíregyházi piacon?
!
hogy Ön is bármikor kilátogathat a bokortanyák világába?
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Kedves Olvasók!

Halászat
„A hal életének megfigyelése, az ezer jelenség és véletlen, a melynek az ember tanúja volt, ezek
tanították őt a halászatra. Egybevetette mindezeket másnemű tapasztalataival s kieszelte
szerszámainak sorozatait. Saját keze fogásával, a kitapogatással kezdhette, aztán átmehetett
ősi barátjára, a fára, nádra, innen a vizek eldugására - nagy-későn a tüske révén a peczekre,
horogra és szigonyra.”

Ezúton szeretnénk az első részletét közölni
annak a beszélgetésnek, amelyre egy júliusi délután került sor Tiszadobon. Egy halászcsalád
egyik utolsó képviselőjével, Zilahi Béni bácsival
beszélgettünk a halászat szépségeiről, e mesterség sokszínűségéről.
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Hornok Magdolna - Hajnali halászat

„Annyi bizonyos, hogy a halászat a magyarságnál már ősi korban is valódi népfoglalkozás volt; Ismerkedjenek meg vele Önök is! Kellemes
erről tanuskodik azoknak a vonatkozásoknak sora is, mely a magyar ember és a hal között olvasást, hasznos ismeretszerzést kívánunk!
fenáll s a melynek itt a helye.
Zilahi Benjámin, Tiszadob:
A hal s a halászat mestersége családok, helységek neveiből szól; ott van a hal családok, Úgy emlékszem vissza, hogy nagyon boldog
vármegyék, városok czímerében; ott van a halásznépség dalaiban; a halászság és nép közkeletű gyerek voltam, még úgy mezítlábason is, később
példabeszédeiben is; mindezekkel tanuskodván a halászmesterség ősi voltáról.”
halászosan is, ahogy ugye éltünk, merugye ez egy
Igazi magyar halász az, a ki ősi szerszámmal, ősi módon, patriarchális összeállásban, tehát ősi más kategória volt! Nem a jegyzőjé, vagy a gazbokorban, kötésben vagy felekezetben űzi mesterségét s megbizonyíthatólag soha czéhes és soha dag parasztemberé vagy a szegény parasztjobbágy nem volt.
emberé, ez egy tényleg más kategória volt. Az
apám
kisiparos volt, de a második világháborút
Volt és van neki még ma is "nemzetsége", amelyben a halászat nemes mestersége apáról fiúra
öröklődött és öröklődik; mesterségére büszke, leginkább azért, mert erős a hite, hogy "Krisztus megelőzően olyan nehéz évek voltak ugye, hogy
a cipészetből, a suszterkodásból nem tudta a
halásza", hogy őselődjei a mesterségben az apostolok voltak.
családot eltartani.
A magyar halász majdnem kivétel nélkül az, a mit a "jóra való magyar ember" alatt értünk. Merthátugye nem volt rendelés, ki tudott akkor
Nyugodtlelkű, becsületes; jobbadán hallgatag; de a mellett nyilt, vendégszerető; kiválóan új csizmát és új cipőt csináltatni? Mert akkor sem
mértékletes; munkában serény és kitartó. Legtöbbször bámulatos a megfigyelő tehetsége, mely volt olcsó, főleg nem a kisipari munka ugye, és
mindent felölel, a mi a vízben s a víz körül van; hozzá példásan rendszerető, ki sohasem pihen le hát sokan elmentek a grófhoz különböző cselédaddig, a míg szerszámját rendbe nem rakta.
nek, alkalmazottnak és kepésnek (az arató), és ő
nem
volt hajlandó ezt vállalni, mert nem szerette,
Mikor nyugalomra tér, a háló ki van terítve, a húzókötelek össze vannak fejve, a czók-mók
ha
parancsolgattak
neki. Ő szabad életre vágyott,
czibékestül a maga helyén. A fenékhorog össze van szemelve s a fejmadzagnál fogva föl is kötve;
úgy
szólván,
és
ezt
választotta. Itt Tiszadobról
pallóköve, végköve és böncsői szép rendben a tat mellé vannak rakva. Szóval, úgy van a
szerszámmal, hogy a nap vagy az éj bármely órájában kiszállhat a vizekre s kivetheti. Rendes ő beszélek, most az itteni halászati körülményekről volt egy Fila Lajos nevű kocsmáros, az
ezért, de meg azért is, mert tudja, hogy szerszámja így tovább tart.”
önkormányzattal szembe volt neki egy lakása és
Részletetek: Herman Ottó: “A magyar halászat” c. könyvéből.
ott volt a kocsma is. Kocsmáros volt, TokajHegyalján szőlője volt neki és onnan látta el
borral ezt a kis kocsmát. Rendkívüli, egy szép,
tiszta, egy surcos csapos bácsi volt, kissé molett,
kerek arcú, gyors beszédű, mintha most is
hallanám! És hát ő volt a víznek a bérlője
rövidebbre fogva. Ő vásárolta meg a bérleti jogot
a gróftól, mer' az Andrássyaké volt a… birtok
szerinti vízterületek az mind ugye az övék voltak.
Namost a halászok, apámék is és a többi társai
halásztak különböző szerszámokkal, a megélhetést keresték ebbe, némileg meg is találták, kis
kiegészítéssel, hát arról már nem is beszélve,
hogy nem kellett ugye nagyon a hússal törődni,
mert a család rengeteg halat evett.
- Ez hány halászt jelentett akkoriban?
Tiszadobon kb. 30-35 család volt, aki ebből élt
meg. A többsége valóban ebből élt meg, mert
olyan szinten művelte ezt a munkát, ezt a
szakmának sosem elismert dolgot, sok erőfeszítést tettek annak idején, de nem ismerték el
sose, de kb. 30 család volt, aki kifejezetten ebből
élt. Hát most ezek közt megoszlottak úgy, hogy
voltak a folyótiszai halászok és voltak a holt tiszai
halászok. Ami egy rangot is jelentett, merugye a
holt-tiszai halászat az nem igényelt olyan

