
A biotermékekrôl,
bioélelmiszerekrôl 
a fogyasztóknak

A bio- vagy ökotermékek olyan kiváló

minôségû élelmiszerek, amelyek egyre

inkább „túlélési élelmiszerekké" válnak a

globális környezetszennyezés és a növekvô

károsanyag-terhelés jelenlegi idôszakában.

Bôvebben a 6. oldalon

Elkésett beszámoló egy
történelmi pillanatról

„Meglepetésre egy szinte teljesen ismeret-

len afrikai környezetvédônek ítélte idei

békedíját a Nobel-bizottság.

Bôvebben a 3.  oldalon

1% 1% 1% 1%
Támogassa adójának 1%-val az E-misszió

Egyesület természet- és környezetvédelmi

tevékenységeit.

Adószámunk: 19214555-2-15 

Süvöltô
Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület lapja

XIV. évfolyam 2005/1. szám



. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2
Süvöltô   

3-4 . . . . . . . . Nagyvilág

5 . . . . . . . Fogyasztóvédelem

6-9. . . . . . . . Egészségedre

10 . . . . . . . . . . Aktuális

11. . . . . . . . . Állatvédelem 

12-13 . . . . . . . . Energaia

14 . . . . . . Természetvédelem

15-16 . . . . . Környezeti nevelés

17. . . . . . . . . Szeméthegy

18. . . . . . . . . . Zöldfülû

süvöltô
Környezetvédelmi folyóirat

Az E-misszió Egyesület lapja 
XIV. évfolyam 2005/1. szám

Szerkesztôk: Tömöri László,
Csige Anikó, Kolos Lívia, Priksz Gábor,
Karásziné Gulyás Edit

Kiadja és terjeszti: 
E-misszió Természet- és 
Környezetvédelmi Egyesület 
Postacím: 4400 Nyíregyháza,
Malom u. 18/a.
e-mail: emisszio@e-misszio.hu
Telefon: Tel.: 42/423-818
Megrendelhetô: 
Az Egyesület címén, 
egy szám ára: 90 Ft
elôfizetési díj egy évre : 450 Ft
Az Egyesület tagjainak ingyenes. 
Utánközlés nem tilos, hanem kívánatos!
Kérjük azonban a forrás feltüntetését! 
A lapban közölt írások nem feltétlenül
tükrözik a szerkesztôség véleményét.

Készült
Design: Magician Stúdió, Nyíregyháza, 
Vörösmarty tér 4. Tel.: 42/310-830
Nyomás: Kiss Nyomda

Támogatónk: 
Környezetvédelmi Alap Célelôirányzat
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Nemzeti Kulturális Alap

Köszönet mindenkinek, aki segített,

hogy ez a szám (is) létrejöjjön.

Várjuk a további cikkeket, írásokat,

konstruktív véleményeket!

A címlapon részeges

kékcinke barátunk

látható, cikk 

a 14. oldalon.

tartalom

Nem ügyetlen a mozgalom! Van ügy! Nem is
egy. Itt van a Zengô, a Margitsziget és ter-
mészetesen Verespatak. A Zöldek a figyelem
középpontjába kerültek. Jó-e ez nekünk?
Nemrégiben hallottam, hogy ezek a nagy fi-
gyelmet kiváltó ügyek nem mindig haszno-
sak. Hiszen míg mindenki a Zengôvel van
elfoglalva, lehet, hogy felépül három másik
radar az ország más pontjain. Egyes össze-
esküvés-elméletben hívôk szerint talán éppen
a kormányzat robbantotta ki a Zengô ügyet,
hogy közben nyugodtan építhesse az autópá-
lyát, vagy tervezhesse az atomhulladék lera-
kót. Errôl az elég abszurd felvetésrôl én nem
nyitnék vitát, viszont érdekes felvetés az,
hogy a Zengônél értékesebb területeket tet-
tek már eddig is tönkre úgy, hogy senki sem
vette észre. Elég csak a Nagymilicre telepített
radarra gondolni. Tény az, hogy a nagy figyel-
met kiváltó ügyek nem mindig a legfontosab-
bak. Sok fontos kérdést egyáltalán nem talál
érdekesnek a média és ezáltal a közvélemény.
Probléma lehet, hogy egy-egy látványos téma,
hangos csoport elterelheti a figyelmet más
kérdésekrôl. Az is igaz, hogy a média nem
valószínû, hogy egyszerre több környezeti
ügyrôl fog tudósítani. Ez viszont nem indok
arra, hogy ne foglalkozzunk a látványos
ügyekkel. Egy-egy látványos ügy lehetôséget
teremt a mozgalom céljainak és véleményé-
nek megfogalmazására, egy tömegbázis
kialakításra. A Zengô-ügy - esetleges - gyôzel-
me precedenst teremt arra nézve, hogy az
állam sem veheti semmibe a környezeti érde-
keket. A lakosság is megismer bennünket,
talán hamarabb keresnek, értesítenek minket
egy-egy problémáról. Talán egy atomerômû
miatt lesz valakibôl önkéntes, és késôbb eljön
egy-egy „unalmas“ veszélyes hulladék gyûj-
tésre is. Ezek szerint kellenek a „nagy“, lát-
ványos, izgalmas akciók, mint a Zengô, vagy
az atomvonat elé fekvés. Emellett természe-
tesen fontos, hogy figyeljünk, és ne hagyjuk,
hogy egy-egy látványos probléma elterelje a
figyelmünket a kevésbé látványos dolgokról.
Arra is figyelnünk kell, hogy nem csak az az
érdekes, amit a média érdekesnek talál. De
azért hajrá Zengô!

Priksz Gábor 

kedves
olvasó!

Süvöltô újságunkat több mint 10 éve támogatások és
az Önök tagsági díjából, elôfizetésébôl igyekszünk
fenntartani. Az elmúlt évben is már többször jelez-
tük, hogy sokan, akik még mindig kapják kiadvá-
nyunkat, nem fizettek tagsági díjat vagy nem fizettek
újra elô a kiadványra. 
A 2004/3-as számunkban tettünk egy kísérletet arra
vonatkozóan, hogy a Süvöltôt olvasók újra regiszt-
rálhassák magukat. Az érdektelenség az alábbi
számokban tükrözôdött: kiküldött 200 címbôl 4(!)
olvasó küldte vissza „kérdôívünket“. Sajnos a mai
pályázati rendszerek sem biztatóak, a postakölt-
ségeink is intenzíven emelkednek (köszönhetô az
áremeléseknek, egy Süvöltô kiküldésének összege
megközelíti a 80 Ft-ot!). JJeelleenn  ppiillllaannaattbbaann  aazz  uuttoollssóó
iillyyeennffoorrmmaa  ((tteerrjjeeddeelleemm,,  mmiinnôôsséégg  ssttbb..))  SSüüvvööllttôôtt  ttaarrttjjaa
kkeezzéébbeenn.. A Süvöltôt természetesen igyekszünk a ké-
sôbbiekben is fenntartani, viszont támogatások hiá-
nyában kénytelenek leszünk azt egyszerûsíteni, tar-
talmát szûkíteni.
Reméljük, nem száll el a Süvöltô, és tovább csicsergi
Önöknek házunk tájáról és a nagyvilágból szóló
környezetvédelmi híreket.
2005. február 7.

Bizakodó baráti üdvözlettel:
A szerkesztôség

Tisztelt
Olvasóink!
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Minden évben nagy érdeklôdés kíséri a Nobel-
díjak kiadását, erre különös módon még a nor-
mális tájékoztatástól egyre inkább eltávolodó
„elektronikus médiák" is harapnak. Hazánkban
évrôl-évre kicsinyes izgalom kíséri, akad-e a ter-
mészettudósok között a nemzetünk zsenialitását
bizonyító statisztikákban kipipálható újabb ma-
gyar név (azaz annak bizonyítéka, hogy a tehet-
ségek idehaza valahogy nem tudnak érvényesül-
ni). Valamelyest nagyobb figyelem kíséri az iro-
dalmi Nobel-díj odaítélését (hál’ istennek, Ma-
gyarországon még az európai átlaghoz mérten is
viszonylag szeretnek olvasni az emberek). De a
legnagyobb szám szinte mindig a Béke-díj nyer-
tese. Szinte mindig.

Ôszintén szégyellem. Valamikor december vé-
gén jutott eszembe: Hogy is volt idén a béke
Nobel-díjjal? Kiosztották egyáltalán? Vagy átalud-
tam volna azt a hetet? Miért nem szólt róla
napokig a rádió, tévé, az újságok? Bizonyára nem
valamelyik aktuálpolitikai forrongás bebörtön-
zött szabadságharcosa kapta (ciki lenne: esetleg
valamelyik nagyhatalom úgy dönt, hogy terro-
rista). Arról is biztosan hallottam volna, ha a
békéért fáradozó amerikai elnök a nyertes. Nyil-
ván az sem maradt volna visszhang nélkül, ha egy
öregkorára békeharcost játszó egykori diktátor
vagy terrorista veszi át a díjat (esetleg ôsellen-
ségével közösen, ôszinte mosollyal a fotókon).
Nem, nem, nem. De hát ki lett a nyertes? Muszáj
volt utánanéznem.

„Meglepetésre egy szinte 
teljesen ismeretlen afrikai
környezetvédônek ítélte idei
békedíját a Nobel-bizottság.
Wangari Maathai neves ellen-
feleket, többek között Hans
Blixet, George W. Busht, 
II. János Pált és Vacláv Havelt
is megelôzte.“

Hát igen. Megint átaludtunk egy történelmi pil-
lanatot. Úgy tûnik, a világot nem igazán érde-
kelte, hogy egy környezetvédô kapta a béke No-
bel-díjat. Különösen Fekete-Afrikából, amely kon-
tinens mintha már rajta sem lenne a világtérké-
pen. Éppen ezért ismerkedjünk meg egy kicsit
közelebbrôl „Mama Micivel“, a Fák Édesanyjával.
Wangari Maathai asszony, aki ma 64 esztendôs,

Kenya elsô biológusnôje, sôt: egész Kelet-Afrika
elsô doktori diplomával rendelkezô hölgye. A
Nobel-díjat mindenekelôtt azért kapta, mert felis-
merte, hogy Afrika szomorú sorsának, az éhín-
ségnek, a sivatag terjedésének, és közvetve a há-
borúnak egyik gyökere a természeti erôforrások
kirablása, elsôsorban az erdôk esztelen kiirtása. A
folyamatok megfordítása érdekében 1977-ben
indította el a legnagyobb afrikai faültetési prog-
ramot, a „Zöld Öv Mozgalmat“, aminek kereté-
ben több mint 30 millió fát ültettek Afrika-szerte.
Mindez a biológiai sokszínûség erôsítése mellett
számos munkahelyet teremtett a nôknek, emelve
ezzel társadalmi megbecsülésüket az afrikai tár-
sadalmakban. Ugyanakkor fiatal korától kezdve
az emberi jogok bátor védelmezôje volt, szem-
beszállt országa diktatórikus rendszerével, a kor-
rupcióval, ezért rendszeresen zaklatták a 70-es és
80-as években, sôt, börtönbüntetésre is ítélték.
Küzdelme nem volt eredménytelen: 2002-ben
választották be a kenyai parlamentbe, 2003-ban
pedig az ország környezetvédelmi államtitkára
lett. A fák ültetése, a tönkretett táj helyreállítása
pedig tovább folyik.

Wangari Maathai, 
a Fák Édesanyja. 
Mondják vele kapcsolatban 
azt is, ha ô eltávozik, egyszer
majd faként születik újjá.

