Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?

Bolygónk sebezhetôsége 1968 nyarán vált nyilvánvalóvá, amikor az Apollo 8 ûrhajóról megpillanthattuk a Földet. Az ûrfelvételeket százmilliók láthatták. A nagy feketeséggel körülvett,
törékeny kék bolygó látványa, a kiirtott ôserdôk hatalmas táblái és a városoknak a Föld
felszínétôl 258 kilométeres magasságból is látható szürke foltjai kitörölhetetlenül belevésték
mindannyiunkba, hogy bolygónk – bár politikai határokkal szabdalt – ökológiailag egységes
egész. Az ûrfelvételek és Rachel Carson biológusnô könyve, a Néma tavasz, amely a DDT és
más növényvédô szerek felelôtlen használatának földi méretû hatására hívta fel a
figyelmet, 1970 tavaszán egy világméretû civil mozgalom elindítóivá
váltak.

Már újként is egészen nagy volt…
Az elsô Föld napja 1970. április 22-én több mint 20 millió amerikait mozgatott meg. Sokakat vonzott a rendezvényekre, sokan a
Kongresszusban lobbiztak – így kezdôdött a környezetvédelmi
mozgalom újkori története. Az 1970-es Föld napja, a legnagyobb civil
kezdeményezésû tömegdemonstráció tette lehetôvé a tiszta levegô, a
tiszta vizek, a veszélyeztetett fajok és a tengeri emlôsök védelmére
hozott törvények gyors elfogadását és az elsô környezetvédelmi minisztérium létrehozását az Egyesült Államokban.

