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mokat nemdk szerint, 6s a fdld6n

eredet6t6l kezdve probl6mdt jelen-

26. Es monda Isten: Teremtstlnk
embert a mi kdpilnkre 6s * hasonlatossdgunkra; ds uraikodjCk a tenger halain, az (,g madarain, a barmokon, mind az e!(,sz fdld0n, ds s
fdlddn csrisz6-mAszd mindenf6le Allatokon. . r€sz J,l. I Kor. 11.?. Kol. 3,10.

figye16 urai l-ettlink,

csrlsz6-mAsz6 mindenf6le Allatokat
nemdk szerint. Es lAtA Isten, hogy
jd.
Az ember Isten k6pmAsa

27. Teremt6 tehAt az Isten &z embert az 6 k6p6re, Isten k6p6re teremt6
6t: l6rthivA-* 6s asszonynyA teremt6
6ket.
' j\{Atd 19,4. }IArk 10,6.
28. Es megAldA Isten 6ket, 6s
monda nCkik Isten: SzaPorodJatok
ds sokasodjatok, 6s tdltsCtek be a
foldet ds hajtsAtok birodalmatok alA;
ds uralkodjatok a tenger halain, az
6.9 madarain, 6s a fdlddn csrisz6mAszd rnindenfdle Allatokon.
29. Es monda Isten: fmd ndktek
edok minden maghoz6 * f0vet az
a.g6sz fdld sz[n6n, ds minden fAt, a
melyen maghoz6 gyUm0lcs van; az
legyen nCktek eledelUl.

30. A rdrd ;'ff.*'-"$lal1';l'u
pedig, 6.s az 69 minden madarainak,
6s fdlddn cstsz6-mAsz6 mindenfdle^Allatoknak, a melyekben 616 ld-

hogy kinek

mi6rt van okarma md.r

joga is 61ni, uralma ald hajtanj- a
nrasitat . Az embeY kreativ 16nYn
mind,ig megtal.rilja az okotr jogot
ar &, hogy valami- zbmmel- vi-sszafo d.ithatatlan kdrt okozzon maga
kciriil-. Ekdzben a term6szetes kcirnyezet nem szdmit. EgYetlen hdboriiban sem m6rt6t<. tet, meruryi ndv6ny 6s 6l-l-at pusztul eI' Arr5l
vlszont va.n kimutatd.s 6s ez a
legfjabb korra v6gk6PP TeIIemz6 h6ny tonna robbal6szer fogyott €1r
vala:nint iuiny ezrerr, rnilli6a.n pusz-

tu]tak

bel-e "

szettel kdz6s praktikumnal- egyiitt
616ket egyszeriien 6s Len6z6en ter-

m6szeti n6peknek, n6pcsoportoknak,
neve

6s ugya:r ma mj-t sz6l-na, ha erre
jdrt:iban ldtndrrnit i.s miivelt az

zzik.

A kcjvetke z6 klrnyezetiink: a term6-

ember az 6t kijriilvev6 vi1dgga1,
akit a fent i-d6zett sorokban foglalta.ic nem jogositottak fel arnak
m6dszeres t6nkret6tel6re. i{iszen
l-ehet6s 6ge. TiJ-takons;nk az Anazottas
hamar kid.qriilt, hggy mi ekkor
m,5g csak i.*in 6s Eta - sernmi.t nem
tuau:rt betartani. Id6rendben jijnnek a 'btilliik ;zsid6 ered.eti szeri-nt:
ndsk6pp t6te1, katlikus sz6hasz-,
ndlatbal: ered.end6 blin. K6s5bb az
oz'onvizzel kel} srijtarli. e vi-ld.got,
mert isten szerint okot adtunk rd.
disznek - kard.csonSrfa'- r vaEY mert
Sz6vaL valami bai, hiba cstiszott a eldijnttjttiik, hogy azok kdrosak, mert
szdmit6sba. Az ember a hitt, hite- vala:n-ik6pp s6rtik a kial-akult 6rdekrend-szeri.inket.
tett, d€ teljesen mind.egy miJ-yen

Zalai KaPocs

L995/l-s"6-

'

Or<orfcra

3. oldal

munkra ktilon6sen ragikusnak igerkezik, s az Alfolddn az 6letfelt6teleket 6s a ncivdnytermesztds 6s 5l6t al-apjaiban
tikr{t folytat,
iillal 6s koal
tcireks zik, m el yek annak elhdrfti{s6ban max im6l isan
6rdekeltek.

