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Idén 20 éves lett Egyesületünk. Errõl már sokszor 
írtunk. Most annak apropóján szeretnék néhány 
gondolatot megosztani, hogy mire volt jó ez a 20 év, és 
hogy mit kellene kezdenünk ezzel a sok tapasztalattal, 
tudással a jövõben...                                       2. oldal

Megújuló energiával a környezetvédelemért!!!???
Ez egy jó szlogen. Semmi több... 

      12. oldal
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TARTALOM

Kedves Olvasó!
Idén 20 éves lett Egyesületünk. Erről 
már sokszor írtunk. Most annak apro-
póján szeretnék néhány gondolatot 
megosztani, hogy mire volt jó ez a 20 év, 
és mit kellene kezdenünk ezzel a sok 
tapasztalattal, tudással a jövőben.

20 év egy ember életében a felnőtté 
válás kezdetét jelenti. Minden szerve-
zetnek (az ember szervezetének és az 
emberekből álló szervezetnek is) van 
egy életpályája. Ha ezt a hasonlatot akar-
juk követni, akkor jól szakaszolhatóak 
azok az időszakok Egyesületünk 
életében, amelyek megfelelnek az 
egyedfejlődés időszakainak. Voltunk 
újszülöttek, akik nagy lendülettel 
indultak el, de még nem sok mindenre 
képesek.
Átestünk a legtöbb gyermekbetegségen, 
pl. amikor nem voltak kiépítve a 
megfelelő adminisztrációs, pénzkezelési 
és nyilvántartási rendszereink, akkor 
sokszor igencsak nehéz volt a külvilág 
elvárásainak megfelelni. A serdülőkor-
ban intenzíven növekedtünk. Nagyon 
sok programot indítottunk, és ehhez 
kellő infrastruktúrát, stábot alakítottunk 
ki. 
Nőtt a tagságunk, és egyre magasabb 
osztályokba léptünk a projektjeink 
méretét tekintve is. Pár éve érezzük, 
hogy tanuló éveinknek vége. 
Ma egyre több környezeti problémával 
szembesülünk. És mással is...

Folytatás a 6. oldalon a “20 év és egy kis 
gondolkodás” címmel.
                  Zalatnay László
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A szervezetünkrõl:
Az 1986-ban alapított Pro Natura Természetvédelmi diákcsoport utódjaként 
jött létre az E-misszió Természetvédelmi Egyesület; 30 alapító taggal. A 
csoport klasszikus természetvédelmi és oktatási célok megvalósítása 
érdekében jött létre. 
Az Egyesület tagsága jelenleg közel 600 fő, és 20 főállású alkalmazottunk van. 
Működési területünk Magyarország mellett kiterjed a határokon túlra, a Tisza 
vízgyűjtőjére.  

Egyesületünk célját kormányzattól, pártoktól, gazdasági szférától független, 
nonprofit, erőszakmentes, demokratikus, emberközpontú, minden korosztály 
számára szerveződő társadalmi szervezeten keresztül valósítja meg. 
Társadalmi szervezet jellegéből adódóan minden tevékenységét a lehető 
legtöbb önkéntes, aktivista bevonásával végzi.

Küldetésünk:
Az E-misszió Egyesület egy fenntartható természeti és épített környezetért 
dolgozik, melyben a helyi természeti, társadalmi, gazdasági erőforrásokra 
támaszkodó környezettudatos társadalom él.

Természetvédelmi Program 
Célja, hogy hazánk keleti térségében az egyedi természeti értékek (fajok, 
társulások, élőhelyek, tájképek, földtani értékek stb.) léte, valamint a 
természetes önszabályozó rendszerek működési feltétele biztosítva legyen.
Térségünkben a természeti területek kiterjedésének megőrzése, ökológiai 
állapotuk javítása, a köztük lévő összeköttetések fenntartása illetve 
megteremtése, a degradálódott területek rekonstrukciójának elvégzése, új 
élőhelyek létesítése, valamint ahol a gazdálkodás természetvédelmi 
szempontból megengedhető, ott az „élővilágbarát" gazdálkodás 
feltételrendszerének megteremtése.

A célokat a következő eszközökkel és módszerekkel kívánjuk elérni:
Ü kutatás és monitoring
Ü regionális és lokális rehabilitációs munkák végzése
Ü tájékoztatás és szemléletformálás
Ü érdekérvényesítés.

Munkáink:
- Védetté nyilvánításokban való részvétel
- Növényfajok monitoringja, egyéb botanikai eredmények
- Madártani kutatások és egyéb madártani munkálatok
- Országos programokban való részvétel
- Rekonstrukciók
- Határon túli kapcsolatok
- Környezetvédelmi programok, tanulmányok
- Közszereplés, kiadványok
- Térinformatika
- Adatszolgáltatás
- Társszervezetek segítése
- Vállalkozásszerű tevékenységek
- Hatástanulmányok, kutatások, tervezések végzése 

Az Egyesületrõl dióhéjban
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Környezeti nevelés

Nyári tábor
Egyesületünk munkatársai a természetvédelemmel először kisdiákként 
találkoztak az E-misszió elődszervezete a ProNatura csoport által 
szervezett szakkörön és táborokban. Mivel ennek a két színtérnek 
meghatározó szerepe volt az akkori gyerekek pályaorientációjában, a 
természetvédelmi szakkör és a tábor továbbra is fontos helyet foglal el a 
környezeti nevelésben.
Eleinte nomád táborokat szerveztünk, melyeknek a nevelés mellett 
kutatási feladatai is voltak. Néhány év elteltével nőtt a programba 
bekapcsolódni kívánó diákok száma és a kutatás háttérbe szorult a 
neveléshez képest. 1996-ban két hetet töltöttünk a Márokpapi határában 
lévő legelőn. Az optimális táborhely és tagjainak "lokálpatrióta" 
érzelmei miatt az Egyesület úgy döntöt, hogy ide érdemes beruházni, és 
ezen év őszén vettünk egy parasztházat. Azóta ez a faluvégi kis ház ad 
otthont táborainknak és erdei iskolánknak.  Nyaranta 5-6 tábort 
szervezünk. Az elmúlt 20 évben megközelítőleg 3000 gyerek vett részt a 
programban. 

További tevékenységeink:
Szakkör; Erdei iskola; Oktatóközpont; Előadássorozatok; Nemzetközi 
vetélkedők; Rajzpályázat; Zöld Járőrszolgálat; Folyófigyelő Hálózat; 
Nyíregyháza város Öröm Bánat Térképe; Zöld Iskola, Zöld Sarok; 
Óvodai programok; Tanárképzések; Szimpózium, szakmai nap; 
Hírlevél; Könyvtár; Környezetnevelési információs központ; Iskolai 
rendezvények forgatókönyvének készítése stb. 

Lakossági Szemléletformálás

 - Lakossági Környezeti Tanácsadó Iroda
Az iroda tevékenységének fő célja a környezetvédelem iránti 
figyelemfelkeltés, a megelőzés gyakorlati lehetőségeinek terjesztése, 
valamint a környezettudatos gondolkodás, fogyasztási szokások 
népszerűsítése. 

 - SÜVÖLTŐ folyóirat - Média munkák - Zöld Hang; Zöld oldalak; stb. 
Rendezvények, Fesztiválok, Kirándulások - Jeles napok, Hegyalja   
Fesztivál, Tiszta Tisza Túra... - Kiadványok - Fórumok, előadások, 
konferenciák, továbbképzések - ZÖLDÖVEZET - környezetbarát 
termékek boltja stb.

Fenntartható Energiagazdálkodás

Tanácsadó Iroda - Energiafogyasztók érdekvédelmi szervezete - 
Főenergetikusi program - Rendezvények, akciók pl.: Diáksziget - 
Antinukleáris sátor, Energiahatékonysági vándorkiállítás, EXPO, Nap 
Napja - Antinukleáris Munkacsoport - Zöld Energia Hálózat - 
Kiadványok: EnerGaia folyóirat stb.- Megújuló energia demonstrációs 
program - Családi energiagazdálkodási program - Városi környezeti 
nevelési program - Energia 2000 rajzverseny - Szimpóziumok, 
előadások - Lobbi és kutatási tevékenység a megújuló energiaforrások 
elterjesztéséért - Kalákás Napkollektor építő műhely - Országos 
kampányok: Boltok az energiahatékonyságért, Energiabajnokság, 
„Energia kémek”, Energia ABC - Pályázatok: „ATOM kór” karikatúra 
pályázat, Energia Otthon… - ELI - lakossági hatékony  világítási 
kampány - A környezettudatos termelésért program - IPPC program - 
Szalmabála építészet - Megyei Energiagazdálkodási Koncepció - 
Rajzfilmsorozat a környezettudatos közlekedéssel kapcsolatban - 
Energia Brigádok - Szigetelő iskola stb.