Ez az elsô eset, hogy környezetvédô kapja a Béke
díját. Úgy tûnik, a Nobel-díj Bizottság felismerte,
hogy a világ békéje egyre inkább a természettel
való ésszerû együttélésünkön múlik, nem pedig a
pillanatnyi politikai történéseken. De így volt ez
már a múltban is: hatalmas ókori birodalmak tûn-
tek el a történelem süllyesztôjében, népek kény-
szerültek elvándorolni, földi paradicsomok vál-
tak terméketlen sivatagokká, kopárokká, vagy
éppen mocsarakká a kíméletlen erdôirtások
miatt. Ma még a kôolaj a legnagyobb konfliktu-
sok forrása, holnap már az egészséges víz és ter-
môföld lesz az. Milliók kényszerülnek majd
elvándorolni a globális felmelegedés miatt elön-
tésre kerülô tengerparti régiókból (gondoljunk
csak Bangladesre!). Ha járható utat keresünk az
emberiség számára, vessünk elôször egy pillan-
tást a „Fák Édesanyja“ szépséges, reménységet és
derût sugárzó arcára…

Múzeum

Elkésett beszámoló egy
történelmi pillanatról



Ha összesûrítenénk a Föld lakosságát
egy pontosan 100 lakosú településre,
megtartva a ma meglévô arányokat, va-
lami ilyesmit kapnánk:

57 ázsiai, 21 európai, 14 amerikai (észak és déli
egyaránt) és 8 afrikai lakos lenne,
52 nô lenne, 48 férfi,
70 nem lenne fehérbôrû, 30 lenne fehér
70 nem lenne keresztény, 30 lenne keresztény,
89 volna heteroszexuális, 11 pedig homoszexuális, 
6 személy birtokolná a település összvagyonának
59%-át, és mind a 6 észak-amerikai lenne.

A 100 lakosból:

80 élne embertelen körülmények között,
70 nem tudna olvasni,
50 lenne alultáplált,
1 éppen a halálán lenne,
egy csecsemô éppen születne.
Csak egyetlen lakosnak lenne egyetemi végzett-
sége. A településen egyetlen embernek volna
számítógépe.

Mikor ebbôl a szemszögbôl nézzük a világot,
amelyben élünk, látszik csak igazán, mennyire
fontos szavak az elfogadás, a megértés, a toleran-
cia és az oktatás.

Egyéb végiggondolandó dolgok...

Ha ma reggel viszonylag egészségesen ébredtél
fel, akkor szerencsésebb vagy, mint az a milliónyi
ember, akik nem élik túl ezt a reggelt.

Ha sosem éltél meg háborút, sosem voltál bebör-
tönözve, megkínozva vagy sosem éheztél, akkor
500 milliónyi embernél jársz elôrébb.

Ha van ennivaló a hûtôdben, ruhák a szekrényed-
ben, tetô a fejed felett, és van hová lehajtanod
fejed, gazdagabb vagy a Föld lakosságának 75%-
ánál.

Ha van pénzed a bankban, a pénztárcádban és
még a fiókban is akad egy-két forintod, már ott
vagy a leggazdagabb 8% között.

Ha el tudod olvasni ezen sorokat, kettôs áldásban
van részed - valaki gondolt Rád, sôt mi több,
szerencsésebb vagy annál a több mint 2.000 mil-
lió embernél, akik nem tudnak olvasni.

Valaki ezeket mondta egyszer:

„Ami elmegy, az vissza is jön.

Dolgozz úgy, mintha nem 

volna pénzre szükséged.

Szeress úgy, mintha még 

sosem ért volna csalódás.

Táncolj úgy, mintha senki 

sem látna.

Énekelj, mintha senki 

sem hallana.“
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A mi kis világunk...



. . . . . fogyasztóvédelem . . . 

5
Süvöltô   

(avagy mit miért veszünk meg, 

a reklámoknak hála)

Mobil a világ

Én tényleg elhatároztam, hogy mazochistává téve magam komo-
lyan utánanézek, de minimum kettô helyett figyelek, miféle
mobiltelefon-reklámokat kapunk nap, mint nap a képünkbe,
egyenesen a szemünk közé, de minél jobban meresztettem látóre-
ceptoraimat a képernyô irányába, annál inkább káprázott belé a
szemem. A bôség hihetetlen zavara telepedett tudniillik tudatalat-
timra (ahol ugye a reklámok kifejtik hatásukat), és egy idô után
már azt sem tudtam, én kinek is keresem a pénzt a magam kis
telefonálásaival. Mert alighogy a végére értem az éppen futó
széria szemrevételezésének, máris feltünedeztek olyan új inger-
hatások, még dinamikusabb és még visszautasíthatatlanabb
magakelletések, amiktôl erôfeszítésem tökéletes hiábavalóságát
kezdtem érezni (mikorra elétek kerül ez az iromány, pláne újak
lépnek hatályba).

Hiába, nem csak debil, de mobil is e világ: a fiatalságnak hála,
akkora üzlet a fültôl szájig érô kicsinyke készülék, hogy egymást
felül-, illetve árban egyre csak alulmúlva versengenek kegye-
inkért a különbözô gyártók és szolgáltatók. Igen, ez a csöppnyi
csoda még mindig a legnagyobb hatalom az eladási listákon,
egyben megunhatatlan játékszere a földi lakosság legalább
felének (ugye azzal a bizonyos két-három földrésszel most sem
számolva). Ha így haladunk, nem a második szülinapjukra, de
már az anyaméhben megkapják életük elsô mobilját a leendô
emberek - no persze beültetve, avagy headset nevû fittyfene for-
májában, ahogy a magukat nagyon komolyan vevô nagyra nôtt
gyerekek szeretik.

De ebbe ne is menjünk bele, hiszen nem a jelenséget magát,
csakis annak elôvezetését, még prózaibban mondva, eladását
próbálnám itt analizálni. Megfejteni, vagy csak egyszerûen
felfogni, mitôl fogy jobban egyik „ékszerszámka“, mint a másik,
illetve miért esküszik a diplomata erre a szolgáltatóra, szemben a
vállalkozóval, aki amarra. És itt nem a tarifacsomagok kínálta
konkrét elônyökre gondolok – amik ma már szinte személyre
szabottak, és igencsak követhetetlenek -, hanem azokra az érzel-
mi kötôdésekre, amik mégis mérhetôk. Tehát a tendenciákat
kívánnám én megérteni, amik akkor is hatnak – akkor csak iga-
zán! -, amikor mi gyanútlanul kiválasztjuk, s onnantól óhatat-
lanul „magunkénak is érezzük“ valamelyik marokcsodát.

Azt például már bátran le merem írni, hogy telefontársaságaink
– a „számháború“, az egymás alá ígérés mellett - egyre nagyobb
elôszeretettel vesznek példát a menô szeszek gyártóitól, és a meg-
nyerô mosolyokra meg a delejes nôi pillantásokra építô mini-
klipeket mindinkább felváltják az úgynevezett életérzést tükrözô
filmecskék. Hiszen már rég nem a tartalom, hanem a fíling a

lényeg - mélység helyett a felszín. A telefonos reklámokra gondol-
va, tipikus pesti flaszterfigurák jelennek meg az egyik oldalon –
a kutyusával mobilon érintkezô madmazelltôl a csak kicsit
dilinyós, de nagyon dörzsölt taxisofôrön át a kurtizánig -, míg a
másik ágon 120-szal repesztô csotrogány, 120 centit elérô, illetve
120 kilót megütô szimpatikus urak és uracskák adják arcukat a
big bizniszhez. Mondhatnánk, csupa-csupa hétköznapokból
lopott – úgymond: ellesett – pillanat. De persze mindez mester-
kéltebb, megcsináltabb nem is lehetne: ne feledjük, a reklám-
film-készítôk és megbízóik vezérlô csillaga mindig a számítás. A
haszon lesése és megalapozása, és ennek érdekében a hatáskeltés.
Csak épp a hatásvadászat kezd átcsapni hatásmûvészetbe! Még
sokkal rafináltabb és áttételesebb tömegbefolyásra. Talán mert
manapság a minôség önmagában eladhatatlan. Ha nem változik
márkává, s társul ama tudatalattiban valamiféle jólesô képzettel,
a portéka maradhat ítéletnapig a raktárakban. Lefordítva a ma-
gunk tokaji viszonyaira: a jó bornak kell ma csak igazán a cégér!

S mondom, a trend immár a tempó, az élet (túl)áradó voltának
hangsúlyozása, miszerint: egyszer élünk, és a tetejében sose ha-
lunk meg! Nincs rá idônk - ahogy a magyar mondja félig vicce-
sen, félig halálosan komolyan. Az idô ugyanis megfizethetetlen
kinccsé lett: a mai világ diktálta iramban már minden másod-
percnek helye van, hiszen annak érvénye és aktualitása abszolút
megismételhetetlen…

Igen, valahol máshol biztosan. Mondjuk egy – más bolygónak
minôsülô – nagyvárosban. Én viszont egy kisvárosból írom min-
dezt, s ez úton csinálnék némi kedvet ehhez a jó kis vidéki
élethez. Minket ugyanis csak a nagybevásárlások kapcsán és a
reklámok láttán kap el ez a sodró lendület – amiben most állító-
lag országunk is „szenved“ -, valójában nyugi van és csendesség.
Hogy úgy mondjam, az egész év egy végtelen karácsony. Úgyhogy
az új év apropóján és egy új élet esélyén jómagam is reklám-
csinálónak csapnék fel, s üzenem a Hegy tövébôl és a folyók
ölelésébôl: 

Gyertek lányok ligetre, itt a világ legszéle!*

Técsi Zoli

* Természetesen a srácokra is értem én ezt, csak hát a rigmus úgy
megakadt volna, no meg a liget helyett is írhattam volna Szigetet
– abban a szimbolikus, sôt mítikus értelemben -, viszont mégis-
csak Tokajból üzenem én ezt nektek, aminek – mint szónak - a
régi törökök nyelvén „folyó menti ligetes erdô“ a megfejtése.
Úgyhogy maradjunk inkább abban: gyertek hozzánk korra és
nemre való tekintet nélkül, s lehetôleg ne is csak a Szigetet**
utánzó Hegyalja Fesztivál idejére.

** Itt legkevésbé szimbolikus értelemben…

REKLAMÁCIÓ
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A bio- vagy ökotermékek olyan kiváló minôségû
élelmiszerek, amelyek egyre inkább „túlélési élel-
miszerekké“ válnak a globális környezetszennye-
zés és a növekvô károsanyag-terhelés jelenlegi
idôszakában. Elôállításukat az EU-ban is, Magyar-
országon is törvények, rendeletek (EU 2092/91
rendelet; Kormány 140/1999, 2/2000 FVM-KöM
közös rendelet) szabályozzák a termeléstôl a fel-
dolgozáson át a csomagolóanyagon való megje-
lenésig. A termék útja nyomon követhetô a ter-
melôtôl a fogyasztóig. Az elismert ellenôrzô szer-
vezetek bélyegzôje garantálja a fogyasztó számá-
ra, hogy a termék valóban bio, nem hamisítvány
„pszeudo bio“. Ilyen szervezet Magyarországon a
Biokontroll Hungária Kht.