Nagyon val6szfnri, hogy azok a vezetd polit
er6k 6s korm6nyzati garnittirr4k, melyek az 6ltaI

Egy ezredv6gi strt6gia

I V I

nogy figyelembe k(vdnja-e-venni a ktirnyezeti t6nyezdket jov6je alakit:{sakor' Ha rge} 9e_

ag
tat.
pia
zar

'"

6 mu-

ogY a

alakz6son

k6nyszerit. Ez esetben kcinnyen 6g,y jrirhatunk,,mint
oly sokszor mdr eddig is a t<irt6nelem.sor6n, hogy
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nehezkess6gLink 6s a korsz-akos vdltozdsokra
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,, kart karba
' Arnit mi ja-

vissz-aver- komye
kdr;ri;J;k
z)s6urr^ niany,,ir,rtrud
"rq"rs ""*'r
_

tet.st szenv

r6pai

villtoz|
Uni6 tavaly
v6 noveked
E

ideig
oltve

h

a Jo-

6r az

programja ugyan mdg a konvencion6lts-kozgazdaragtun receptjeit aj6nlja, de a jovdtilletd szeml6letv6^-ltozisra mrir fel kell figyelniink. Bizonydra sokan
vannak 6s lesznek, akik ugyan 6t6,rzik a kornyezeti
felt6telekhez tortenl igazodls sziiks6gess6g6t, de
nincsenek kell6en tisztdban. hogy mit is kdvetel ez

... mely tfindben van

rillapo
a

polit

elfoga

oly sokat v6rhatn6nk).
E zs6kutci{s hazai politika legszembetrindbb megnyilviinuliisai csupdn felsoroldsszerden, a teljess6g
igenYe n6lki.il:

a

kdrnyezetet.
Sokan koztili.ink

-

tali{n dk vannak t<ibben

- a

Earanci6val is)

o ; MAV brin<is sorsi4rahagy6sa'

agSni6j:{nak t6tle-

ni.il n6z6se

beliil (vagY
et6, de egyre
6pok, folY6feltcilt6iitemf
gyorsftott
6s patakparti drteriiletek

a

koz6PPontj6ban nem a takar6YSr{g-javul6s

dllt, hanem n6gY

lobhi 6ltal kiProvok6lt; minden

a gycikeres v{ltozfsra.
A tetteaOtnek, a haboz6knak v6giil egy nyom6s

talajvizeink megti sztiti{sAban.
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(6s

ggyfit6s is elfogadta azt a javasatot, me I y perspekt iv 6ban az energ i a-fe
l6nyeges n6ve
I

o

ahelyen, hogY
fa-ellenes, az

lh as zn dl 6s

n a klimakatasztrSkoncentrdci6jrinak

i{n6 orszS'gokhoz
ncivekedds6t megak ad dlyozn i
6s 6r5kh6z csatlakozni{.nk, alkudoz6sba kezdti-ink
COz -k i bocsdjt6s i kcitel ezetts6gii rik m6rs6kl 6s6re k fv

az illet6kes szervek mltegdrdga 6s az egdszsdgi
6rtalmakat kikiiszobcilni m6g igy is k6ptelen szem6t6get6k 6pft6s6n gondolkoznak, de a hullad6kUepz6dds megakatliily o(s6ra nem hajlandok 16p6seket tenni

o I fejlett ipari orsz6gok csak tervezik - mert igen
szi.iks6gesnek tartjdk - de tobbnyire mdg nem tudtiik megval6sitani az iivegvisszav6ltist; a kereskedelem privatizdci5ja sordn nektink sikeriilt
nagyrdszt lzdtvemi az eddig j6l mrikc;dd' sokak

