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TARTALOM

Kedves Olvasó!
A környezetvédelem igen fontos a 
kormányzat számára. Ezt a furcsa 
megállapítást teheti a felszínes megfigyelő a 
jövő évtől érvényes pályázati előirányzato-
kat vizsgálva. A második Nemzeti 
Fejlesztési Tervben (NFT) ugyanis 1500 
milliárd forintot irányoznak elő környezet-
védelmi célokra. Úgy tűnik, a környezet-
védők győztek, de van-e okunk valódi 
örömre? 
Nem kell a számok mélyére nézni, ha csak a 
napi eseményeket figyeljük, láthatjuk, hogy 
a környezet ügye mégiscsak vesztésre áll. 
A kormányzat a vasútvonalak felszámolá-
sán dolgozik. A környezetvédelmi hatósá-
gokat és nemzeti parkokat jelentős 
létszámleépítések érintik a Gyurcsány 
csomag eredményeként. Már-már kérdéses, 
hogy maradnak-e jövőre a Nemzeti Parkok, 
az őrségi biztosan megszűnik. Kimaradt a 
Környezetvédelmi Minisztérium jövő évi 
költségvetéséből a környezetvédelmi civil 
szervezetek támogatásának forrása. És ha 
mindezek után még mindig az NFT-vel 
bíztatnánk magunkat, érdemes a számok 
mögé nézni. A tervek szerint a környezet és 
energia operatív program, szinte egésze 
nagyberuházásokra megy el.
Hulladéklerakók, szennyvízcsatornák és 
szennyvíztisztítók épülhetnek. A nagyberu-
házások környezeti hatása elég sok esetben 
megkérdőjelezhető. Biztos-e, hogy ezeket a 
terveket valódi környezeti érzékenység 
motiválja? Hiszen ezek a beruházások a 
szemléletformálás nélkül nem sokat érnek.
Ehhez működő civil szervezetek szüksége-
sek. A beruházásokat üzemeltetni kell. Az 
üzemeltetés költségei a lakosságra marad-
nak, például emelkedő szemétszállítási díjak 
formájában. Elképzelhető, hogy a drágább 
díjak az illegális szemétlerakást erősítik. Az 
illegális lerakókat pedig az erős környezet-
védelmi hatóságok tudnák felszámoltatni. 
Valójában a teljes kormányzati magatartás-
ból látható, hogy a fenntartható fejlődés 
nem sokat számít. A környezetvédelem 
azért lehet a közlekedéssel együtt a 
legnagyobb falat a fejlesztési tervben, mert 
itt lehet a legnagyobb beruházásokat végre-
hajtani. És ahol nagy beruházások vannak, 
ott a beruházók, az alvállalkozók, a 
politikusok elég jól járnak.  

Priksz Gábor

www.buynothingchristmas.org
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Kiskarácsony - nagyharácsonyKiskarácsony - nagyharácsony

A Karácsony alapvetően a téli napforduló 
hagyományaira épülő vallási és világi 
megemlékezés. 
A Karácsony és a megelőző adventi időszak 
ünnepi eszközei nagyrészt a fény közeled-
tével az év megújulásával függnek össze és 
szerepet kapnak az örök életre utaló motí-
vumok is. Ez utóbbit már az ókori rómaiak 
is az újévkor egymásnak ajándékozott 
zöldellő ágakkal jelképezték. 

A kerek év, a végtelenség és az örök élet 
szimbóluma a kör, amely a kelta, a germán, 
de az Európán kívüli kultúrkörökben is már 
jóval a kereszténység előtt felbukkant fes-
tett, faragott, épített vagy akár vesszőkből, 
indákból, tollakból készített mandalák 
formájában. Ez a XVIII. században, mint 
adventi koszorú tért vissza először 24, 
később 4 gyertyával. 

A fenyőfa állítása újkeletű szokás. Német-
országból indult útjára a XVIII. században, 
hozzánk osztrák közvetítéssel jutott el az 
arisztokrácia kezdeményezésére, a reform-
kor kezdetén. A XIX. századra a jómódú 
nemesi réteg átvette ezt a szokást, s 
valamikor a XX. század elejére terjed el 
országosan. A század végére már annyira 
gyakori, hogy csak nagy kiterjedésű 
fenyőültetvények tudják kielégíteni az 
ünnepi vágott fenyő igényeket. 

A magyar néprajzi adatok közt is sok olyan 
utalást találhatunk, amely arról tanúskodik, 
hogy eleink a megújulást, az örök életet 
szintén fához, jelképesen faághoz kötötték. 
A Borbála napján, dec. 4.-én vízbe rakott, 
karácsonyig hajtatott ág ennek továbbélése. 

Az angolszász és a skandináv országok 
továbbvitték a pogány hagyományokat. Ma 
is használt karácsonyi eszközük a tiszafa, a 
magyal és a fagyöngy, mely utóbbi a viking 
mitológia szerint Frigg istennő nagylelkű-
ségének és a megbocsátásnak állít emléket. 

A Hulladék Munkaszövetség (HuMuSz) 
véleménye...

...a vágott fenyőről: 
Pazarlás csak azért nevelni, kivágni és 
szállítani fenyőket, hogy két hétig lakásunkat 
díszítsék. Az Ünnep után Budapesten a fák 
jelentős része hulladékégetőbe kerül. 

...a műfenyőről: 
Sokak számára megfelelőnek tűnhet a 
műfenyő. Szerintünk azonban - ha van rá 
mód - ezt kerülni kell egyrészt azért, „mert ez 
műanyag!”, másrészt pedig a legtöbb olcsó 
változat hamar tönkremegy (szemétre kerül) 
és pár évente újat kell venni. 

...a visszaváltható gyökeres fenyőről: 
Egy fokkal jobb megoldás, mint a vágott 
fenyő. A kis csemeték számára azonban a mi 
karácsonyozásunk nagy trauma és életben 
maradási esélyük - szakszerűtlen kezelés 
esetén - minden igyekezetünk ellenére kicsi. 

Lehet fenyőfa nélkül ünnepelni? 
Legyen a fenyő vágott vagy gyökeres, 
meggyőződésünk, hogy meghitt, békés 
Karácsonyunk lehet fa nélkül is. A Hulladék 
Munkaszövetség internetes oldalain találha-
tunk remek ötleteket arra, hogyan lehet a fát, 
fenyőt jelképesen megjeleníteni az Ünnep 
során. 

http://www.humusz.hu/hirek/1050

Ötleteiket várjuk!
HuMuSz

Karácsonyi hagyományaink



„Egyetlen probléma sem oldható meg abban a 
szemléletben, amiben az létrejött”

Albert Einstein

A minap figyeltem fel egy érdekes 
jelenségre. Egy környezetvédelemre 
felhívó képsorozatot láttam, ami azt 
ábrázolta, hogy a bolygó számos „sebből 
vérzik”. A képsorozat végén pedig egy 
felhívás: „Vigyázzunk rá!”

Hirtelen arra gondoltam, hogy talán minden 
jobb érzésű ember vigyázni szeretne a bolygóra, 
ezért egyre népszerűbbek a környezettudatos 
magatartásformák. Egyre többen figyelnek 
oda, hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot, és 
lekapcsolják a lámpát, ha már kijöttek a 
szobából.

Ez a környezetvédő szemlélet számos ország 
jogi szabályozásában megfigyelhető. Az EU-
ban egyre keményebb környezeti szabályoknak 
kell megfelelniük pl. a termelőknek. 

De! És az a fránya de...
Akkor miért van az mégis, hogy
- az üvegházhatású gázok kibocsátása nem 

csökken?
- a fosszilis energiahordozókból egyre többet 

fogyasztunk?
- nő az összes „megtermelt” hulladék mennyi-

sége? 
Van itt egy ellentmondás: egyre jobban 
figyelünk a környezetünkre, de egyre nagyobb 
pácba is kerülünk!

Sok válasz adható ezzel az ellentmondással 
kapcsolatban. Csak a folyamatokat kell 
megértenünk, amelyek egy-egy jelenség, vagy 
magatartásforma hátterében zajlanak: 

1) Az energiahatékonyság fokozódása azt 
eredményezte, hogy egy-egy termék ára 
olcsóbb lett, mert kevesebb energiaköltség 
merül fel a termék előállítása során. Ez a 
fogyasztásra pozitívan hat vissza. Azaz lehet, 
hogy háztartási gépeink kevesebb energiát 
fogyasztanak, mint korábbi elődeik, viszont 
egyre több van belőlük, és egyre többet is 
használjuk azokat.

2) A termelés feltételeinek szigorítása azt is 
eredményezi, hogy az árutermelés a 
harmadik világba, az Unión kívüli 
országokba és Kínába kerül át. Mivel itt 
kisebbek a munkabérek, illetve a környe-
zeti szabályzók sem olyan szigorúak, 
ennek az eredménye, hogy egy-egy termék 
előállítása nagyobb környezeti terhet ró a 
bolygóra, és megjelenik a szállítás igénye is. 
Ami újabb energia felhasználását igényli. A 
jogi szabályozás tehát pont az ellenkező 
hatást váltja ki globális értelemben, mint 
amit helyi szinten elért. Azaz egy 
szigorodó környezeti szabályozás valóban 
csökkentheti a helyi kibocsátásokat, de 
globálisan növeli azokat, mivel a társa-
dalom árutermelő és fogyasztási rendszere 
kibújik a szabályozás alól. 