Hulladékgazdálkodási Program

A program célja a hulladékgazdálkodási prioritási sorrend 
első helyén álló - a mai magyar hulladékgazdálkodásban 
mégis oly kevéssé érvényesülő megelőzési elv megvalósu-
lásának elősegítése. Ez jelenti a keletkező hulladék mennyisé-
gének és veszélyességi fokának csökkentését, valamint a 
minél nagyobb arányú újrahasználatot illetve újrahasz-
nosítást.
Mindezek megvalósulásának záloga megfelelő kommuni-
káció révén a lakosság bevonása, annak elérése, hogy 
magukénak érezzék a környezet védelméért tett erőfeszí-
téseket. Ennek eszköze a lakosság vásárlási és fogyasztási 
szokásainak megváltoztatása, a lakosság tudatosságának 
fejlesztése a fogyasztói szokások hulladék formájában 
megjelenő következményeit illetően, ami a kevesebb 
hulladékot produkáló termékek, és csomagolási rendszerek 
nagyobb keresletéhez vezet. Ezen túlmenően cél a gyerekek 
környezeti nevelésében a hulladékokkal kapcsolatos 
ismeretek hangsúlyozása, valamint a lakosság, az 
önkormányzatok, kereskedők, vállalkozók és civil csoportok 
bevonása a környezettel kapcsolatos kampányokba, a 
hulladékcsökkentést célzó tudatformálásba.

Tevékenységeink:
Lakossági veszélyes-hulladék gyűjtési akciók; Iskolai 
előadások a hulladékgazdálkodásról;  Tanártovábbképzés; 
Szemléletformáló kiadványok, filmek elkészítése;   Hulladék-
gazdálkodásról szóló vetélkedők, pályázatok; Szemlélet-
formáló programok, akciók; Illegális hulladéklerakók fel-
mérése; Tájsebészet; Hulladékgazdálkodási kerekasztalok;  
Nem bántja a szemét?! - kampány az illegális lerakók 
felszámolására;  Hulladék kommandó stb.

Ökológiai Fogyasztóvédelem

A program célja: tények feltárása termékekről, fogyasztási 
szokásokról, a fogyasztást ösztönző eszközökről (pl. reklám). 
Állampolgárok informálása, tájékoztatása a fogyasztás 
„csapdáiról”, megoldásokról és lehetőségekről. Felvilágosító 
és tudatformáló tevékenység a környezetbarát, fenntartható 
és egészséges fogyasztásról. Érdekérvényesítés a fogyasztó-
védelem területén, ennek érdekében együttműködés más 
szervezetekkel, cégekkel. 
Munkánkat annak érdekében végezzük, hogy az emberek 
fogyasztása egészségesebb, természetesebb, emberlépté-
kűbb, a környezettel harmonikusabb legyen, amely életmód 
saját testi, lelki egészségüket szolgálja.

Eszközeink:
Kiadványok („Ezer Mester”, „Szemfényvesztő csomagolás”, 
„Mesék a Föld körül”, Plakátok, vászontáska, „Biopiac” stb.); 
Előadások, képzéssorozatok; Jogsegélyszolgálat és fogyasz-
tóvédelmi klub; Kerekasztalok; Utcai akciók;  Kampányok 
(Pazarlás ellenes kampány, Környezetbarát csomagolás 
kampány, Helyi termék és biokampány, GMO kampányok); 
Biovásárok 5 

Süv töl õ
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Korábban, amikor létrejöttünk, nagyon 
egyszerűen láttuk a világot, a környezeti 
problémákat, és azt a módot, ahogyan ezt 
kezelni tudjuk. Bíztunk abban, hogy csak 
annyira van szükség, hogy megfelelő 
mértékű ismeretterjesztést alkalmazzunk.
Így majd mind a döntéshozók, mind az 
állampolgárok felismerik a saját és a 
társadalom azon hosszú távú érdekeit, 
mely környezetünk megóvásáról, és a 
természeti erőforrások takarékos és 
megőrző szemléletű használatáról szól.

Idővel - mivel az erőfeszítéseink nem érték 
el a kívánt eredményt kénytelenek voltunk 
differenciáltabban látni a társadalom 
problémáit. Ugyanakkor láttuk, és látjuk 
most is, hogy a szemléletformálás és az 
oktatás milyen nehéz feladat. Nem a 
gyerekek, vagy az érdeklődő emberek 
nehéz felfogásúak. Arról van szó, hogy 
sem a társadalom, sem a média, nem erősíti 
meg, mint követendő magatartásformát, 
amely a környezetünk megóvásához 
vezetne. Azt látjuk, hogy a mi kevés 
energiánkkal szemben egy olyan hatalmas 
reklámgépezet van, amely elemi erővel 
teszi hatástalanná a legjobb szándékú 
nevelési ismeretterjesztési tevékenysé-
günket. Mindezek ellenére továbbra is 
kitartunk ezen tevékenység mellett, mert 
felelősségünk, hogy elmondjuk mindazt, 
amit tudunk. Ki más tegye ezt meg, ha nem 
mi? 

Így munkánk célterületei egyre jobban 
bővültek. Igyekeztünk megtalálni azokat a 
pontokat, ahol hatékonyan be tudunk 
avatkozni a társadalom működésébe. 
Elkezdtünk behatóan foglalkozni az 
energia témakörével (Megújuló energiák, 
energiahatékonyság, energiapolitika stb.), 
majd nyitottunk a települési, megyei 
környezetvédelmi programok készítése 
felé. Megerősítettük klasszikus környezet- 
és természetvédelmi munkáinkat, hogy 
ezeken a pontokon is hatást érjünk el.
A természetvédelmi kutatások és gyakor-
lati munkák mellett foglalkoztunk a 
hulladékproblémával, beindítottunk egy 
környezeti tanácsadó irodát, elkezdtünk a 
vállalatok környezeti tevékenységével 

foglalkozni gyakorlati módszerekkel, és 
ismeretátadással is.  Az utóbbi években egyre 
komplexebb vidékfejlesztési programokba 
fogtunk bele, vagy segítettünk helyi kezde-
ményezéseket ez irányú munkájukban.

Azt kellett  azonban látnunk, hogy még ez is 
kevés, hiszen továbbra sem sikerül nagy 
tömegeket a környezeti ügy mellé állítani, és a 
természetre rakódó civilizációs nyomás is 
egyre csak nőtt  és nő ma is.

Időközben azt is észrevettük, hogy egyéb 
problémáink, amelyek mindennapi életünket 
nehezítik meg, vagy rontják életünk 
minőségét - pl.: munkanélküliség, egész-
zségünk megromlott állapota, az erőszak, a 
kirekesztés, a rasszizmus, jelentősen össze-
függenek egymással és környezeti problémá-
inkkal. Valójában mindegyik közös okokra 
vezethető vissza. Így ha szeretnénk ezeken a 
problémákon túljutni, akkor ezeket a közös 
problémaforrásokat, az alapvető okokat kell 
megneveznünk, és valamilyen módszert 
kialakítani arra, hogy társadalmi szinten 
változások történjenek ezekben a mélyen 
meghúzódó okokban. Most azonban nem 
szeretnék ezeknek a közös okoknak az 
elemzésébe belemenni, mert egyrészt ez 
külön megérdemel néhány cikket, másrészt 
közben egy másik fontos tényezőre is 
figyelnünk kell. Ez pedig az idő.