Biokontroll Hungária Kht. 1027 Budapest, Margit
krt. 1. III/16-17. Postacím: 1535 Budapest, Pf. 800
Tel.: 336-1122, 30/393-9090 E-mail: ifo@biokontroll.hu

A biotermékek termelése során a termelôk nem
használhatnak szintetikusan elôállított növényvé-
dô szereket, mûtrágyákat, gyomirtó szereket. Az
állattartásban az állatok mozgása, kötetlen és
nem zsúfolt, megfelelô nagyságú kifutók haszná-
lata kötelezô. Tilos hormonkészítményeket és
megelôzô jelleggel antibiotikumokat adagolni.
Csak biológiai eredetû takarmányt fogyaszthat-
nak. A biotermékek teljes értékû élelmiszerek,
vagyis a legnagyobb mértékben tartalmazzák az
összes értékmeghatározó tápanyagot és létfon-
tosságú anyagot.
Az ellenôrzött ökológiai gazdaságból származó
termékek számos tekintetben felülmúlják a ha-
gyományosan elôállított termékeket. Több vizs-
gálat igazolta ezen termékek alacsonyabb nitrát-
tartalmát, nagyobb vitamintartalmát, nagyobb
belsô értékét, kisebb károsítóanyag tartalmát. Pl.
a DEAC alma beltartalmi vizsgálatainál 7 paramé-
terbôl 6-ban a bio volt a jobb az integráltan ter-
mesztetthez képest. A 2003 nyarán a budapesti
Ökopiacon vett minták egyikében sem volt káros
növényvédôszer maradék.
Szerencsére egyre több helyen hozzá lehet jutni

ezekhez a termékekhez. Nyíregyházán a Búza
téri piacon már két standon is árusítanak bio-
terméket. A városban több biobolt is üzemel.

Milyenek élelmiszeripari termékeink?

Az élelmiszeripari és vegyi konszernek el akarják
velünk hitetni, hogy élelmiszereink minôsége
még sohasem volt ilyen jó, mint jelenleg a kész
vagy konyhakész, gyorsan elkészíthetô ételek.
Mindent be lehet szerezni: friss gyümölcsöt és
zöldségfélét télen, specialitásokat távoli orszá-
gokból, kényelmes ötperces menüt a mikroké-
szülékekhez. A táplálékok valódi, eredeti minôsé-
géhez azonban ezeknek vajmi kevés közük van.
De megnézhetjük azt is, hogy mit eszik egy mai
gyermek az iskolai menzán vagy egy minden
kényelmet megfizetni képes családban.

• Reggeli nincs
• Délelôtt a büfében (automatából) megvásárol-
ható, mûanyagba csomagolt (környezetszennye-
zés) süteményeket, chips-eket, hozzá színezett
üdítôket, teákat, italautomatákból porokból elô-
állított italokat.
• Ebéd: „A“ menü: „porleves“, mirelit, félkész
egyforma ízû sültek, burgonyapüréporból ké-
szült körettel. „B“ menü: tejporral készült tejbe-
gríz.
• Továbbiak és vacsora: ezután folyamatosan fo-
gyasztja otthon és a bevásárlóközpontok szórako-
zóhelyein a rágnivalókat, melyek nyomokban
sem hordozzák a természetes anyagokat.

Mindez miért káros? 
Meddig lehet ezt a gyakorlatot 
büntetlenül folytatni?

A nyugati civilizációs társadalmak már túl vannak
ezen, felismerték, hogy „Az egészség nem a kór-
házban, hanem a konyhában kezdôdik.“ 
(Ron Rosenthal)

Konrad Pfeikstricker vegyészprofesszor szerint
az élelmiszerek legnagyobb részét „halálos ter-
mékké“ teszi a környezeti mérgekkel és vegyi
anyagokkal való terhelés, valamint az élelmisze-
rek manipulálása ipari finomító-, konzerváló-,
preparáló módszerekkel.

A biotermékekrôl,
bioélelmiszerekrôl 
a fogyasztóknak
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Milyen útmutatást adhatunk azon
fogyasztók számára, akik tudatosan,
egészségesen kívánnak táplálkozni?

1. Törekedjenek a teljesértékûségre

Ez leginkább a friss, nyers, kezeletlen vagy kímé-
letesen kezelt élelmiszerekkel, természetes (bio)
élelmiszerek fogyasztásával érhetô el. Pl. a kor-
pás, teljes kiôrlésû kenyér teljes értékûnek
mondható, míg a finomlisztbôl készült kenyér
értéke sokkal kisebb, mert a gabonamag ter-
mészetes értékének legnagyobb része tönkrem-
egy az ipari feldolgozás során vagy elválasztják a
finomliszttôl.

2. Természetes állapotban való tartás
A natúrtáplálkozás alapelve szerint a táplálék a
lehetô legtermészetesebb állapotú legyen. Minél
jobban feldolgozzák, annál többet veszít eredeti
minôségébôl (pl. aprítás, finomítás, fôzés, kon-
zerválás, keverés, preparálás miatt).
Az élelmiszer a feldolgozás során nem csak az
életfontosságú anyagait veszíti el, hanem még
nemkívánatos anyagokkal is kiegészítik; pl. kon-
zerválószerek, színezékek, állományjavítók, ízfo-
kozók stb. (E-számok jelzik!) Fontos, hogy csak a
szükséges mértékig dolgozzák fel, mielôtt asztal-
ra kerül. A nyers élelmiszer fontos része legyen
táplálkozásunknak!

3. Frissesség

Döntô minôségi jellemzô. Különösen azoknál az
élelmiszereknél fontos, melyeket konzerválás
nélkül, többnyire nyersen fogyasztunk. A hosszú
idôn át tárolt, fonnyadt zöldség, gyümölcs még
akkor sem alkalmas fogyasztásra, ha biogazdaság-
ból származik. Baktériumok, penészgombák tele-
pedhetnek meg rajtuk, melyek toxinjaik révén
súlyos egészségkárosodást okozhatnak.

4. Egészségterhelés

Az amerikai Food and Drug Administration (Ame-
rikai Élelmiszer- és Gyógyszer Irányító Központ)
becslése szerint a nyugati ipari országok polgára
évente kb. 2,5 kg vegyszert vesz magához az
élelmiszerekkel. Ebben még nincs is benne a tör-
vényesen engedélyezett élelmiszer adalékanya-
gok tömkelege. A kémia halálos „áldása“ felelôs
számos betegség (rák, allergia stb.) kifejlôdéséért,
vagy legalábbis hozzájárul ezek kialakulásához. 
Tökéletesen káros anyagtól mentes élelmiszer a
globális környezetszennyezés idôszakában sajnos
már nem létezik. Azonban a károsanyag-terhelés
erôsen csökkenthetô a tudatos vásárlással: bio-
gazdától vásárolunk, ellenôrzött, minôsített ter-
méket veszünk, vagy magunk termeljük meg
vegyszermentesen.
Az elkészítés dönti el, hogy az eredeti értékbôl
mennyi marad meg a tányéron. A „túlfôzés“ még
a legjobb, teljes értékû élelmiszert is tönkreteszi.
Ezért fontos a kíméletes párolás, a teljes tápérték
fenntartása szempontjából. Táplálékaink fele
vagy harmada nyers élelmiszerekbôl álljon, mert
így megmarad az élelmiszer teljes tápértéke. Az
életfontosságú tápanyagok – vitaminok, ásványi
anyagok, nyomelemek, rostanyagok, enzimek,
egyes zsír- és aminosavak – legkisebb vesztesége
a párolásnál, gôzölésnél következik be, ezzel
szemben a legtöbb elvész a fôzés, sütés közben.

Veisz János

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Risto Rasa: Egy szélfútta ágon…

Egy szélfútta ágon

lepke olvas vagy tízoldalnyi

szöveget.

Kettôt visszalapoz,

majd végigpörgeti olvasmányát,

gyorsan, vadul,

azt keresi, ott-e még

a neve az utolsó lapon,

hol a tavaszról adnak már hírt. 

(Gombár Endre fordítása)
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E-missziós

póló

Elkészült legújabb ter-
mékünk az „e-missziós
póló“-ként fantáziadúsan
hangzó felsôruházati 
kellék. Zöldövezet
boltunkban lehet
megvásárolni 1.500 Ft-os
áron. A bevételbôl 
programjaink mûködését
tartjuk fent.

Állandóan etetnek minket. A TV-nek, multiplaká-
toknak, és a sajtóorgánumok nagy részének kö-
szönhetôen jócskán megkapjuk a mindennapi
adagunkat az értéket, szépséget, egészséget
hazudó reklámokból. Ezek közül a legtöbb igen-
csak irritálló, de mivel mindenhol ezt látjuk, hal-
ljuk, beköltöznek a tudatunkba, és idônként be-
folyásolják döntéseinket. „Kedvenceim“ közé tar-
toznak a vitaminkészítmények. Csakhogy egy
közelmúltban készült vizsgálat szerint kiderült,
nem biztos, hogy minden készítmény olyan
mennyiségben tartalmazza az adott vitaminokat,
mint ahogy azt feltüntetik rajta. Úgy gondolom
(és szerintem nem vagyok egyedül), hogy helyes
táplálkozással sokkal többen tudnák nélkülözni
az ilyen-olyan vitaminkészítményeket. 
Még mielôtt megnéznénk, milyen értékeket rej-
tenek a növények, mindenképpen szót érdemel-
nek a biotermeléssel elôállított termények.
Ugyanis már tudományos kutatások is bebizonyí-
tották, hogy a bio (öko vagy organikus) beltartal-
milag is tényleg jobb. Vitaminból, ásványi anya-
gokból, nyomelemekbôl sokkal többet tartalmaz-
nak, mint pl. az intenzív gazdaságban termelt tár-
saik. Kísérletekkel pedig azt is alátámasztották,
hogy a bioélelmiszerekre áttért emberek immun-
rendszere erôsödött, gyógyulásuk gyorsabb volt,
egyes betegségek száma pedig csökkent.
Ha megkérdeznénk, mit fogyasszunk akkor, ha
sok C-vitamint szeretnénk bevinni a szervezetbe,
biztosan sokan azt vágnák rá, hogy citromot, na-
rancsot, kivit. Tény, hogy a déligyümölcsöknek
is megvan a maga jó kis vitaminkészlete, csak-
hogy ezeket ide kell szállítani ahhoz, hogy hozzá-
jussunk. Ez azonban többszörös terhet is ró kör-
nyezetünkre, egyrészt a szállítás miatt, másrészt
pedig a vegyszerek miatt, amelyekkel a szállít-
hatóság érdekében kezelik. Nem beszélve arról,
hogy ezeket a gyümölcsöket még nem egészen
érett állapotban szedik le, így nyilvánvalóan
nincs meg bennük az a mennyiségû hasznos
anyag, mint azokban, amelyek ott, a termelés he-
lyén a napsütés hatására érnek be. A savanyúká-
poszta, zöldpaprika, csipkebogyó, feketeribizli
(többek között) pedig helyben termô, kitûnô C-
vitaminforrás.

Együnk minél több helyben termelt idénygyü-
mölcsöt és zöldséget, és akkor nem lesz szükség
a sokszor kétes összetételû szintetikus vitamin-
készítményekre, és környezetünket is kíméljük!

Savanyú káposzta 
Rengeteg C-vitamint tartalmaz, emellett B6- és
B12-vitamint, folsavat, vasat, kalciumot és foszfort.

Spenót 
Igen magas kálium-, kálcium-, magnézium-, fosz-
for- és vastartalmú növény. Jelentôs még A-,  B6-,
E-vitamin- és folsavtartalma is. 

Rebarbara
Szára fôként rostokban, növényi savakban és C-
vitaminban gazdag. Aki vesekôképzôdésre haj-
lamos, ne fogyassza, ugyanis kalcium-oxalát kris-
tályokat tartalmaz.