És egyre nagyobbá vált…
Húsz évvel késôbb, 1990. április 22-én Denis Hayes, az 1970-es elsô Föld napja kezdeményezôjének felhívására 141 országból 200 millió ember vett részt az elsô nemzetközi Föld napja eseményein. A világ több ezer helyén ültettek fákat, tartottak tiltakozó felvonulást, folyópart
takarítást, kulturális eseményeket, nem egyszer állami szervezésben. Számos országban ezek a
kampányok késztették az állami vezetôket arra, hogy az ENSZ 1992-es riói környezeti
világcsúcsán személyesen is részt vegyenek, ahol többek között olyan kérdéseket tárgyaltak,
mint a globális éghajlatváltozás vagy a veszélyeztetett fajok világméretû kipusztulása.
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1990-ben 141 országban 200 millió ember fogott össze a Föld napja sikeréért, közöttük a magyarországi szervezôk és résztvevôk is. Az elsô magyarországi Föld napja eseményeit, hatását az
akkori szervezôk közül Gadó György Pál, a Föld Napja Alapítvány egyik alapítója idézi fel:
„Denis Hayes híres ember, de rendkívül szerény. Nem bulvárlapokba való alkat. Mikor 1989
végén Budapestre érkezett, mi már tudtuk, hogy nemcsak a 20 évvel korábbi Föld napja elindításában volt döntô szerepe, de rengeteget dolgozott azért is, hogy a megújuló energiaforrások
(fôképp a szél- és napenergia) az Egyesült Államokban minél nagyobb
szerepet kapjanak. Sikerek álltak mögötte, de nem volt elégedett. Mi sem
estünk abba a hibába, hogy sztároltuk volna. Szegénynek a Déli pályaudvar melletti szállodában foglaltam helyet. Álmatlan éjszakáin
talán azóta is eszébe jut Magyarország – és egy távoli dallam. Reggel,
mikor bementem érte a szállodába, karikásak voltak a szemei, gyûröttnek látszott, és a MÁV hangosbemondó szignálját dúdolgatta. Aztán
elindultunk a megbeszélt találkozókra.
Denis Hayes-nek két nap alatt sikerült néhány lelkes embert megnyernie a magyarországi rendezvények ügyének, s ezzel ô meg is tette a magáét.
Jó érzés visszaemlékezni a hazai elôkészületekre. Szerencsés egybeesés volt, hogy Foltányi Zsuzsával, Illés Zoltánnal, Vásárhelyi Tamással egy pillanat alatt egymásra találtunk, és éppen akkor olyan
helyzetben voltunk, hogy rengeteg idôt tudtunk fordítani a Föld
napja szervezésére. De nem mi voltunk a meghatározóak, hanem az a
szép tavasz, amikor mindenki reménykedett. A legtöbben persze a parlamenti választásokra
készültek, de nagyszerû volt megtapasztalni, hogy milyen sok embernek fontos a környezetvédelem ügye. Nyoma sem volt semmi amerikanizált sablonnak. Csak egy-két ötlet kellett,
aztán Pécstôl Debrecenig mindenhol akadtak, akik megszervezték a saját ünnepüket.
„Ôrült” ötletekben sem volt hiány. Vásárhelyi Tamás akkor már évek óta vezette a hazai
környezeti nevelés egyik legötletesebb kísérleti mûhelyét, a Szitakötô Klubot. A Föld napja
elôtt a gyerekekkel kiköltöztek a Mártírok útja és Keleti Károly utca sarkára, ahol az arra járó
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autósok már hozzászokhattak a környezetvédelmi kísérlethez. Egy felirat arra kérte a vezetôket,
hogy amíg a lámpa piros, kapcsolják ki autójuk motorját. A 4-14 éves gyerekek minden sofôrnek
olyan ajándékot nyújtottak be autója ablakán, amilyet megérdemelt. Ha leállította a motort,
akkor Föld napja csokoládét kapott (igen, akkor több ezer csokoládés nápolyit csomagoltak Föld
napja papírba), ha tovább büdösített a kocsival, akkor csalánt.
Április 20. körül valahogy itt termett Kanadából Johnny Biosphere, akinek nevét Szilágyi
Laci, a Göncöl Alapítvány „szemétszakértôje”
Guam
Costa Rica
rögtön Bioszféra Jankóra magyarosította. Bioszféra Afganisztán
Guatemala
Cote d'Ivoire
Albánia
Guinea
Csehország
Egyesült
Jankó fura ember volt. A próféták kései utódja. Amerikai
Guyana
Dánia
Államok
Haiti
Dél-Afrika
Angola
Képzett biológus, aki jókora földgömbbel a hátán Argentína
Hollandia
Dél-Korea
Honduras
Dominika
Armenia
járta a világot, és arról gyôzködte embertársait, Aruba
Hongkong
Dominikai
Horvátország
Köztársaság
hogy változtatni kell életstílusukon. A Göncölö- Ausztrália
India
Dzsibuti
Azerbajdzsán
Indonézia
Ecuador
Bahama
sök megszervezték, hogy Vácon, egy NB I-es baj- Banglades
Irán
Egyesült Királyság
Írország
Egyiptom
Barbados
noki labdarugó mérkôzésen Bioszféra Jankó a szur- Belorusszia
Izrael
Egyenlítôi Guinea
Jamaica
El Salvador
kolóknak rövid elôadást tartott arról, hogy Belgium
Japán
Estonia
Belíze
Jordánia
Etiópia
Benin
vigyáznunk kell a Földre, mert a dolgok mai állása Bermuda
Jugoszlávia
Fidzsi
Kambodzsa
Finnország
Bolívia
szerint focizni csak ezen a bolygón lehet. Aztán BoszniaKamerun
Franciaország
Kanada
Francia Guiana
Hercegovina
elvégezte a kezdôrúgást.
Kazahsztán
Fülöp-szigetek
Botswana
Kenya
Gabon
Eltelt 10 év, és nem mondhatjuk, hogy Magyar- Brazília
Kína
Gambia
Brunei
Kiribati
Georgia
Bulgária
országon ma már mindenki a környezetvédelemre Burkina Faso
Kirgízia
Ghána
Kolumbia
Görögország
Burundi
figyel. Néha mi is enyhe öniróniával emlegetjük a Csád
Komorosz-szigetek
Grenada
Kongó
Grönland
csalánt, Bioszféra Jankót és televíziós interjúin- Chile
kat. Azt az egykori tavaszi lendületet, azt a nagyszerû érzést, hogy tôlünk is változik a világ, mostanában ritkán éljük meg. Mégis, azóta is úgy
gondolom, hogy az európai uniós csatlakozás, az egyre tisztább technológiák önmagukban aligha hoznak megoldást. Csak az emberi értékrend megváltozásában reménykedhetünk. Ebben
pedig egyebek közt a Föld napjának is fontos szerepe lehet – meg persze mindannak, ami ebbôl
az egy napból következik.”
Gadó György Pál
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A Föld napja mára számos országban évrôl évre rendszeres esemény. A Föld Napja Hálózat kampányai jelentôsen befolyásolják a nemzetközi közvéleményt, s lehetôséget teremtenek egyéneknek és közösségeknek arra, hogy helyi környezeti gondokra és megoldásukra figyeljenek. Ez a
nap minden évben kiváló alkalmat ad újabb hálózatok létrehozására, a meglévôk erôsítésére. A
Föld napi események szélesítik és erôsítik a környezeti akciók elfogadottságát, újraélesztik az emberek lankadó érdeklôdését, és bevonnak minden egyes társadalmi réteget.
Kongói
Demokratikus
Köztársaság
Kuba
Laosz
Latvia
Lengyelország
Lesotho
Liberia
Litvánia
Macedónia
Madagaszkár
Magyarország
Makaó
Malawi
Malajzia
Mali
Marokkó
Mauritánia
Mauritius
Mexikó
Moldova
Mongólia
Mozambik
Namíbia
Németország
Nepál
Nicaragua
Niger