Dennis Meadows és csapata 30 évvel ezelőtt 
készített egy tanulmányt, melyben a 
természeti erőforrások használatát, azok 
megújulását, a társadalom fogyasztási 
növekedésének a trendjeit vizsgálták meg 
egymáshoz képest. 30 év elteltével készült 
egy újabb kutatás. Sajnos az a szomorú hír, 
hogy az első kutatás becsléseit az emberiség 
jelentősen túlteljesítette, pedig azok sem 
voltak valami szívderítők. Meadows profesz-
szor azt prognosztizálja, hogy pár éven belül 
a földi ökoszisztéma eltartó képessége 
globális értelemben is megváltozik, és ha 
szétnézünk a világban, akkor azt látjuk, hogy 
az emberiség tehertétele egyre csak fokozó-
dik. Nő civilizációnk energia- és nyersanyag 
fogyasztása, és ezzel együtt a kibocsátott 
szennyezések és mérgek mennyisége. Ezzel 
együtt fajok százai pusztulnak ki. És a sort 
folytathatnám a szomorú tények felsorolá-

20 év és egy kis gondolkodás
 ... folytatás a 2. oldalról

Gondolkodunk tehát…



sával. De még mielőtt azzal a felkiáltással lapozna tovább az olvasó, hogy már megint ez a kötelező ”kincstári” 
környezetvédő pesszimizmus, hadd mutassak be 3 olyan forgatókönyvet, amely előttünk állhat az elkövetkező 
években! Ezek a forgatókönyvek csak arra jók, hogy megvizsgáljuk mai cselekedeteinket a jövőre való felkészülés 

1. forgatókönyv: A jelenlegi út

Mint az első ábráról látszik, az emberi társadalom hamarosan annyira 
feléli a természet erőforrásait, hogy a Föld eltartóképessége 
drasztikusan csökkenni fog. Már elszoktunk attól, hogy az 
élelmiszerünkért megküzdjünk, és nem tudjuk azt sem, hogyan kell 
egy telet túlélni földgáz nélkül. A természeti rendszer eltartó-
képességének csökkenése következtében társadalmunk összeomlik. 
Mást nem tehet. A természet törvényei a mi civilizációnk számára is 
kötelezőek.

2. forgatókönyv: Az öko hatékonysági út

Ez az út abban különbözik az első úttól, hogy a technológiai 
fejlesztések eredményeképpen megtorpan a fogyasztás növekedésének 
a mértéke. Ebben az esetben, lassabban éljük fel természeti tőkénket. 
De mivel a hatékonyság fokozásának eredményeit újabb 
gazdaságfejlesztésbe fogjuk fektetni, ezért ebben a forgatókönyvben is 
az várható, hogy messze túlterheljük az életünk alapját jelentő 
természeti rendszereket, amelyek nem lesznek képesek jelenlegi 
életfeltételeinket biztosítani. Az eredmény itt is a társadalom 
összeomlása.

 

 3. forgatókönyv: A fenntarthatóság útja

Ebben a forgatókönyvben olyan mutatványt kellene bolygó szinten 
végrehajtanunk, hogy a jelenlegi fogyasztási trendet a természeti 
erőforrások rendelkezésre állásához kellene igazítanunk! Az az elv, 
hogy ha a természet eltartóképessége alatt tartjuk fogyasztásunk 
mértékét, akkor az eltartóképesség nem omlik össze, és egy stabil 
alapot jelenthet a jövőre nézve. A tudomány, és technika fejlődése 
elvileg képes arra, hogy a természet eltartóképességét meg nem haladó 
társadalomban az élet minősége mégis javuljon. Ennek 
megvalósulásához a természet eltartóképességéhez kell igazítanunk 
társadalmunkat.

 

 

Az első és a második forgatókönyv lényegében hasonló. Ebben az esetben a ma fő kérdése, hogyan éljük túl ezt a 
forgatókönyvet. Hiszen ha a társadalom összeomlik, akkor a természet újra elkezd majd működni, és a mainál rosszabb 
körülmények mellett ugyan, de lehetőséget ad egy más típusú társadalom kialakulásához. A harmadik forgatókönyv 
szintén kérdéseket ad a ma számára. Hogyan lehet ezt elérnünk? Valószínűleg itt nem a technikai fejlődésre kell majd 
gondolnunk, hiszen éppen ez juttatott bennünket ide. A tudás mellett a társadalomban újra meg kell jelenni a 
bölcsességnek. Hogyan lesz  homo sapiens bölccsé? Azt hiszem, ez elég jó kihívás az elkövetkező évekre…

Zalatnay László 
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Génmanipuláció-mentes Magyarországot! - 2. Rész
Mítoszok és a valóság:

Nem a hagyományos növénynemesítés kiterjesztése

A géntechnológiai ipar azt állítja, hogy a gén-
módosítás nem más, mint a hagyományos 
növénynemesítés újabb, gyorsabb és 
tudományosabb formája, és lényegében nem 
különbözik attól. Ez az állítás azonban 
teljesen hamis. Ugyanis a hagyományos 
növénynemesítésben az azonos, vagy 
egymáshoz igen közel álló fajták egyedeit 
keresztezzük. A hagyományos nemesítéssel 
soha sem lehet a szülői génekből hiányzó, 
teljesen új tulajdonságokat átvinni az utódba, 
csupán a már meglevő, és számunkra 
kedvező gének működését erősíthetjük fel, 
vagy a nem kívánatosakat csökkenthetjük le.

A géntechnológiával rövid idő alatt megvál-
toztatják azokat az életformákat, amelyek 
kialakulásához az evolúciós fejlődésnek 
hárommilliárd évre volt szüksége. Minden 
eddigi, korábbi módszer tiszteletben tartotta 
a fajok közötti határokat. 
A géntechnológiával éppen az a probléma, 
hogy a géneket a fajok között oda-vissza 
mozgathatja, és semmiféle, a természetben 
az evolúció során kialakult és hosszú időn 
keresztül az ökoszisztémákban kipróbált 
korlátot nem vesz figyelembe.

Génsebészet vagy génpiszkálás?  
Precíz technológia?

A génmódosítást a köznyelvben gyakran 
„génsebészet” néven emlegetik. Ez alapján 
az emberek azt képzelik, hogy ez egy precíz 
technológia. A valóság azonban az, hogy a 
génmódosítás során a célszervezetbe bejut-
tatni kívánt génkonstrukciót a legtöbb 
esetben génpuskával lövik be a sejtekbe, vagy 
baktériumok segítségével fertőzik meg ezzel 
a sejteket.

A génpuska működése: apró wolfram- vagy 
aranyrészecskék felületét bevonják az 
átvitelre szánt génkonstrukcióval, majd 
ezeket többszáz km/óra sebességgel 
belövik a sejtbe. A sejteken áthaladó 
lövedékről az idegen génkonstrukció bele-
kenődik a sejtbe, és így jut be a gazdasejt 
genomjába. A génpuskás és a fertőzéses 
génátviteli módszer hatásfoka általában 
olyan, hogy ezerből csak néhány sejt 
genetikai módosítása sikeres. 

Bardócz Zsuzsa biokémikus szerint ez a 
módszer olyan, mintha egy vak íjász 
bekötött szemmel lőne nyilakat egy száz 
méterre lévő céltáblára - valójában még 
„technológiának” nem hívhatjuk. Egyes 
szakértők szerint a biotechnológusok egy 
negyven évvel ezelőtti elavult elmélet 
alapján „piszkálgatnak bele” az élő szerve-
zetek génkészleteibe, előre megjósolha-
tatlan eredménnyel, ezért ezt a módszert 
célszerűbb „génpiszkálásnak” hívni.

Váratlan következmények

1986-ban, hogy sovány hússertéseket 
tenyészthessenek, az emberi növekedési 
hormon génjét átvitték a sertésekbe. 
A vége rémisztő lett. Az első alomból szár-
mazó egyik állatnak nem volt végbélnyílása. 
Néhány állat annyira letargikus volt, hogy 
fel sem akart állni. Más állatok bélgyulla-
dástól, vesebetegségtől vagy bőrbetegségtől 
szenvedtek, néhánynak szívnagyobbodása 
lett. 
Amikor a dohányt olyan céllal módosí-
tották, hogy egy bizonyos fajta vegyületet 
termeljen, a gyártók másféle dohányt 
kaptak, mint amire számítottak. Az új 
dohány ugyanis egy olyan új mérget kezdett 
termelni, ami egyébként nincs jelen a 
termesztett növényben.
Az élesztő génmódosításakor az élesztőben 
csak kis mennyiségben előforduló méreg 
mennyisége 40-200-szorosára nőtt, pedig 
ebben az esetben a gént nem is más fajból 
vitték át. 
Az első évben, amikor a MONSANTO cég 
génmódosított gyapotját termelni kezdték 
Missouriban (USA), a vetőmag majdnem 20 
ezer hektárnyi területen okozott problémát. 