Saláták
Jelentôs K-, B-, A-vitamin, klorofill-, kálium- és fol-
savtartalmú. Kalcium és magnézium is van benne.

Ribiszke
Magas C-vitamintartalmú gyümölcs,
és sok E- és B-vitamint, karotint, vasat
és pektint is rejt magában.

Feketeribizli
Gyümölcsében lévô festékanyagok, az anto-
ciánok jelentôs mértékben nyelik el az erôteljes
ultraibolya sugarakat. Tartalmaz P vitamint, C
vitamin tartalma pedig magasabb, mint a citro-
mé, a narancsé, a zöldpaprikáé. Sok benne a B
vitamin (fôként a B1). Vastartalma kiemelkedô (a
csipkebogyó után a második legnagyobb).

Sütôtök
Karotinoidokat és C-vitamint tartal-
maz, A-vitamin tartalma annál na-
gyobb, minél sötétebb narancssárga.
Kalcium, foszfor, magnézium és káli-
um is van benne.

Vitaminbomba...
mely bio-ban még nagyobb!
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Tökmag
Igen magas magnézium-, kálium-, alacsony nátri-
um-, jelentôs E-, B1- és B2-vitamin-tartalmú.

Alma
Tartalmaz kalciumot, foszfort, vasat,
magnéziumot, nátriumot, káliumot,
A vitamint, B komplex vitaminokat,
kevés C vitamint, nyomelemeket.

Meggy
Mindenféle B-vitamint tartalmaz, nagy mennyi-
ségben.

Ôszibarack
Van benne A és C-vitamin, boron,
kálium, szelén. 

Sárgabarack
Jelentôs mennyiségben található meg benne az A
vitamin, az A provitaminja, a béta karotin. Tartal-
maz még C-vitamint, káliumot, kalciumot, fosz-
fort, ként. 

Sárgarépa
Legtöbb benne az A-vitamin elôvitaminja, de
megtalálható benne a B komplex-, C-, E-, G- és K-
vitamin is, valamint kalcium, kálium, nátrium,
foszfor, vas, magnézium, króm, só.

Sárgadinnye
Vitaminok közül az A- és C-vitamint tartalmazza,
emellett kalcium-, foszfor-, vas-, nátrium-, kálium,
mangán-, magnézium-, réz-, cink-, kobalt- és
króm-, niacin-, riboflavin-, tiamin- és folic sav for-
rás is.

Szeder
Tartalmaz A- és C-vitamint, nyomelemet, növényi
fenolt, ellagik savat, alma-, oxál- és borostyánkõ-
savat, káliumot, vasat, kalciumot, foszfort, man-
gánt. 

Szilva
Nagyon jó káliumforrás, de lényeges megemlí-
tenünk vas-, kalcium-, magnézium-, foszfor- és
mangánforrásként is.

Szôlô
Fôképp káliumot tartalmaz, és sok ben-
ne a szelén is. Megtalálhatóak benne a
fitoösztrogén, a boron, a P vitamin, és a
bioflavonodok.

Cékla
Tartalmaz A-, B-, C- vitamint, kalciumot, foszfort,
vasat, nátriumot, káliumot, ként, betanin (kén-
cukor) komplexet. 

Karalábé
Nagy mennyiségben kapunk belôle A- és
B-vitamint, de fontos megemlíteni a káliu-
mot, kalciumot, magnéziumot és számos

ásványt is.

Káposzta
C-vitamint, sok A-vitamint,
valamint B-vitamin komplexet
tartalmaz, illetve káliumot, ként, jódot, kalciu-
mot, foszfort, vasat, klórt, nátriumot.

Kelbimbó
Fogyasztásával A-, B- és C- vitaminhoz,
kalciumhoz, nátriumhoz, káliumhoz,
foszforhoz, vashoz és kénhez jutunk.
A dércsípte kelbimbónak magasabb
a mangán- és a krómtartalma. 

Kelkáposzta
Kiemelten magas a kalciumtartalma, sok benne
az A-vitamin, van benne E-vitamin, valamint mag-
nézium, kálium és mangán.

Paprika
C-vitamin tartalma jóval maga-
sabb, mint a citromé. Említésre
méltó A-vitamin tartalma is, E-is
van benne, és majdnem mindenfajta B-vitamin.
Ásványi anyagok közül a magnézium és a kalci-
um említendô meg.

Paradicsom
Legfontosabb vitaminja a C-
vitamin, de E- és A-vitamint is
tartalmaz.

Zeller
Egyik megkülönböztetõ tulajdonsága, hogy rend-
kívül sok szerves nátriumot tartalmaz. Van benne
továbbá kalcium, foszfor, kálium, vas, magnézi-
um, A, B, C vitaminok és nyomelemek.

Bôvebb ismeretek a növények beltartal-
mi értékeirôl illetve gyógyhatásukról: 
www.geocities.com/zold_gyum

Lívia
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VII. Országos rajzpályázatot hirdet óvodások részére a berettyóúj-
falui 3. sz. Napköziotthonos Óvoda nevelôtestülete.

Téma: Meserét
Milyennek képzeled a mesebeli rétet? Kik élnek ott, mi található
ott? Kiket, miket fogadnál a Te mesebeli rétedre ?

Pályázni lehet:
A/4 vagy A/3 méretû lapon, tetszôleges technikával és számban.
Termés képeket nem kérünk! Alkotásokat nincs módunkban
visszaküldeni !

A rajzok hátuljára kérjük ráírni:
az alkotás címét, a gyermek nevét, a gyermek életkorát, 
az óvoda nevét, címét, az óvónôk nevét.

Beküldési határidô: 2005. 04. 08. 
Cím: 3. sz. Napköziotthonos Óvoda, 4100 Berettyóújfalu, Radnóti u. 2. 
E-mail: ovoda3sz@axelero.hu
Telefon/fax: 54/402-194 Gombos Zoltánné
Telefon: 54/500-332 Török Istvánné
A beérkezett alkotásokat mûvészekbôl, óvodai szakértôkbôl álló
zsûri bírálja el.

Eredményhirdetés: 2005. április 22-én  10 óra
3. sz. Napköziotthonos Óvoda, 4100 Berettyóújfalu, Radnóti u. 2.

Rajzpályázat 
a FÖLD NAPJÁRA

A Hatvani Környezetvédô Egyesület „Országos Meseíró verseny“-t
hirdet óvónôk és általános iskolák alsó tagozatos pedagógusai
részére. (Osztállyal nem rendelkezô, vagy nem gyakorló pedagó-
gusok, felsôfokú pedagógusképzésben részt vevôk meséit is
szívesen látjuk. Ám ebben az esetben kérjük, írják rá a borítékra
az „osztállyal nem rendelkezô“ szöveget!)

A verseny célja:
A pedagógusok és a gyerekek figyelmének ráirányítása környe-
zetünk változásainak okaira, illetve egy új gondolkodásmód kia-
lakulásának segítése. A mese - a természethez kapcsolódó témán
keresztül - világítson rá a környezetvédelem fontosságára eredeti,
vagy az eddig kiírt versenyekre készült meséhez kapcsolódó
történet feldolgozásával.(Amennyiben korábbi mese folytatására
kerül sor, úgy az eredeti mû szerzôjének nevét és címét is kérjük.
Több - egy csoporthoz, vagy osztályhoz tartozó - pedagógus is
közremûködhet a mese elkészítésénél. Örömmel vesszük, ha a
szülôket is bekapcsolják a munkába.)

• Elvárás, hogy a mesék témája természet-, környezetvédelmi
legyen.
• Terjedelem: nincs terjedelmi korlát, de vegyék figyelembe az
életkori sajátosságokat! (A mese terjedelme bírálati szempont!)
• A mûveket prózai és/vagy verses formában is elfogadjuk.
(Kérjük, hogy a meséket képregény formában ne dolgozzák fel!) 
• A meséket kézirat és géppel írott formában is elfogadjuk, de kér-
jük, figyeljenek a külalakra és a helyesírásra!
• Amennyiben a történet megkívánja az állatok (növények)
emberi tulajdonságokkal való felruházását, ez csak pozitív em-
beri tulajdonságokra terjedhet ki. (A hagyományos jelzôk, nega-
tív sémák -„gyáva nyúl, ravasz róka, gonosz farkas“ stb.- hasz-
nálatát lehetôleg kerüljék! Pozitív tulajdonságok - „bölcs bagoly,
szorgos hangya“ stb. - használhatók.)
• A szerzôk - ha van - saját osztályukban, csoportjukban elôzete-
sen dolgozzák fel a mesét, majd a gyerekek illusztrációiból mel-
lékeljenek a beküldött történethez. A gyermek illusztrációk sza-
badon választottak lehetnek (grafika, festmény, stb). Az illusztrá-
ciók mennyisége, minôsége nem befolyásolja a végsô sorrend
kialakulását. (A mesék esetleges könyv alakban történô megje-

lenésekor ezek a rajzok, festmények, fényképek egy része a könyv
illusztrációját alkotják, ezért kérjük, hogy az illusztráción tün-
tessék fel a készítô gyermek nevét és korát.)
• A történetek szereplôinek jellemrajza és a mese vége tegye
lehetôvé egy esetleges folytatás megírását.
• Az óvodásoknak, vagy alsó tagozatos általános iskolásoknak írt
meséket nem értékeljük külön kategóriában, de a bírálatok során
figyelembe vesszük azt, hogy milyen korú gyermekeknek készült
a mese. Ezért a meséken tüntessék fel, hogy melyik korosztálynak
készült a mû! (3-6 évesnek, 7-9 évesnek)   

Díjazás:
• A legjobb mesékbôl összeállított könyv,
• Video, DVD - filmek,
• Gyermek és felnôtt természeti folyóiratok egy éves elôfizetése,
• Állatos, növényes szakkönyvek,
• Óvodai, iskolai képzésben használható eszközök (mikroszkóp,
nagyító, stb.)
• Környezeti társasjátékok,
• Egyebek

FONTOS!
A pártatlan elbírálás érdekében kérjük, hogy a meséket, illusztrá-
ciókat A/4-es zárt borítékban adják postára. (Számítógépes
adathordozó - floppy, CD - esetében lehet kisebb borítékban is.)
Ezen a borítékon csak a címzett (Hatvani Környezetvédô Egye-
sület 3000 Hatvan, Hatvany Irén utca 6.) és a mese címe szere-
peljen! A szerzô(k) adatait - név (nevek), iskola, vagy óvoda címe,
jelenlegi osztályának, csoportjának kora, telefonszám - egy zárt
kisméretû borítékban, az A/4-es borítékba kérjük elhelyezni. A
kisméretû borítékon csak a mese címe szerepeljen. (A kisméretû
borítékok felnyitása csak a végleges sorrend kialakulása után
történik.) 
A mesék beérkezési határideje 2005. március 25.
(postai bélyegzô)
Bírálat: 2005. április 6-7.
Eredményhirdetés: 2005. április 23. (A konkrét idôpont-
ról postán minden szerzôt, és a helyezetteket telefonon is
értesítjük.)

A Hatvani Környezetvédô Egyesület fenntartja magának a jogot,
hogy a beérkezett alkotásokat - a szerzôk nevének feltüntetése
mellett - szabadon publikálja. (Részletes információ a 06-
37/340-516, vagy a 06 30/469-98-39-es telefonszámon kérhetô.)

Meseíró verseny 

felhívás

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Jelentkezz Te is állatvédelmi szakköreinkre!