Nigéria
Norvégia
Nyugat-Samoa
Pakisztán
Palau
Panama
Pápua Új-Guinea
Paraguay
Peru
Portugália
Puerto Rico
Románia
Olaszország
Oman
Oroszország
Ruanda
Samoa
Sao Tome & Principe
Szaúd-Arábia
Skócia
Szenegál
Seychelles
Sierra Leone
Szingapúr
Szlovákia
Szlovénia
Szomália
Spanyolország
Srí Lanka

St. Kitts & Nevis
St. Lucia
St. Vincent
Suriname
Svájc
Svédország
Szíria
Szudán
Tadzsikisztán
Tajföld
Tajvan
Tanzánia
Togo
Törökország
Trinidad and Tobago
Tunézia
Tuvalu
Uganda
Ukrajna
Uruguay
Üzbegisztán
Venezuela
Vietnam
Virgin-szigetek
Zambia
Zimbabwe

A legnagyobb most következik…
A 30. egyesült államokbeli és a 10. nemzetközi évfordulón a Föld Napja 2000 eseményei félmilliárd
embert fognak megmozgatni szerte a világon, hogy
az új évezred a környezeti tudatosság és tevékenység
jegyében teljen.
(Forrás: Earth Day 2000 hírlevél)

Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a
világot? Így hangzik a Föld napja mozgalom egyik
jelmondata. 1990 óta Magyarországon évrôl évre
egyre többen érzik úgy, legalább megpróbálják…
és legalább a Föld napján, április 22-én tesznek valamit ennek érdekében: tömegdemonstrációt szerveznek, rajzpályázatot hirdetnek, környezeti
vetélkedôkkel, patak- és falutakarítással, faültetéssel ünnepelnek. És ez a Föld napja mozgalom legnagyobb sikere: helyi igény szerint, helyi kezdeményezésre szervezôdnek a Föld napi
programok, és ma már nem csak a Föld napján. A Föld Napja Alapítvány célja évrôl évre a
Föld napja (április 22.) eseményeinek, a ma már önszervezôdô közösségek akcióinak támogatása, a sajtó tájékoztatása. Alapítványunk mintegy 1000 iskolával és 300 zöld szervezettel
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tart kapcsolatot, ám továbbra sem kíván szervezô központ lenni. Tájékoztató tevékenységének
fontos része a környezeti kultúra terjesztése, hazai szerzôk és a világ környezeti irodalmának magyar nyelvû megjelentetése, mert vallja, hogy egyetlen nap kevés… egész évben és évrôl évre
tenni kell.
A Föld Napja Alapítvány a helyi kezdeményezéseket – külön hangsúlyozva az iskolák és természetesen a pedagógusok szerepét – környezeti könyvek kiadásával, vetélkedôk összeállításával támogatja. Minden év márciusában megjelenô hírlevelünk a sajtó és az érdeklôdôk figyelmét hívja
fel az az évi eseményekre, új kiadványokra,
1999 decembere óta pedig internet honlapunk
és e-mail címünk is a minél sokrétûbb és sokoldalúbb tájékoztatást szolgálja.
A helyi megmozdulások, versenyek, vetélkedôk jutalmazásának megkönnyítésére minden évben készíttettünk pólókat, jelvényeket, feliratos ceruzát, irattartót, plakátot és
terveink szerint a tizedik Föld napjára környezeti társasjátékot is. Április elején nemcsak ezeket, de jelentôs kedvezménnyel régi
és új könyveinket is megvásárolhatják hírlevelünk címzettjei (tehát elsôsorban tanárok,
diákok).