“Eddig minden élőlény lassan fejlődött ki, és volt ideje a 
környezetébe beilleszkedni. Manapság egy nap alatt egészen 

új fehérjék kerülhetnek új szervezetekbe, új körülmények 
közé, újfajta kombinációkban. Ez az új szervezetre és a 

többi élőlényre is olyan következményekkel járhat, amit 
senki sem tud előre megjósolni”

 (George Wald, Nobel-díjas orvosprofesszor)

Mindannyian 
laboratóriumi patkányok 
vagyunk egy „tudományos” 
kísérletben.
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Génmanipuláció-mentes Magyarországot!Génmanipuláció-mentes Magyarországot!

Tegyen Ön is azért, 
hogy Magyarország 

teljes területe 
génmanipuláció-

mentes övezet 
legyen!

HATÁROZAT-
TERVEZETET 

a település génmódosítás-
mentes övezetté 

nyilvánításához, és 
NYILATKOZATOT 

magánszemélyek részére - 
génmódosítás-mentes 
övezet létrehozásáról, 

valamint további 
információt kérhetnek az 

alábbi címeken:
 

MTvSz - Fidrich Róbert
06/1 216-7297

www.mtvsz.hu
E-misszió Egyesület  

- Kolos Lívia
42/423-818

www.e-misszio.hu

Néhány növény ledobta a gyapotot tartal-
mazó fejet. Volt olyan eset, amikor a 
növények a permetezőszertől pusztultak el 
annak ellenére, hogy a gyomirtó szerrel 
szembeni ellenállás génjét vitték át beléjük.
Texasban azt a gyapotot, amelynek magának 
kellett volna termelni a kártevők ellen védő 
anyagot (Bt-gyapot), megtámadták a kárte-
vők, és volt olyan eset, amikor a vetőmag ki 
sem akart csírázni. Máskor a növények 
visszamaradtak a fejlődésben, csökkent a 
terméshozamuk, vagy egyéb problémák 
jelentkeztek.

A meglepetést kiváltó okok közül az egyik az, 
hogy nem értjük igazán, mi irányítja a gének 
kifejeződését, és hogy az ún. transzgén be-
épülése a növényekbe véletlenszerű. 
A másik ok az, hogy a génmanipulálás elve 
egy olyan hipotézisen alapul, amiről ma már 
tudjuk, hogy hibás.

„A genetikailag módosított növények termelése olyan 
gigantikus, ellenőrizhetetlen és elrontott kísérlet, 
amelynek teljesen kiszámíthatatlan a kimenetele”

(Barry Commoner)

A génmanipuláció hibás elméleten alapszik

A biotechnológiai cégek és kutatók által 
alkalmazott génmódostás a genetikai 
determinizmus elvén alapul, amely szerint 
minden egyes gén meghatároz egy és csakis 
egy rá jellemző fehérjét, tulajdonságot. 
Erre alapozva veszik ki egy bizonyos 
tulajdonságért felelős fehérje génjét egy 
kiválasztott szervezetből és juttatják egy 
másik szervezet genomjába azt remélve, 
hogy az új szervezetben a beillesztett gén 
ugyanazt a fehérjét fogja termelni, mint 
amelyet a donor szervezetben is termelt.
A Humán Genom Program befejezése óta 
azonban kiderült, hogy a genetikai determi-
nizmus elve téves. Mivel több mint százezer 
emberi fehérjét ismerünk, a tudósok azt 
jósolták, hogy az emberi genom is kb. 
százezer génből áll. A kutatás során viszont 
mindössze csak 30 ezer gént találtak. 
Kiderült, hogy a hiba nem az emberi gének 
számában, hanem az elméletben van. 
Úgy néz ki, hogy számos gén nem csak 
egyetlen meghatározott fehérjét, hanem 
többet is képes kódolni. Például, ugyanaz a 
gén a májban az enoláz enzimet, a szemben 

pedig a szemlencse egyik építő anyagát 
kódolja. A rekordot a muslica tartja egy 
olyan génnel, amelyről bebizonyosodott, 
hogy minimum 16 tagú fehérjecsaládot 
képvisel, de elméletileg akár 38016 fehérjét 
is elő tud állítani. Az emberi gének többsége 
két vagy több fehérjét is kódolhat. Azoknak 
az emberi géneknek a száma, amelyek csak 
egyetlen fehérjét kódolnak, nagyon kevés.  
Valószínűleg a génmódosítással foglalkozó 
kutatókat érő váratlan eredményeknek is az 
lehet az oka, hogy módszereik ezen a téves 
elméleten alapulnak. 

... Hamarosan fojtatjuk

„A biotechnológiai ipar az újabb kísérleti 
eredményeket semmibe vevő, negyven évvel korábbi 

tudományos elméleteken alapszik.”
(Barry Commoner)
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Ez egy jó szlogen. Semmi több. 
Ma rendkívül sokat hallom azt, hogy a tiszta 
zöld energia milyen csodálatos, és hogy 
mennyire alkalmas lesz majd arra, hogy a 
környezeti és energetikai problémáinkat 
megoldjuk.

A dolog ott kezd gyanús lenni, amikor pont 
azok a politikusok kezdik ezt hangsúlyozni, 
akik mindig is a nagyberuházások, a mega 
energetikai létesítmények pártján vannak. 
Hogy, hogy nem, ezek a politikusok 
közvetlen anyagi érdekeltséggel is kapcso-
lódnak ezekhez a beruházásokhoz…

De nem erről akarok most beszélni. Ahhoz, 
hogy el tudjuk dönteni, hogy a megújuló 
energiaforrások hogyan segíthetnek a prob-
lémáinkon, először is azokat a problémákat 
kellene megnézni, amiken segíteni szeret-
nénk!

A mostani társadalom energetikai problémái 
nagyon összetettnek tűnnek. Ám néhány 
egyszerű tétel áttekintésével kulcsot kapha-
tunk arra, hogy feltárjuk a valódi problémá-
kat:

Az első kulcs egy kérdés: Mire is használ-juk 
ezt a sok energiát? A válasz kézenfekvő, csak 
szét kell néznünk: világítunk, fűtünk, 
utazunk, árut szállítunk, szórakozunk, inter-
netezünk, építkezünk, anyagokat gyártunk 
stb. Vannak azonban kevésbé kézenfekvő 
válaszok is. Pl: ahhoz, hogy egy liter benzint 
beletankoljak az autómba, vajon mennyi 
energiát kell elhasználni a kőolaj kiterme-
lésekor, finomításakor, szállításkor? Tehát 
csak a mai fogyasztási rendszereink működ-
tetése is rendkívül energiaigényes folyamat.

Azt sem szoktuk vizsgálni, hogy miért kell 
ennyi energia ezekhez a szolgáltatásokhoz. 
Kedvenc példám a lakóházak fűtése. A fűtési 
energiaigényt mindig az határozza meg, hogy 
milyen a falak, nyílászárók, födém, padozat 
hővesztesége. A mai technológiákkal töredé-
kére lehetne ezt az igényt csökkenteni, ha a 
jogszabályaink, illetve a saját tudatosságunk 
erre ösztönöznének bennünket. Egy extrém 
példa: a szalmabála hőszigetelő anyagként 
egy hagyományos fal hőveszteségét 90%-kal 
is csökkentheti. 

A második kulcs: ez a kulcs nem az energe-
tika területén keresendő, hanem az egyéb 
fogyasztási rendszereink tanulmányozásakor 
tűnik szembe. Ma alapvető élelmiszereink, és 
a legtöbb egyéb termék (A ruházattól a 
berendezésekig) nagyon sokat utaznak. 
Nem a környékbeli mezőgazdasági területről 
származik az élelmiszerünk. A táblázat és 
ábra azt mutatja, hogy Magyarországon a 
bevásárlóközpontokba honnan és mi 
érkezik. Ezek az adatok csak példa értékűek.
Sajnos a sort hosszan lehetne folytatni. 
Javaslom, hogy ilyen szemmel is nézze meg a 
kedves olvasó a bevásárlókosár tartalmát, 
vagy esetleg azt is javaslom, hogy a helyi 
piacon vegyen meg minél többféle élelmi-
szert!
És ahhoz, hogy ez a sok áru ide kerüljön, 
rengeteget kell szállítani! Rengeteg kamiont 
kell gyártani! Rengeteg út megy tönkre, 
amiket fel kell újítani, és az autópályák építé-
sének is ez az egyik indoklása. És ez mind 
rengeteg energia. Gondoljunk csak bele, 
mennyi ércet, és egyéb anyagot kell megmoz-
gatni azért, hogy ezt a sok kamiont le tudjuk 
gyártani, és az autópályákat meg tudjuk 
építeni! Mennyi energia kell ezen anyagok fel- 
és bedolgozásához! Mindezt azért, mert a 
mai jogszabályok nem kedveznek annak, 
hogy azt együk, és azt vegyük fel, amit a 
környékünkön élő mezőgazdászok termel-
nek, és a településünkön működő iparosok 
állítanak elő. Csak halkan jegyzem meg, hogy 
mindeközben a mezőgazdaságot államilag 
segélyezni kell, mert különben tönkre-
megy…
Hát igen, amikor autópályát akarunk, és 
bevásárló központot akarunk, azzal kimond-
juk az igent erre az energiafaló társadalmi 
berendezkedésre is. 