gyakorlatot, olyan nagy tapasztalatot és tudást,
meg figyelemet is, merugye egy megáradt folyón
dolgozni szerszámokkal és egy ilyen kis csendes
állóvizen, hát ez bizony nem ugyanaz. Én csak
tudom, mer' én kipróbáltam már gyerekfővel.
Még 15 éves se voltam, akkor már ugyanazt a
kemény munkát is megcsináltam, amit a
felnőttek. És nem is volt választásom, mert apám
azt mondta, hogy menni kell, és menni kellett.
Megtanították nekem ugye, idejekorán, hát 10
éves koromtól már szünidőben én nem üdülni
meg ilyen kirándulásokra mentem, hanem
mentem a Tiszára apámékkal dolgozni. Hát ugye
ez így nézett ki, és ezek a családok kivétel nélkül,
ahogy említettem is, mind szegény emberek
voltak, tehát föld nélküli, annak idején zsellérnek
is mondták azokat az embereket, akiknek se
földjük, se házuk, semmijük se volt. Hát így
éldegéltünk mi is, aztán elsodort bennünket az
élet innen még másfelé is. Mert úgy elszaporodtak itt a halászok, Tiszadobon, hogy nem
fértek a vizen. Folytonos veszekedés volt, Fila
Lajos bácsi nem győzte igazgatni a dolgot, hogy
„na te Béni itt halászol, Tamás bácsi fentebb az erdőnél,
másik a Darabos foknál„ - ezek ilyen megjelölt
helyek voltak- és hát ugye valamilyen kapcsolat
révén apám gondolt egyet és elment innen
Tiszadobról, velünk együtt. Elvitt bennünket a
messze idegenbe, ahogy szokták mondani. És
hát anyám követte szegény, nem volt más
választása, mi gyerekek voltunk, megvolt a két
húgom is, mikor elmentünk, és Ibrány mellett
egy Tuskolány nevű tanyán kötöttünk ki. Ez egy
dohányos tanya volt, két sorházból állt. Volt a
nagyságos úrnak egy kulcsárja, akit kirúgott, és
azt mondta, hogy „Zilahi úr, ebbe a házba tessék
beköltözni!” Hát ez egy gyönyörű kis másfél
szobás lakás volt, a tanya végén, a Tisza töltés
mellett, körbe vesszőből font sövénnyel, a
kiskapu, minden sövényből volt. Nahát ugye ott
voltunk 3 évig. '39-be mentünk el, én 9 éves
voltam, és hát ez egy nagyon szép időszak volt.
Olyan szempontból is, hogy a háború közeledtével rettentő nagy volt a nyomor, éhínség is volt,
nem lehetett kapni kenyeret, zsírt, olajat és más
olyan létfontosságú dolgokat, amit boltba kellett
beszerezni, de apám a rengeteg hal fogása révén
ahhoz jutott hozzá, amihez akart. Nyíregyházán
volt neki két ismerős csarnokosa, zsidók voltak
mindegyik, és ők árusították azt a halat, amit
apám a kisvonattal beszállított időközönként. És
hát ott már tulajdonképpen kirázódtunk ebből a
tiszadobi kemény világból, volt pénzünk, bár
hamar tönkrement minden, de a megélhetésünk,
a mindennapi lét már nem volt probléma. Lakott
ott 22 dohányos család meg egy juhász, azt úgy
hívták, hogy Ocsenás József , remek gomolyákat
csinált, ellátott minket gomolyával, apám meg

ellátta őket hallal. És a dohányosok: rendre nagycsaládok voltak, hát az egyik családdal nagyonnagyon baráti lett a kapcsolatunk. Ezek a lányok
odajöttek 5-6-an, édesanyámnak nem kellett dolgozni. Pillanatok alatt kigyomlálták, bekapálták a
kertünket, segítettek tésztát gyúrni.
Tuskolányból aztán elköltöztünk egy másik helyre,
mert oda befurakodott az apámék szavai szerint
valaki, akivel nem egyeztek a vízen. És elkerültünk
Zemplénagárd mellett egy kis faluba, Révlányvárra. Hát ez közel van a szlovák határhoz, és hát ugye
Majláth István grófé volt a víz, az ő birtokán folyt
el a Tisza, 11 km szakasz Tuzsértól Veresmartig,
ezt bérelte apám. Ott ő egyedül volt már. Még ez
hozzátartozik, hogy ez mai nyelven is meg akkor is
csaknem szűzterületnek számított, nem volt halász
rajta. És szédületes mennyiségű hal volt benne!
Úgyhogy úgy működött a dolog, hogy 1-2 hétig
halásztak, telenyomták a környező csarnokokat, és
akkor jött a sürgöny, hogy „Bénikém, ha Istent ismer az apámnak szólt ez - ide egy kiló halat ne küldjön egy
hónapig. Nem tudjuk eladni!” Hát ugye úgy mondva
az itteni viszonyokhoz képest apámék ott szinte
meggazdagodtak, mert mire jött a háború hát az
természetesen elintézett mindent, bennünket is,
csak életbe maradtunk. Meg keveset, nagyon keveset játszottam, mert kint laktunk a Tisza partján, a
töltés tetején, és annak a tetejébe Majláth gróf
csináltatott apámnak egy házikót. A víz hozzánk
kb. 30 m-re volt, 40 m-re. De hát jött a szomorú háború, elsöpörte, képzeld el, a kémény megmaradt!
A kémény állva maradt! Az összes többit letakarították, lelőtték, lerombolták.
- Ott mivel halásztak, milyen eszközökkel? Mert
ott olyan nagy volt a halállomány.
Mindenekelőtt azok az általánosan használt szerszámok, mint pl. varsa, háló, na a háló az egy
tágabb fogalom, mer' abba van több változat. Volt
egy nagy háló, amit lapsolónak neveztek. Ez egy
hatalmas kerítőháló volt. Namost a lapsolás szó azt
jelentette, hogy a hálót az egyik ladik bevontatta.
Ilyen kétevezős révész ladik volt, nem halászladik,
és ezt bevontatták, egy kört csináltak belőle, egy
ilyen kerítést. Szóval kerítőháló magyarul mondva,
kint pedig a parton maradt emberek beengedték.
Ott voltak a kötelek a végén egyiken is, másikon is,
és elkezdték húzni kifelé. Rendkívül jó szerszám
volt, mert volt úgy, hogy 5-6 mázsa hal is volt
benne. Különbözőeket, aprót nem is, mer' a
hálószem olyan 40-50 mm-es szembőség volt, és
ebbe kis apró halak nem is maradtak meg. Na hát
ez volt az egyik.
- S ehhez hány ember kellett?
Hat. Dehát még a gyerekek is ott voltunk. Mert mi
is fogtuk, húztuk mi is. A másikat úgy hívták,
piritty, az egy vontatóháló, kb 30 m hosszú, és van
neki két zsákja a két végén, ami egy gyűjtőhelye a
folytatás a következő oldalon...

7

Süvöltõ

folytatás a 7. oldalról...

hálónak. A hálófal terelte a halat, és arra talált
szabad utat a két zsák felé, és oda menekültek.
Na most ha elterítettük a hálót, a két ladik
összement, mert evezővel vontattuk, volt egy
járom a ladik szélén, amibe volt egy ilyen
hurok, amibe belehúztuk az evezőt, és akkor
óriási erőt lehetett kifejteni ezekkel a
mozdulatokkal. Ez azt jelentette, hogy az élével
fordítottuk vissza, s a lapáttal nyomtuk az erőt.
Nagyon munkás, rendkívül nehéz munka volt,
ezt még művelték, meg műveltük, én is. Még a
jeges folyamon is, amikor a jég éppen elment,
és még ekkora táblák úsztak (mutat az asztalra
Béni bácsi), és éppen part közé ment a víz, tehát
visszament a hullámtérből, és már mi hálóztunk. Egyszer ki is estem. Elszakadt ez a gúzs gúzsnak is nevezték - nyers marhabőrből készült hurok, és már el volt avulva. Hátugye, az
idősek, akiknek ezt tudnia kellett volna, nem
vették észre, nem figyeltek rá, és hát ugye
biztatott engem is Tamás Józsi bácsi, az Imre
apja -mer én ővele dolgoztam egy ladikba
sokáig- hogy „nyomjad fiam, mert ki fog
borulni a háló!”. Ez azt jelentette, hogy a hálónak gyorsabban kellett, meg nekünk menni,
mint a víznek, mert ha lassabban mentünk, a
víz kiborította, az erőteljes folyás, és akkor
kiürítette a halat is. Hát aztán én is elkezdtem
nyomni, egyszercsak elszakadt és én kirepültem. Hátugye meg is ütöttem magam rendesen,
egy jégtáblának is ütközött az arcom, vállam, és
elbújtam a jégtábla alatt. És Rácz Imre bátyámnak sikerült a nadrágomba vagy kabátomba az
evező koccsát - ez az a kis fülecske, amit fogunk
- beakasztani, és úgy húzott oda a ladikhoz, mer
a jégtábla már elsodort volna tőlük, nem biztos,
hogy ki tudtak volna menteni. De sikerült! Hát
aztán ugye nem volt izé, hogy szaladjunk haza
gyorsan melegedni meg ilyesmi, mer ez a