e

dltal irigyelt vi
a kormi{ny hajl

ddsitra (neveze

rt
m6nYek elfogai aut6s t6rsada-

lom ar6nytalanul nagy terheket visel), minek kcivetkezt6ben az izemanyagok rei{l6ra cscjkkent
o Budapesten a f6polgdrmesteri hivatal minden
esetben megh6trillt a felelStlen, demag6g kcivetel6z6sek el5tt, s igy tovdbbra is Eur6pa legszennyezettebb leveg6jri f6vdrosa vagyunk, ahol
az aut6k tetsz6s szerint szinte bdrhol parkolhatnd<
6s akaddlyozhatjilk a kdzleked6st, de f6leg gya^
logosok forgalm6t.
o aieddig a tiz-ek tulajdon6ban l6v6 erd6k privatizllilsitial 630 ezer ha, majd a kisbefektet6i r1sz-

magas 6ra ana tjsztcintiz.

M6g n€gy ilyen 6vet nem engedheti.ink meg magunknak.

MEZ6GAZDASAG
A 80-as 6vek v6g6n m€g a magyar mezSgazdasig

5. oldal

a krdnikus vilfggazgyi.imolcs. Mindez egy
dasdgi 6lelm iszer-tril termel6ssel.
Mivele hatalmas feleslegeknek csak kisebb r6szdt

veszik fel a nyugati piacok (es j6l ismertek az azt
kis6r6 gondok), a megoldds kdzenfekv6 lett volna:
az organikus gazdiilkoddssal 6s az energetikai felhaszndldsf nciv6nytermeszt6ssel a kihaszn6latlan
fcildteriilet, munkaerd, gepi 6s szellemi kapacitdsok
egy jelent6s r6szdt hasznositani lehetett volna.
A hefyzet azonban n l99O-91- €vihez k6pest
gycikeresen megvdltozott: jelenleg a kapacitds-kihaszniilatlansiig 6s a piaci (kiil- 6s bel egyformiln) lehet6s6gek kihaszndlatlansdga egyariint jellemzi ahazai agrdrgazdasdgot. Ezt szdmos cisszetevd
okozza:

o a tulajdoni
o
o

6talakul6s miatt sz6mottevd termelds-

kies6s jelentkezik
a stilyos aszdlyok kdvetkezt6ben igen nagyfokri a
termds6tl ag-csokken6s
a redljcivedelmek cscikken6se miatt nagyon erdsen
v i s szaesett a hazai dlelmiszer-keres I et 6s fogy aszt6s (1980 b6zis6n 1989-ben ll0,2%o volt, 1990-

ben l}l,lVo, azaz a 80-as szint, l99l-ben pedig
m6r csak 98,5Vo; 1990-t6l m6ig SVo-al csdkkent a
hris- ds lovo-al a tejfogyaszt{s.Tetelezzi-ik fel,
hogy a tulajdonosi viszonyok rdvidesen nyugv6pontra jutnak ,6s a gazdasi4gi fellendiildssel a hazai
6lelmiszerkereslet is kibdvtil. Szfmithatunk a kiil-

sd kereslet aktivizil6ddsdra is (b6r az 6lelmi-

szeripar 6s a belkereskedelem nem tfl szerencsds
privatiz6ci6ja - a killfoldi eladi{sokra gondolunk
- ez'.el ellenkezd hatdst v6lt ki: a versenyk6pes
kijifdldi kfniilat nagymdretfi megielen6s 6t a hazai
piacokon). A Iegsrilyosabb k6rd6s, a klimavdltozds
hatdsa azonban minden egydb t6nyez6t f6lrescipcirve befoly6solhatja a magyar mezSgazdas{g
sors6t. Ha a pusztit6 sz6taz nyarak folytat6dnak
(6s tendencidban annak van nagyobb es6lye), m6g
a hazai gabonaelldtds (6s 6llxteny6,szt6s) is veszllybe kertilhet.