3) Sokszor azt látjuk, hogy a környezet-
tudatos magatartásformák a tüneti kezelés 
ékes példái:
A mostanában olyan sok pénzt kapó 
hulladékkezelő rendszerek helyi (települé-
si) szinten valóban eltüntetik a hulladék 
problémáját. De ha a dolgokat folyamatá-
ban szemléljük, akkor látjuk, hogy a 
hulladékkezelő rendszerek csak a megter-
melt hulladékkal foglalkoznak. Mindezt 
úgy, hogy a probléma kezeléséhez rengeteg 
energiát használnak fel. Ez növeli hulla-
déktermelésünk környezetre eső nyomá-
sát. Ugyanannyi hulladékot (vagy még 
többet) fogunk ezután is termelni, ami 
rengeteg energia- és anyagfelhasználást 
jelent. Ezt a sok hulladékot pedig szállítani 
és kezelni fogjuk, ami pl. a szállítási energia 
által kibocsátott légszennyezés miatt 
további terhet jelent a környezetre. Ez a 
tüneti kezelés receptje: ha baj van, akkor ne 
a baj kiváltó tényezőjével foglalkozz, 
hanem tüntesd el a tünetet! Csakhogy a 
tünet eltüntetésével a kiváltó tényezők még 
nem szűnnek meg. Azok állandóan 
termelik azt, amit mindenáron el akarunk 
tüntetni. Nyelvünk sokat segít abban, hogy 
megértsük, miről is van szó a tüneti kezelés 
tekintetében. 

Ellentmondások örvénye!

KÖZGONDOLKODÁS...
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KÖZGONDOLKODÁS

Süv töl õ

A TÜNET szóban benne van, hogy valami 
fel-TŰNIK. Azaz valamilyen háttérben 
zajló folyamat megmutatkozik előttünk. 
Talán pofon egyszerű lenne azt is belátnunk, 
hogy a tünet megszüntetése nem jelenti az 
azt kiváltó okok megszüntetését. Valamiért 
ezt mégsem tudjuk megtenni.

Visszatérve a felvetett problémára. Nem 
szeretném, ha a cikkből bárki azt olvasná ki, 
hogy a környezettudatos magatartás-
formákra nincs szükség. Épp ellenkezőleg! 
Az az életmód, ami kevés energia- és 
nyersanyag-felhasználással valósítja meg 
szükségleteink kielégítését, egy olyan alap, 
ami nélkül nem sok esélyünk van társadal-
munk fennmaradására. Ez a szemlélet 
szükséges, de nem elégséges feltétele annak, 
hogy a környezetünkben jelentkező gondo-
kon úrrá legyünk.

A mottóként választott idézet talán megadja 
a másik feltételt is. Ezt a mondást a környe-
zeti problémák esetében én így fordítom le: 
a környezetvédelmi problémákat nem lehet 
megoldani abban a szemléletben, amiben 
azok létrejönnek.
A rendszerelméletet tanulmányozva azt is 
megállapíthatjuk, hogy a problémák meg-
jelenése mögött nem egyetlen ok áll. Tehát, 
ha a problémák okait keressük, akkor 
bizonyára nem egy okot találunk.

A fenti két megállapítás eléggé bonyolult 
feladatot állít elénk. Feltehetjük a kérdést: 
milyen a mai szemléletünk, ami ezeket a 
problémákat termeli? Hogyan lehet a saját 
paradigmáinkon túllépni? Ha nem lehet 
megoldani a mostani problémákat abban a 
szemléletben, amiben létrejöttek, akkor 
milyen szemléletben lehet megoldani 
azokat? Mik azok az okok, amelyek a 
környezeti problémákat termelik? Esetleg 
más társadalmi problémákat is ezek az okok 
teremtenek? Azok is csak tünetei egy 
társadalom működési módjának?

Azt hiszem, elég nehéz kérdések ezek. Egy 
cikk nem is vállalkozhat arra, hogy 
mindegyikre kimerítő választ adjon. A köz-
gondolkodás sorozat következő részeiben 
megpróbálok szemelvényeket adni ahhoz, 
hogy közösen megtalálhassuk a válaszokat. 
Szeretném hangsúlyozni, hogy a válaszokat 
közösen kell megtalálnunk. Ez a problémák 
jellegéből is következik. Globális problé-
mákra nem adhatók csak helyi és egyéni 
válaszok. Azokat nekünk együtt kell kialakí-
tanunk. A helyi válaszok csak a szakadék 
közepéig visznek el bennünket. Innen ki kell 
építeni a globális válaszok rendszerét!

Lehet, hogy a közös válaszadás folyamatá-
ban fel kell adnunk sok eddigi hitünket! 
Lehet, hogy a megoldás azt kéri majd tőlünk, 
hogy ismerjük meg legalább a rendszerek 
alapvető törvényszerűségeit! Lehet, hogy 
meg kell majd néznünk, most egyáltalán van-
e valamilyen eszköz a kezünkben, ami 
lehetővé teszi a közös megoldás keresését. 

Zalatnay László
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Lépjen fel Ön is a génmanipuláció-mentes övezetek 
létrehozásáért! - 3. rész

Génmanipuláció-mentes Magyarországot!Génmanipuláció-mentes Magyarországot!

Aggasztó kísérleti eredmények
A szakirodalomban eddig nagyon kevés 
független vizsgálat eredménye jelent meg, 
amelyek a génmódosított élelmiszerek 
fogyasztásának egészségügyi hatásait mutat-
nák be, bár az elmúlt években találkozhattunk 
néhány aggodalomra okot adó tudományos 
közleménnyel. 
– A génmódosított paradicsommal (FlavrSavr) 

etetett 20 nőstény patkányon végzett 
szövettani vizsgálatok szerint hét állat 
gyomrában súlyos elváltozásokat találtak, 
melyek embereknél akár gyomorvérzéshez 
is vezethetnek. A kísérlet során a génmódo-
sított paradicsommal táplált 40 patkányból 
hét elpusztult, s ezt semmivel sem tudták 
megindokolni.

– Pusztai Árpád vezetésével a skóciai Rowett 
Intézet kutató által végzett kísérletek azt mu-
tatták, hogy a génmódosított burgonyával 
etetett patkányok belső szerveiben súlyos 
elváltozásokat tapasztaltak, amelyek akár 
vastagbélrák kifejlődéséhez is vezethetnek.

– Az ausztrál nemzeti kutatóközpont kutatói 
arról számoltak be, hogy a génmódosított 
borsóval táplált egereknél allergia kialaku-
lását és tüdőkárosodást tapasztaltak. 

– Olasz kutatók kimutatták, hogy a génmódo-
sított szója megváltoztatja az egerek májá-
nak és hasnyálmirigyének anyagcseréjét; 
japán kutatók vizsgálataiból pedig az derült 
ki, hogy a génmódosított szója visszatartja 
az állatok növekedését.

– Az Orosz Tudományos Akadémia kutatói-
nak kísérlete pedig azt igazolta, hogy a 
génmódosított táplálék az utódok életképes-
ségére is negatív hatással van: a génmódosí-
tott szójával táplált patkányok utódainál 
nyolcszor nagyobb volt a halálozási arány 
mint a kontroll csoportnál. 

– A Monsanto által a német hatóságokhoz 
benyújtott tanulmány szerint a MON863 jelű 
génmódosí tott  kukor icával  táplá l t  
patkányoknál veseproblémák mutatkoztak, 
nőtt a fehérvérsejtek és csökkent az érett 
vörösvértestek száma, ami kóros immun-
rendszeri elváltozásra utal.

– Újabb kutatások azt mutatják, hogy a Cry1A 
nevű toxin, aminek a génjét több Bt-
növénybe is átvitték, azon kívül, hogy 
allergiát okoz, a vele együtt a szervezetbe 
kerülő más anyagokkal szembeni allergia 
kialakulását elősegíti (adjuváns). 

Ökológiai hatások
– Magyar kutatók eredményei szerint a MON 

810 kukoricában a termesztési időszak során 
folyamatosan termelődik a rovarölő hatású Bt-
toxin, s a kukorica betakarítása után a termő-
területen még egy év múlva is kimutatható a 
talajban.  Méréseik szerint a növényvédelmi 
alkalmazásra engedélyezett Bt-toxin tartalmú 
készítményhez képes a génmódosított MON 
810  kukorica hektáronként 15.003.500-ször 
több toxint termel. E toxinmennyiségnek 
csupán egy része bomlik el a termesztési 
időszak során. A jelentős maradék a tarlóma-
radványban a talajokba kerül, ahol a talajéletet 
befolyásolhatja.

– Szintén magyar kutatók mutatták ki, hogy a 

MON 810 génmódosított kukoricára az aszal-

ványmolyon már néhány nemzedék után 

kialakul a rovarölő hatású méreggel szembeni 

rezisztencia, s ez a képesség öröklődik. Ennek 

az a veszélye, hogy szaporodni fog azoknak a 

rovarnépességeknek a száma, amelyeken a 

biológiai növényvédelemben szinte egyedüli-

ként használatos Bacillus thuringiensis készítmé-

nyek nem lesznek használhatók. 

A génmódosított növények termesztése követ-

keztében bt-toxinnal szembeni rezisztencia 

kialakulását külföldi kutatók is kimutatták. 

– Hazai vizsgálatok szerint Bt-kukorica környe-

zetében a gyomokra ülepedő pollenmeny-

nyiségben a Bt-toxin veszélyeztetheti a védett 

lepkék kelő hernyóit. A nappali pávaszem 

hernyói rendkívül érzékenynek bizonyultak a 

Bt-toxinnal szemben. A nappali pávaszem kelő 

hernyóinak közel ötöde pusztulhat el ebben a 

sávban. A MON810 génmódosított kukorica 

kiterjedt termesztése esetén a védett nappali 

pávaszem és az atalanta lepke kiszorulhat 

kukoricatermesztő övezeteinkből. 

– Pusztai professzorék a skóciai Rowett Inté-

zetben végzett kísérleteikben azt tapasztalták, 

hogy a génmódosított GNA-burgonya a kárte-

vőkön kívül a hasznos rovarokat is károsította, 

pl. a levéltetvet fogyasztó katicabogarat.

– Brit szántóföldi kísérletek eredménye szerint 

génmódosított repcéből a gyomirtószer-

rezisztenciáért felelős gén keresztbeporzással 

átkerült a vadrepcébe is. Kanadában a vadrepce 

három különböző vállalat gyomirtó szerével 

szemben is ellenállóvá vált.