Farnok foknál, az emlékmű környékén történt,
és ugye hát gyorsan kössünk gézt, szedtek
gyorsan akácfát, rengeteg volt. Óriási tüzet
raktak, levetkőztettek, a felső ruhájukat
rámadták és szárították a ruhát, hát mer nem
lehetett hazamenni, mert folytatni kellett a
halászatot. Bizony! Hát szerencsém volt, mer
még egy tüdőgyulladást se kaptam. Mer lehetett
volna. Még asse!
- Miben halászik a halász, milyen ruha kell?
Akkoriba azt mondták, a farmerhoz hasonló
szín, mákosnak nevezték, mákos nadrágnak,
mer úgy nézett ki, mintha egy szövet be lett
volna mákozva. Szürkés kis fehér pici apró
pettyek benne. „Gyere, öcsém” mondta Imre apja
„gyere van itt nekem egy mákos ruha. Még benne van a
halszag is, de azért felveheted.” Merugye Kati néném
kimosta természetesen nem mosógéppel,
hanem a teknőbe, súlykolóval.
- Csizma volt hozzá?
Gumicsizma. Ezek a szépített, nadrágos gumicsizmák nem voltak, hát egy-két gazdagabb vagy
jobb módú embernek, például volt az a szegedi
Kovács halász, annak is volt ilyen. Ezt az osztrák
Semperit gumigyár csinálta, ez volt neki a neve,
az gyártotta ezeket, a Semperit gumicsizma, az
volt akkor a kiváló, mert ez nem tört ki például
10 évig se! Nem volt olyan, hogy ez kitörik,
megreped, elöregszik, elavul, nem. Ezek nagyon
jók voltak, ezeket használták, gumicsizmát, hát
kinek az olcsóbb minőség, kinek a drágább
jutott. Kinek mire volt pénze. De úgy, különösebb védőruhák nem voltak.
... folytatás a következő számban.
A kérdéseket feltette, a válaszokat írásba foglalta:
Bárány Brigitta és Kolos Lívia

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

Tanyapedagógiai foglalkozások Bálintbokorban
Itt, a Süvöltő oldalain többször írtunk már
Bálintbokorról, az Egyesület tanyájáról.
Általában adományokat, felajánlásokat és
segítséget kértünk az olvasóktól a tanya
felépítéséhez vagy a kert gondozásához.
Ezekben a dolgokban valóban sok támogatást kaptunk, amit ezúton is nagyon köszönünk!
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Most másról van szó: úgy gondoljuk, hogy
az elmúlt években Mi is tudtunk adni
valamit a társadalomnak. Büszkék vagyunk
rá, hogy az önkénteseknek szóló programokon túl tanyánk ad helyszínt immár 3.

éve, a Nyíregyházi Waldorf Iskola kertművelés óráinak is.
A program lényege, hogy a mindenkori 6.
osztályos tanulók (idén 12-en) a kísérő
pedagógussal (idén Erika nénivel) tavasszal
és ősszel havonta 2-3 alkalommal kertészkedéssel ápolják a számukra fenntartott gyakorlókertet.
Az egyesületi stáb feladata az időpontok
egyeztetése, a résztvevők fogadása, koordinálása és a szakmai gyakorlat (kertművelés)
zökkenőmentes vezetése: 3-4 fős csoportok
szervezése és foglalkoztatása (forgószínpadszerűen).

Egy átlagos foglalkozás úgy épül fel, hogy a
gyerekek 10 órára megreggeliznek, elmondanak egy napi áldást és a csoportok alakítása
után közösen megbeszéljük az aznapi teendőket, ezután kiválasztják a szerszámokat és
megkezdődhet a munka.
Ebéd délben. A zöldségféléket (retket, hagymát, paradicsomot, paprikát stb.) a megfelelő időszakban a kertből tudjuk leszedni.
Idén még nem, de a korábbi években, mikor
a kert termései ezt lehetővé tették, maguknak
készítettek egy-egy zöldséglevest, borsólevest illetve salátát.
Ebéd után ismét munka vagy játék és munka.
Gyakran kis kirándulásokat is szoktunk tenni
a kert végén található réten, vizes élőhelyen.
A nap eseményeinek megbeszélése - értékelése után Erika nénivel, a tanárnőjükkel indulnak haza a gyerekek.
Ebben az évben a gyerekek április 8-án voltak nálunk először, s a kert előkészítésével,
gyommentesítéssel, egyengetéssel foglalkoztunk a legtöbbet. Tűzifa felfűrészelése, felvágása színesítette még az aznapi teendőket. A
foglalkozás vége felé kijelöltük a mintegy 200
négyzetméteres öngyógyító kiskert határait
és az érdeklődés fenntartása céljából már
elkezdtük a hagymafélék ültetését, a gyökérzöldségek és a borsó vetését.
A következő három alkalommal csoportbontásban folytattuk a vetést és gyommentesítést. (Idén a vetőmagvak nagy részét a
tápiószelei génbankból kaptuk, ami nagy
költségmegtakarítást jelentett a gyakorlókerti programban.) További teendőként
megtörtént a komposzthalom tavaszi átforgatása, kukoricamorzsolás, a tavalyi elszáradt növények összegereblyézése és a tavaly
létesített földieper-ültetvény gyommentesítése és megkapálása.
Szétszedtünk 2 régi fahordót. A hordó
dongáiból szeptemberben kerékpártárolót
készítünk.
2 db adományba kapott fémhordót felnyitottunk hidegvágóval, esővízgyűjtés céljából.
Kihelyeztünk egy denevérodút, amelyet a
gyerekek előzőleg ügyesen huzat- és fénymentesítettek a rászegelt kátránypapírral.
Májusban és júniusban még további 4
alkalommal foglalkoztunk a gyerekekkel, 3
alkalommal együtt érkeztünk a tanyára
kerékpárral.