KÖZGONDOLKODÁS...

Megújuló energiával a környezetvédelemért!!!???

termék/származási 
hely/megtett út (km)

őszibarack/Spanyolország/
2000
zöld alma/Olaszország/800
dinnye/Görögország/1100
sárgarépa/Hollandia/1160
zöldpaprika/Marokkó/2700
mazsola/Irán/3000
fokhagyma/Kína/7300
csirkehús/Brazília/12000
szőlő/Olaszország/800
instant leves (instant)/ 
Vietnam/8000
gombakonzerv/Kína/7300
szőlőzselé lekvár/Egyesült 
Államok/7000-10000
gyöngyhagyma konzerv 
/Olaszország/800
fehérboros káposztakonzerv/ 
Németország/700-950
Salátaöntet/Hollandia/1160
chilis bab/Svájc/800
csirkés saláta/ 
Franciaország/1200
rizs/Indonézia/10300
olajos hal/Thaiföld/8200
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Azt gondolom, hogy jogszabályok meg-
változtatásával és egy magasabb tudatossági 
szinten a társadalom jelenlegi energiaigé-
nyeit drasztikusan lehet csökkenteni. Akár 
80%-kal is. Ez a fenti összefüggések láttán 
talán nem tűnik lehetetlennek. Ami jelenleg 
mégis lehetetlenné teszi ezt, az a hatalmas 
üzlet, ami az energiabizniszben van. 
Ez tartja fenn a tudatlanságunkat, mert csak 
így képesek a politikusok és a gazdasági elit 
az extraprofitot zsebre vágni.

De az idők változnak. A természet erőforrá-
sait elhasználjuk, a kőolajat elégetjük. 
A betegségek és a klimatikus problémák a 
mostani elitet is sújtják majd.
A kérdés számunkra az, hogy szükségszerű-
e nekünk megvárnunk azt az időt, amikor a 
társadalom teljesen összeomlik? Vagy van-e 
cselekvési lehetőségünk? A kérdést más-
képpen is felteszem (és ezzel nem a mostani 
politikai helyzetre utalok!): mit kell tennünk 
azért, hogy az összeomlást elkerüljük? 
A válasz nem könnyű, mert akik a társadal-
munkat vezetik, azok gőzerővel dolgoznak 
annak összeomlásán. Mégis tudom, és 
hiszem, hogy van megoldás.

Zalatnay László 

A harmadik kulcs: ez a kulcs magunkban 
keresendő. Vagyis inkább úgy mondom, 
hogy bennünk megvan ez a kulcs, de a média, 
a politikusok és a reklámszakemberek 
igyekeznek olyan fátylakat tenni a szemünk 
elé, hogy ezt a kulcsot ne vegyük észre. Ez 
pedig nem más, mint a szükségleteink 
normális, emberi mértéke. Az életben 
maradáshoz és a céljai eléréséhez minden 
embernek szüksége van sokmindenre. 
De ma már nem tudunk különbséget tenni a 
szükségletek és az igények között. Ha 
megnéznénk azt, hogy mi kell a boldog, jó 
minőségű élethez, akkor lehet, hogy 
kevesebb dologgal is beérnénk. 

És a negyedik kulcs: ez a kulcs nem más, 
mint a rendszerszemlélet. Azaz az előző 
három kulcs összeillesztése. Pl. amíg az olcsó 
áru reményében fenntartjuk a globális 
kereskedelmet, addig a mezőgazdaságot 
segélyezni kell. És a segély fedezéséhez több 
adót kell befizetnünk. És ezért többet kell 
dolgoznunk. Mindeközben a tőke a bevásárló 
központokon keresztül kiszivárog, azaz 
inkább vastag sugárban áramlik ki a 
városainkból, a régiónkból. A kör bezárult.
Azért, hogy egy pici előnyt élvezzünk, 
mondjuk egy áru beszerzésekor, nagyon nagy 
árat fizetünk. Az anyagi terheink növekedé-
sén túl megterheljük a környezetünket, amely 
a jó életminőségünk záloga, elvesszük az időt 
a családunktól. Aztán ha a gyerekünk drogos 
lesz, dolgozhatunk, hogy összeszedjük a 
pénzt a gyógykezelésére.

Nos, elég messze jutottunk az eredeti 
kérdéstől. De ha ezeket a dolgokat nem 
vizsgáljuk felül, akkor teljesen felesleges azon 
gondolkodni, hogy a megújuló energiaforrá-
sok alkalmasak-e energetikai és környezeti 
problémáink megoldására. Ha csak a techno-
lógiai szintet nézzük, akkor természetesen 
tévúton járunk! Ezzel nem azt akarom 
mondani, hogy a megújuló energiaforrások-
nak ne lenne nagyon nagy szerepük a 
jövőben. De a kérdés, hogy ez a jövő milyen 
lesz! Ha a mai rendszert szeretnénk a kőolaj 
elfogyasztása után is fenntartani, akkor a 
megújuló energiaforrások használata már 
jelentősen veszélyeztetni fogja a természet 
működőképességét, hiszen mindent tele kell 
pakolnunk szélkerekekkel, és minden talpa-
latnyi földre szükség lesz a bioüzemanyag 
előállításához. Sajnos már be is indult ez az 
üzlet. De erről legközelebb.

KÖZGONDOLKODÁS...
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Örömmel számolunk be arról, hogy  Egyesü-
letünk újabb “infrastruktúrával” és így újabb 
programmal gyarapodott. 2006. szep-tember 
28-án sikerült aláírnunk az adásvételi 
szerződést, amellyel megvettük Bálintbokor-
ban az első tanyánkat. 

A tanyát a Soros Alapítványtól 2005-ben 
elnyert fejlesztési támogatásból vásároltuk 
meg. Most lázasan tervezünk, és hozzáláttunk 
az egyébként eléggé elhanyagolt épület 
rendbetételéhez. Az első hétvégén mindjárt 
10-12 ember szorgoskodott a ház és környé-
kének rendbetételén.

A tanyával az a célunk, hogy egy gyakorlati 
bemutatóhelyet és képzési központot hozzunk 
létre! 
Terveink szerint lesz itt minden: ökologikus 
építészet bemutató, energiatudatos házfelújí-
tás bemutató, megújuló energiaforrások 
hasznosítása, komposzt árnyékszék, víztisztí-
tás alternatív technológiái, esővíz hasznosítás 
módszerei, ökologikus konyhakerti művelési 
eljárások, organikus gazdálkodási módszerek, 
egészséges táplálkozási szokások bemutatása, 
hulladék megelőzés, komposztálás, kenyér-
készítő kemence építéséről, és működtetéséről 
szóló bemutató, stb.

Nagyon nagy szükségét érezzük annak, hogy 
ne csak az elméletek szintjén foglalkozzunk  
életmódunk megváltoztatásával! Szeretnénk, 
ha ez a tanya valóban a központja lenne! 

Ahol sokan fordulnak meg tanácsért, egy-
egy ötletért, vagy csak azért, mert jó a 
levegő és szép a környezet, és esetleg finom 
kemencében sült kenyeret lehet kóstolni :-)

A tanya jelenleg fejlesztésre vár. A ház 
rendbe hozása után ki kell alakítanunk egy 
oktatási és szállási célokat szolgáló épületet, 
és sok gyakorlati eszközt, gyakorlatban is 
működő berendezést! Természetesen az 
oktatóépület maga is úgy fog megépülni, 
hogy reményeink szerint példaértékű lesz. 
(Szalmabálából, napenergia passzív és aktív 
felhasználásával, stb.)