„A génmódosított növények 
forgalmazását csak akkor 

szabad megengedni, ha azok 
minden szempontból 

biztonságosnak tekinthetők.” 
(Pusztai Árpád, biokémikus)



7 
Süv töl õ

Kiszabadult az ellenőrzés alól
Az elmúlt évek botrányai mutatják, hogy a 
biotechnológiai ipar kiszabadult az ellenőrzés 
alól. 2001 őszén az Egyesült Államok üzle-
teiben több kukorica tartalmú élelmiszerben 
(chipsek, tortillák) találtak az Aventis cég (ma 
már a Bayer leányvállalata) Starlink márkanevű 
génmódosított kukoricájából, amely emberi 
fogyasztásra nem volt engedélyezve. Az eset 
kapcsán mintegy háromszáz fajta élelmiszert 
kellett visszavonni a boltok polcairól. Az 
amerikai élelmiszer-cégeket többszáz millió 
dollár kár érte.  

2000 májusában az egyik, MONSANTO által már 
hét éve forgalmazott génmódosított szója 
változatról derült ki érdekes dolog. A vállalat 
úgy tudta, hogy csak a glyphosate gyomirtó-
szerrel szembeni rezisztencia génjét vitték át a 
szójába. A vállalat is nagyon meglepődött, 
amikor kiderült, hogy véletlenül még két másik 
génszakasz is átkerült a szója genomjába.

2005 tavaszán derült ki, hogy a svájci székhelyű 
Syngenta cég az Egyesült Államokban 
tévedésből négy éven keresztül termesztett és 
forgalmazott tizenötezer hektáron egy olyan 
génmódosított kukorica fajtát (Bt10), amelyet 
sehol a világon nem engedélyeztek. Az illegális 
kukoricafajtából ezer tonnát Európába is 
behoztak. 
Az esetet súlyosbítja, hogy a Bt10-es kukorica 
egy vagy több ampicillin-rezisztenca jelzőgént 
tartalmaz. Az ampicillint antibiotikumként 
széles körben használják a gyógyászatban. A 
Bt10-es kukorica bejutása az emberi szerve-
zete komoly problémákat okozhat, hiszen ha 
kialakul az antibiotikummal szembeni 
ellenállóság, akkor a szer hatástalanná válhat. 
Emiatt az antibiotikum-rezisztencia jelzőgén 
használatát nem is engedélyezik az Európai 
Unióban.

Megbízhatunk-e a biotechnológiai cégekben, ha 
maguk sem tudják ellenőrzésük alatt tartani a 

génmódosított növények használatát?

Rákényszerítik Európára a génmani-
pulált élelmiszereket.
Az Európai Unió 1998 óta éveken át nem adott 
ki engedélyt újabb génmódosított fajták 
forgalmazására ('de facto' génmoratórium volt 
érvényben). A biotechnológiai cégek 
érdekében azonban az Egyesült Államok a 
Kereskedelmi Világszervezeten (WTO) 
keresztül próbálta rákényszeríteni az EU-t a 
moratórium feloldására. A WTO-n keresztüli 
nyomás hatására az Európai Bizottság  a 
tagágállamok akarata ellenére - 2004-től 

engedélyezte jó néhány génmódosított termék 
egy génmódosított csemegekukorica fajta 
(Bt11) forgalmazását, valamint egy másik 
kukorica fajta takarmányozási célú forgalmazását. 
Ezenfelül engedélyezték a Monsanto MON-
810-es kukoricájából származó 1731 génmódo-
sított fajta termesztését. Magyarország azonban az 
idén 2005. januárjában átmenetileg megtiltotta 
ezen fajták termesztését (sajnos az ebből készült 
élelmiszerek forgalmazását nem). Az Európai 
Bizottság, az Egyesült Államok és a biotech-
nológiai cégek részéről ugyanakkor nagy a 
nyomás a kormányra, hogy oldja fel ezt az 
átmeneti tilalmat.

Mire figyeljünk vásárláskor?
A feldolgozott élelmiszerekben ma már egyre 
több szójából, kukoricából vagy repcéből 
származó alapanyag (szójalecitin, glükózszirup, 
repceolaj, stb.) található. Az Egyesült Államok-
ban, Kanadában, Argentínában, valamint 
Romániában hatalmas területeken termeszte-
nek génmódosított szóját, kukoricát és repcét. 
Ezért javasolt, hogy kerüljük az olyan 
élelmiszereket, amelyekben ezekből az orszá-
gokból származó szója, kukorica vagy repce 
eredetű összetevő található. 
Mivel hazánkban hivatalosan még nem lehet 
génmódosított növényeket termeszteni, ezért 
kizárólag hazai alapanyagokból készült 
élelmiszerek fogyasztását ajánljuk. Részesítsük 
előnyben azon cégek termékeit, akik garantál-
ják, hogy az általuk gyártott élelmiszerek nem 
tartalmaznak génmódosított összetevőt. 
Vásároljunk a hazai termelőtől, akit ismerünk, 
megbízunk benne!
Figyeljük a címkét! Az európai jogszabályok 
szerint ugyanis, ha egy élelmiszerben génmódo-
sított összetevő van, akkor azt a csomagoláson 
jelölni kell. Hazai tapasztalatok alapján azonban 
ebben nem bízhatunk meg teljesen. Az idei 
évben több olyan húskonzervet is találtak a 
boltok polcain, amelyek határérték feletti 
génmódosított szóját tartalmaztak, ez mégsem 
volt jelölve a címkén. 
Aki biztosra akar menni, annak az ökológiai 
termesztésű, tanúsított (bio) élelmiszereket 
ajánljuk, mert azok egyáltalán nem tartalmaz-
hatnak génmódosított összetevőt. 

Fidusz

Ajánlott irodalom: Pusztai Árpád - Bardócz Zsuzsa: 
A genteikailag módosított élelmiszerek biztonsága

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

Génmanipuláció-mentes Magyarországot!Génmanipuláció-mentes Magyarországot!
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Összefoglaló a 
VIII. Barabási Madárvonulás-kutató és Gyûrûzõ Táborról

Házunk tája - Természetvédelem

Mint ahogy lenni szokott, idén is augusztus 
1-jén kezdődött a barabási gyűrűző Tábor a 
Kaszonyi-hegyen. A megelőző néhány napon 
is keményen folyt a munka, hiszen a kezdésre 
mindennek készen kellett állnia. Néhány lelkes 
önkéntes takarított, a hálótartó stanglikat 
festette-lakkozta, megtisztította a hálók helyét 
stb. Végülis július 31-re már állt a 40 háló és 
indulhatott a tábor.

Sajnos az első 2 hétben az időjárás nem 
nekünk kedvezett, volt olyan, hogy mindenki 
elázott naponta kétszer, hiszen szakadó 
esőben a hálókat össze kell húzni...ennek 
köszönhetően a madárfogás sem volt olyan 
bőséges, mint amilyennek reméltünk. Telt az 
idő, és ahogy a nyár őszbe fordult, úgy nőtt a 
fogott madarak mennyisége és csökkent a 
segítőké... Míg augusztusban néha 10 ember 
jutott heti 100-200 madárra, az iskolakezdés 
után volt, hogy 2 ember birkózott meg heti 4-
500 madárral. Bár a madarak száma kicsivel 
ugyan, de az átlag alatt maradt, sok faj példá-
nyai fordultak meg a gyűrűzők kezei között. 
Összesen 67 faj 5271 egyede kapott gyűrűt, és 
552 visszafogás volt.

Egy átlagos nap a táborban: Reggel ébresz-
tő kb. világosodás után egy órával (általában 6-
7 óra körül), majd mindenkinek van 10 perce, 
hogy felébredjen (hatásos segítség a kávé, 
illetve egy arcmosás az ősszel fagypont körüli 
vízzel), utána indul is az első ellenőrzés. 
Tapasztalatok alapján az első 2-3 ellenőrzéskor 
szedjük a legtöbb madarat, ilyenkor jó, ha 4-5 
ember megy ki a hálókhoz. Később már 
kevesebb szedő is könnyen boldogul, bár 
mindig történhetnek meglepetések, pl. egy 20-

30-as vegyes cinkecsapat... Innentől már szabad a 
program: óránként van ellenőrzés, utána gyűrűzni 
és írni kell, kinek mi a feladata. A fennmaradó időt 
(időnként 5 percet) mindenki azzal tölti, amivel 
szeretné...pl. ismerkedik a többiekkel, a madár- és 
egyéb határozókkal, esetleg eszik vagy alszik... 
Esténként gyakran közös vacsorát főzünk, és az 
utolsó, sötétben, elemlámpával történő ellenőr-
zés után tábortűznél beszélgetünk, ameddig 
jólesik... Persze a tábor közben is akadnak 
munkák, legyen az mosogatás, főzés, takarítás 
vagy éppen az átrepülő-átmászó nagyobb testű 
állatoktól megrongyolódott háló varrása, esetleges 
cseréje, amiket feltétlenül meg kell csinálni. 
Esténként pedig a napi összesítés, a tábornapló 
megírása vár ránk.

Az idei tábor is hasonló módon telt, a madarak 
is szépen jöttek, szokás szerint kezdetben 
poszáták, légykapók, fülemülék, majd októbertől 
vörösbegyből fogtunk a legtöbbet, és már őszi 
vonulók is tarkították a fajlistát, mint pl. az erdei és 
a fenyőpinty, az ökörszem, az erdei szürkebegy. 
Október végén pedig már elsősorban pintyeket és 
cinkéket fogtunk.

Vannak madárfajok, amelyekhez csak 4-5 
évente van szerencsénk, ilyen volt idén a holló, a 
zöld küllő, az 5 sárgarigó, amit sikerült megfog-
nunk. A tábor talán legkiemelkedőbb eredménye 
69 nagy fülemüle meggyűrűzése volt. Ez a 
fokozottan védett madárfaj, egykor a nagy folyók 
(hazánkban a Tisza) árterében költött nagy 
számban, mára viszont a ligeterdők eltűnésével 
állománya nagyon megfogyatkozott. Európa 
észak-keleti populációinak egy része vonulása 
során útba ejti a Kaszonyi-hegyet, ennek köszön-
hetően hazánkban magasan mi fogjuk a legtöbb 
példányát.

Idén a legritkább madárfaj, ami beleakadt a 
hálóinkba a szibériai kóborló királyfüzike volt. 
2000-ben már fogtak itt egy példányt, amely a 2. 
hazai előfordulása volt a fajnak.