Hogy miért éppen ez a nap a Föld napja? Denis Hayes szerint azért, mert ekkor ébred a természet, a Föld, megújul minden és mindenki, tavasz van… Hogy mi történt 10 év alatt ezen a
napon Magyarországon? Bár az idôjárás nem mindig kényeztetett el bennünket, mégis ott
voltunk…
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1990.
Idézet az októberi értékelô hírlevélbôl: …borús, esôs idô volt országszerte… Tudjuk, …sokaknak csalódás volt a néhány lézengô résztvevô egy-egy rendezvényen, a tökéletlen szervezés miatt nem megfelelô helyre került facsemeték, a nem kielégítônek érzett tömegtájékoztatás… De külföldi környezetvédô barátaink a nyár során meglepve, ámulva, irigykedve hallgatták, hogy itt több száz település és
valamennyi nagyváros részt vett a megmozdulásokon, amelyek márciustól nyárig tartottak, hogy ebbôl az alkalomból környezetvédô
egyesületek alakultak, hogy gyerekcsapatok
és nemzetközi tudományos konferenciák
résztvevôi is közremûködtek, hogy ilyen rengeteget tett a tömegtájékoztatás, hogy volt
trikó, kitûzô, plakát, csokoládé… KözépEurópában mi emlékeztünk meg a legtartalmasabban, a legtöbb ötlettel és a legtöbben az
emberi környezet kétségbeejtô állapotáról.
Mark Dubois, a Föld napja kaliforniai Nemzetközi Központjának lelke a 27 oldalas
nemzetközi értékelô jelentés mellett nekünk külön is írt: „Köszönjük azt a nagyszerû munkát, amit a Föld napjáért tettetek.
Az elmúlt hónapokban telefonbeszélgetéseink során világszerte sokakat lelkesítettünk
Magyarország példájával. A legjobbakat kívánom Nektek.”
A Föld napja 1990-es sikerében nem elhanyagolható a tömegkommunikáció, no és elsôsorban
a lelkes szervezôk és segítôik, a Föld napja magyar hírközpontjának szerepe. A TV1 és a TV2
több mûsora, a Petôfi Rádió Reggeli Csúcs mûsorai és egy egész napos mûsorfolyama mellett
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talán az Élet és Tudomány címû hetilap erre az alkalomra összeállított tematikus számát
(16. szám, 1990. IV. 20.) érdemes kiemelni, és néhány nagyobb megmozdulás helyszínét: Debrecen, Keszthely, Környe, Magyarszék, Parádfürdô, Szentendre, Szombathely, Vác és Budapest.

1994.
Idézet az áprilisi hírlevélbôl: januárban azt írtuk, „…elértük, hogy ma
már az országban mindenhol tudják, április 22. a Föld napja.”
Nem, nem ezt értük el. Úgy tûnik, ma már az országban
mindenhol készülnek a Föld napjára. Úgy tûnik, ez a nap sok
helyen már 2-3 nap, sôt egy hét, vagy még több, amit gyerekek, felnôttek gyakran még külön, de néhol már együtt,
természet- és környezetvédelmi tevékenységgel töltenek.
Nyilván más dolog környezetbarát akciókat hirdetni,
y
rendezni, és más környezetbarát módon élni, de ez a fejlôdés
fát, hog
s
s
e
t
l
Ü
mégiscsak abba az irányba mutat, hogy minden nap Föld
napja legyen.
Csak néhány a Föld napi akciókból: Budapesten a Független Ökológiai Központ egész napos rendezvénye egy iskolákkal közösen rendezett rendhagyó témahét megkoronázása volt. A hab a tortán 23-án este a Zöld bál. A Levegô
Munkacsoport rendezvénye „Gondolj a Földre, vigyázz a zöldre” címmel a Kertészeti Egyetemen várta az érdeklôdôket. A Budai Várban a dinoszaurusz
kiállítást a Föld napján az elôre bejelentett iskolai csoportok ingyen nézhették meg. (Tumultuózus jelenetek emléke idézi fel: kevés volt ez az egy nap.) Debrecenben biciklis felvonulás volt, Gyôrben a HUMUSZ 1994-et a „Papír évének” nyilvánította. Hajdúböszörményben szemétszedô túrát szerveztek a belvárosba, Miskolcon pedig barlangtisztogatást.
Keszthelyen akadémikusok tartottak elôadást a nagyközönségnek, Szarvason aszfaltrajzverseny, bioételbemutató, ökoszínház és sok egyéb program várta a város lakóit, és még sorol-
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n yu g o d