E t1ma tovribbi alapos kutatdst ig6nyel. Megv6laszoland6, hogy
o a hagyom,lnyos (alf6fdi) gabnatermesztes beszriktil6se miatt 6rdemes lesz-e az€szaki 6s a duni{ntfli nebvesebb teriileteken pr6b6lkozni a gabonatermeszt6s kiterjeszt6s6vel, vagy az import lesz a
c6lravezetdbb
o 6rdemes-e fij ,;szarazsdgtir6' fajtdk kis6rletez6s6vel foglalkozni (ugyanis el6fordulhat, hogy ha a
felmelegedds felgyorsul, m6g meg sem honosodtak a kikis6rletezett fajtrik, mriris rijabbakra lenne
sztiks6g)

o nem cdlszerdbb-e eleve zdlds6g- 6s gyiimcilcsterrnesztdsre berendezkedni a gabonaterrnesztds
helyett.

m6ljiik erre sor fog keriilni!)

Bdrhogy is alakuljon a helyzet, az organikus gaz
ddtkoddsnak lesz funkci6ja, elsdsorban munkaerdt
lekot6 jellege r6ven. Az organikus gazddlkodris ill-

Lggs/l-srfo
'Jr L'e.._
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a cscikkent6s6vel cjsztonciz a magasabb foglalkoztatotts6gra.
Mil'dtezzel szemben a hagyomdnyos gazdasdgi
doktrfn6k m6r ott tartanak, hogy 6- 8qo-ban hatS'rozz6k meg a munkan6lkiilis6g ,,term6szetes" r6trijiit' s
akdr azlsszkeresletet 6l6nkit6 keynesi, akdr a 80-as
6vek kinrilatdl6nkitd technikdihoz nyrilnak, csak
ok bevondsfval 6s t6nkrefijabb
llendfteni a gazdasigot, a
t6tel6
Hiri dbrfnd abban
n6tkiilsiker

tok: 75, 111.7 szilzallk" - olvashatjuk
szept. l6-i szimdban.

a

FigyelS 1993

'

KTJLGAZDASAC
le

lys
Ga

haszn6l6st teszik lehet6v6- Ez a fordulat azonban
term6szetesen csak tendenciak6nt k6pzelhet6 el,
mely igen iddig6nyes, s a bels6 strukturillis 6^talaky
t,isok figgv6nye. A hatalmas kiils6 6s bels6 ad6ssiig
m6g sok6ig klnyszerpdrlydn tereli maga el6tt a Eazdasigot, b6r koncepci6nk energiamegtakarit6 jellege
miis ii{ltozatokhoz k6pest ezen addssdgot l6nyegesen

m6rsekelni k6Pes.

Fontos kitnunk egy fijkeletd osszefiigg6st' is' A
nemzetkdzi versenyk6pess6get a kl asszikus kozgazdasdgtan kialakul6sakor a munka termel6kenysege'
mald a term6szeti-t6nyez6 elldtottsiig hatarozta meg'
R [es6UUiek sor6n a srilypont i{ttol6dott az iparosodotts6g fokdra 6s az olcs6 munkaer6re, majd - legfj abb=an - a m unk ae 16 k6pze tts686re, a kutatdsi - fej i'eszt6si h6ner fejlettsdg6n 6s a hriz6 {gazatok (aat6gy6rtds, vegyipar 6s intermedierek, k6s6bb infor,niiit u, elektronika, kompjutertechnika) sf lydra' Ma
a villtggazdasdgi versenyk6pess6get e gyre nagyobb
mdrt6[6en hatdrozza meg a tenn6kek 6s'technol6gi6k k6rny ezetkfm6lS jel le ge. Egy k6myezetorientdlt
gazdasdgez6rt versenyk6pess696nek 6s csereardnyainak a ncivekv6 javulisdra szdmfthat'