A madarak mellett sok felnőtt és diák is 
ellátogatott a táborba, különösen az Európai 
Madármegfigyelő Napok alkalmával, melynek 
egyik helyszíne 3. éve a Kaszonyi-hegy. A 
látogatók érdeklődve figyelték a madárgyűrűzést, 
és reméljük, hogy szép emlékekkel távoztak!

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden-
kinek a segítségét, akik lelkesedésükkel és 
munkájukkal hozzájárultak a tábor működéséhez! 

Terveink szerint jövőre is megszervezzük a 
gyűrűzőtábort, ahova szívesen látunk minden 
érdeklődőt!!!!

hófehérke

királyfüzike

vörösbegy
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Ajánljuk szeretettel

Múlt évben született meg Egyesületünk biokampányának első olyan füzete, 
amely az általunk megtalált Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ökológiai gazdasá-
gok elérhetőségét és kínálatát tartalmazta. Most elkészült ennek a bővített és 
aktualizált változata, mely segítségével a tavalyi 40 helyett 57 biogazdát és 
feldolgozó üzemet találhatnak meg a tudatosan vásárlók. Ezúttal az egészséges 
élelmiszerekkel kapcsolatos  rendezvényeinken tapasztalt félreértéseket is 
igyekszünk helyretenni a „Biopiac”-ban.

Ingyenesen kérhető Egyesületünknél:
4400 Nyíregyháza, Malom u. 18/a.
42/423-818; emisszio@e-misszio.hu

Megjelent a Biopiac 2006-os kiadása

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *   *   *   *   *   *  *   *   *   *   Halál a konyhában
- Gyógyszerek és vegyszerek a táplálékunkban

Írta: Eva Kapfelsperger / Udo Pollmer

Kiadja: Kétezeregy Kiadó

Egy krimit parancsolnak? Tessék: Aflatoxinok a paprikában, tisztítószer a 
tojásban, higany a tonhalban, rákkeltő anyagok a kolbászban, dioxin a tejben, 
DDT az anyatejben - a modern élelmiszer-termelés és élelmiszer-feldolgozás 
árnyoldalai. 

Ha egy békát forró vízzel teli fazékba tesznek, az rohanvást igyekszik menekülni 
az edényből. Ha azonban hideg vízbe helyezik, amelyet csak lassan melegítenek 
fel, az állat hagyja magát halálra főzni, anélkül, hogy különösképpen védekezne 
ellene. A megfőzött békáról szóló hasonlat találóan jellemzi a napról napra 
mindinkább szennyezett környezetben élő, civilizált ember helyzetét. 
Sokunk számára annyira természetessé vált a normális és egészséges tápláléktól 
való igen nagyfokú eltávolodás, hogy időközben a mesterséges termékek 
számítanak élelmiszernek, és ezek fogyasztását tekintjük normálisnak. 
A béka problémája a következő: egyszerűen nem akarja észrevenni, hogy a 
hőmérséklet egészen lassan emelkedik. Ezért elmulasztja, hogy még idejében 
cselekedjen. 

A Der Spiegel szerint a könyv "riasztólövés" ételeink és környezetünk 
szennyezettségére vonatkozóan. 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *   *   *   *   *   *  *   *   *   *   
Al Gore: Kellemetlen igazság
- A bolygónkat fenyegetõ globális felmelegedés, és leküzdésének nehézségei

Aki elolvassa Al Gore könyvét, többé már aligha áltathatja magát azzal, hogy a globális 
felmelegedés bizonytalan, kétes jelenség, talán nem is igaz. Az Egyesült Államok 
egykori alelnöke kíméletlen következetességgel leplezi le a kérdéshez kapcsolódó 
téveszméket. Ő megteheti, hiszen harminc éve foglalkozik a globális felmelegedés 
kérdésével. Gore nem kevesebbet állít, mint hogy még mindig van remény a globális 
éghajlati katasztrófa elkerülésére. Éppen ezért a könyv kihagyhatatlan része az utolsó 
tizenöt oldal, amelyben felelősségünkre épít: Mit tehet Ön az éghajlati válság 
megoldásáért? 

(Göncöl Kiadó 2006, 328 oldal, 4830 Ft)
Al Gore-tól még magyarul: Mérlegen a Föld (Föld Napja Alapítvány, 1994)



Kóborlás a Kopasz-hegyen
Hazánkban alighanem egyedülálló az a jelenség, hogy egyetlen tájvédelmi 
körzet magában foglal két egymástól égként és földként különböző egysé-
get. Márpedig az idén 20 esztendős Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzetre 
ez a kettősség jellemző. Az égbe tornyosuló Kopasz-hegy és a lábainál 
elterülő föld, a Bodrogzug mégis ebben a kettősségben jelent egységet. E két 
területre egyaránt jellemző, hogy egészen a közelmúltig emberi tevékenység 
formálta és tartotta fenn jellemző képüket. 
A Bodrogzugban tehéncsordák legelésztek, így a számtalannak tűnő 
morotva, nádas és sásos között csak a sok-sok legelő terült el a jelenleg ural-
kodó ártéri ligeterdők és gyalogakácos bozótok (!) helyett. Ezzel egyidejűleg 
a hegyen főleg kisparcellás szőlőművelés folyt, amely a manapság terjedő-
ben lévő nagyparcellás, ültetvényes műveléssel szemben lehetővé tette a táj 
olyan elemeinek megmaradását, egyáltalán: meglétét, mint a löszfalak, 
löszmélyutak, mezsgyék, parlagszőlők. Az északi lejtőkön kaszáló 
gyümölcsösök foglaltak helyet, melyek a parlagszőlőkkel és a Bodrogzug 
morotváival, nádasaival, ligeterdőivel és legelőivel együtt sok-sok természet-
védelmi értéket sorakoztattak fel. Kaleidoszkópba tekint, aki e táj természeti 
kincseit vizsgálja! Ezt felismerve Mercsák József  László - aki szülötte s 
egyben kiváló ismerője e tájnak - indítványozta az arra érdemes területek 
természetvédelmi oltalom alá való helyezését. A procedúra eredményeként 
1986-ban 4 242 hektáron megalakult a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi 
Körzet.
A tájvédelmi körzet kisebbik része a tokaji Kopasz-hegy arra érdemes 
területét fedi le. E magaslat nem más, mint hazánk legnagyobb szigethegye. 
Hátán összefutnak a sík- és hegyvidék lakói. Ez elsősorban a hegy 
növényzetének vizsgálata során szembetűnő. Hegyünk elsősorban 
botanikai értékeivel érdemelte ki a védelmet. Mint az a bevezetőből is 
kiderül: a szóban forgó terület kiemelkedő értékét a kedvező földrajzi 
fekvésen túl az jelentette, hogy az itt élő emberek tájba simuló 
gazdálkodásmódot tudtak folytatni, s közben fajgazdag, magas diverzitású 
élőhelyeket hoztak létre és tartottak fenn.
A Kopasz-hegy száraz, meleg déli illetve délies lejtői mindig kiváló 
szőlőtermő területeknek bizonyultak. A művelés során fellazított, 
megbolygatott lösz sok helyen az erózió áldozatává vált. Az így létrejött 
sekély, kőtörmelékes talajú lejtők már alkalmatlannak bizonyultak a szőlő 
termesztésére. Az ilyen művelés alól kivont területekre a természetes, vagy 
legalábbis ahhoz igen hasonló növény- illetve állatközösség települt vissza. 
A déli lejtők legjellemzőbb élőlény együttese az úgynevezett sztyeprét-
bokorerdő mozaik. Ezt a nevének megfelelően két fázis alkotja: a 
sajmeggyes-molyhos tölgyes bokorerdők és a hegyaljai erdőssztyep rétek 
váltakoznak egymással. Ilyen sztyeplejtőkön találnak otthonra hazánk 
leghosszabb testű rovar lakói, a fűrészlábú szöcskék. Ez a különös jószág a 
Kárpát-medencében csak nőstényekkel van képviseltetve, ezért szűznem-
zéssel kényszerül szaporodni. Sehol sem gyakori, rendszerint csak egy-egy 
egyedével találkozhatunk élőhelyein. Szintén itt lel otthonra a keresztes 
vipera, aki rossz hírnevére korántsem szolgált rá. Emberekre veszélyt már 
csak azért sem jelent, mert nagyon ritka. A zavartalan, napsütötte, sziklás 
élőhelyeket kedveli. Ha mégis ember téved territóriumába: kereket old, 
amint érzékeli a közeledő lépteket. További hüllői a déli oldalnak a fali- és a 
zöld gyík. Előbbi apró, törékeny alkatú, barna színű, míg utóbbi nagy 
termetű, élénkzöld színű. A gazdag rovarközösség tagjai a csillagőszirózsán 
fejlődő ritka és értékes csuklyás bagolylepkék és a törpe bagolylepke. A déli 
lejtőkön érvényesülő mediterrán hatást jelzi a farkasalma- és a kardos lepke 
jelenléte. A védett kisfészkű hangyabogáncson ritka virágbogár fajok 
fejlődnek, a szintén védett leánykökörcsin tápláléknövénye a csökevényes 
szárnyú nünükéknek, míg a fokozottan védett gyapjas csüdfűn fejlődik egy 
ritka táplálékspecialista lepkénk, a zefír boglárka. Hasonlóképpen gazdag a 
bokorerdők lombfogyasztó közössége is.