Azok, akik rövidebb-hosszabb ideje szeretettel tartanak-nevelnek
házi kedvenceket, bizonyára semmi különlegeset nem fognak
találni a következô sorokban. Lehet, hogy csak mosolyognak egy
jót, és elkezdik mesélni ismerôsüknek: tényleg, az én ku-
tyám/macskám is… stb-stb. Mégis úgy gondolom, érdekesség-
ként szolgálhat, hogy a hasonló témákban végzett kísérletek ilyen
eredményeket is hoz(hat)nak.
A napokban az egyik mûholdas csatornán az ember és a körülötte
élô állatok közötti kapcsolatról, közelebbrôl a(z esetleges) tele-
pátiáról volt szó. Ennek keretében érdekes kísérletet végeztek. Arra
voltak kíváncsiak, hogy a kutyák valóban megérzik-e, mikor
gazdájuk hazaindul a nap végén. A kísérlet elején beállítottak két
videókamerát, amelyekkel párhuzamosan figyelemmel lehetett
kísérni mindkettôjük viselkedését. Reggel a hölgy szokásos me-
netrend szerint autóba ült, és a napot a kísérletet vezetô személy
asszisztensével töltötte, annak útmutatásai szerint. Látszólagos
rendszer nélkül azt tették, amit az asszisztens javasolt: bevásá-
roltak, kávézóba ültek stb., egyszóval eltöltötték a napot. A gazdi

figyelmét minél inkább próbálták elterelni a kutyával kapcsolatos
dolgokról. Ezalatt egy-egy rövid bejátszás erejéig láthattuk, mi
történik odahaza: a kutya nyugodtan feküdt, szunyókált, lát-
szólag nem törôdött semmivel. Tôle távolabb az asszisztens egy
kora délutáni idôpontban (talán fél 3 lehetett) egyszer csak arra
kérte a gazdit, hogy gondoljon arra, hogy most hazaindul, és
nemsokára találkozni fog házi kedvencével. Ezzel egyidôben mu-
tatták a kutyát is: az addig lustának tûnô állat felkelt, megé-
lénkülve az ajtóhoz ment, figyelt, fülelt, láthatóan elkezdte várni
a gazdáját. A kísérletet vezetô személy még egy trükköt bedobott:
a megszokott autó helyett ezúttal egy, a sajátjától teljesen eltérô
autóval szállították haza a gazdit. Érkezésükkor az egyre aktívabb
kutya, az ismeretlen autót meglátva láthatóan megörült, türel-
metlenül várta, mikor kezd már közelíteni a szeretett személy,
aztán persze majd kiugrott a bôrébôl.
Természetesen én is tudom, hogy a mai világban óvatosan, kellô
kritikával kell fogadni a hasonló tv-mûsorokat, újságcikkeket stb.
Én azonban úgy gondolom (részben saját tapasztalataim alap-
ján), hogy a gazdik és házi kedvencek között kialakult szeretet-
teljes kapcsolatban valóban sok olyan vonás felfedezhetô, ami a
szokásos módon nem, vagy nem teljesen magyarázható.  

gyuri

• Ha úgy érzed, hogy szeretnél többet megtudni az embereket
körülvevô állatokról és azokról, amelyek vadon élnek;
• ha érdekel az állatvédelmi törvény és az, hogy mit tesznek azok,
akik ezt nem tartják be;
• ha kíváncsi vagy arra, hogy milyen utat járnak be vágóál-
lataink, míg a vasárnapi asztalra kerülnek;
• ha szeretnél bepillantani egy olyan állat életébe, aki rácsok
mögül kénytelen szemlélni minket;
• ha sokat gondolkodtál már azon, hogyan találnak évrôl évre
vissza vándorló madaraink, de eddig még nem jöttél rá;
• ha érdekel az, hogyan kommunikálnak, udvarolnak, támad-
nak, védekeznek, esznek és alszanak az állatok;
• ha már töprengtél azon, honnan erednek egyes állati visel-
kedésformák;
• vagy egyszerûen hasznosan szeretnéd tölteni a szabadidôdet,
akkor nincs más hátra, mint elôre! Jelentkezz Te is az Állatbarát
Szakkörbe! Hívd fel Diáktársaid, Szüleid és Tanáraid figyelmét
ingyenes foglalkozásainkra, ahol a fentiekhez hasonló érdekes-
ségeket hallhatsz és kicsit másképp okosodhatsz, mint a
tanórákon!

Tisztelt Pedagógusok, Szülôk!

A 2004-es év második felében elvégzett felmérésünk során, amely-
ben 151 iskolást és leendô tanárt kérdeztünk meg, azt tapasztal-
tuk, hogy a válaszadók többsége szükségesnek tartja, hogy rend-
szeresen halljon állatvédelemrôl, leginkább azért, mert ezt a
helytelen állattartási szokások és az állatvédelmi problémák
jelenlegi helyzete is szükségessé teszi. Ugyanakkor az is kiderült,
hogy mivel erre rendszeresen nincs mód és lehetôség az iskolai
tanórákon, ezért valamilyen más formában kell megoldani. Ezért

az Állatbarát Alapítvány a 2005-ös évtôl kezdôdôen sokkal inten-
zívebbé és folyamatosabbá kívánja tenni szemléletformáló
pedagógiai tevékenységét. Egyre inkább tapasztaljuk, hogy
rohanó életvitelünk nem teszi lehetôvé azt, hogy elegendô idôt
fordítsunk a minket körülvevô természet megismerésére és
megértésére. Éppen ezért  a lehetô legkülönbözôbb módokon
igyekszünk a gyerekekhez eljutni: rendszeres állatvédelmi szak-
körök, szemléletes és meghívott vendégekkel gazdagított elôadá-
sok, valamint állatvédelmi vetélkedôk, pályázatok segítségével.
Úgy gondoljuk, hogy mindezen tevékenységek nemcsak kiegé-
szítik az egyes iskolák környezeti nevelési programjait, hanem
hasznos információforrásai az iskolákban folyó természet-
tudományos oktatásnak is. Ezúton szeretnénk kérni Önöket arra,
hogy biztosítsanak lehetôséget a foglalkozások megtartására,
amelyeket hétfôtôl péntekig 8 és 16 óra között bármikor elvál-
lalunk. A foglalkozások egyrészt tantermi körülmények között,
másrészt a természetben történnének. 
Amennyiben igénylik, akár tantestületi vagy szülôi értekezletre is
szívesen elmegyünk, hogy bôvebb képet adjunk elképzeléseinkrôl
és közösen keressük meg a lehetôségeknek leginkább megfelelô
szakmai és pedagógiai módszereket.

A szakköri fogalakozások és az elôadások témái:
• Mit jelent az állatvédelem? Mivel foglalkozik az Állatbarát
Alapítvány?
• Kapcsolatunk az állatokkal ôsidôktôl napjainkig
• Állatvédelmi törvény - Állatkínzás
• A kutyatartás alapjai, a kutyával járó kiadások, munkakutyák,
ôsi magyar kutyafajták
• Macska a lakásban és a természetben, a házi macska rokonai
• Kisemlôsök tartása és gondozása

Érdekes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A magyar állam 2004. április 27-én keretszerzôdést
írt alá Oroszországgal, elhasznált nukleáris fûtôele-
mek Oroszországba szállításáról. A rendkívül veszé-
lyes radioaktív szállítmány közvetlenül veszélyeztetné
a Paks és Záhony közötti vasútvonal mentén lakók
életét és egészségét. A Greenpeace célja elérni, hogy
többé ne keletkezzenek nukleáris hulladékok, és ne
utaztassák azokat keresztül-kasul a világban.

Ennek kapcsán a Greenpeace magyar irodája Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében is kampányt szervez, Egyesületünk segítségét kérve
a rendezvények lebonyolításában. Aktivisták figyelem! Itt a nagy
lehetôség Greenpeace akciókon aktívan részt venni. 
További információ: 
Tömöri László, E-misszió Egyesület, H-4400 Nyíregyháza, 
Malom u. 18/a., 42/423-818, tomoril@e-misszio.hu

Elhasznált nukleáris fûtôelemek:

A Paksi Atomerômû mûködése során folyamatosan termel nuk-
leáris hulladékokat. E hulladékokat veszélyességük szerint ala-
csony, közepes és erôs radioaktivitású kategóriákba sorolják. Az
elhasznált fûtôelemek az utóbbi, legveszélyesebb kategóriába tar-
toznak. E nukleáris hulladékok még több ezer évig radioaktívak
maradnak, veszélyt jelentve az emberre és a természetre. A radioak-

tív hulladékok végleges tárolására vagy ártalmatlanítására máig
nincs megoldás. 

A politikusok és a nukleáris üzletben érdekelt cégek egész
Európában megpróbálják elkendôzni a nukleáris hulladék jelen-
tette problémát. A nukleáris szállítmányok vasúton akár több ezer
kilométert is megtesznek. A Greenpeace 1980 óta tiltakozik az ilyen
kockázatos szállítmányok ellen. Egyetlen balesetnek is katasztro-
fális következményei lehetnek, különösen a sûrûn lakott telepü-
léseken. Semmi sem lehet fontosabb, mint az ilyen balesetek
megelôzése. 

Biztonságos nukleáris transzport:
Mission Impossible

A nukleáris szállítmányok sohasem voltak biztonságosak. A radio-
aktív hulladékot tartalmazó konténerek folyamatos veszélyforrást
jelentenek. Néhány konténertípust egyáltalán nem vetettek alá biz-
tonsági teszteknek. Más konténertípusok használatát pedig úgy
engedélyezték, hogy a valóságtól lényegesen eltérô körülmények
között vizsgálták ôket. Jellemzô példa a tûzállósági teszt, ahol a
nukleáris hulladékszállító konténereket 30 percig teszik ki 800
fokos hômérsékletnek. Ezzel szemben egy nukleáris és egy üzem-
anyag (benzin, gáz) szállító vasúti szerelvény ütközésekor a rob-
banás középpontjában akár 2000 fokos hômérséklet is kialakulhat. 

Nukleáris hulladék
veszélyes útvonalon

• Kétéltûek és hüllôk a lakásban
• Nagyüzemi állattartás, állatszállítás, a vágóhidak helyzete
• Állatkísérletek
• Cirkuszi és állatkerti állatok
• Madarakról mindenkinek; madárvédelem télen; ismertebb
madaraink; vándorló madarak tájékozódása; fészeképítés; fiókák
gondozása
• Az állatok viselkedése: 
* Egyedi viselkedés (táplálékkeresés, menekülés, álcázás, vegyi
védekezés, elterelô mûveletek, csalogató viselkedés, a táplálék
tárolása, a ragadozók és a zsákmányállatok, a viselkedés ritmusa,
tájékozódás és vándorlás, alvási viselkedés); 
* Állatok közötti kapcsolatok (csoportalkotás, kommunikáció,
agresszió, udvarlás, szülôi viselkedés, harci viselkedés, behódoló
viselkedés, szülôk és gyermekek); 

* A viselkedés eredete (tanulás, viselkedés és öröklôdés, a
viselkedés evolúciója);
* A társas kapcsolatok kialakulása
* Az állati emlékezet
• Az állatok klónozása, a klónozás története és biológiai alapjai
• Európai Unió és állatvédelem

További ötletekkel, javaslatokkal megkereshetnek minket szemé-
lyesen, hétfôtôl péntekig 8 és 16 óra között a Csatorna utca 2.
szám alatti Állatotthonban, telefonon a 06/42 727-736-os vagy a
06/30 529 77 96-os számon, illetve e-mailben:   
dandareni@freemail.hu, ezeken az elérhetôségeken lehet jelent-
kezni a foglalkozásokra Dandár Enikô programfelelôsnél.