t an

hatnám Hatvan, Jászberény, Kaposvár, Kecskemét, Nyíregyháza, Pécs, Sátoraljaújhely,
Sopron, Szeged, Szekszárd, Szentendre, Szolnok, Szombathely, Dévaványa, Dunavecse,
Gyôrság, Nemesapáti és a többiek ötletes, jobbnál jobb rendezvényeit.

1996.

ogy

A Föld napi hírlevél mellékleteként 1996 óta 28-32 kérdésbôl álló környezeti vetélkedôt
küldünk névre szólóan 3-5000 iskola tanárának, a környezetvédô szervezeteknek és a sajtónak. 1996 a csernobili katasztrófa 10. évfordulója volt, az Energia Klubbal közösen erre hívtuk fel a figyelmet
hírlevelünkben. Közös vetélkedôt is szerveztünk a Kevesebb is
elég címû, családi házak és lakótelepi lakások lakóinak szóló
energiahatékonysági
tanácsadó füzetünk alapján; a hírlevélhez
ss!
a
h
r
í
n
a
t
a füzetet is mellékeltük. Ki tud többet az energiahatékonyságról?
n yu g o d
címû vetélkedônkre legnagyobb örömünkre és meglepetésünkre
több mint 7000 megoldás érkezett vissza hozzánk! Alig gyôztük
az értékelést!

1997.
Idézet a hírlevélbôl: A Föld napja az újságok címoldalára került. Ennyi
év után már elmondhatjuk, Magyarországon sajátos érték született, a helyi
környezetvédô csoportok, iskolák számára mindenféle központi szervezkedés nélkül is
fontos eseménnyé vált április 22. Márpedig, ha hosszú távon gondolkodunk, ez az igazi ünnep.

2000.
A nemzetközi Föld napi mozgalom tizedik évének fô témája az energia. Hagyományos vetélkedônkhöz ismét ezt a témakört választottuk. Budapesten április 22-én az Energia Klub
szervez a Városligetben délelôtt tíztôl este tízig vásárt, vetélkedôt, gyerekfoglalkozásokat, koncerteket, délután pedig kerékpáros demonstráció lesz, amelyhez bárki csatlakozhat.
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…könyveinkrôl
Tíz év alatt 24 könyvet és 9 kisebb terjedelmû tájékoztató füzetet adtunk ki több mint 100 000
példányban, és elértük, hogy számos könyvünket tankönyvként, ajánlott irodalomként használják közép- és fôiskolákon, egyetemeken. (Például Könczey–S. Nagy: Zöldköznapi kalauz,
Al Gore: Mérlegen a Föld, Daniel Quinn: Izmael és A világ helyzete címû könyvek.) Olvasói
körünk folyamatosan bôvül, a könyvkiadásnak és az utánnyomásnak csak anyagi lehetôségeink
szabnak határt.
A washingtoni Worldwatch Institute
évente kiadott jelentése Földünk környezeti állapotáról.
(Sorozat, B/5, színes borító, 240 oldal.)
Áruk: 1992-es kötet 220 Ft, 1993-as 270
Ft, 1994-es 320 Ft, 1995-ös 380 Ft,
1996-os 500 Ft, 1997-es 550 Ft 1998-as
650 Ft, 1999-es 780 Ft, 2000-es 950 Ft.
Rendkívüli környezeti
regény egy ember és
egy gorilla szellemi kalandjáról, mely újrafogalmazza, hogy mit jelent embernek lenni.
(Vágott B/5, színes borító, 300 oldal.)
Ára 950 Ft.