Figyelmünket leginkább a kerthez kapcsolódó
rendszeres gyommentesítési munkáknak
szenteltük. Nagy élmény volt májusban az első
termés, a hónapos retek és a fejessaláta betakarítása és közös elfogyasztása, ill. felhasználása. Az első borsószüretre június elején
került sor, a termést a gyerekek vitték haza.
Májustól minden foglalkozáson elvetettünk
egy-egy csemegekukorica sort, így reményeink szerint szeptemberben nem egyszerre érik
be az összes, hanem időben elhúzódva.
Az iskolaidő végére a kert szép, rendezett,
gyommentes állapotba került.
A záró foglalkozáson, júniusban rövid vetítést
tartottunk az osztály számára az év folyamán
készített képekből, így visszanézhették, hogy a
föld „feltörésétől” hogyan jutottak el a szép,
rendezett kertig. A vetítés nagy sikert aratott.
Végül közös szalonnasütéssel búcsúztunk.
Természetesen most, a nyári szünet alatt is
nőnek a gyomok, károsítanak a kártevők, ezért
rendszeres ápolási munkákra van szükség.
A Tanárnő és a szülők megbeszélése alapján
számítottunk arra, hogy egyes családok kilátogatnak a tanyára, és gondoskodnak a kert
rendben tartásáról. Sajnos ezt most nem sikerült megvalósítani, így az egyesületi önkéntes
alkalmakon igyekszünk rendben tartani a
gyakorlókertet, több-kevesebb sikerrel, hogy
az osztály szeptembertől folytathassa a foglalkozásokat, s betakaríthassa a termést.
Összeállította:
Mádi Péter és Dr. Szigetvári Csaba
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Panyolai Elixír - avagy ötrõl a hatra
Igen, túl sokat nem cifráztam, és a falu
híres pálinkáját adtam címül az alábbi
beszámolónak. Hisz az augusztus elején immár hatodjára megrendezett
Határmenti Világzenei Fesztivál is
igazi elixírje és esszenciája az élvezeteknek.
Panyola így fogalommá is lett ebben a
lommá lett világban, ami főleg kicsinységével és kedvességével tüntet az egymást
túllicitáló lelketlen tömegrendezvények
korában. Itt ugyanis nem az a lényeg,
mennyien tapossák egymást a „küzdőtéren”, s nem is világsztárok odacsalogatásával váltanak ki vágyakozást bennünk,
hanem azzal, hogy a helyi ízeket jóféle
hangulatokkal elegyítik, s mindezt nyakon
öntik zenével. Nem is akármilyennel: amolyan gépivel keresztezett népivel, költőibben mondva, tőrőlmetszetten tűzrőlpattanttal. Teszik mindezt úgy, hogy a helybélieknek se menjen az agyára ez a kisebbfajta
felfordulás, s így azok visszavárják a következő évben is a visszavágyókat - miként a
fecskéket és gólyákat. Következésképp
egyre többen is vagyunk ilyenek. Mert
nekünk már nem csupán hiányozna, de
valósággal részünkké lett Panyola, ami
Vókonyával együtt a keleti országrész
kultikus és kulináris* zarándokhelyévé vált
lassan, csendben. (Utóbbi hely azt a Balmazújváros és Tiszacsege közti pusztaságot, s az augusztus utolsó vasárnapján ott
megtartott pásztortalálkozót takarja, ahol
évről-évre megtelik az ég alja állattartókkal
és vásározókkal, bámészkodókkal és
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kóstolgatókkal mindez a Rózsa Péter féle
recept szerint, szigorúan a biokultúra jegyében -, s ebben egészen fogható az előbbihez.)
Szóval, ha kívánhatom nektek, ne csináljatok magatoknak más programot az
elkövetkező augusztusok legelső és legutolsó hétvégéjére, s vegyétek célba a Szamos
partját, illetve a délibábos rónát. Azaz
Panyolát és/vagy Vókonyát, sokunk szimbolikus szülőfaluját.
Kedvcsinálóul azért még kitérnék ama
Panyolai Határmenti idei kínálatára - mivel
ez egy magára minden tekintetben adó falu,
érdemes böngészés alá venni honlapjukat is
-, s elöljáróban csak annyi, hogy már megint
nem lehetett semmi panasz a felhozatalra.
Idén például a jazzbe hajló zenei csemegét a
Tárkány Művek helyett az egri Ethnofil szolgáltatta az első napon, akikre este a Kerekes
Band tett rá még egy-két lapáttal. Hogy a
fordulatszám tovább emelkedjen, s hogy a
szív és a szem is megkapja a magáét, felvezetésként a Szatmár táncegyüttes és kölyökcsapata lepte el a színpadot, illetve az
éjszakában DJ Sztyepp, alias Homoki Péter
tartotta ébren az érdeklődést. (Ő a Tilos
Rádió mikrofonbetyárja, de aki ismeri az
Úzgin Űvert - volt olyan Sziget, ahová én
kifejezetten értük mentem el -, szóval, aki
már szerelembe esett ezen, isten háta mögötti mongol faluról elkeresztelt kecskeméti
zenekarral, egy személyben az ő producerüket is tisztelheti az emlegetettben.)
Másnap aztán a Nyírség Táncegyüttes volt
soron, illetve porondon, előttük a rozsályi
Béres András Kör és a Gombóc nevű duó
fokozta a hangulatot utóbbi kifejezetten a
gyermekek kegyeit kereste, s a fesztiválok
sorában hatból ötször konferáló Nagy Géza
Zoltán saját zenekara -, míg este az elmaradhatatlan Folk Error alapozott a Fókatelepnek. (E furcsa név egy, a Korai Öröm és a
Color Star maradványaiból verbuválódott
bandára utal, s még az, hogy nem tudtuk
meg, mit is jelent, talán egyedül ők hagytak
maguk után némi hiányérzetet.) Mielőtt
pedig hazamentek volna a legények, no meg
a leányok, DJ Indie csalt elő ketyeréjéből
valami talpalávalót. De persze a Panyolai

Pengetősök, a helyi tánccsoport és a falu
hihetetlen tehetsége, Péter Vivien sem
maradtak adósak egy pár, nekünk szentelt
perccel. No meg volt szekerezés, sütés-főzés
és csónakázás is. Szóval szinte a szokásos, de
mégis minden évben más és más.

Úgyhogy zárásként még ide vetem, ha valaki
gazdagítani kívánja e szépreményű készletet
valamilyen exkluzív, neki már nemigen
hiányzó darabbal, az írjon nekem, vagy
egyszerűen juttassa el a szerkesztőségbe azt.
Más gyűjteményét gyarapítani ugyanis köztudomásúlag
- a Jóistennek tetsző cselekedet.
Ja, és még valami! Szerénységem tiltotta,
hogy előrébb tolakodjak vele, de azért titkot
Técsi Zoli - tecsizoltan@gmail.com
sem kívánok csinálni belőle, hogy itt és ekkor
tartottam meg Kárpát-medencében talántalán példátlan kollekcióm, az Első Magyar * Ami ez esetben a helyi asszonyok által készített és
Dugóhúzó, Sörbontó, Pálinkáspohár és kínált lekváros fánkot, töltött káposztát, s ugyanennek tormalevélbe csavart és tengeri kásával telített
Hamutálca Gyűjtemény „világpremierjét”.
változatát takarta, meg mindenféle olyat, amitől így
Aki tehát ott volt azon a pénteken vagy utólag is összeszalad a számban a nyál.
szombaton Panyolán, annak kérésre a kiállított holmikkal szabadítottam ki palackjából a
„szellemet” - adott esetben egy óriási szegből hajlítgatott, avagy simléderbe szerelt
sörbontóval -, s aki igényelte, egy kórboncnoktól kölcsönzött szemmosópohárból
vagy a Nádasdy-hagyatékból származó
csuda kis kehelyből hajthatta fel ama címben
foglalt pálinkát.

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

MEGHÍVÓ - Hegyközi Helyi Termék Fesztivál és Vásár
Mikóháza, 2011. szeptember 17. szombat
A fesztivál célja, hogy a helyi élelmiszereket,
terményeket, termékeket, az őshonos állatokat
és az állattartást népszerűsítse, és azt erősítse,
hogy a helyben megtermelt, előállított, megfőzött élelmiszerek sokkal finomabbak, egészségesebbek, mint az élelmiszeriparban előállított
tömegtermékek!

helyi termék napokon, esetleg nyitott porta napok
szervezésével beindítjuk a termelés-fogyasztás
körforgását, azaz először a gasztroturiz-mus
vonzerejével próbálunk potenciális fogyasz-tókat
ideszoktatni.