Dandár Enikô

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az atomhulladék útvonala

Magyarországon



Folyamatos és megszüntethetetlen problémának látszik a kon-
ténerek külsô felületének mentesítése a radioaktív részecskéktôl.
A német hatóságok 1998-ban azért állították le a nukleáris szál-
lítmányokat egy idôre, mert egyes konténerek felszínén a határ-
értékeket 3500-szorosan meghaladó mennyiségû radioaktív
részecskét mértek.

A nukleáris hulladék tartalmú konténerek folyamatosan bocsá-
tanak ki neutron sugárzást a környezetükbe. A legnagyobb dózist
éppen a szállítmányt kísérô vasúti munkások és rendôrök
kaphatják.

Hazugságok a biztonságos tárolásról

A nukleáris hulladékok több ezer évig sugárzóak maradnak. A
világon jelenleg még nincs olyan korszerû tárolási eljárás, ami
elég biztonságossá tenné az efajta hulladékok tárolását.
Magyarországon jelenleg kutatások folynak ilyen hely meg-
találására. Még ha találnak is egy erre a célra megfelelô helyet, a
mûködést nem kezdhetik 2050-nél korábban. Tisztázatlan
kérdés; ki és milyen forrásból fogja biztosítani a tároló felü-
gyeletét és védelmét a következô 12 ezer év során. Ezzel szemben
a Paksi Atomerômû igazgatója még mindig azt állítja, van
megoldás a hulladékproblémára. Az erômû által termelt hul-
ladékot ideiglenesen helyben tárolják. Mivel végleges megoldás
nincs, a hulladékok egy részét a tervek szerint elszállítják az
oroszországi Mayak-ba újrahasznosítás céljából, majd kis idô
elteltével a hulladékot visszaszállítják Magyarországra.

Ideiglenes raktárhelyiségek –
mindörökre?

A keletkezô, erôsen szennyezett radioaktív hulladékok évekig
hatalmas hôt termelnek. Ellenôrzés alatt egy módon tarthatóak:
negyven éven keresztül egy ideiglenes tárolónak nevezett helyi-
ségben tárolják ôket, folyamatos hûtés mellett. A következô ál-
lomás egy olyan raktár, ahol a radioaktív hulladékot a környe-

zettôl távol tárolhatják több ezer évig is. „Így sehol a világon nem
lesz többé gond“ - állítják az atomerômûvek üzemeltetôi. A
német kormány környezeti szakértôinek véleménye szerint a tel-
jesen biztonságos tárolóhelyet soha nem találják meg. Ilyen
módon válnak az ideiglenesnek mondott radioaktív hulladék-
tárolók végleges atomtemetôvé.

Újrahasznosítás - a zsákutca

Az újrahasznosítást, mint egy lehetséges megoldást tartják szá-
mon. Ez azonban mégsem alternatíva. A plutónium gyárak meg-
sokszorozzák a nukleáris hulladék eredeti mennyiségét, ezen-
kívül az újrahasznosító üzemek Franciaországban, az Egyesült
Királyságban és Oroszországban olyan óriási mennyiségû szeny-
nyezôanyagot sugároznak az atmoszférába és a vízbe, hogy ezál-
tal hatalmas területek válnak sugárfertôzötté. 1998-ban a
Greenpeace arra a következtetésre jutott, hogy a szennyezés a
shellafieldi (Nagy-Britannia) újrahasznosító üzem környékén
olyan nagy méretû, mint a Csernobilt körülvevô 30 km-es lezárt
zóna. A Mayakban mûködô újrahasznosító üzem Cseljabinszk
város mellett a dél-uráli hegyekben Oroszországban, egyike a
legszennyezettebb térségeknek a világon.

Következtetés: 

A szállítás nem oldja meg a nukleáris hulladék problémáját, épp
ellenkezôleg, a kockázat csak növekszik az emberek és a bolygó
kárára.

A Greenpeace követelései:

• Azonnal állítsanak le minden nukleáris transzportot - a nuk-
leáris hulladékok exportjának tilalma.
• Le kell állítani a nukleáris hulladékok termelését. Ez az összes
atomerômû bezárását jelenti.
• A nukleáris hulladék újrahasznosítását világszerte be kell
tiltani. 

. . . . . . . . . . . energaia . . . . 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bankovics Attila. A madarak. Press Publica Kiadó,
2004. Változó világ sorozat 59. kötete.

A 2004-es év végén jelent meg ez a kis (A/5) alapú
könyvecske. Senkit ne tévesszen meg apró mére-
te. Mindössze 126 oldalon csodálatosan összefog-
lalja azt, amit a madarakról illik tudni. Röviden be-
mutatja a madártant, mint tudományt, annak kiala-

kulását, fejlôdését, ezután rátér a madarak testfel-
építésére, életmódjára, evolúciójára. Utána rész-
letesebben ismerteti a madarak elterjedését és vál-
tozatosságát, rendekre bontva a világ madarait,
majd Magyarország madarait, a fészkelô fajokat
egyenként végigvéve. Végül taglalja a madarak vo-
nulását, védelmét és a rájuk ható veszélyeztetô
tényezôket. Mindezt olvasmányos, könnyen emészt-
hetô formában, mely egyaránt nyújt élményt a
laikusoknak és a madártani szakembereknek. Min-
denkinek ajánlom könyvespolcára és az ára is
elviselhetô.

Török Hunor

Könyvajánló:
A madarak
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December elején, egy hûvös, párás, ködös, esôs reg-
gelen hatalmas élményben volt részem. 

Mivel az év ennek a szakában nagyon rövidek a nappalok és
aznap nagy területet szerettem volna bejárni a Tisza mentén,
ezért igen korán keltem. Világosodás után nem sokkal értem ki az
elsô helyre, kb. 20 m-re tôlem a kerítésen egy fiatal karvalyra
figyeltem fel. Egy pár percig figyelt körbe, zsákmányt kutatva, lát-
szólag fittyet hányva rám, azután már repült is tovább vadászni.
A mellettem lévô kukoricatarlón, laposan a föld felett siklott, a
hasa szinte súrolta az ott hagyott kukoricakórókat. A tábla
túloldalán egy nyárfasor volt, hirtelen fordulattal arra vette az
irányt és elérve az egyik fát, felvágódott az elsô ág tövéig, ahol
valami iszonyatosan visítani kezdett, majd a karvaly prédájával
együtt a földre huppant. Kikapva a kocsiból a fényképezôgépet,
már indultam is egy jó kép reményében és persze kíváncsiságtól
fûtve, hogy mit zsákmányolhatott. Ôszintén szólva, citromsár-
mányra gondoltam a hangfoszlányokból.
A nyárfasort elérve nem láttam sehol a madarat. Közvetlenül a
fák mellett egy begazosodott csatorna volt, arra gondoltam, hogy
csak itt lehet valahol. Ez pár másodperc múlva be is igazolódott,
mert a madár felröppent karmai között a reggelijével és odébb
repült kb. 20 métert. Szerencsére végig szemmel tudtam követni
azt is, ahogy leszállt a csatorna egy kevésbé begyomosodott pont-
jára. Elindultam felé, lassan, közben úgy, nehogy szem elôl
veszítsem, megkerestem elôzô helyét, ahonnan felröppent. Már itt
kezdett gyanús lenni, hogy nem madár a zsákmány, mert egy tol-
lat se találtam, pedig biztos voltam benne, hogy
ennyi idô alatt kellene tépésnyomoknak látszania. Haladtam
tovább a madár felé, 9-10 méterig lépésrôl-lépésre, innen

óvatosabban 10-20 centiméterenként. Kb. 7 méternél megszü-
letett az elsô felvétel. Ekkor konstatáltam, hogy a 31. képkockával
kezdtem, azaz jobb esetben hét, rosszabb esetben öt felvételre van
lehetôségem. Szép óvatosan lépkedtem tovább, minden második
lépésnél vártam. A karvaly közben jól láthatóan nem zavartatta
magát, táplálkozott tovább. És kerültem még közelebb is,
hihetetlen de már három méteren belül voltam. Ekkor már jól
látható volt, hogy mi az áldozat, egy pirók egér és éppen a fejét
szaggatta. Morbidnak tûnik, de hihetetlen nagy élmény volt hal-
lani a csontok ropogását, a bôr, a hús szaggatását. Soha ilyen
közel nem voltam még szabadon lévô vad ragadozó madárhoz.
Csodálatos volt érezni, hogy mennyire bízik bennem és legapróbb
jelét se mutatta félelemnek vagy bizalmatlanságnak, ugyanab-
ban a pozícióban, nyugodtan evett tovább.
Még párat léptem, és már maximum két méterre lehettem, mikor
elfotóztam a 36. kockát is. Két választásom volt, megbontom ezt
a harmóniát, egy pillanat alatt eldobom azt a bizalmat, amivel a
madár megajándékozott engem és egy hirtelen mozdulattal
megijesztem és az utolsó kockával lefotózom röptét, vagy egyet
fotózok, és lassan elkezdek hátrálni, ahogyan jöttem. Az utóbbit
választottam, elfotóztam a vélhetôen utolsó kockát. A gép elkez-
dett visszatekerni, elég hangosan, felfigyelt rá, de nem repült fel,
ekkor egy óvatlan hátralépést tettem, aminek következménye az
lett, hogy nagy sértôdötten felkapta az egeret és nehézkesen ar-
rébbrepült vele. Nem is akartam tovább zavarni, megköszöntem
neki azt a csodát, amivel megajándékozott ezen a csúnya, borús,
esôs reggelen és elbattyogtam. 
A természetben eltöltött hasonló meghitt perceket kívánok min-
denkinek! 

Török Hunor

Barabás, Kaszonyi-hegy 2004.08.10. kedd

Gyûrûzô: Privigyei Csaba
Résztvevôk: Juhász Rita, Kutnyánszki Vera, Mezô Ferenc,
Török Hunor Attila, Varjasy Kata, Zétényi András

…Ma délután a gyûrûzôasztal mellett álló szilvafa alatt a
fûben találtunk egy kék cinegét, melyet kézzel sikerült meg-
fogni, külsérelmi nyomok nem voltak rajta, szárnya egész-
séges, elég kókadtnak tûnt. Gyûrûzés és a biometriai adatok
felvétele után elengedésre került, röpte kissé esetlen volt, de
elment.

2004.08.11. szerda
…Délelôtt felfigyeltünk egy kék cinegére, amely a szilvafán
az erjedô szilvákat lakmározta, lábán gyûrût viselt. Már
ekkor sejtettük, hogy a tegnapi madárról lehet szó. Ez a sejté-
sünk délután 4 óra körül be is bizonyosodott. A cinke le-
pottyant a fáról és a földön ténfergett és a lehullott szilvákat
fogyasztotta. Egyikünk a nem professzionális fogási módsze-
rek közé tartozó pólórádobásos módszerrel próbálta megfog-
ni, hogy gyûrûszámát ellenôrizni tudjuk, de pechére mellé-
dobta. A cinke viszont meg se rezzent, így kézzel sikerült meg-
fogni. Valóban ô volt az, csôre, pofája tiszta szilva volt, tekin-
tete ködös. Felraktuk a fa egyik ágára, elrepülni ugyan nem
volt képes, de bal szárnyával megtámasztva magát az ágon

sikerült megkapaszkodnia, lassan araszolva elindult fölfelé.