Az Energia Klubbal közösen kiadott
feladatgyûjtemény az energiahatékonyságról tanári és diáklapokkal,
tesztekkel, játékokkal stb.
(A/4, kapcsos könyv, 300 oldal.)
Ára: 800 Ft.
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Gyakorlati tanácsok környezetbarát
életmódhoz. Melléklet: Zöld füzet
hasznos címekkel. (A/5, színes borító,
350 oldal.) Ára 800 Ft.
Önszervezôdés az élôvilágban és a társadalomban alcímmel
értekezés az ökofilozófiáról. (A/5, színes borító, 180 oldal.)
Ára: 650 Ft.

Környezeti tanácsadás: 15 ország és város ötletgyûjteménye önkormányzatoknak,
közösségeknek, környezetüket szeretô polgároknak. (B/5, színes borító, 120 oldal.)
Ára 300 Ft.
Válogatás a szerzô 1983–1996 között megjelent, a zöld
gondolkodás szellemi, bölcseleti és vallási hátterét kutató
írásaiból. (A/5, színes borító, 240 oldal.) Ára: 450 Ft.

Ökológiai, társadalmi és gazdasági kérdésekkel foglalkozó,
negyedévente megjelenô tudományos folyóirat.
(B/5, 64 oldal.) Ára 90 Ft/szám.
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A Heti Világgazdaság az Izmaelrôl – Szabó Gábor: Könyv az önpusztításról
Miközben a kairói népesedési világkonferencián fôleg az egyházi vezetôk vitatják a születésszabályozás helyességét, folytatja diadalútját egy nemrég félmillió dolláros pályadíjjal
jutalmazott könyv. Ez a világ globális problémáira választ keresve arra a megállapításra jut, a
bajok oka épp abban rejlik, hogy az emberiség – eltérôen a Föld
összes többi élôlényétôl – nem hajlandó korlátozni
önnön növekedését. Ted Turner, a CNN hírtelevízió
tulajdonosa 1991-ben pályázatot írt ki a világ globális
problémáira megoldást kínáló regény megírására. Az
58 országból 100-féle nyelven beküldött 2385 mû
közül egy ismeretlen amerikai szerzô, bizonyos Daniel
Quinn Izmael címû mûve vitte el a pálmát.
A filozófiai munkában egy, az emberek történelemszemléletét „kívülrôl” új fényben megvilágító
képzeletbeli gorilla – Izmael – és egy ember
beszélgetéseibôl lépésrôl lépésre új világnézetet
fedezhet fel az olvasó. Izmael, a gorilla azt mondja,
a harmónia akkor bomlott meg, amikor az ember
a fejlôdés egy bizonyos fokán képes volt napi
szükségleteinél többet termelni. Kétségtelen, erre
se addig, se azóta más élôlény nem képes – igaz, szüksége
sem volt rá. A növények, a növényevôk, a ragadozók és a dögevôk életközössége zavartalanul mûködött évmilliókon át. A gazelláknak ma sem jut eszükbe, hogy
elmeneküljenek a jóllakott oroszlán közelébôl, mellette legelésznek. Az oroszlán nem kiirtani
akarja ôket – még versenytársait, a párducokat, gepárdokat sem –, hanem éhségét elverni. Az
ember viszont kétségtelenül felrúgta a bevált egyensúlyi szabályokat: hiszen vagy elpusztítja
alacsonyabb rendû vetélytársait vagy megsemmisíti táplálékukat, hogy a sajátja elôterem-
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téséhez helyet csináljon. Ideológiája ehhez annyi, hogy ô az evolúció végállomása, minden
azért van, hogy ôt szolgálja. De van-e bármiféle alap hinni e „végállomás-elméletben”? –
kérdezi Izmael, a majom…
(HVG 1994/37., 09. 17., 85–86. old.)