Vetélkedőket a következő kategóriákban tervezünk: - befőtt; savanyúság szörp; - legnagyobb,
Felhívás helyi termék vásárra
legszebb burgonya, zöldség; - legnagyobb, legízA tavalyi fesztiválon a kóstoltatás révén nagy letesebb gyümölcs; - gyümölcsös sütemény; sikere volt a helyi ételeknek (befőtt, lekvár, sajt, kakas, tyúk szépségverseny; - liba szépségverseny; aszalványok stb.) és sokan kérdezték, hogy hol legízletesebb gyümölcspálinka; - helyben termelt
tudnának venni belőle.
alapanyagokból készült ételek főzőversenye.
Az igényekre reagálva szeretnénk idén megnyitni
a lehetőségét annak, hogy a hegyközi emberek a Ahogy az a tavalyi évben is sikerült, azt szeretnénk,
fesztivál ideje alatt árulhassák az általuk a háztá- hogy a fesztivál és vásár az igazi vendégszeretet
jiban megtermelt felesleget, ezért helyi termék szigete legyen elanyagiasodott világunkban.
A tavalyi évi hangulatot megnézhetitek a youtube
vásárt is rendezünk a fesztivál napján.
videon a következő címen:
Fontosnak tartjuk, hogy az itt élőknek a helyben
http://youtu.be/wIr93P5-fro
megtermelhető javak pénzbeli jövedelmet és részben, vagy egészben - akár megélhetést is A fesztivál programja: folyóiratunk hátsó borítóján...
jelentsenek!
Azonban nagyon nehéz a helyi piacnak, a keres- A rendezvényről további információ:
let-kínálat körforgásának beindítása, hiszen
Polyán Egyesület
addig nem éri meg termelni, amíg nincs, aki megMiklós
Rudolf, gazdálkodó
vegye és nincs értelme idejönni a fogyasztóknak
Telefon:
30/421 77 28
addig, amíg nincs helyi termék. Ezt a tyúk-tojás
polyanok@gmail.com
problémát azzal próbáljuk megoldani, hogy a
helyi termék fesztiválon, majd évente többször a
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Felelõsséggel!

A víz és a pénz
Mi a kapcsolódási pont közöttük?
Ha összevetjük őket, úgy tűnik, a pénz nagyon hasonlít a víz
tulajdonságaira. Olyan érzésünk támad, mintha a víz fejezné ki a
legjobban azt, hogyan is működik a pénz. Sok hasonlóságot
fedezhetünk fel közöttük. Ha a pénzzel szeretnénk jóban lenni, a víz
ismerete nagyon jó segítséget nyújthat ahhoz, hogy azt
megérthessük, megtanulhassuk.

A pénzzel is ez a helyzet. Ha hirtelen sok
van, akkor átrobog az emberen és rombolást
hagy maga után.
A legtöbb ember, aki nagy összeget nyert a
lottón, pár hónap alatt teljesen elszegényedik. Gyakran rosszabb életkörülmények
közzé sodródik, mint a nyeremény előtt.

Nézzünk néhány párhuzamot.
A víz is folyik, a pénz is. Néha a kezünk
közül, egyik is, másik is.
Mind a kettő áramlik. A pénznél ezt cash
flow-nak nevezik. A vizet, aminek van
sodrása, pataknak, folyónak. Az áramlásuk,
vagy éppen megállásuk következtében
eltérő hatással vannak a környezetükre.
Mindkettő alakít. Nem mindegy, hogyan
bánunk velük, mert visszahatnak ránk.
Ha nincsenek jelen egy tájban, hiányuk jól
érzékelhető. Elnevezésük eltérő, de a hatásuk nagyon hasonló. Aszály és gazdasági
hanyatlás.
Ha hirtelen van sok belőlük, akkor az,
szintén gondot okoz.
A pénz úgy viselkedik ebben az esetben,
mint a víz. Ha hirtelen sok érkezik belőle,
azt árvíznek nevezzük. Átvágtat a tájon,
pusztít.

Amikor pedig egy térség kap hirtelen nagy
összeget, akkor számos olyan jelenséget
látunk felerősödni, mint a korrupció, sikkasztás és az egyszerű pénzlopás. Hasonlít
az árvíz hatásához, ahogy a pénz “átrobog”
a tájon, és utána visszamarad egy megtépázott, bizalomvesztett közösség. De ez
tapasztalható akkor is, ha egy szervezet jut
hirtelen sok pénzhez. Gyakran belerokkan.
Átfolyik rajta, és a végén ott áll sebzett
emberi kapcsolatokkal, ill. elindított folyamatokkal, amire már nincs a későbbiekben
pénz.
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A néphagyományban is nagyon szoros a két
jelenség közötti kapcsolat. Pl.: a megszentelt vizet arany víznek is nevezték. Régi hagyomány szerint aki újév napján vizet hoz a
kútról, és a kapun két kannával beönt, azért
teszi, hogy ömöljön a pénz is be a házba. A
gazdag ember pedig úszik a pénzben.
A víz - pénz - termékenység - sokszorozódás
kifejezések, rengeteg helyen kerülnek összefüggésbe.
Érdekes, hogy mind a kettő forrásból ered.
Mindkettő lehet maga forrás is: a gazdagság
és bőség forrása. Ha ma van egy tisztavizű
forrásunk, akkor ez közvetlenül is lehet a
gazdagság forrása. Da átvitt értelemben is
értelmezhető.
Amikor elszennyeződik, akkor azt piszkos
pénznek, vagy szennyvíznek nevezzük.
Érdekes, hogy a pénzt miért nevezzük piszkosnak. Ilyenkor ugyanis nem a fém pénzérme, vagy papírpénz fizikai tisztátlanságára
gondolunk, hanem arra, hogy milyen módon jutott hozzá valaki. Tehát valamilyen
információtartalomra. Amikor a pénzt tisztára mossuk, akkor nem a vízzel való
megtisztításra gondolunk, hanem arra, hogy
a pénzt áramlása során feltöltjük tiszta
információval.
Érdekes az a hasonlóság is, amit ma egyre
szélesebb körben tudunk, hogy a víz is tartalmaz információt. A víz jól programoz-

Felelõséggel!
ható. Vajon a pénz is ilyen jól programozható? Szerintem igen, de erről majd
legközelebb írok.
Most csak egy olyan jelenségre szeretném
felhívni a figyelmet, amit a vízzel való
együttélésünkből tudunk. A Tisza völgyében
sok száz, vagy ezer évig folytatott a föld népe
olyan gazdálkodást, ami a folyó természetes
jelenségeire épült. Ezt ma fokgazdálkodásnak nevezzük. A lényege az volt, hogy a
tavaszi árvizeket oly módon tartották vissza,
hogy közben a víz áramlása, mozgása nem
szűnt meg. Bővebben a teljes rendszerről
Molnár Géza A Tiszánál c. könyvében lehet a
olvasni.
Most csak néhány eredményét szeretném
ennek kiemelni, és átültetni a pénzzel kapcsolatos mai jelenségekre.
A fokgazdálkodás eredményeképpen olyan
vegetáció alakult ki a Tisza völgyében, ami a
természetes adottságokat figyelembe véve
nem jöhetett volna létre. Ugyanis az átlagos
éves csapadék a kontinentális elhelyezkedés
miatt évi 500 mm körül van. A keményfa
ligeterdők pedig 800 mm-es éves csapadékmennyiség környékén jelennek meg természetes módon. A Tisza völgyében az ember
vízzel való gazdálkodásának köszönhetően
alakulhatott ki az a táj, ami gazdag volt
halban, fában, jószágban, gyümölcsben.
Ennek következtében az itt élő ember olyan
sokrétű, egészséges táplálékhoz juthatott
hozzá, ami ma csak a leggazdagabbak
kiváltsága. Ennek a gazdálkodásnak a következtében kiemelkedően jó termékenységű
talaj alakult ki sok helyen az Alföldön. Ekkor
a természet is gazdagon virágzott. Amíg a
politika nem avatkozott be, addig paradicsomi állapot bontakozhatott ki ezen a vidéken.
A pénzáramlás jelenségeit figyelve láthatjuk,
amikor a pénz úgy tud jelen lenni, hogy egyszerre van visszatartva, és egyszerre áramlik
is az adott területen, akkor virágzás az eredmény.
Ha csak vissza van tartva, akkor úgy viselkedik, mint amikor a víz megáll és beposványosodik, azaz mocsár lesz belőle.
Amikor pedig átrobog a tájon, akkor rombol.
Érdekes, ha a pénzt a saját nézőpontunkból
szemléljük, nehezen értelmezhető az, hogy
helyben mozog, helyben áramlik. Túl kicsi a
perspektíva.