2004.08.12. csütörtök
…Mai nap is a tegnapihoz hasonlóan 10 óra környékén
megjelent a kis kék alkesz cinke. Most már szinte biztos, hogy
a szilvákat az alkoholtartalmuk miatt fogyasztja és a fellépô
hatást is élvezi. 14 óra körül lefordult a fáról és a fûben
esetlenkedett. Megitattuk vízzel és rövid ideig egy detoxikáló-
nak kinevezett madárzsákban pihentettük, majd elengedtük.
A zsákban visszahagyta béltartalmának egy részét, melyet
csôrén keresztül öklendezett vissza. Elrepülését követôen a fán
lakmározott, 16 óra körül pedig ismét a „padlóra“ került.
Újabb itatás és pihentetés következett. Végül saját érdekében
elvittük a tábortól egy jó messze lévô pontra és ott engedtük
el, annak reményében, hogy nem talál vissza.

2004.08.13. péntek
…Ma is láttunk egy gyûrûs kék cinkét a szilvafán egy fajtár-
sa kíséretében, de rövid ideig tartózkodtak itt.

(U.i.: Az itt leírtak a napló részleteivel nem szóról szóra
egyeznek meg, de a valóságnak teljes egészében megfelelnek.
A késôbbiekben nem találkoztunk ezzel a cinegével, elképzel-
hetô, hogy egy másik szilvafa lett a veszte…)   

Török Hunor

Egy madarász téli élménye

Részlet egy gyûrûzôtábori naplóból

. . . . természetvédelem . . . . . . . . . .   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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„Egy nap a hegyekben hegynyi
könyvvel ér fel.“ - John Muir

Egy tavalyi Süvöltô címoldalán mélázva - kisfiú
háta mögött gabonatábla - eszembe jutott a har-
madikos osztályommal vetett búzatábla, majd az
erdei iskolában gyúrt, dagasztott, és kemencében
sütött kenyér. Jó sûrû, sok magvas és laktató –
szemben a boltok polcain többnyire sorakozó
felfújt, adalékanyagokkal dúsított, levegôs péká-
rukkal.

Manapság a mûanyagok és késztermékek kaval-
kádjában, az információk özönében különösen
fontos, hogy gyermekeink megtapasztalják a dol-
gok - városokban többnyire láthatatlan - eredetét,
hosszú folyamatok és rengeteg energia eredmé-
nyeképp való megszületését. Bevásárlóláncok
polcain sorakozó, csábosan csomagolt, néha „ol-
csó“ - bár ezért még nagy árat fogunk fizetni - ter-
mékek próbálnak levenni a lábunkról, nemcsak
minket „felnôtteket“, de a legkönnyebben csá-
bítható fiatal generációt is. Óriási hanghatás,
látványvadászat, színek tömkelege, ínycsiklan-
dozó illatok – egy-egy ilyen bevásárlótúra alkal-
mával sokaknak kavarog a gyomra. Másoknak ez
szabadidôs elfoglaltság – hétvégi családi prog-
ram. 
„Mindent egy helyen, még légkondi is van. Isten
ments, hogy hétvégén erdôbe menjünk kirándul-
ni – és a veszedelmes kullancsok? Nem beszélve
a mindenhol felbukkanó parlagfûrôl, még a vé-
gén allergiás lesz a gyerek.“
Városokban felcseperedô gyermekeiket sokan
mesterségesen el is „szeparálják“ a természetes
közegtôl. Amivel a gyerek nem érintkezik, ne-
hezen ismerheti és szeretheti meg. És sokan még
csodálkoznak a gyerekek-fiatalok vandalizmusán,
a fák, bokrok pusztításán, vagy éppen a szeme-
telésen.
Amíg mi, „felnôttek“ nem tanulunk meg gondol-
kodni - ahelyett, hogy sokszor hallott szlogenek
szerint „élünk“, - tetteink következményeit mér-
legelni és valóban példaértékûen élni, miért vá-
runk el mást gyermekeinktôl?

A mai világ az erôs egót, intellektust favorizálja,
túl korán ítélkezés elé állítva a felnövekvô gene-
rációt. A legkönnyebben befolyásolható korosz-
tályt bombázzák a reklámok, agresszív rajzfilmek,
számítógépes játékok – rengeteg, nem nekik való
impulzusnak, hangzatos és látványos hang- és
képélménynek van kitéve csemetéink nagy
része. Ebben a „hangzavarban“ nehezebb elcsen-
desülni, elmélyülni, a másikra odafigyelni. A túl
sok külsô kép emellett a belsô képzeletet, fan-
táziát is korlátozza, behatárolja. A mesterséges
környezetben szagló- tapintóérzékükben és
gyakran érzésvilágukban is sérülnek gyerme-
keink, holott a természetes ízek, illatok, formák,
színek, hangulatok fontos forrásai a teljes ember-
ré, EGÉSZségessé, érzelmi intelligenciában is
fejletté válásnak. Utóbbi nagyban függ viselke-
désünktôl, hozzáállásunktól – vigyáznunk kell az
ítéletalkotással – a kisgyermek azt éli meg, ahogy
a közege viselkedik.
Az általánossá váló számítógép, mobiltelefon
gombnyomással mûködik, „ütô-elválasztó tevé-
kenységre“ sarkall – a gyerekek kevésbé látják
szüleiket kézírással írni, a könyv nyújtotta olva-
sásélményt is gyakran a kényelmesebben átél-
hetô tv-nézés váltotta fel, passzív tevékenységre
„ösztönöz“ a mozi is – mindezt mértékkel kel-
lene használnunk, hiszen példaként állunk gye-
rekeink elôtt. Hiába hangoztatjuk: „Tessék szé-
pen olvasni, gyakorolni“, ha mi nem szeretünk és
nincs idônk olvasni nekik – számukra az élô pél-
da a leginkább mérvadó, hiteles forrás. Minde-
mellett az újabbnál-újabb impulzusok, a rohanó
változás is nehezíti egy–egy dologban az elmé-
lyülést. 
Elszemélytelenedési tendenciához vezet a sok
gép használata – márpedig a késôbbi vagy akár
gyerekkori szenvedélybetegségek hátterében
leggyakrabban a személyes kapcsolatokra való
képtelenség áll. 

Gyermekünk nem tárgyaktól, pótszerektôl lesz
boldog; számukra az érzelmi biztonság és meg-
felelô érzelmi kapcsolat a legfontosabb. Ha ez
megvan, követik a felnôtt értékrendjét és nagyra
értékelik a vele eltöltött idôt, bármilyen közös
tevékenységet. A közösen elkészített rongybaba,
„esetlen“ figura többet jelent a drága holminál,
hiszen az egyedi, saját fantáziájával átszôtt,
együttes-élményhez kötött. A készen kapott tö-
megáru amellett, hogy gyakran leépíti a fantáziát,
hamar unalmassá válik, így mindig újabbra van
szükség belôle. Márpedig a túlzott elhalmozással
vigyáznunk kell – a tárgyi birtoklás vágyát, egyfa-
jta függôséget erôsítenek a gyerekben.

. . . . . . . . . . . környezeti nevelés . . 

Gondolatok a Környezeti
nevelésrôl 
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. . . környezeti nevelés . . . .

Pazarlóan bánunk energiáinkkal. Az egyszer hasz-
nálatos termékek, tömegcikkek, színes és sokszor
szükségtelen dolgok tömeggyártása-fogyasztása
közben gyerekeinket - már akik megtehetik -
„olcsó“ apróságokkal halmozzuk el. A gyárak fa-
lain át a gyermek nem láthatja, nem érezheti át a
folyamatosságot, a befektetett energiát, csak kész
termékekkel szembesül. Aztán csodálkozunk,
hogy nem becsüli meg a dolgait.

Az átélés, a munkálkodás során megtapasztalt erô-
feszítés, az átlátható folyamatok megtapasztalása
környezetünk és forrásaink iránti felelôsebb szem-
léletre, megbecsülésre nevelnek, ill. ezen egy-
szerûbb munkafolyamatok „kipróbálása“ elôké-
szíti a késôbbi gazdasági és ökológiai összefüg-
gések megértését is. 
Ugyanakkor a természeti és épített környezet
ismeretét, a szeretô, féltô és védô gondolkodás-

módot nem lehet a gyerekbe sulykolni – termé-
szetes anyagokra építkezô környezetben, élmény-
szerzéssel, a gyermek érzelmeire erôsen ható,
kreativitását fejlesztô mûvészeti neveléssel, felfe-
dezô-kutató tevékenykedtetéssel  /melyek pl. a
Waldorf-pedagógia eszközei, sajátjai/ nagyobb esé-
lyünk van egy természetszeretô és ezáltal védô
szemlélet kialakulására. A gazdag érzelemvilágú
ember mindig fogékonyabb az ôt érô hatásokra, a
környezetével sokrétûbb a kapcsolata. A ter-
mészetszeretet, a „környezetvédelem“ ezáltal evi-
denciaszerûen adódik, mert közvetlen a kapcsolat
az emberi lét és a természet között.
(Ezzel szemben a millió mesterségesen gerjesztett
ingertôl a szervezet elfárad, természetes védekezô
reagálás, hogy idôvel érzéketlenné válik, ha túl sok
inger éri.) 

Tóth Judit

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…mely a Hulladék Munkaszövetség által 4. alka-
lommal kiírt országos kampány az illegális hul-
ladéklerakás és az általa okozott környezet-
védelmi és társadalmi problémák kezelése érde-
kében. 

A pályázat most is négy szakaszból áll: Az illegális
szemétlerakók térképezése; Figyelemfelkeltés,
tervezés, szervezés; Az illegális hulladéklerakók
felszámolása; A rend megôrzése

PÁLYÁZHATNAK: Társadalmi szervezetek és iskolai
öntevékeny csoportok. 

FONTOS: Nem azt várjuk a jelentkezô csoportok-
tól, hogy összeszedjék mások szemetét, hanem
hogy felmérô és szervezô munkájukkal hívják fel
a figyelmet a szemétgondokra és mozgósítsák a
helyi társadalom minden rétegét a probléma fel-
számolása érdekében!

DÍJAK: Az országos zsûri által értékelt pályamun-
kákat beküldô csoportok digitális fényképezôgé-
peket, GPS-eszközöket, KukaBúvár elôfizetést,
kiadványokat, és hulladékos oktatócsomagokat
kapnak. A pályázat országos gyôztesei számára a
HuMuSz és az Öko-Pack Kht. közötti együttmû-
ködési megállapodás keretében a településen
lévô illegális hulladéklerakók minél teljesebb
körû felszámolását biztosítjuk!

A pályázatok megvalósítási határideje: 
2005. május 13., a jelentkezés folyamatos.

Pályázat Nulla 
lerakós település cím
elnyerésére!

A 2005. évi Tájsebészet programhoz kapcso-
lódóan a HuMuSz pályázatot ír ki a „Nulla lerakós
település“ cím elnyerésére. Olyan települések
pályázhatnak, amelyek kül- és belterületén (köz-
igazgatási területén) nincs illegális szemétlerakó.
Felhívásunk mindenkihez szól. Pályázatot nyújt-
hatnak be magánszemélyek, társadalmi szerve-
zetek, helyi közösségek, oktatási intézmények,
stb. Aki tud  az országban ilyen falut vagy várost,
kérjük jelentkezzen.
A pályázat díjazása: Sorrendet nem hirdetünk,
számunkra minden pozitív példa fontos!
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal
közösen elismerô oklevelet és közterületen elhe-
lyezhetô táblát adományozunk a településnek,
valamint a HuMuSz honlapján folyamatosan meg-
jelenítjük az elismerésben részesült önkormány-
zatokat, számukra sajtónyilvánosságot biztosí-
tunk! A legjobb pályázatot benyújtók részére
sajtótájékoztatót szervezünk a HuMuSz Házban!

Határidô: 2005. május 13. 