Az Élet és Tudomány A világ helyzete 1997-rôl
Ismét helyzet van, méghozzá a világ helyzete, s
megint csak a Worldwatch Institute és a Föld
Napja Alapítvány jóvoltából. Az évrôl évre megjelenô könyvsorozat legújabb, immár nyolcadik
kötete kilenc szerzô egy-egy tanulmányát foglalja
keretbe. Christopher Flavin Rio örökségét teszi
mérlegre, Lester R. Brown az élelmiszerhiánnyal
szembesíti az olvasót, Chris Bright az éghajlatváltozás ökológiai következményeirôl ír, Hilary F.
French az ózonügy tanulságairól szól… A majdnem
negyven oldalt kitevô hivatkozásokból is kiderül, hogy
a szerzôk milyen alapos munkát végeztek. Itt csak az
ózonügynek egy szó szerint krimibe illô következményérôl
teszek említést. A fejlett országok felismerték az ózonkárosító anyagokban rejlô hatalmas veszélyeket, és szigorú nemzetközi
megállapodásokban kötelezték magukat az ilyen anyagok használatának
visszafogására. A legtöbb aláíró elébe ment a megállapodásoknak, és még
szigorúbb szabályokat és szorosabb határidôket erôltetett magára. Az eredmények már
látszanak. Eközben azonban kialakult az ózonkárosító anyagok feketekereskedelme. Oroszországban „bôvül a halogénezett szénhidrogének (CFC) feketepiaca, és ez komoly veszélybe
sodorhatja a gyártás felszámolását az ipari országokban… A Miamin keresztül folyó illegális
CFC-kereskedelem dollárértékét tekintve a második helyen áll a kábítószer-kereskedelem
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mögött… Az ózonkárosító anyagok illegális forgalma aggasztó méreteket ölt Európában is,
ahol lassabb volt a tisztogatás, mint az USA-ban.”
Barabás Zoltán (Élet és Tudomány, 1997/20., 05. 16. 628. old.)

Az Élet és Tudomány
György Lajos: A jót választanod kell címû
könyvérôl
Elôször nyelvtani hibára gyanakodtam, amikor a cím
felszólító mondatának végén nem találtam a felkiáltójelet. Aztán rá kellett jönnöm, nem tévedésrôl, sôt nem
is a címszerkesztésnek az írásjelektôl való irtózásáról van
szó. A kötet minden írása … a megengedésrôl, a türelemrôl szól, és a parancs, ha szükséges egyáltalán, csak belsô
lehet. Igen, bármirôl szóljanak is György Lajos írásai, még
ha vitatkoznak is, még ha indulatosak is, a mások gondolatainak megértését és elfogadását sugallják, s az értékeknek
belsô és mély vállalását óhajtják. A manapság divatos kifejezéssel mondhatjuk: György Lajos a diverzitásnak, a sokféleségnek a szószólója. A környezet, az élôvilág, a kultúrák, a vallások, a
nyelvek, a szokások és a gondolatok sokféleségének önkéntes ombudsmanja ô. Ennek jegyében száll harcba a maga szelíd módján a sokféleség
esküdt ellenségeivel, a mindent eltipró fogyasztói világgal, az energiaipar önérdekû óriásaival,
a látóterünket az óriásplakátok méretére zsugorító reklámiparral, a „nemzeti” ízeket fûrészporral felváltó etetôgyárakkal, a mindent becsomagoló PACK-cégekkel. Írásai azt sugallják: az az igazi jó, ami másnak sincsen kárára, s válaszd a jót, akkor is, ha ez esetleg
lemondással jár!
Barabás Zoltán (Élet és Tudomány, 1997/4., 01. 24., 110. old.)