Ha egy település, vagy táj esetében vizsgáljuk,
akkor már értelmezhetjük ezt. Itt az emberek
egymásnak fizetnek a különböző árukért és
szolgáltatásokért. Ekkor a pénz a településen
marad, és ott halmozódik fel. Persze ebből tovább is kell engedni valamennyit a társadalom
felé. De annyi közben onnan is jön.
Furcsa kettősség ez. Ellentmondásos, mégis
lehetséges. Forgatni is, és visszatartani is.
Egyszerre. Ha rendszerben tekintünk egy
tájra, akkor lehetséges. Ilyen látszólagos
ellentmondásokat mi mindannyian képesek
vagyunk létrehozni, ha az életünk ezt igényli.
Ez segít bennünket.
Egy nagyon egyszerű példa: amikor gyermekkorunkban egy kis katicát tartottunk a
kezünkben és a tesónk szerette volna tőlünk
elvenni, akkor egyszerre szorítottuk a kezünket, hogy ne tudja kivenni, és ugyanakkor
nyitottuk is az ujjainkat, nehogy összenyomjuk
a katicát.
Hát, valami ilyen módon kell a pénzzel is bánnunk: egy tájban visszatartani, és áramoltatni
is egyszerre. Ez lehetséges. Pontosan úgy,
ahogyan a folyókkal való együttműködés
esetén is ismernünk kell a víz természetét. Ha
ezt nem tesszük, akkor sok jóra nem számíthatunk.
A kérdés már csak az, hogy miért nem ismerjük fel ezt a jelenséget, ill. miért nem tudjuk a
pénzt helyben forgatni? A válasz talán
közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Az
biztos, hogy nem az emberi gyarlóság az oka.
Hiszen sokkal jobb életünk lehetne, ha így
mozgatnánk a pénzt. Gazdagok és szegények
is jobban élnének. A történelem ezt már
bizonyította. Tanulni belőle sohasem késő.
Zalatnay László
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Mûanyag- anya

NAGY-TEHER

Július utolsó előtti vasárnapján rendezte
meg a Nagycserkeszi Ifjúsági Menedék
Egyesület (a „NAGY-IM”) eddigi legkomolyabb rendezvényét, a NAGY-TEHER-t (Távolítsuk El Hulladékainkat
Együtt Rendezvény).
A cserkeszi fiatalok 2007-ben alapították
meg egyesületüket, mely jelenleg 16 tagot
számlál, és folyton folyvást Nagycserkesz
szépítésén fáradozik. Legyen szó kulturális
rendezvényekről, jótékonysági bál szervezésről, húsvéti mulatozásról, új virágágysok
készítéséről, az ifjak mindenben részt
vesznek. Tevékenykedésüket a szépülő
falukép, és számtalan nagycserkeszi lakos
támogatása példázza.
Július 23-24-i rendezvényünk a környezettudatosságot tartotta szem előtt, s fénypontja az a Guinness-rekord kísérlet volt,
melyben az Egyesület tagjai további fiatalok
segítségével szombat délutántól vasárnap
délelőttig építették a világ legnagyobb PETpalack kamionját. A nagy mű majd' 24 órán
keresztül készült, 39 ezer műanyag palack
alkotta, melyeket 7 kilométer ragasztószalag
fogott össze. A kilenc pótkocsis szerelvény
64,5 méter hosszan nyúlt el, legmagasabb
pontján pedig elérte a 3 méteres magasságot.
A fiatalok kamionja augusztus elejéig parkolt
a nagycserkeszi focipályán, majd útját egy
hulladékudvar felé vette, ahol szakszerű
elhelyezésre került.

A hűvös, borús idő mellett nem csak a világ
legnagyobb PET-palack kamionjával találkoztak, akik kilátogattak a NAGY-TEHER-re!
A környezetvédelmi sátorban előadásokat
hallgathattak az érdeklődők a hulladékkezelésről, és megtekinthették az „Otthonunk”
című filmet. A szórakozni vágyók este 10 óráig
élvezhették a színpadi előadásokat, melyek
között helyet kaptak különféle táncos és élőzenés előadások is. A környezettudatosság
fontosságát szem előtt tartó nap színvonalát
az E-misszió Egyesület megjelenése is emelte.
Sátruknál a környezetvédelmi tájékoztatás
mellett ügyességüket is próbára tehették a
vállalkozó kedvűek, hiszen aktivistáik elhozták
hulladékválogatós játékukat is Nagycserkeszre. A kézműves termékek kedvelői sem unatkoztak: ékszerek, díszek készítését is megtanulhatták műanyagok és rongyok újra
felhasználásával.
A NAGY-IM Egyesület tagjai remélik, hogy a
minden korosztályt megmozgató rendezvényükön a környezetvédelem mellett sikerült
felhívniuk a nagycserkesziek figyelmét az
összetartás fontosságára is. Hiszen a közös cél
elérése érdekében - a műanyag palackok gyűjtésétől, azok összeépítésén keresztül a rendezvény lebonyolításának végéig - rengeteg segítő
kéz támogatta erőfeszítéseiket.
Monyók Bence

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

“Be vagyunk sózva” - Parajdi sótermékek Zöldövezet boltunkban

- SÓSZAPPAN - FÜRDõSÓ - SÓS IVÓKÚRA - BIO ÉTKEZÉSI SÓ - SÓPÁRNA Néhány ok, hogy miért érdemes a parajdi hatékony a köszvény és arthritis (ízületi
sótermékeket választani:
gyulladások) megelőzésében, gyógyításában.
!
A parajdi SÓS IVÓKÚRA, fürdősó, !
A parajdi SÓS IVÓKÚRA, fürdősó
sószappan tisztítja a tüdőt, a hörgőket.
megakadályozza a túlzott nyáltermelődést.
!
A parajdi SÓS IVÓKÚRA, fürdősó segít a !
A parajdi SÓ, fürdősó, sószappan fertőtlenít,
lerakódott váladék felszakításában.
tisztít és kiváló vízlágyító hatású.
!
A parajdi FÜRDŐSÓ kiválóan ápolja és védi !
A parajdi sószappan, fürdősó száraz, illetve
a bőrt. A parajdi fürdősó és a parajdi zsíros bőr esetén is tökéletes, mivel a só a
sószappan javasolt ekcémánál, mitesszeres és hiedelmekkel ellentétben nem kiszárítja bőrt,
pattanásos bőr esetén. A parajdi só vírus- és hanem bezárja a nedvességet a sejtekbe.
baktériumölő hatása miatt remekül !
A parajdi sószappan, fürdősó herpesz
fertőtleníti a kezelt felületet.
kezelésénél a parajdi só vírusölő hatása miatt
!
A parajdi sószappan, fürdősó meggátolja a kiválóan alkalmas annak elmulasztására és
túlzott izzadást.
megelőzésére.
!
A parajdi sószappan, fürdősó megvéd a !
Parajdi sószappan, fürdősó a bőr természetes
visszértől, hajszálérrepedésektől.
pH értékének beállítására.
!
A parajdi fürdősó, sószappan és a parajdi !
A parajdi sószappan, fürdősó rovarcsípésnél
sókabin, sószoba használata rendkívül megnyugtatja a bőrt.
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Ajánló
A parajdi étkezési só

A parajdi sószappan

A só alatt nem a hagyományos értelemben vett
finomított konyhasót értjük, hanem a természetben, eredeti állapotban előforduló sókat,
fürdősókat, melyben különböző mennyiségű és
minőségű ásványi anyagok vannak. A világon az
egyik legjobb minőségű fürdősó, só a parajdi só,
ugyanis sikeressége a 84-féle ásványi anyag
tartalmában rejlik. A parajdi só, fürdősó,
sószappan egyedülálló gyógyhatása továbbá
annak köszönhető, hogy a parajdi só bányászata
során nem vonják ki a sóból a természetes
iszaptartalmat, ezzel megmarad a sóban az a
különleges olajesszencia, mely segít a betegségek
gyógyításában és azok megelőzésében.