20 éves a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet
A szélsőséges termőhelyi viszonyok miatt korábban teljesen természetes 
módon is kifejlődtek ezek a sztyeprét-bokorerdő komplexek. A szárazság 
miatt összefüggő, zárt növénytakaró nem alakulhatott ki soha. A termőhely a 
zoológiai értékek mellett rengeteg kincset sorakoztat fel a botanikusok 
gyönyörűségére is. A sztyepnövényzet teljes palettáját találjuk itt. 
A leánykökörcsin, a tavaszi hérics, a csillag-, az aranyfürt- és a hazánkban 
kizárólag itt előforduló gyapjas őszirózsa, a gyapjas csüdfű, a nagyvirágú 
gyíkfű, a magyar nőszirom és az árvalányhaj fajok a kontinentális 
sztyeppékkel való rokonság jegyében vannak jelen, míg az orchideák jelenléte 
szubmediterrán hatást jelöl. A déli oldal tehát pusztai, főleg az alföldi síkra 
jellemző értékeket sorakoztat fel.
Ezzel szemben az északi oldal képe a Zempléni-hegységgel való kapcsolatot 
tükrözi. Hegyvidékeinkre jellemző gyertyános-tölgyes illetve hársas-kőrises 
erdőket találunk itt, hegyi kaszálókkal tarkítva. A múlt század hetvenes 
éveiben már-már kiveszettnek hitt madarainkkal, a hollóval és a fekete 
harkállyal ma már hál' Istennek rendszeresen találkozhatunk. Utóbbi rokona, 
a balkáni fakopáncs nemrég települt vissza a hegyre. Ez a faj ugyanis az 
egyöntetű erdős vidékekkel szemben előnyben részesíti a rétekkel, 
cserjésekkel, erdőkkel váltakozó mozaikos szerkezetű élőhelyeket. 
Az egykori kaszálók azonban parlagon maradtak, s így a természetes 
szukcessziós folyamatok során az egykori rétek visszaolvadtak az erdőkbe. 
Ezzel számos értéket elveszített a hegy. A rétekre egykor jellemző 
fajközösségnek hírmondója is alig maradt. A Tokaji Természetvédelmi 
Egyesület (TOTEM) néhány éve újra kaszálni kezdte az egykori réteket, így 
az azokra jellemző fajkészlet egy részét sikerült megmenteni. Ez vonatkozik a 
gazdag rovarközösségre ugyanúgy, mint a réteken magukat jól érző 
kisemlősökre, kétéltűekre és számos növényritkaságra is. Sajnálatos, hogy a 
tájvédelmi körzet megalakulása óta eltelt évek során ez a paradicsomi állapot 
majdnem az enyészeté lett. Vegyük észre, hogy az egykori kaszáló 
gyümölcsösöket az emberi művelés tartotta fenn, s mégis rendkívüli 
fajközösséggel rendelkeztek azok. A művelés megszűntével azonban 
elpusztulna ez a rendszer. Elpusztulnának az itt élő orchideák, a turbán 
liliom, a dunai szegfű és a prémes tárnics is.
A réteket környező erdők aljnövényzetében találkozhatunk a kora tavasszal 
tömegesen megjelenő, ma már védett hóvirággal. A hóvirágot felváltja a lila-
fehér odvas- illetve ujjas keltike szőnyege, néhol galambvirággal és bogláros 
szellőrózsával tarkítva. Elsősorban ezekben az erdőkben találkozhatunk a 
mókussal. A vadmacska jelenlétét sokan cáfolják, azonban rejtőzködő 
életmódja miatt nem zárhatjuk ki meglétének lehetőségét.
A hegy oldalába vájt, mára már művelés alól kivont kőbányákban fészkel 
nagy büszkeségünk: az uhu. Négy bányában is otthonra lelt egy-egy pár. 
Hazánk legnagyobb testű bagolyfajáról van szó. Annyira ritka jószág, hogy 
ornitológusaink minden fészkét egyenként nyilvántartják. Területarányosan 
rekordnak számít a Kopaszon fészkelő négy pár! Ugyancsak kőbányáinkban 
élt valaha a kövirigó, ez a múló tünemény azonban az utóbbi években nem 
került szem elé. Valószínűleg elhagyta vidékünket, reméljük, mihamarabb 
felbukkan újra. Meredek löszfalakba, löszmélyutak oldalába vájja költő 
üregét a parti fecske és a trópusi színekben pompázó gyurgyalag. 
A fent sorolt értékekre nézve sajnos nagy veszedelmet jelent az olyan 
tájidegen, adventív gyomok jelenléte, mint a fehér akác, a fekete és az erdei 
fenyő illetve a bálványfa. Ezek az ide hurcolt, esetleg ide telepített növények 
gyorsan terjednek, s a természetes fajközösségeket elfojtják, elpusztítják. 
Irtásukra időnként felkerekedik a Tokaji Természetvédelmi Egyesület, a 
Miskolci Ökológiai Intézet vagy a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, ez a 
probléma azonban sokkal nagyobb figyelmet érdemelne. A szervezetlen, 
szinte véletlenszerű megmozdulások helyett átfogó, szervezett és céltudatos 
programtervre és kivitelezésre volna szükség, hogy még sokáig 
elmondhassuk: Tokaj hegye nem csak bortermő lankákkal, de kiemelkedő 
természeti értékekkel is gazdagon megáldott!

Takács Attila

Fotók: Takács Attila és Szabolcs Gergely (Az Év Természetfotósa 2006 - pályázat 
tájak kategória II-III. díjazottja) www.naturart.hu/main.html -  Gratulálunk!

A párával borított Bodrogköz csodálatos lát-
ványt nyújt hajnalban. Lélegzetelállító, 
amikor a táj felett hömpölygő pára tetejét a 
felkelő nap első sugarai vörösen megvilágítják. 
Három éven keresztül a tokaji hegy különböző 
pontjairól fotóztam ezt a jelenséget. Amint egy 
kis párára volt kilátás, másnap korán útnak 
is indultam. Az itt látható tájrészletet 2004 
júniusában fotóztam. (Szabolcs Gergely)

Vöröslő hajnal

Homokvihar
Napfelkelte után körülbelül fél órával 
készítettem ezt a képet a Bodrogzugban, 
szélcsendes, tiszta időben. A vidéket 
messziről, teleobjektívvel pásztázva teljesen 
olyan érzésem volt, mintha a sivatagban 
járnék. Olyan tájrészletet választottam, ahol 
a párában kirajzolódó, hosszan elnyúló 
árnyékok meg-megszakítják a táj 
monotonitását, ritmust adva ezzel a képnek.

gyapjas csüdfű

zefír boglárka

Kopasz-hegy
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Európai jelentõségû védett értékek 
...az orrunk elõtt

A Süvöltő legutóbbi számaiban megkezdtük 
azoknak a területeknek az ismertetését, 
amelyeknek az Európai Unió az úgynevezett 
Natura 2000 hálózat keretében speciális 
természetvédelmi oltalmat biztosít. Ilyen, 
európai jelentőségű természetvédelmi 
értékek szűkebb pátriánkban is szép szám-
mal találhatók. Nyíregyháza is több ilyen 
területtel büszkélkedhet. Ezeken a Natura 
2000-es területeken folytat természetvédel-
mi felméréseket az Ifjú Botanikusok Baráti 
Köre a KVVM „Zöld Forrás” pályázatának 
támogatásával. A következő területet - azt 
hihetnénk -  már nagyon jól ismerjük:

A Sóstói-erdõ
Lehet-e még bármi újat írni a Sóstói-erdőről?
Az erdő élővilágáról, értékeiről és állapotáról 
egy korábbi (Süvöltő 2004/3.) cikkünkben 
részletes leírást adtunk. Most inkább arra 
fókuszálunk, mi az európai jelentősége egy 
éppen csak 400 hektáros, egyre szorongatot-
tabb helyzetű erdőcskének a mai világban, 
amikor a hírek szerint nemrég érte el a 
magyarországi erdők területe a kétmillió 
hektárt? Ennek a kérdésnek a megválaszo-
lására kicsit mélyebbre kell ásnunk…

Erdők és vizek országa
Valamikor régen minden tájnak megvolt a 
saját arca. Valahol a Kárpát-medencében, 
azon a vidéken, ahol a Tisza és mellékfolyói 
kanyarognak, volt egy olyan táj, amely 
dimbes-dombos buckáival szigetszerűen 
kiemelkedett a folyók táplálta síkból. Ez a 
homokbuckás táj valamikor az erdők és vizek 
országa volt. A homokhátakat mindenütt 
változatos faösszetételű, de leginkább 
kocsányos tölgy uralta erdő borította, amit a 
meredekebb buckaoldalakon és a szárazabb 
tetőkön füves tisztások szakítottak meg. 
A buckák közötti laposokban édes, vagy sós 
vizű tavak, ködben úszó lápok húzódtak meg. 
Sok helyütt források fakadtak, a hosszan 
elnyúló völgyekben lassan folyó, szélesen 
elterpeszkedő patakok csordogáltak. Szinte 
már giccses.

Nagyon keveset tudunk arról, hogy mikor 
jelent meg itt az ember, és miként kezdett 
neki az otthonteremtésnek. Nem lehetett 
könnyű dolga. Mindenesetre egyre több 
szántóföldre, legelőre volt szüksége. A még-
oly nagy tiszteletet ébresztő végeláthatatlan 
őserdő nem túl barátságos környezet. Az 
erdőnek - míg bőven volt belőle - alig volt 
értéke: így aztán egyre gyorsuló ütemben 
tűntek el az egykori tölgyesek. Mindennek 
ellenére az a vidék, amit a magyar lakosság a 
középkor óta „Nyír” néven illetett, még a 
XIX. század elején is legerdősültebb alföldi 
tájaink közé tartozott. Minden nyíri község 
határában volt erdő, nem ritkán több ezer 
holdas kiterjedésben. A Nyíregyháza 
határában elterülő Sóstói-erdő (régebbi 
nevén a Nagyerdő) csupán egy volt a sok 
közül; a kisebbek közé tartozott. Mára pedig 
eljutottunk oda, hogy a két kezünkön meg 
tudjuk számolni a Nyírség területén 
megmaradt ősi eredetű erdőket.

Itt fontos szót ejtenünk arról a közkeletű 
legendáról*, hogy a Sóstói erdőt a XVIII. 
században mesterségesen, makkvetéssel 
hozták volna létre. Nem csupán az cáfolja 
ezt, hogy a kor színvonalán gyakorlatilag 
lehetetlen elképzelni, hogy 1000 holdnyi 
területen mesterségesen erdőt hozzanak 
létre. Az ősi eredetet az erdő élővilága,  

epergyöngyike
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elsősorban az igen változatos növényvilág  is 
megerősíti. Bár nem kizárható, hogy akár 
nagyobb arányban is történt a régi időkben 
erdőtelepítés, de számtalan olyan faj található 
a területen, amelyek csak folyamatos 
erdőborítás esetén maradhattak fenn.