Szeretnénk ha a tanya fejlesztésének a 
kitalálásában, és a megvalósításban is minél 
több tagunk, és szimpatizánsunk venne 
részt!
Ezért már most kérünk mindenkit, hogy ha 
javaslata, ötlete, esetleg egy kevés munka-
ideje, vagy valami olyan szaktudása, vagy 
eszköze van, ami hasznos lehet a tanya fej-
lesztése során, akkor keressen bennünket!

A Süvi hasábjain továbbra is hírt adunk a 
Bálintbokorban zajló dolgokról! Már csak 
ezért is érdemes bennünket olvasni! 
  
 

Házunk tája

Tanyatulajdonosok lettünk!

Faludy György
*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *   *   *   *   *   *  *   *   *   *   

A tanya vezetése, és a fejlesztési munkák koor-
dinálása Révész Marci feladata. 
A 42/423-818 telefon-számon, vagy  
reveszmarci@freemail.hu e-mail címen hozzá 
lehet fordulni a kérdésekkel, észrevételekkel, 
javasla-tokkal, felajánlásokkal!

1997

Ne bánd, hogy mocskos víz csorog a csapból
s kerted fáin félannyi lett a lomb.
Megérkezett a technokrata aggkor,
a föld elpusztul. Nem segít a gond.

Látod a képet? A föld acélszürke
tikkadt sivatag. Üvöltő szelek 
a tengereket kifújták az űrbe,
helyükön lyukak. Mégse keseregj.

Ne próbálj változtatni vagy civódni.
A romlás már beteljesült. Ezen
nem tudnak változtatni csinálói,
a konszernek hatalmasai sem.

A jelen elfolyt, hanem a jövendő
csupa reménység. Az anyag nagyon
szeret élni. Pár millió esztendő
s kidugja újra zöld fejét a gyom.

Gyuribácsival a Hegyalja Fesztiválon Gyuribácsival a Hegyalja Fesztiválon 
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szemét lett így kézi erővel eltakarítva (kb. 10 
tonna hulladék).

Nekem személy szerint különösen „kedves” 
a Csatorna utcai szemétkupac eltüntetése, 
mert visszatérő-problémás terület és már 
régóta szerettem volna, ha az ott hányódó 
hűtő-maradványok végre a lerakón végzik.
A Kosbor utca mentén főleg üdítős és sörös 
flakonokat, a közeli gyorsétteremben vásá-
rolt kóla-hamburger-sültkrumpli csomago-
lóanyagait, cigisdobozt találtunk.
Tipikusan az a hulladék, amit egy laza 
mozdulattal ki lehet dobni az autó ablakán.

A munka végeztével néhányan úgy döntöt-
tünk, hogy kihasználva a vénasszonyok 
nyara kellemes napsugarait, kimegyünk a 
Sóstói erdőbe és szalonnasütés közben át-
beszéljük a nap eseményeit. Nem gondol-
tuk, hogy kellemes délutáni programter-
vünk is szemétszedéssel indul majd. 
Amikor megérkeztünk a játszótér melletti 
pihenőhelyhez, egy iskoláscsoport éppen 
távozóban volt, valamilyen vetélkedőn 
vettek részt az erdőben. Két zsák szemetet 
szedtünk össze utánuk. A tízórais egység-
csomagban kapott gyümölcslé dobozai, 
szalvéta, csokispapírok hevertek szerteszét 
a fűben mintegy mutatva, merre mozgott a 
csapat. Nem volt képes a pedagógus 
figyelmeztetni a gyerekeket arra, hogy ne 
hagyjanak maguk után szemetet az erdő-
ben? Ezeknek a gyerekeknek a szülei is 
eldobják vajon az utcán a szemetet? 
A sült szalonna és a zsíros kenyér kicsit 
keserűbb lett, mint más alkalmakkor. Nem 
mehettünk elégedetten haza és sajnos a 
hulladék-kommandó következő akciói sem 
maradhatnak el. 

Maya (CsA)

Köszönet mindenkinek, aki ezen a 
napon ott volt és segített nekünk!

Ezt kellene, hogy minden ember megértse 
ahhoz, hogy a közterületeken ne találjunk 
illegálisan lerakott szemetet. A saját háza 
táján az emberek többsége igyekszik 
rendet tartani, általában nem szeretünk 
szemétkupacok között élni. Mégsem 
természetes mindenkinek az, hogy ne 
szemeteljen a közterületeken sem. 
Hiszen az nem senkiföldje, hanem az 
enyém, a Tiéd és az Övé is. 
Amíg ez nem magától értetődő, addig 
hulladék-kommandók kellenek, amelyek a 
szemét tulajdonosát felszólítják a szemét 
összetakarítására, megfelelő ártalmatlanítá-
sára, vagy ha kell, feljelentést tesznek, 
büntetnek.
Addig szemléletformálás kell, célozva 
gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Hátha szép 
lassan az eddig felelőtlen szemetelők is felérik 
ésszel, hogy az erdőszélen lerakott szemét 
nem tűnik el nyomtalanul.
Addig kell a Takarítási Világnap, amikor 
legalább néhány embert meg tudunk érinteni 
és nemcsak az ország néhány szemetes 
helyén, hanem a fejekben is kicsit rendet 
tudunk teremteni. 

Ezen a napon országszerte takarítási akciókat 
szerveznek a civil szervezetek. Az akció 
Ausztráliából indult el, ahol 1985-től szervez-
nek országos nagytakarítási napot.

Nyíregyházán mi is összefogásra kértük 
szeptember 23-án a lakosságot. A Város-
üzemeltetési Kht. és Nyíregyháza MJV 
Polgármesteri Hivatala kezdeményezte a 
nagytakarítást a város néhány különösen 
szemetes helyszínén. Az akció megszervezé-
sében, meghirdetésében kérték az E-misszió 
Egyesület segítségét és ebbe a munkába a 
Közterület Felügyelet is bekapcsolódott. 
A Városüzemeltetési Kht. Mák utcai telep-
helye előtt gyülekezett a csapat, ahonnan 
autóval, kisbuszokkal és biciklikkel jutottak ki 
a szemétszedésben segíteni vágyók a helyszí-
nekre. Kb. 70-en vettek részt az akcióban: a 
meghirdető szervezetek munkatársai, többen 
családostól; Egyesületünk aktivistái; a felhí-
vásra jelentkezett nyíregyházi lakosok (köz-
tük kedves idős bácsi és anyuka gyermeké-
vel), valamint közmunkások. Négy területen 
folyt a takarítás: Csatorna utca, Kosbor utca, 

3SZÁÉV-telep, Tünde utca. Összesen 21 m  

A közterület mindannyiunké és nem senkiföldje!

Szeméthegyen túlSzeméthegyen túl
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A Süvöltő legutóbbi számában megkezdtük 
azoknak a területeknek az ismertetését, amelyek-
nek az Európai Unió az úgynevezett Natura 
2000 hálózat keretében speciális természet-
védelmi oltalmat biztosít. 
Ilyen, európai jelentőségű természetvédelmi 
értékek szűkebb pátriánkban is szép számmal 
találhatóak. Nyíregyháza is több ilyen területtel 
büszkélkedhet. Ezeken a Natura 2000-es terüle-
teken folytat természetvédelmi felméréseket az 
Ifjú Botanikusok Baráti Köre a KVVM „Zöld 
Forrás” pályázatának támogatásával. 
A következő bemutatásra kerülő terület:

A nyíregyházi lõtér
Ezen a néven szerepel a Natura 2000 hálózatban 
a városlakók által leginkább „Simai úti lőtér”, 
esetleg „Alsópázsit” néven ismert terület. 
Ha elhagyjuk a várost Kálmánháza irányában, 
akkor a lakott terület végét jelző tábla után 
hamarosan feltűnnek az út mellett bal kéz felé 
elterülő lankás homokbuckák.
Valaha Nyíregyháza keleti határában egyetlen 
hatalmas egybefüggő legelővonulat húzódott a 
mai reptértől egészen Rozsrétig. A szikes 
legelők, vizenyős rétek, mocsarak magas fekvésű 
buckás homokgyepekkel váltakoztak. Ez utób-
biak egyetlen nagyobb kiterjedésben megmaradt 
darabja a Simai úti lőtér. Megmenekülését 
nagyrészt annak a köszönhette (több más nyírsé-
gi homokgyephez hasonlóan), hogy egészen a 
közelmúltig katonai használatban volt a terület.