14

A Cédrus a Hol az energia? címû oktatócsomagról
Energia felhasználása nélkül semmilyen élôlény nem létezhet. A növények és állatok számára
a tápanyag az életben maradáshoz és a fejlôdéshez szükséges energiaforrás. Az ember ennél lényegesen több energiát fogyaszt, hiszen a gyárak mûködtetéséhez, a közlekedéshez, az épületek
fûtéséhez, a fôzéshez, a világításhoz és a szórakozáshoz is energia kell.
Mivel minden tevékenységünk során energiát használunk
fel, lényeges, hogy minél többet tudjunk errôl a fontos témakörrôl. A Hol az energia? címû, felsô tagozatosok száA Házi Praktika a Zöldköznapi kalauzró
l
mára készült oktatócsomag fôként a környezetvédelem
Mosás-takarítás szelíd szerekkel, term
észetes
szépségápolás, energiatakarékos házta
szempontjából
foglalkozik az energiával…
rtásvezetés, hulladékgazdálkodás, a biokertész
Ma
Magyarországon
a tanárok nagyon túlterheltek. Ezért
kedés
alapjai, az élelmiszer-adalékokat rejtô
E-száfôleg
akkor
tudnak
valami
újat bevezetni óráikon, ha az
mok listája – hasznos és megszívlelen
dô tudanyagot „fogyasztásra készen” kínálják nekik. Ezt tudták
nivalókat és tanácsokat tartalmaz e zöld
könyv
az oktatócsomag készítôi is. A kiadvány jól áttekinthetô
harmadik, átdolgozott kiadása… – írta
könyvajánlójában a Praktika, majd Zöldközn
és igen könnyen használható. …jelöli, hogy az egyes
api kalauz, mindentudókönyv a háztartás trükk
feladatok melyik korosztály számára készültek, feltünjeirôl
címmel a Nagymosás praktikáit, késôbb
pedig a
teti az eszköz- és idôigényt, valamint azt, hogy milyen
komposztálás fôbb tudnivalóit adta közre
szintantárgyak
óráiba illeszthetôk be az egyes feladatok. A
tén a Zöldköznapi kalauz alapján.
tanárok munkáját segítik a tanári lapok, amelyek el(Házi Praktika, 1998/4., 1998/7. és 1998/1
0.)
méleti alapokat, kiegészítéseket és feldolgozási útmutatót tartalmaznak, valamint a feladatok megoldását… A
szerzôk arra is gondoltak, hogy egy energia témahét összeállításához „menetrenddel” és feladatokkal segítséget nyújtsanak…
Az oktatócsomag feladatainak megoldása során a diákok tevékenykedve, gondolkodva és játszva tanulnak az energiáról, közben változik a szemléletük, mert rádöbbennek arra, hogy energiatakarékosan is lehet élni úgy, hogy az nem követel az embertôl komoly áldozatot vagy
lemondást.
Adorjánné Farkas Magdolna (Cédrus, III. évf., 2000/1., 35. old.)
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A Föld Napja Alapítvány kiemelten közhasznú nonprofit szervezet, a könyveladásból származó
bevételét önmaga fenntartására és újabb könyvek kiadására fordítja. A könyvkiadás költségeit
azonban az árbevételbôl nem tudnánk fedezni, könyveink megjelenéséhez, hírleveleinkhez pályázatokon nyerünk támogatást. Kiadványainkat, tízéves tevékenységünket támogatta (a felsorolás nem teljes): Környezetvédelmi Minisztérium, Magyar Könyv Alapítvány, Pro Renovanda
Hungarie Alapítvány, Autonómia Alapítvány, MillieuKontact Oost-Europa, Partnership,
Külügyminisztérium, MHB, USIS, Mérnökkamara, Mûvelôdési Minisztérium, JAKSZA,
Ökotárs Alapítvány, Független Ökológiai Központ, Közép-kelet-európai Regionális Környezetvédelmi Központ, Budapest Fôváros Önkormányzata, KÖVET, önkormányzatok és
magánszemélyek.
Bevételeink újabb forrása a személyi jövedelemadó 1%-a. Ez ugyan egyelôre nem jelentôs összeg,
de továbbra is számítunk rá, legutóbb 41 000 Ft-ot kaptunk ily módon, amit ez úton is köszönünk.
A pénzt A világ helyzete 1999 címû könyvünk borítójának nyomdai elôkészítésére fordítottuk.

Ha egyetért tevékenységünkkel és módjában áll, támogassa
a környezeti kultúra terjesztését adományával és személyi jövedelemadója 1%-ával.
A Föld Napja Alapítvány adószáma: 19019 185–2–43
Számlaszáma: ABN AMRO Bank 102 00823 22215336 00000000
Címe: 1519 Budapest, Pf. 411. Tel./fax: 06–23–422 577
E-mail: fna@matavnet.hu
Honlapunk: www.foldnapja.okotars.hu
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