Még megmenthető
„Kiemelt jelentőségű, különleges természet-
megőrzési terület” - ezt a megtisztelő címet 
kapta a Sóstói-erdő az Európai Unió Natura 
2000 hálózatának keretén belül. Nem is 
csoda, hiszen mint minden ősi alföldi erdő-
maradványnak, rendkívül gazdag és változa-
tos az élővilága. Ezeken az élőhelyeken 
ugyanis együttesen előfordul a hegységeink-
ből ismert, zártabb erdőket kedvelő élővilág, 
és a keleti puszták fajai. Ez az úgynevezett 
erdőssztyep, amely az Európai Unión belül 
csak az Alföldünkre jellemző, egyedülálló 
megőrzendő értéket jelent. A Natura 2000 
hálózatba való felvétel további indoka egy 
fokozottan védett, csak a Kárpát-medencé-
ben előforduló növényfaj, a magyar nő-
szirom (Iris aphylla ssp. hungarica) jelenléte.
Valamikor ez a növény (amelyet kékliliom 
néven is ismertek a helyiek) egész mezőket 
alkotott az erdő egyes részein. Sajnos mára 
csak néhány elszórt töve maradt meg az erdő 
rejtettebb zugaiban, mivel annak idején 
részben szépsége miatt gyűjtés áldozatául 
esett, számos termőhelye pedig a tölgyerdő 
akácosra cserélése miatt semmisült meg. 
A terület európai uniós védelmét indokolta 
az erdőben élő igen jelentős szarvasbogár és 
nagy hőscincér populáció. Bár Magyarorszá-
gon ezek a fajok még viszonylag gyakoriak, 
viszont tőlünk nyugatabbra már sokkal 
kritikusabb ennek a két rovarnak a helyzete. 
Sajnos hazánkban sem túl jók a kilátások, 
ugyanis ez a két faj csak az idős tölgyerdők-
ben érzi jól magát, márpedig a Sóstói-
erdőhöz hasonló, száz év körüli, vagy annál 
idősebb tölgyállományok egyre ritkábbak.
Nem sokkal jobb a helyzete a többi ritka, 
védett fajnak sem. Némelyiküknek mára csak 
néhány kis populációját ismerjük, de olyan is 
akad, amelyből évekkel ezelőtt láttuk az 
utolsó töveket…

Új esély?
A  zömmel 80 évesnél idősebb  kocsányos 
tölgyesek nemrégiben még kicsit több, mint 
50%-át alkották az erdőknek, de sajnos 
néhány éve egyes idős állományok tarvágá-
sát követően csökkent a faj részesedése. 
A tájidegen, rendkívül fajszegény vörös 
tölgyesek több, mint 18%-kal képezik a 
következő legjellemzőbb típust, félő, hogy 
arányuk az újabb telepítések révén növeked-
ni fog a közeljövőben. Az ugyancsak 
tájidegen, az eredeti aljnövényzetet teljesen 
tönkretevő, elgyomosító akác mintegy 
15%-ot ér el.
A szomorú tendenciák megfordítására a 
Natura 2000-es védettség új esélyt adhat. 
Bár a jogszabályok  egyelőre  nem sok 
segítséget nyújtanak, viszont reményt keltő 
párbeszéd indult meg az erdészet és a 
természetvédő civil szervezetek között az 
elmúlt időszakban. Ennek eredményeként a 
jövőben lépéseket tehetünk a tájidegen 
állományok őshonosra cserélésére, és 
kíméletesebb erdőművelési eljárások beve-
zetésére. Természetesen egy szempillantás 
alatt nem lehet látványos eredményeket 
elérni egy évszázados időléptékben műkö-
dő erdő állapotában, de talán unokáink már 
újra régi pompájában láthatják a Sóstói-
erdőt.

Dr. Szigetvári Csaba
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*Az erdő keletkezése érdekes legendához fűződik: vagy kétszáz esztendeje az idejét és pénzét Bécsben múlató földesúr 
megneszelte, hogy Nyíregyházán magasra szökkent a mák ára. Megírta ispánjának, hogy vessen be azonnal ezer holdat 
mákkal. Egy év múlva derült csak ki, hogy a levélben ékezet nélkül szerepelt az elvetendő mag, így a derék ispán makkal 
ültette be az ezer holdat. Így keletkezett egy tollhibából a Nyírség egyik legszebb erdeje, a nyíregyházi erdő.

nagy hőscincér

csillagvirág
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Tiszán innen...

Mesék Vadvízországból I.

A csíkkirály
Nem is olyan régen, amikor még a 

nagy magyar Alföld tekintélyes részét mocsa-
rak borították, a Duna és a Tisza árvizei 
egybeértek, hatalmas tömegben élt ezen a 
vidéken egy különös halfaj: a réti csík. Olyan 
nagy számban lehetett vele találkozni, hogy 
külön mesterség épült a halászatára. A 
csíkász vagy pákász munkájáról mélyen 
tisztelt természettudósunk, Herman Ottó írt 
nagyszerű beszámolókat. Napjainkra már 
mocsarakkal és csíkokkal nagyon ritkán, 
csíkászokkal pedig, kiváltképp nem lehet 
találkozni.

A réti csík (Misgurnus fossilis) teste 
erősen megnyúlt, kígyószerű. Testének 
jellegzetes csíkozása különbözteti meg a töb-
bi csíkfélétől. Tipikus élőhelye a mocsarak, 
kisebb tavak parti zónája és a lassú folyású 
csatornák. A folyók szabályozása, a 
mocsarak lecsapolása többek között a réti 
csíknak sem tett jót, hiszen a régi ártér elönté-
sei, laposai és rétjei elsősorban ezeknek a 
halaknak biztosítottak nagyszerű élőhelyet. 
E „vadvízország” eltűnésével párhuzamosan 
szűkült be a faj élettere is. Éjjel táplálkozik, 
elsősorban bentonikus szervezeteket, növé-
nyi törmeléket fogyaszt. Május-júniusban 
ívik sekély, vízinövényekkel erősen benőtt 
vízszakaszokon. Viszonylag gyorsan növeke-
dik, átlagosan 25-30 cm-es testhosszat ér el. 
Egyéb nevei: csíkhal, barna csík, halcsík, 
ásott hal, csíkparaszt, csíkdáma, csíkkirály.

A réti csík volt az alapanyaga a ma 
már ismeretlen csíkos káposztának, ami a 
halak számának drasztikus fogyatkozásával 
eltűnt a magyar konyha ételei közül. Gyakran 
olyan nagy mennyiségben lehetett fogni, 
hogy a felesleget disznók hízlalására 
használták, éppen ezért az sem volt ritka, 
hogy a csíkkal táplált disznónak bizony 
erősen hal íze volt. Egy igazi lakomáról sem 
hiányozhatott a csíkból készült csemege. 
Herman Ottó így emlékezik meg egy ilyen 
eseményről:

„ Mert a történeti igazság úgy kívánja, 
legyen ide írva, hogy azokon a dáridókon bor, 
kártya és czigány mellől nem hiányzott a csík 
more consueto káposztalében főve; s az igazi 
bihari gyerek úgy ette meg, hogy meg sem 
mozdította  állkapczáját, mert úgy kívánta az 
ősi virtus, hogy az egész csíkot azon rágatlan 
valójában csúsztassa le bárzsingján  akár a 
mai kor finnyás uracscsa az ostendei 
osztrigát.”

A réti csík ott is megél, ahol a többi 
halfaj már nem képes, mivel a levegőből 
közvetlenül is képes oxigént felvenni. A 
pákászok tulajdonképpen azt használták ki, 
hogy ezek a halak oxigénszegény vízben 
élnek. A halász megtisztított egy kis foltot a 
növényzettel sűrűn benőtt lápban, és erre 
helyezte vesszőből font varsáját. A nyílt 
vízfelületen megemelkedett a vízben oldott 
oxigén szintje, ami tömegével vonzotta oda a 
halakat. Nem véletlenül nevezték az ilyen 
halfogó helyeket csíkbányáknak.

Közismert volt a réti csík időjós 
tulajdonsága, angol elnevezése is erre utal, 
ugyanis időjáráshalnak (weatherfish) neve-
zik. A pákászok esküdtek rá, hogy ezek a 
halak már egy nappal előtte megérzik a vihar 
közeledtét. Nem is volt alaptalan babona ez 
az időjós tulajdonság. Ezek a halak ugyanis 
rendelkeznek egy járulékos légzőszervvel. 
Erekkel sűrűn behálózott bélrendszerén 
keresztül képes a levegőből nyelt oxigént is 
hasznosítani. Ezt nevezi a szakirodalom 
béllégzésnek. Ez a szerv rendkívül érzékeny a 
légnyomás változására. Régi leírások szerint 
vihar közeledtekor a réti csíkok tömegesen 
úsznak a felszínre, és annyira felélénkülnek, 
hogy a mocsár iszapja teljesen felkavarodik 
tőlük. A réti csík az egyetlen hazai halfaj, 

 
csíkszedő

kaszúr, csíkászok 
vágószerszáma

véter, csíktartó 
kosár (Ecsedi-láp)

Csíkász az Ecsedi-lápon az 1880-as években
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...Dunán túl

amely képes elviselni a vizek időszakos 
kiszáradását és akár hetekig kibírja a lápok 
nedves iszapjában. Természetesen a lelemé-
nyes pákászok ezekben az időszakokban sem 
tétlenkedtek, egy másfajta módszerrel 
indultak a csíksereg felkutatására:
„Ilyen szűk időkben remekelt a pákász 
tudománya; nem fogott ki rajta még az 
„istencsapás” sem: vállára kapta az ásót s 
kiszállt a rétre.” 
Tudta jól, hogy a csík, a czompó, a kárász 
kemény halak ám, amelyek szükség esetén víz 
helyett a sárban is elélnek, s úgy, a mint az 
aszály halad, kuturól-kutura hátrálnak, 
mindaddig, a míg valami földalatti kutura 
nem akadnak  rendesen a lápok legmélyebb 
pontján a hol a százados aszálynak is megtö-
rik az ő szárító hatalma.
Ezeket a helyeket a pákász már apja-dédapja 
révén tudta s ásni kezdett mindaddig, a míg a 
földalatti kutura nem bukkant; mire megkap-
ta, „szüret” volt, mert ott ezernyi ezrével volt 
összebújva kivált a csík, a melyet éppen ezért 
nevezett el az öreg Linné Cobitis fossilis-nek, 
azaz ásott halnak.”