A félsivatag
Miért is került fel ez a kopár, első látásra 
talán egyhangú hely az EU „kiemelt 
jelentőségű különleges természet-megőr-
zési területei” listájára? Nem véletlenül: 
hazánk nagy homokvidékei, elsősorban a 
Kiskunság és a Nyírség olyan speciális 
természetföldrajzi adottságokkal bírnak, 
ami Európában unikálisnak tekinthető.
Ezeken a szélsőséges vízgazdálkodású 
futóhomokos területeken (részben az év-
százados, évezredes extenzív emberi 
gazdálkodás közreműködésével) félsiva-
tagi jellegű életközösségek alakultak ki: az 
úgynevezett pannon homokpuszták.
Ezeken a homokgyepeken számos olyan 
növény- és állatfaj él, amelyek csak a 
Kárpát-medencében fordulnak elő.
Emellett több olyan, az ázsiai sztyeppékre 
jellemző fajt is találunk, amelyek hazánk-
ban érik el nyugati elterjedésük határát. 
A nyíregyházi lőtér legjellegzetesebb fajai 
közül például a magyar csenkesz (Festuca 
vaginata) nevű, acélos színezetű fűfaj, 
vagy a bizarr kinézetű sisakos sáska 
(Acrida hungarica) egész Európából 
szinte kizárólag csak a magyarországi 
homokgyepekről ismertek (és a sort még 
hosszan lehetne folytatni...). Sajnos ezek a 
homokpuszták hazánkban erősen megfo-
gyatkoztak, és ez különösen igaz a 
Nyírségre: míg a Kiskunságban a legtöbb 
értékes homokgyep védettségnek örvend, 
addig a Nyírségben védettségük sokáig  
kevés kivétellel megoldatlan volt. A régi 
legelők feltörése, a tájidegen fafajokkal 
történő fásítás ezeknek az élőhelyeknek a 
túlnyomó többségét megsemmisítette.
Pedig ezek a „silány” homoktalajok nem-
igen alkalmasak szántóművelésre, és a 
legszívósabb fafajok sem nagyon bírják 
azokat a körülményeket, ahol valaha a 
páratlan élővilágú homokpuszták díszlet-
tek.

Mikrokozmosz
Ezt a különleges biodiverzitást a nyíregy-
házi lőtéren is megtaláljuk. Csak kicsit 
változtatni kell a megszokott perspektí-
vánkon. Ha lehajolunk a fű közé, elké-
pesztő változatosságú, nyüzsgő világot 
találunk. Ki hinné például, hogy a távolról 

Környezetünk

Európai jelentõségû védett értékek 
...az orrunk elõtt
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nézve egyöntetű pusztaságban csak fűféléből 
legalább huszonöt faj él (köztük olyan 
ritkaságok, mint a magyar csenkesz, az ezüst-
perje, vagy a vékony egércsenkesz)! 
A fűcsomók között pedig apró növény-
különlegességek, mohák, zuzmók, gombák 
(többek között a hazánkban rendkívül ritka, 
védett lemezes pöfeteg) húzzák meg 
magukat. Az évszakok változásával az apró 
növényi ritkaságok változatos színvilágú 
szőnyeget alkotnak: hol a keskenylevelű sás 
barna füzérkéi, hol a hegyi penészvirág 
kékesszürke szőnyegei, hol a veresnadrág 
csenkesz vöröslő pázsitja vonja magára a 
figyelmet.

A homokpuszta rovarvilága is különleges: az 
említett sisakos sáskán kívül több, a homoki 
élőhelyekre specializálódott egyenesszárnyú 
él itt. A „nagyobb testű” állatok közül az 
ürgét kell kiemelni. Ennek a védett állatfajnak 
már csak nagyon kevés élőhelye maradt meg 
a Nyírségben, a Simai úti lőtér az egyik utolsó 
menedéke. 

Természetesen nem hagyhatjuk említés 
nélkül a birkákat sem: hiszen az ember már 
időtlen idők óta hasznosítja ilyen természet-
közeli módon a homokbuckák növényzetét.
A hagyományos legeltetés az élővilág 
változatosságát segíti elő. Egyes foltokban 
erős a legelés, a taposás itt először kiritkul a 
növényzet. Ám ezzel egyidőben a szúrós 
gyomok elszaporodnak, ezért a legelés 
mértéke csökken, így  a birkák trágyájából 
táplálkozva  újra feldúsulhat a növényzet. 
Így minden faj megtalálja a neki megfelelő 
környezetet. 

A homokpusztagyep egy nagyon finoman 
kiegyensúlyozott ökoszisztémát alkot, 
amelyben a lebontást végző apró gombáktól 
a szúrós gyomokon és a zsenge füvön át a 
juhászig mindenkinek megvan a helye és 
szerepe.

A város szemétdombja
Mindennek ellenére a lőtér ma Nyíregy-
háza egyik szégyenfoltja. Nyomdafestéket 
tűrő szavakkal alig leírható polgártársaink 
tonnaszám hordják ide a szemetet. Az utak 
mentét, a felhagyott homokbányákat, a kis-
sé félreesőbb zugokat újra és újra telehord-
ják  nem csupán a szemet bántó lomokkal, 
de gyakran veszélyes hulladékkal is.

Mások motocross pályának tekintik a 
homokbuckást. Nem elég, hogy elképesztő 
zajt csapnak és sívó homokká tapossák 
kerekeikkel a gyepet, de újabban emberma-
gasságú sáncokat és ugratókat is építenek.
Nyilván nem kétkezi munkával, de hát 
ilyenek az úri sportok.

Talán csak az illegális homokbányászat 
mértéke csökkent az elmúlt időben.

Sajnos a természeti örökség nem mindenki 
számára egyforma érték. Valószínűleg a 
terület Natura 2000 hálózatba való felvéte-
lének köszönhető, hogy végül nem válik 
iparterületté, lakóparkká, vagy valami 
hasonlóvá ez a 170 hektáros homokgyep.
De még sokat kell változnia mindannyiunk 
szemléletének ahhoz, hogy méltó módon 
megőrizzük ezt a természeti kincset.

Környezetünk

Dr. Szigetvári Csaba
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Környezeti nevelkedés
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Vége a nyárnak, így Márokpapi táborunk is 
elcsendesedik. A tavaszi és a nyári hónapok 
seregnyi munkával teltek a környezeti nevelés 
program számára. Így kollegámmal (Bandival) 
már március végén kiköltöztünk Márokpapira, 
ahol gyerekeinkkel egy kis színt vittünk a kicsiny 
falu életébe. Az első csoport érkezése megelőzte 
a fák rügyezését, igaz, a természet ilyenkor is sok 
csodát rejt magában. Így a tavaszi csoportok 
találkoztak a kárpáti sáfránnyal, a tavaszi 
tőzikével és a kockás liliommal. De régen volt 
már ez. Azóta a madarak és a békák is 
elcsendesültek, a nyári virágok elhervadtak, 
helyüket a tárnicsok és a kikericsek veszik át. 
Az erdők magukra öltik őszi ruháikat. Sok 
pedagógus a tavaszi erdei iskolát kedveli, de aki 
rendszeresen járja a természetet, az tudja igazán, 
hogy milyen szép hangulata van szeptember és 
október havának.
Nagy öröm volt számunkra, hogy egyre több 
oktatási intézmény tartja fontosnak a környezeti 
nevelést és a tanév során áldoz arra öt napot, 
hogy diákjai tapasztalati úton ismerjék meg a 
természetet. A közel 5 hónap alatt csaknem 500 
tanuló vett részt terepi környezeti nevelési 
programon. Erdei iskolánkban az épp gyermek-
ek mellett Karcag speciális iskolájából is érkeztek 
diákok, kiknek önerejükből nem lett volna 
lehetőség eljutni ilyen helyre. A csoportok nagy 
része a megyéből érkezett (Baktalórántháza, 
Eperjeske, Kisvárda, Nyírbogdány, Nyíregyháza, 
Nyírtass, Oros), de rendszeres visszatérő csopor-
tunk a hajdúnánási iskola is.
Voltak intézmények, ahonnan csak egy-két napot 
tölthettek a természetben a gyerekek, őket terepi 
vezetésünkkel segítettük. 
Táborainkba egyénileg érkeztek a kikapcsolódni 
vágyó kis természetbúvárok.
Kalandtáborunk új élményeket nyújtott régi 
barátainknak, igaz nem csak ezen a héten élhettek 
át kalandokat a gyerekek. Kerékpáros tábo-
runkban biciklik számára alig járható új utakat 
fedeztünk fel, és a résztvevők kipróbálhatták, 
mire képesek járműveik. 