A parajdi sószappan kiegyenlítő hatású, beállítja
sav-lúg háztartásunkat, ezért a parajdi sószappannal történő bőrápolásnál megindul az ún.
homeosztázis, melynek következtében kezdetben
rosszabbodásra kell számítani, de rövid időn belül
(már néhány alkalom után) jelentős javulás
tapasztalható. A parajdi sószappan egy kristálysó
darab, amit szappanformára csiszoltak. 100%-os
parajdi kristálysó, kémiai adalékanyagot nem
tartalmaz! Egy parajdi sószappan 6-10 hónapig
elegendő.
Mire jó a parajdi sószappan:
!
mindennapos arc- és bőrápolásra
!
borotválkozás után a parajdi sószappant arcvíz
helyett használjuk, megnyugtatja a bőrt, a
Egyéb előnyei:
kipirosodást pedig elmulasztja
!
szükséges az emésztéshez, tápanyagok felszí!
használatával a szőrtüszőgyulladások is elmúl- A parajdi sóbánya
vódásához
nak.
!
nyelvre téve megállítja a száraz köhögést
dezodorként is használhatjuk, baktériumölő
!
védi a sejteket és fontos szerepet játszik az !
hatása miatt megakadályozza a kellemetlen
idegsejtek közötti összeköttetésben
szagokat okozó baktériumok elszaporodását
!
előállítása során semmiféle kémiai adalék!
intenzív bőrradírozó hatása miatt nagyobb fokú
anyagot (tapadásgátlót) nem használnak fel
vérbőség érhető el, melynek következtében az
elhalt hámsejtek leválnak a bőr felszínéről
A parajdi fürdősó
A parajdi fürdősó, a kristályokba beépült iszaptartalommal rendelkezik. A parajdi fürdősó a
parajdi sóbánya által bányászott sóból készül,
amit Európa egyik legjobb összetételű sójának
tartanak. A parajdi fürdősó természetes parajdi
sóőrlemény, amelynek színe nem fehér, hanem
szürkés színű. Ezt az elszíneződést a parajdi fürdősóban lévő természetes, ásványi anyagokban
igen gazdag iszapmaradvány okozza (ennek
aránya kb. 3,5%-4% a terméken belül). A parajdi
fürdősó kalciumot, káliumot, jódot, brómot,
magnéziumot és egyéb nyomelemeket tartalmaz,
ezért nem hasonlítható a minőségileg gyengébb,
mosott fürdősókhoz. A parajdi fürdősó
rendszeres használatát nők és férfiak számára
egyaránt ajánljuk.

A parajdi sópárna

A sópárna csak természetes parajdi kristálysóból
áll, amely 84-féle ásványi anyagot, nyomelemet
tartalmaz, ráadásul olyan szerkezetben, amely hatékonyan képes támogatni szervezetünk öngyógyító mechanizmusait. A sópárna egy lenzsák,
amelynek tartalma 0,5-1 kg parajdi kristálysó.
A meleg sópárna alkalmazható: A hideg sópárna alkalmazható:
!
középfülgyulladás
!
ficam
!
hátfájás
!
zúzódás
!
degeneratív ízületi fájdalmak
!
rándulás
!
vese fájdalmak
!
köszvény
„Egy csepp játék”
!
máj és epe panaszok
!
Arthritis (ízületi gyulladások) esetén
!
köhögés
!
fájó fül
!
menstruációs fájdalom
Gyógyhatásai:
!
immunrendszer erősítés esetén
!
a fáradt test általános regenerálása,
!
a reumatikus, ízületi- és izomfájdalmakra,
Alkalmazása:
!
szívritmuszavarra,
A sópárna több alkalommal újra melegíthető vagy
!
gerinc- és derékfájdalmakra,
hűthető, ha vigyázunk rá, hogy a vászon ne
!
vérnyomás szabályozásra,
sérüljön. Érdemes félévente kicserélni.
!
a narancsbőr és terhességi csíkok ellen,
A sópárna melegítése: tegyük a sópárnát 10-12
!
pikkelysömörre, ekcémára, allergiás bőrkiü- percre 50-60°-os sütőbe, majd helyezzük a kezetésekre,
lendő testrészre kb. 20 percre. Érdemes egy hőálló
!
pattanásos, problémás bőrre,
tálra helyezve melegíteni a párnát, hogy a lenvá!
rovarcsípésre,
szon ne égjen meg. Mikrohullámú sütőt ne hasz!
arajdi fürdősó herpesz kezelésére,
náljunk a melegítéshez! A sókristály hosszú ideig
!
parajdi fürdősó a bőr hidratálására,
megőrzi a hőmérsékletét, rezgései pedig serkentik
!
parajdi fürdősó bőrgombásodásra, körömaz immunrendszert. VIGYÁZAT! A túl meleg
gombásodásra.
sópárna sérülést okozhat! Mindig ellenőrizzük a
hőmérsékletét, mielőtt a meztelen bőrfelületre
tennénk!
A sópárna hűtése: tegyük a sópárnát kb. félórára a
mélyhűtőbe és utána a fájó testrészre
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Nem csak Zöldfülûeknek...
Loncika és Koldi találkozása
Koldi, mert ez a neve, egy kobold fiú és egy tündér
lány gyermeke. Tündérek között nevelkedett, és
talán a vér keveredésének okán kicsit szórakozottabb, kicsit bolondosabb, mint az átlagos tündérek,
akik köztünk élnek, vagy egyszerűen csak mind a
ketten ilyenek Loncikával, és így nem kellett
megnevelniük egymást. Az is lehet, hogy minden,
embert kísérő tündér ilyen bohókás, hiszen akik
még őrzik a tündérüket, azok sokkal-sokkal vidámabb és szórakozottabb emberek, mint azok, akik
elfeledkeztek a tündérükről, de ezekről a dolgokról majd később mesélek, mert ez bizony egy
nagyon bonyolult világ.
Szóval Koldi és Loncika találkozásához azért az a
tény még nagyon fontos, hogy amikor az
embergyerekek megszületnek, kapnak egy tündér
ént. Ezekkel beszélgetnek, játszanak és tanulnak
sok-sok éven át, míg egyszer csak megfeledkeznek
róluk és már nem törődnek velük, pedig ők nagyon
fontosak, mert különben az emberekre találhatnak
a gonosz fekete gnómok, akik a menthetetlenek
kezét fogják olyan szorosan, hogy azok elfelejtenek mosolyogni. Ők is ebben a világban élnek.
Majd róluk is mesélek.
Loncikára Koldi egy inkubátorban talált rá,
nagyon sok évvel ezelőtt, mikor elküldték, hogy
keressen egy ember gyereket, akit végigkísér az
élete útján. Koldi Loncikát választotta, mert az alig
volt nagyobb tőle, hiszen koraszülött volt, és kb. 1
kiló 60 dekát nyomott. Szóval a bohókás tündér
azt a kislányt akarta, aki alig nagyobb tőle, mert azt
hitte, hogy akkora is marad. Befészkelte magát az
apróság mellé, és onnan figyelte élete első perceit.
Olykor megigazgatta az oxigéncsövet, mert azt
hallotta, hogy megvakulhat tőle az embergyerek.
Olykor meg csak odacsücsült a lábaihoz, és
énekelgetett neki. Megszerette Loncikát, mert
soha nem sírt, és amikor már többet volt ébren,
mint aludt, mindig Koldit kereste a tekintetével.
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Azt a szörnyű 3 hónapot, míg a kislány
inkubátorban volt, a bohókás kis tündér végig piruettezte, énekelte neki, így megszületett kettejük örök és titkos barátsága, melyről
soha nem tudhatott senki. Loncikát magányos kisgyereknek tartották, aki sokat beszél
magában, és mivel nagyon okos szülei voltak,
sokszor meg is kérdezték tőle: - Hogy vannak
a tündéreid? (Érdekes dolog, mikor
Loncikának kislánya született, és az álmában
mosolygott, akkor Loncika anyukája ezt
mondta: - Megérkezett a tündére, és most
vele játszik!) Szóval, okos szülei voltak, mert
tudtak a tündérének létezéséről, tudtak a játék
és a nevetés fontosságáról, és azt is, hogy
honnan fakad a vidámság forrása. Sosem
beszéltek nyíltan róla, de valószínűleg ők sem
felejtették el soha a saját tündérüket, azok
örökre velük maradtak.
Loncika és Koldi barátsága azt eredményezte, hogy a lány sokszor tündér énjéhez
menekült tanácsért, és talán kissé mániákusan
kereste először azokat, akik elfeledkeztek a
tündér énjükről, vagy már a gnómok is
magukkal ragadták, de Koldi megtanította
neki, hogy ezek az emberek nem szeretik
őszintén a lányt, mert nem értik a vidámságát,
az önfeledtségét, és nem véletlenül az a nevük
a menthetetleneknek, hogy menthetetlenek.
Így aztán Loncika rejtőzködni kezdett, sajnos
néha ő is megfeledkezett tündér énjéről, de
mivel szerette a magányt, mikor egyedül
maradt, azonnal Koldira lelt. Egy idő után
már nem is akart Koldi nélkül lenni, mert félt,
elbizonytalanodott.
Aztán egy nap rájött, hogy vannak még
olyanok, mint amilyen ő is. Akik tudják és
szeretik tündér énjük létezését. Így akadt meg
a szeme egy fiún, akinek a vállán ott csücsült
Áron, a piros nadrágos, zöld pólós tündér fiú.
Áron vidámsága, pimaszsága magával ragadó
volt. És hát innen indul a mese, ami egy fiúról,
az ő tündér énjéről, Loncikáról és Koldiról; és
még sok más emberről és a hozzájuk tartozó
varázslatos világról szól.
Vaskó Ilona írásait itt
olvashatjátok:
http://vasko.mlap.hu/