Van még egy a népi hagyományokból 
eredő vonatkozása a réti csíkoknak. Ugyanis 
nagyon ritkán lehet találkozni a faj különleges 
változataival. A teljesen aranyszínű csíkkirály 
kifogása óriási szerencsének számított és egy-
egy halász életében csak nagyon ritkán 
következett be. Úgy tartották, hogy a kifogott 
királyt azonnal vissza kellett engedni a vízbe, 
különben szerencse helyett szerencsétlenség 
lesz a jutalom. A csíkkirály párja a csíkdáma, a 
fajnak egy albínó változata. Herman Ottó így 
ír erről az érdekes jelenségről:
„… A csíkkirály egy sajátosságnak köszöni a 
címét, a sárgaság egy nemének, mely vagy az 
egész csíkot szállja meg, amidőn egész 
narancssárgává válik, vagy a hátrészen terjed, 
és ekkor tarkítja az állatot.
Az állat emiatt meg nem fogy, élénk marad. 
Nálam egy ilyen király két hónap lefolyás alatt 
közönséges csíkparaszttá változott, a színe-
ződés a has felől kezdődött, s az egész soron 
úgyszólván pénzről-pénzre haladt. A csík-
dáma a rendes réti csíknak még alapszínét 
sem tartja meg, hanem teste fehér, valóságos 
albínó. Az egyik jelenség tehát chlorochro-
izmus, a másik albinizmus. Az előbbit a 
Mosztongából és az Ecsedilápról  Börvely 
falu ismerem, a másikat csak az utóbbi 
helyről. Egészen ritka jelenségek…”

A réti csík tehát meghatározó állata 
volt eleink életének, hiszen a hétköznapok-
ban éppolyan fontos szerepe volt, mint a 
legendák világában. Ennek ellenére mi 
magunk űztük el birodalmából. Folyóink 
gátak között hömpölyögnek, és a mocsarak, 
rétek vizét már régen levezették a csatornák, 
megszüntetve ezzel a legendás csíkországot. 
Hogy visszajön-e egyszer a csíkkirály? Ez 
csakis rajtunk múlik. Talán akkor a szeren-
cse is visszatérne erre a tájra. 

Forrás: 
Herman Ottó: A magyar halászat könyve (1887)

Réti csík /Misgurnus fossilis/
25-30 cm-es, hosszúkás, kígyóra 
emlékeztető halunk rendkívül 
érdekes életmóddal megáldva. 
A napsütéses órákat nem igazán 
szereti, inkább éjszaka vadászik az 
iszapban férgek, ízeltlábúak után 
kutatva. A réti csík képes a levegőből 
közvetlenül felvenni az oxigént így 
olyan helyen is megél, ahol más 
halfajok már elpusztulnának.
Ennek a tulajdonságának köszön-
hetően hetekig képes megélni a 
kiszáradt vizek nedves iszapjában. 
Védett. Eszmei értéke 2000 Ft.

Összeállította: 
Révész Márton és Varga András 
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A cinegék, erdei pintyek, rigók, vörösbegyek és 
még néhány madárfaj nem vonulnak délre, 
hanem nálunk töltik a telet. Ilyenkor szorgal-
masan tisztogatják a fákat, elfogyasztják a 
rovarpetéket és bábokat, megeszik a téli álmot 
alvó kártevőket. Lecsipegetik a növények 
bogyóit, magvait. Ám ha zúzmara és hó fedi be 
a tájat, nem férnek az eleségükhöz, legyengül-
hetnek és elpusztulhatnak. 
Sok embernek megesik a szíve a didergő madarak 
láttán. Amikor a meleg szobából kitekintünk a 
hófödte kertre, szánakozva figyeljük a fázó, élelem 
után kutató madarakat. Legtöbben késztetést 
érzünk arra, hogy etetéssel megkönnyítsük a kis 
szárnyasok sorsát. Azonban nem mindegy,  hogyan 
és milyen módon tesszük ezt, mert a jó szándék is 
vezethet színes vendégeink pusztulásához. Ebben a 
cikkben azt kívánom bemutatni, milyen szabályai 
vannak a madáretetésnek.

Akkor kell elkezdeni az etetést, ha beálltak az első 
nagy fagyok, illetve ha hó fedi be a tájat! Ha már 
elkezdtük az etetést, ügyeljünk arra, hogy az 
folyamatos legyen! Ne hagyjuk cserben barátainkat, 
mert ezzel halálukat okozhatjuk! 

Mivel etessünk? 
A cinegék kedvelik az olajos magvakat (napraforgó, 
fél dió, kendermag, köles) és a szalonnát (a füstölet-
len, fűszermentes szalonna a legjobb). 
A rigók szívesen fogyasztanak gyümölcsöket: 
almát, körtét. Karácsonykor gyakran rádöbbennek 
a háziasszonyok, hogy a mazsolájuk megkukacoso-
dott. Ezt ne a szemétbe, hanem az etetőkbe tegyük, 
ami ízletes, energiában gazdag csemege a madarak 
számára.
Ha valakinek több ideje van, készíthet madár-
kalácsot. Olvasztott marhafaggyúba a fent említett 
magvakat szórja, ez megdermedve megakadályozza 
a magvak szétszóródását, a faggyú pedig még 
táplálóbbá teszi az eleséget. 
Ne rakjunk ki kenyeret, mert ez a gyomorban 
bedagad, amitől a madarak elpusztulnak. 

Hogyan helyezzük el a madáretetőt? 
Mindenképpen szem előtt kell tartani a 
madarak biztonságát! Ügyeljünk arra, hogy a 
macskák ne érjék el az etetőt! Műanyag 
flakonokat ne használjunk etetőként, mert 
ezeknek az éles pereme megvághatja az apró 
lábakat. 
Jó, ha fedett, szélárnyékos az etető, így a hó 
nem takarja be az élelmet.
Ha valaki nem készít etetőt, megteszi az is, 
hogy zsinórra felfűzi a szalonnát, madárkalá-
csot, gyümölcsöket és ezt akasztja ki. Ennek 
himbálózása még inkább felhívja a szén- és 
kékcinegék figyelmét.

Tudnunk kell azonban, hogy a madáretetésnek 
ez a formája természetvédelmi szempontból 
nem indokolt, azonban óriási szerepe lehet 
abban, hogy gyermekeinket a természet 
szeretetére neveljük.

A legtöbben az etetésnek ezt a módját ismerik, 
azonban a természetvédelemben másfajta 
etetést is alkalmaznak. Ezek a nagyközönség 
számára kevésbé ismertek, de annál 
fontosabbak fajvédelem szempontjából.

A Nemzeti Parkokban a ragadozókat hússal, 
belsőségekkel etetik. Ezzel a fokozottan védett 
sasoknak akarnak kedvezni, de természetesen 
más madarak (pl. hollók, ölyvek, héják) is 
meglátogatják a „terülj-terülj asztalkát”.
Az egymillió forint eszmei értékkel bíró 
túzoknak repcetáblákat vetnek, és aratatlanul 
hagyják, vagy magvakat helyeznek ki. Ezzel 
megakadályozzák, hogy ínséges időkben a 
mediterrán területre kóboroljanak, ugyanis ez 
az intenzív vadászat miatt veszélyes vállalkozás 
számukra.

Ha a fent leírt dolgokat betartjuk, biztosak 
lehetünk abban, hogy jó szándékunkkal nem 
ártunk szárnyas kosztosainknak.

Egyesületünk a természetvédelem és a környe-
zettudatos szemléletformálás érdekében több 
madáretetéssel kapcsolatos programot kínál a 
téli időszakban. (Pl.: iskolai előadásokat 
tartunk a madáretetéssel kapcsolatban;  madár-
megfigyelés a Sóstói erdőben;  madárkará-
csony a barabási Kaszonyi-hegyen; gyakorlati 
madáretetés a két ünnep között; igény szerint 
madáretetési eszközök és kellékek elkészítése 
és kihelyezése a lakosoknál).

További információ és időpont egyeztetés az 
Egyesület irodájában személyesen vagy telefo-
non, Szőke Zsuzsánál és Török Hunornál 
(42/504-403)

Madáretetés - téli szárnyas vendégeink

Aktuális
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Stratégia és koncepció a Beregben!

Házunk tája

Egyesületünk Beregi Irodájának szervezésé-
ben elkészült egy komplex beregi terület-
fejlesztési stratégia első változata. Az első 
változatot mindenképpen alá szeretném 
húzni, mivel ez a tervezet egy első lépés 
csupán. Abban hiszünk, hogy egy táj fejlődé-
sét elsősorban azoknak az embereknek kell 
meghatározniuk, akik a tájban élnek! Hiszen 
ők lesznek a területfejlesztési tevékenységek 
haszonélvezői, vagy a káros következmények 
elszenvedői. Az a bizonyos szubszidiaritási 
elv is ezt mondja ki. 
A most elkészített első változat egy olyan 
alapanyag, ami egy párbeszédfolyamat 
„bemenő” információja. A stratégiában 
feltártuk a Bereg természeti, gazdasági, 
turisztikai, társadalmi, szociális jellemzőit. 
Megvizsgáltuk, milyen területfejlesztési 
kezdeményezések vannak jelenleg is a Bereg-
ben. Nagyon sok személyes beszélgetést 
folytattunk helyi gazdálkodókkal, önkor-
mányzati képviselőkkel és polgármeste-
rekkel.
Azt tapasztaltuk, hogy két hiányzó láncszem 
is van a Beregben ezen a téren. Egyrészről a 
most futó területfejlesztési programok nem 
komplexen, rendszerszerűen kezelik a 
Bereget. Egy-egy program csak egy-egy 
jellemző (munkanélküliség, állattartás stb.) 
javítását célozza. Így jelenleg nincs egyetlen 
olyan dokumentum sem, amely a természeti, 
gazdasági és társadalmi folyamatokat össze-
függésében vizsgálná, és ebből a néző-
pontból határozná meg a teendőket.
Másrészt a Beregben történelmi adottságok 
miatt jelenleg hiányzik egy olyan intézmény- 
rendszer, ami a helyi érdekek képviseletét, 
egyeztetését látja el. Ezért egy olyan 
egyeztetési és stratégia-alkotási folyamatot 
alakítottunk ki, ami két eredménnyel járhat. 
Az egyik egy folyamat. Az a folyamat, amikor 
a helyi érintett lakosok, gazdálkodók, 
politikusok közös párbeszéden keresztül 
beszélnek majd a Bereg jövőjéről. A másik, 
ennek a párbeszédfolyamatnak, illetve az 
előkészítő munkánknak lesz az eredménye. 
Ez lesz a Bereg területfejlesztési stratégiája. 
Mely reményeink szerint abban különbözik 
majd a hasonló dokumentumoktól, hogynem 
csak a tervező íróasztalok mellett készült el. 