Visszatekintés a táborokra 
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Néhány idézet a tábori emlékkönyvbõl: 

„Ez a tábor mindenkinek felejthetetlen élményeket adott. 
Köszönöm a tanároknak, a táborvezetőknek és a 

természetnek ezt a csodás hetet!
Jó volt, remélem, még újra látjuk egymást!!!”

Mező Fruzsina - Kék

„Köszönjük, hogy itt lehettünk.
Köszönjük, hogy Szőke Zsuzsa és Varga András 
elvarázsolt bennünket sok-sok érdekes, új ismerettel!
Ígérjük, hogy a mai naptól más szemmel nézünk minden 
élőlényt!” 
Sok-sok szeretettel: Nyíregyházi Arany János 
Gimnázium és Ált.Isk. 4.C osztálya és a tanító nénik 
Vattamány Gusztávné és Berki Ildikó

„Majréval vagy a nélkül?-de szuper a tábor.”

„Nagyon jól éreztem magam itt, remélem máskor is itt 
lehetek!”

„Nagyon jó volt ez a tábor, reméljük jövőre is el tudunk 
jönni, de nem a biciklisbe, mert nagy fájdalmakkal 

küzdöttünk az alsó tájakon.” /az ülőgumók/

„A tábor tök jó volt és láttunk UFÓ-kat. Még Szőke 
Zsuzsa is beijedt :-)”

„Üzenem az utókornak, nagyon vigyázzanak az 
éjszakai túrákkal! 

REJTELMES HELY EZ!!!”

„Nagyon jól éreztem magam a táborban és örülök, hogy 
ennyi új embert megismerhettem. A túrák nagyon jók 
voltak és hasznosak és a kézműves foglalkozások még 
érdekesebbé tették az egészet. A legizgalmasabb az 
éjszakai túra volt, mindenkinek üzenem, hogy ha 
éjszakai túrára megy, óvatosan járja a környéket, mert 
furcsa dolgok történnek néha erre. Ez volt az eddigi 
legjobb tábor életemben, amit köszönök azoknak 
akikkel együtt tölthettem ezt az egy hetet!” Kolocsán 
Tünde

„Érkezéstől fogva végig esős idő volt, de hála Eszternek, 
Zsuzsa néninek és Bandi bácsinak, így is nagyon 

élvezetes volt a hetünk. Nagyon megszerettük a falut és 
a helyieket. Saját kedvencünkként neveltük a két 

kecskét és az öt nyulat. A kézműves foglalkozásokon 
sok emléktárgyat készíthettünk, amivel még felejthetet-

lenebbé vált számunkra Márokpapi és az itt töltött idő. 
A túrákon - amik elég vizesek voltak - sok új dolgot 

tanultunk meg, akárcsak az esti diavetítéskor...”
 A Hajdúnánási Barcsa János Iskola 6. évfolyama

Jövőbeni tervünk, hogy tovább fejlesszük bázis-
helyünket. Így ősszel nagy építkezésbe kezdünk. 
Vizesblokkal és egy nagyszobával kívánjuk 
bővíteni faluvégi házunkat. Ehhez szívesen 
fogadjuk barátaink anyagi és tárgyi segítségét. 
Aki pedig részt kíván venni egy hagyományőrző 
házépítésen, esetleg ki akarja próbálni a 
kerítésfonás rejtelmeit, azokat szívesen látjuk 
köreinkben.

Szőke Zsuzsa



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

Nyitva tartás: 
Hétfõ, péntek: 8:00-14:00
Kedd-csütörtök: 8:00-16:00

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *   *   *   *   *   * 
              ZÖLDÖVEZET 

              KÖRNYEZETBARÁT TERMÉKEK BOLTJA

Termékeink:
-  növényi alapú, állatkísérletmentes kozmetikumok: samponok, 
tusfürdők, arckrémek, testápolók, szappanok, kéz- és lábápolók, 
fürdő- és masszázsolajok, fogporok
- környezetbarát tisztítószerek: mosogatószer, mosószóda, bórax, 
szódabikarbóna, súrolópor, wc-olaj, háztartási étolajderítő, kamillás 
kézmosópor
- ultramaggal ellátott, mosható nadrágpelenka; lebomló biofóliás 
nadrágpelenka
- újrapapírból készült borítékok, fénymásoló- és nyomtatópapír
- fatollak, töltőceruzák, asztali ceruzatartók, fényképkeret, 
csúszásgátló, madáretető
- fajátékok, kesztyűbábok, fa és papír kirakók, környezetvédelmi 
társasjátékok
- környezetvédelemről, természetvédelemről, környezeti nevelésről 
szóló folyóiratok, könyvek, oktatóanyagok, kifestők, egyéb 
kiadványok
Az Egyesület honlapján (www.e-misszio.hu) folyamatosan frissítjük 
a Zöldövezet boltban található termékek listáját, így az érdeklődők 
mindig naprakészen informálódhatnak a régi és új árucikkekről.

AKTUÁLIS

"SALÁTA" hírlevél 
- Zöld tippek zöldülõ iskoláknak 
A Hulladék Munkaszövetség, melynek az E-misszió Egyesület is tagja, 1995 óta foglalkozik 
környezeti neveléssel. 
A „SALÁTA” nevű hírlevelüket pedagógusoknak szánják. Havonta egy alkalommal egy 
összeállítást küldenek az érdeklődőknek arról, milyen - a környezeti nevelésben haszonnal 
forgatható - újdonságok jelentek meg a zöld szervezetek berkein belül. 
„Munkánk során többször találtuk szembe magunkat azzal az alapvető problémával, hogy a hazai 
környezetvédő szervezetek köreiben készült oktatási anyagok, programok, kiadványok híre esetenként 
komolyabb nehézségek árán, ritkán vagy csak időszakosan jutnak el a megfelelő célcsoporthoz, azaz 
Önökhöz. Ebből kiindulva programot indítottunk, melynek célja, hogy más szervezetekhez hasonlóan mi is 
megpróbáljunk hatékony hírcsatornát kiépíteni a környezeti neveléssel foglalkozó vagy az iránt érdeklődő 
pedagógusok felé. Hírt adunk új kiadványokról, oktatócsomagokról, -filmekről, -
központokról, diákok és iskolák számára kiírt pályázati lehetőségekről illetve nekik 
szánt (az iskola által igényelhető) előadásokról, rendezvényekről és egyéb lehetőségekről. 

A korábbi „Saláta” számok letölthető változatban megtalálhatók a www.humusz.hu/salata 
weboldalon. Véleményeiket, kérdéseiket, felvetéseiket a Saláta szerkesztője, Lugosi Beáta 
várja. Postacím: 1111 Budapest, Saru u. 11. - Telefon: 06-1/386-2648 - Drótposta cím: 
bea@humusz.hu 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   
Segítsd a munkánkat! 

Légy a tagunk!
Ha szeretnél csatlakozni, 

keresd az E-misszió Egyesület tagkoordinátorát az irodában!
      4400 Nyíregyháza,  Szabolcs u. 6.  -  Tel: (42) 423-818

Környezeti 
Tanácsadó 
Iroda

Környezeti 
Tanácsadó 
Iroda
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2007 tavaszától ismét várjuk 
megújult erdei iskolánkba az 

általános és középiskolás 
csoportokat. 

Az 5 nap programmal, 
szállással, étkezéssel: 

14.800 Ft/fő. 
Őszi szezonban 

14.000 Ft/fő
Visszajáró csoportoknak 
500 Ft/fő kedvezményt 
biztosítunk. A szervező 

pedagógusok további 
kedvezményekben 

részesülnek.

Erdei
iskola



Köszönjük az elmúlt 20 évet tagjainknak, 
aktivistáinknak, nevelõinknek, támogatóinknak, 

partnereinknek!

Köszönjük az elmúlt 20 évet tagjainknak, 
aktivistáinknak, nevelõinknek, támogatóinknak, 

partnereinknek!