A pályázatokra jelentkezés és további 
információ: Csige Anikó, E-misszió Egyesület,
4400 Nyíregyháza Szabolcs u. 6. 
Tel/fax:42/423-818, csigea@e-misszio.hu

Ismét meghirdetjük a Tájsebészet programot

,,
,,



. . . szeméthegyen innen . . . 
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Már megint problémázunk!
Italos dobozok szelektív gyûjtése az iskolákban

Az Öko-Pannon Kht. és az Italoskarton Környezet-
védelmi Szolgáltató Egyesülés a nyíregyházi Város-
üzemeltetési Kht-val közösen 2004. december 1-jei
kezdettel akciót hirdetett a nyíregyházi iskolák
számára a Tetra Pak italos dobozok szelektív gyûj-
tésére. Sajtóközleménybôl értesültünk arról, hogy
több iskola is bekapcsolódott a kampányba.
Az alábbiakban néhány megfontolásra érdemes érvet
szeretnénk felhozni a fenti akcióval kapcsolatban.

Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi
Egyesület 17 éves múltra tekint vissza. Ezen idô-
szak alatt mindvégig kiemelt tevékenységünk
volt a környezeti nevelés és tudatformálás; szak-
körökkel, táborokkal, erdei iskolával, utcai ak-
ciókkal, felvilágosító és ismeretterjesztô elôadá-
sokkal, ingyenes kiadványokkal, tanácsadó irodá-
val, könyvtárral.
Az elsô szakköröseink ma már fiatal apukák és
anyukák, akiknek a gyerekei iskolába járnak.
Azokba az iskolákba, amelyeket mi is rendszere-
sen segítünk, hogy a környezeti nevelést sikere-
sebbé, hatékonyabbá, érdekesebbé tegyük. Sok
lelkes pedagógussal van napi kapcsolatunk, akik
szívesen vesznek részt az általunk tartott tovább-
képzéseken. 

Aztán jön az ÖKO-Pannon Kht. az Italoskarton
Környezetvédelmi Egyesüléssel és pénzt ajánl az
iskoláknak csak azért, hogy népszerûsítse az
egyébként NEM KARTON italcsomagolást, be-
csapva mindenkit elhitesse, hogy ez a termék
környezetbarát. A gyermekek ismét gyûjtésre
lesznek buzdítva, hogy vásárolják és gyûjtsék az
italos dobozokat. Itt most nem akarjuk részle-
tezni, hogy miért NEM környezetbarát a kombi
italos doboz. Ezt már nagyon sokszor és sok he-
lyen megtettük. Mindenkinek a saját józan pa-
raszti eszére bízzuk, hogy ítélje meg, hogy egy
háromféle anyagból álló, többrétegû doboz elôál-
lítása és – visszagyûjtés utáni – szétszedése és
újrafelhasználása mennyire lehet energiahaté-
kony és persze olcsó. Úgy tûnik, hiába!? Az isko-
lák vezetése nem kérdezte meg sem a mi, sem a
saját hozzáértô kollégái véleményét arról, hogy
elfogadják-e az Ökopannon Kht. felajánlását. Az -
egyébként nem túl sok pénzzel -, mi nem tudunk
versenyezni. Valószínûleg fölösleges lenne össze-
hasonlítani azt a pénzt, amit mi tudunk költeni
szemléletformálásra és környezeti nevelésre
azzal, amit egy ÖKO-Pannon költhet arra, hogy
elôsegítse kombidobozt gyártó partnerei eladá-
sainak növekedését. 
Az Egyesület nevét és tevékenységét a környe-
zetvédô civil és nem civil szervezetek is ismerik
és elismerik. Tevékenységünk az egész megyére

és a Bodrogközre is kiterjed, illetve azokon át-
nyúlva a határokon túlra is. Azonban ránk is igaz
lehet az a mondás, hogy senki sem lehet próféta
saját hazájában. Mert úgy tûnik, hogy csak éppen
szûkebb hazánkban, Nyíregyházán nem kérnek a
tevékenységünkbôl, tudásunkból. Persze ez sem
teljesen igaz, hiszen egy felmérés szerint a meg-
kérdezett nyíregyháziak 85%-a ismer minket,
rendszeresen megkeresnek kérdéseikkel, igény-
be veszik szolgáltatásainkat. Viszont azok a szak-
emberek, akiknek tevékenysége pl. a hulladék-
gazdálkodásra vonatkozik, nem kérnek belôlünk.
Évek óta próbálkoztunk azzal, hogy az illetékes
városi szakemberek és vezetôk
bevonjanak minket a szakte-
rületünkbe tartozó döntések
elôkészítésébe. Ennek érdeké-
ben az év elején Hulladékgaz-
dálkodási Kerekasztalt hoztunk
létre, amelynek elsôdleges célja
az volt, hogy elinduljon egy
párbeszéd, tájékoztassuk, és se-
gítsük egymás tevékenységét.
Egy pillanatig úgy tûnt, hogy ez
mûködik is. Sikeresnek bizo-
nyult a hulladék-kommandó te-
vékenysége, hála és köszönet
mindazoknak, akik ebben részt
vesznek. 

De ez a pillanat elmúlt. A város
illetékesei egy szerzôdést kötöt-
tek az ÖKO-Pannon Kht-val a
dobozok begyûjtésére. Persze
nem önmagában ez a probléma,
hanem az, hogy a mi gyerekein-
ket vezetik félre, és hitetik el ve-
lük, hogy a kombi doboz környezetbarát. Mind-
ezt azért, hogy a megfelelô visszagyûjtési kvótát
teljesítve a mentesüljenek a termékdíj befizetése
alól. Ennek töredékét fordítják akciójuk finan-
szírozására. És persze minket nem kérdezett meg
senki.

A hulladékgazdálkodás lépései: megelôzés, újra-
használat (visszaváltással), újrahasznosítás (sze-
lektív gyûjtés után), energetikai hasznosítás (ége-
tés), lerakás. Ez egy prioritási sorrend is! Amíg mi
a hulladékok keletkezésének megelôzésén és a
visszaváltható csomagolások háttérbe szorulása
és eltûnése ellen dolgozunk, addig a város illeté-
kesei a sor másik végén fogták meg a problémát.
Persze mondhatják azt, hogy mi mindent megtet-
tünk, nagyon sok pénzt költöttünk a környezet-
védelemre. Ja kérem, hogy közben a környezet
állapota tovább romlott, az nem a mi hibánk!
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Az iskolai ôszi szünetben én is segítettem a
kertben. Apa jó mélyen felásta a földet, én
az avart és az elszáradt gazt gereblyéztem és
hordtam ki. 
– Jancsi, gyere gyorsan! – Hallottam apa
hangját. Mire odafutottam, kezében tartott
egy fekete bundás kis állatot. – Ez egy va-
kond – tartotta elém. Jól megnéztem.
Csillogó fekete selymes bundáját mindenki
megirigyelhetné. Apró, erôs kis lábaival ka-
pálózott, hosszú orrocskáját mozgatta. Bun-
dáját megérintettem, puha, bolyhos volt.
Aranyos kis állat, mit csináljunk vele? Ilyen
gyönyörû bundával vajon miért él a föld
alatt? Ezt most elmesélem.

Réges-régen minden állat a föld felett élt, jó barátságban a tündérekkel. Az álla-
tok kiszolgálták a tündéreket, dolgoztak a gyönyörû tündérkertben. Cserébe
ôk is gondoskodtak róluk. A kis vakond erôs lábával kiásta a kártevô lárvákat,
férgeket a földbôl. Hosszú, hegyes orrával messzirôl megérezte azokat.
A vakond kis kék zsebes kertésznadrágot viselt, ami erôs vászonból készült és
a kerti munkában nem kopott el. Gyönyörû szép volt a kék nadrág, hiszen a
tündérek szivárvány kékjével festették. Gyöngyharmatban mosták minden

nap, cserébe a kis dolgozó munkájáért. Igen
ám! A kis vakond nem szerette a kék nadrá-
got.
- Unalmas, semmi dísz nincs rajta, és nem is
vagyok szép benne. Bô a szára, és hatalmas
zsebe telis-teli van mindenféle kerti szer-
számmal – duzzogott. Bárcsak nekem is
lenne olyan fényes, csillogó, puha, fekete
bundám, amit a tündérkirálynô visel, amikor
esik a hó. Milyen puha, meleg és könnyû az
a bunda. Hogyan tehetnék szert egy ilyen
szôrmére? – sóhajtozott. A zsiráf, a tigris, a
macska, kutya is bundát visel, de egy sem
olyan gyönyörû, mint a királynôé. Történt
egy szép napon, hogy beosont a palotába és
a tündér ruhatára felé vette útját. Megke-

Válogatás a TOTEM 

mesepályázatára beérkezett

alkotásokból

Mi
ért

él a
vakond a föld alatt?
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Apukám egy hete fogott a Bodrogban
két süllôt. Annyira tetszett nekem,
hogy az éjjel róla álmodtam.

Egy halász réges-régen fogott egy szép
sellôt. Azért, hogy visszaengedje, azt
kérte cserébe, hogy sok hozzá hasonló
igazi halat foghasson a folyóban. Kíván-
sága teljesült, s ô hálából süllônek ne-
vezte el ezt a szép halat.

Molnár Krisztián

reste a csodabundát és erôs kis lábaival kikanyarított egy dara-
bot belôle. Ebbôl lesz ám szép bunda nekem is. Hazavitte,
megvarrta és elzárta a szekrényébe. Eljött a tél. Nagy pely-
hekben hullani kezdett a hó. A királynô elôhozatta a csoda
bundát, hogy felvegye. Meglátta, hogy jókora darab hiányzik
belôle. Így nem lehet viselni és a varázserejét is elvesztette. A
kis vakond tette hamarosan kiderült. A macska és a béka
együtt tolták, taszigálták új bundájában a királynô elé a
bûnöst.
- Nagy bûnt követtél el, kis vakond – szólt a királynô és szeme
villámokat szórt. – Büntetésed: senki sem láthatja a szép bun-
dádat! Megtarthatod ugyan, de örökre a föld alatt kell élned!
– mondta. – Nem fogsz látni! A kék nadrágot elveszem, bán-
kódhatsz még utána! Béka, te kísérd el és ôrizd, nehogy fel-
jöjjön. Mivel te nem követtél el bûnt, megengedem, hogy ha
kedved van és szeretnéd, feljöhess a föld alól.
A vakond azóta is a föld alatt él gyönyörû bundájában. Sötét járataiban
pusztítja a kártevôket. Napfényben sem lát. A béka vigyáz rá, nehogy fel-
jöjjön. Ô idônként elôbújik, ha tavaszodik és napfényre vágyik.

Ez persze csak mese! Apa és én a vakondot elengedtük, pusztítsa tovább
kertünk kártevôit. A sötét járatai nem láthatók, de útját itt-ott kis földku-
pacok jelzik.
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A Tanácsadó
Iroda

elérhetôsége:

Telefon/fax: 06-42/423-818

Személyesen vagy levélben:

4400 Nyíregyháza, 

Malom u. 18/a.

E-mail: emisszio@zpok.hu

www.e-misszio.hu

Nyitva tartás:
Hétfô – Péntek: 8: 00-16:00-ig

Miért Sullô a Sullô?
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Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 
4400 Nyíregyháza, Malom u. 18/a
Tel.: 42/423-818, emisszio@e-misszio.hu, www.e-misszio.hu

Támogassa adójának 11%%-val 
az E-misszió Egyesület 

természet- és környezetvédelmi
tevékenységeit.

Adószámunk:

1199221144555555--22--1155  
Köszönjük!