Most decembertől  elkezdődnek azok a fó-
rumok, amikor a lakosság széles rétegeinek 
bevonásával, valamint civil, gazdálkodói 
szervezetek és a helyi politikai szereplők 
bevonásával véglegesedik a stratégia.

A stratégia-alkotás mellett, azt kiegészítve 
Egyesületünk részt vesz egy INTERREG 
programban is. Ennek célja egy olyan terv 
készítése, amelynek megvalósulása egyszer-
re biztosítja a Bereg árvízi kockázatának 
csökkentését, a természetközeli ún. ártéri 
gazdálkodás lehetőségeit, valamint a Bereg 
természeti területeinek vízpótlását. Ebben a 
programban többek között a társadalmi 
részvétel biztosítása a mi feladatunk. A 
programban most készült el az a koncepció- 
tanulmány, amely bemutatja a műszaki 
beavatkozások alternatíváit. 

Mind a két program teljes terjedelmében 
letölthető az internetről:
www.e-misszio.hu
www.bereg-interreg.hu

Zalatnay László    
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Hogy nemcsak az övék volna? 
Hülyeség. Bár tizenkilencre csak az ászok 
kérnek lapot (az E-misszió már speciel ötre 
lapot kért, sőt, adott sokak kezébe), szóval 
tizenkilenc után mintha már nem is volna 
élet (ez részben igaz is, Vietnamban 
legalábbis 19 volt az átlagéletkora az 
amerikai erőknek), na de hogy befejezzem 
végre a mondatot: erről a lányok tudnának 
mesélni. Hogy mi a helyzet a misztikus és 
kritikus tizennyolcadik után. Mert a kérdés 
most az, ha az „emberélet útjának felén” 
megállunk (a Petőfik szemszögéből 
legalábbis - nem beszélve a Rimbaud-
okról!), tehát ha fixáljuk magunkat pár 
percre az időközben már nem is annyira 
kanyargó Tiszánál (vagy nem bánom, 
legyen a szálegyenes Gangesz), és szét-
tekintünk életünk vad vizén, mit is látunk 
onnan és abban. Igen, a múlt mocsarában és 
a jövő jegeces tavában. Hogy már a lányok 
nézőpontjánál, és az önmarcangolás lelkiál-
lapotánál maradjunk: netán érdemes-e 
kihúzni valahogy a hátralévőt, vagy jobb 
volna egyszer 's mindenkorra lerendezni a 
dolgot, s nekimenni ama girbe-gurbának 
már csak erős túlzással nevezhető Tiszának, 
Gangesznek.

Tisztelt egybegyűltek, ünneplő tömeg, én e 
meghitt percben most úgy érzem: az E-
misszió jól döntött. Már nem a nevét illetően,  
hiszen mit ostoroz másokat az, akinek 
önmeghatározásában ugyancsak ott van egy 
nagy büdös E (ha-ha-ha) -, hanem hogy 
megóvta életét ama örvénylő elegy sötétlő 
mélyétől. S nem adta fel ott, ahol a lányok 
már kilátástalannak látják a helyzetet, s 
inkább választanák a halált. Igen, azt kell' 
mondjam, megalapozott volt a döntés, amely 
arra sarkalta Ő-t, vagyis hát E-t, hogy 
túllépjen eme láthatatlan határon, időbéli 
fiktív küszöbön, s belevesse magát a 
reményteljes folytatásba. A zavaros folyó 
helyett az élet folyásába, magába. Élni 
tudniillik nem csupán felelősség, de 
lehetőség is - Szókratész és társai szemében 
ráadásul: vissza nem térő. (Mert bár az 
„egyszer élünk” és a „sose halunk meg” nem 
éppen filozófiai kategóriák, én - biztos, ami 
biztos - Szókrateszekkel* együtt az előbbit 
vallom és választom.) 
Kívánom hát, hogy az idő továbbra is 
nekünk, nektek dolgozzon, és az élet ne 
folyjon el - mint víz és por - az ujjaink között. 
Jobb dolgunk nem lévén pedig: vigyázzunk a 
világra. Őrizzük meg olyannak, amilyen már 
akkor sem lehetett, amikor rábízták a sorban 
előttünk lévő örökösökre. Egyáltalán, 
őrizzük meg nyugalmunkat: humorunkat és 
hidegvérünket. Mert ahogy a keleti bölcs 
tanít: „Csak, aki könnyedén fogja fel azt, 
amivel a világ törődik, törődhetik azzal, amit 
a világ könnyedén fog fel.”

És ha már a Jóistennel meg a puskaporral 
kevesebb is a dolgunk, legalább bízzunk 
magunkban és tartsuk szárazon a lábbelink. 

Úgyhogy kedves misszionáriusok  miszek és 
miszterek! Végszó gyanánt már csak a rám 
jellemző fordulattal élnék. Miszerint: éljenek 
az élők!  

De ők éljenek!  
Üdvözlettel:

Sötéth Szabolcs
(aki az ugyancsak 20 éves Tokaj-Bodrogzug Táj-
védelmi Körzet értékeit pátyolgatja a TOTEM-mel)  

A húszéveseké a világ!

* Írhatnám, a „szókra amúgy teszek”, de a fentiek 
fényében úgyse hinné el nekem senki.  18
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A Tokaji Természetvédelmi Egyesület (TOTEM) meseíró 
pályázatának győztes műveiből:

Miért kutya a kutya?

Egyszer, réges-régen, egy eldugott kis hegyi faluban az öreg 
Kutyera bácsi kosárkájával elindult az erdőbe gombát szedni. Gyakran 
kijárt az erdő terméseit, gyümölcseit összegyűjteni. 

Most is a megszokott ösvényeken haladt. Szeretett az erdőn járni, 
ismert minden fát, bokrot, tudta, hol érik a legédesebb szamóca, hol 
nőnek a legízletesebb gombák. Már teleszedte az egyik kosarát 
gyönyörű fenyőtinórú gombával. Azon gondolkodott, hogy elindul 
hazafelé és közben teleszedi a másik kosarat is. Egyszer csak furcsa 
hangra lett figyelmes. Elindult a hang irányába. Alig tett meg néhány 
lépést, látta, hogy mozog valami az avar alatt. Arrébb kaparta a 
faleveleket, és egy kicsike fekete szőrmókot talált. Szegény kis jószág sírt 
és nyüszített, reszketett a hidegtől. Kutyera bácsi megsajnálta az ártatlan 
állatkát. Falevelekkel kibélelte az üres kosarat, beletette a kis jószágot, és 
hazafelé vette útját. Amint hazaért, nagyanyó kérdőre vonta, hogy miért 
üres a másik kosár. Nagyapó óvatosan kiemelte a kosárból a talált 
apróságot, és letette a földre, a meleg kemence mellé. Szórakozva nézték 
a reszkető állatkát, anyó meleg tejjel kínálgatta. Nemsokára megérkeztek 
az unokák, játszani kezdtek az egyre éledő jövevénnyel, aki vidáman 
ugatott, hancúrozott a kacagó gyerekekkel. Apó és anyó közben azon 
gondolkodott, hogy miféle szerzet lehet az unokák új kedvence. A 
tanakodás vége az lett, hogy kutyának nevezték el a megtalálója 
tiszteletére. A gyerekek már nevet is adtak neki: Pamacs lett a kiskutya. 
Ott maradt velük, szépen növekedett, okosodott. Mindenki szerette, és 
ő is ragaszkodott a család minden tagjához. Az idegenekkel viszont 
haragban volt, senki emberfiát be nem engedett az udvarra, amíg a 
háziak arra engedélyt nem adtak. Gondosan terelgette az udvarban élő 
állatokat, és mindenre vigyázott.

A kutya azóta az ember hűséges társa, a gondoskodásért cserében 
szolgálja, óvja, védi gazdáját.

Pableczki Kristóf   (Bodrogkisfalud)
A legjobbnak ítélt felsős pályamű

A seregély

Egyszer, három éve láttam egy nagy-nagy sereg seregélyt. 
Szörnyű volt belegondolni, hogy milyen kárt csinálhat ez a nagy sereg 
seregély. De most hagyjuk ezt, térjünk a lényegre. Szerintem a seregélyek 
onnan kapták a nevüket, hogy seregben vonulnak a szőlőre. Egyszerre 
nagy területet ellepnek, és dézsmálják a szőlőt.

Kerekes Balázs (Tokaj)
A legmulatságosabb mese egyik különdíjasa



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

Környezeti 
Tanácsadó 
Iroda

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.

Wass Albert

Karácsonyi vers

Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!
Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!
Jön, emberek, jön, jön az égből
Isten szekerén a mese.

Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok fel lelketek
Csillogtassátok kedvetek
Legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!…

Békés Boldog Karácsonyi 
Ünnepeket és Sikerekben 
Gazdag Új Évet Kívánunk!

Békés Boldog Karácsonyi 
Ünnepeket és Sikerekben 
Gazdag Új Évet Kívánunk!