ZÖLDÖVEZET
Házi lekvárok Penyigérõl
Csipkebogyó (kicsi üveg 600.-Ft)
A vadrózsát csipkerózsának, gyepűrózsának, ebrózsának is nevezik, a botanikusok
pedig Rosa canina néven emlegetik. Köztudott, hogy a csipkebogyó tízszer annyi Cvitamint tartalmaz, mint a citrom. A C-vitamin növeli a betegségekkel szembeni ellenálló
képességünket, ezért kiváló meghűléses betegségek ellen. Magas magnéziumtartalmának
köszönhetően fontos szerepe van a szív-és érrendszeri betegségek, keringési zavarok
gyógyításában, ugyanakkor serkenti a gyomornedvek működését, csökkenti a vérnyomást és
idegnyugtató is.
Alma (kicsi üveg 500.-Ft),
Az almát már i.e. több ezer éve is ismerték, fénykorát a rómaiak idején élte. Gyümölcssav- és
vitamintartalma magas, több mint 20 féle ásványi anyag található benne. Tartalmaz
kalciumot, foszfort, vasat, magnéziumot, nátriumot, káliumot, kálciumot,
nyomelemeket, A-vitamint, B- komplex vitaminokat, kevés C-vitamint. Sikerét a
pektin nevű anyagnak köszönheti. Rostjai az érés során feloldódnak és pektin keletkezik.
Ez az anyag a bélbe jutva az ott jelenlévő
baktériumok hatására jótékony védőréteget
képez a nyálkahártyán. Gyógyító hatását már
régóta ismerték, leginkább skorbut és a
fogínyvérzés ellenszereként tartják számon.
A népi gyógyászat szerint a reszelt alma fogyasztásával leküzdhető a hányinger, megszüntethető
a hányás és a tengeribetegség. Hatására
Elérhetõségeink:
salakképző anyagok jutnak a bélbe, ami székrekeTelefonon: 42/423-818
dés esetén enyhíti a panaszokat, sőt a rendszeres
Személyesen vagy levélben:
nyers alma fogyasztása rendszerezi a székletet.
4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 6.
Vérkeringést serkentő hatásával érelmeszesedéskor válhat hasznossá. Az alma csersavtartaltomoril@e-misszio.hu
Nyitva tartás:
mának köszönhetően a savas lé frissítő hatású,
Hétfõ,
péntek:
8:30-13:30
www.e-misszio.hu
elősegíti az emésztést, és erősíti a bélnyálkahártyát,
Kedd-csütörtök:
8:30-15:30
www.kothalo.hu
jó hatást fejt ki a máj működésére. Hat a bélflórára, csökkenti a vér koleszterinszintjét.
Méregtelenítő, tisztító hatású, tehermentesíti
a vesét, csökkenti a vesekő- és húgysavképződést, ezért köszvény ellen is alkalmasnak
tartja a természetgyógyászat.

Környezeti
Tanácsadó Iroda

Meggy (kicsi üveg 450.-Ft, 500.-Ft)
Gazdag vitaminokban (A-, B1-, B2- illetve C-vitamin) és ásványi anyagok (kalcium, kálium, magnézium, vas, cink). A bogyós gyümölcsökhöz
hasonlóan kimagasló mennyiségben tartalmaz
flavonoidokat, melyek antioxidáns hatásúak.
A levében lévő antioxidánsok segítik megőrizni a
vénák falának rugalmasságát, és ezáltal a visszérbetegségek elkerülését. Enyhítik az ízületi
megbetegedés okozta fájdalmakat, ill. a fejfájást.
Vértisztító hatású. A kalcium, kálium és magnézium együtt dolgoznak a vér megtisztításán, a
szívizom megerősítésén és a szabályos szívverés
helyreállításán. Serkenti a máj és vese működését. Különösen azoknak ajánlatos fogyasztani, akiknek az emésztésével nincs minden
rendben. A savas meggy serkentőleg hat az emésztésre és a belek mozgására. A nagymennyiségű Bvitaminok továbbá serkentik a keményítő és a
fehérje feldolgozását, felszívódását.

Termékeink:
- növényi alapú, állatkísérletmentes kozmetikumok:
arckrémek, testápolók, szappanok, kéz- és lábápolók,
fürdő- és masszázsolajok, fogporok
- környezetbarát tisztítószerek: mosószóda, bórax,
szódabikarbóna, súrolópor, wc-olaj, háztartási
étolajderítő, kamillás kézmosópor
- ultramaggal ellátott, mosható nadrágpelenka
- újrapapírból készült borítékok, fénymásoló- és
nyomtatópapír
- BIO lekvárok, BIO levek...
Az Egyesület honlapján (www.e-misszio.hu)
www.e-misszio.hu folyamatosan
frissítjük a Zöldövezet boltban található termékek listáját,
így az érdeklődők mindig naprakészen informálódhatnak
a régi és új árucikkekről.