Arrnruxrns
lapotdt befolydsol d t6'ny ez6k
kdziil dtint6nek a klfmavdltoz6s v6rhat6 hat6sait tartjuk. Egybehangz6 ei6rejelz6sek szerint nagy a val6izinfisege attnak, hogy a Kiirp6t-medenc6ben (6s f6leg annak keleti, alfoldi r6'sz1n) a forr6, szitaznyaakoris 6ga megn 6 . Ez v E.gzetese n vesz6 ly eztetraf gy
-a
Nagy -a1fc;t a hagyom6nyo s gabonatermeszt6heti

A

hazai kornyezet

5

I

az az-on alapul6 lllatteny6szt6st 6s az ott 616
emberek - egy f€l orszig -meg6lhet6sdt'
gpp"n ,t6rt u lehets6ges k6t, hosszf tdvfi gazdasdt,

s6gfejteszt6si koncepci6 (a fogyaszt6s-orientdlt'

illl

zt6s nem
u i.l.i,y"t"ti
csak az6n l6tfonioss6gri, mert kdrnyezetiinkre, s fgy
ben m6s
eg6szs6giinkre 6s
-kcizp on t 6 ) k<izcjtti helyes v6l

l6tfelt6
s
t6r
nemzetkozi
hogy
ki.ink,
nitassaildmak. Asz6

A kiilgazdasr{gi politika, mely ezekre az elvekre 6piil,
nem t-orekszik minden6ron a k6z6s-piaci tagsdgra'

kariti{st, s a megrijul5k6ban a legsz6lesebbkdni fel-

as

l6t6rde-

eleged6s

ellen hatliat6s int6zked6seket kdvetelS orsz6gok sztivets6gdnek tevdkeny r6szvev6je legyiink s ebben a
harcbin magunk is j6 p6ld6t mutassunk'
A ma alka-lm azoi kozgazdasigi elm6letek az ipari
forradalom idej6n alakultak ki, amikor az emberisdg
mdg nem drz6lielhette, hogy az dkosziszt6mdk eltart6 is megfjul6 k6pessdge v6ges, s az iparosodris ds
a ,,civiliz7ci6" azokat tcinkreteheti. Ezek a matuzs6lemi tanok az elmflt 6vtizedben a hagyomdnyos

probl6mi{k kezel6s6ben (recesszi6, munkan6lkiilireg, inna.iO) is ldtvrinyos kudarcot vallottak' A gl9Uelis t<irnyezeti {rtalmak megakadillyoz6siban 6s
kiki.isz6bdl6s6ben pedig olyan es6llyel alkalmazhat6k, mint a newtoni fizlka az atom rejtelmeinek a
kiftirk6sz6s6ben. (S6t, m6g olyannal sem, mert 6Ppen azok sdlyosboddsrlt id6zt6k el5-)
Ak6zgazdrlszok 6s a dOnt€shoz6k tflnyomS t6bb-
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1995/l -szAn
sege, a Nobel-clijat os.z.togat6

tuc

l,lrX?-;t",?i;,lii ::tllii::
6,a,6,'or6li?j!l'13,
*:l':i::11
""-

;-:i"l;:,11'iuHl-;]|?!1
kiz
b,in, rn..t az elmdlt 6vekben

;;erg'a-?s erdfor.ris-felhasz--

sze
rcirrener m6rhetetlen pa
udarcot 6nmagunkra nek ab- tiiit'^, erct^
nem csak gYasztds
zletk€r'

megold6st

ndldsa ds a

fogyisz-rdsban megnyilvdnulo

kolzlrk kcirnyezetiinkre - s igy
gtdbb veszdlyt' A m-egoldds kulcsa
Zs 6rt6krend'ek dtalakitdsa- A fo-

szi'iks6g

is, javak 6s
ehajt;is,
' sPort'
tendencidk n6lunk is 6rvenvesiilnek' s a
i':il:i,
taaroou'
A magyar tdrsada-

l6s6hez

,69,
struktrjra-dtalakit6s,

stb.

s
i;:'

ndlunk is hasonlatos'

:

formdltsdg. Attcirdsre csak akko
dcint6shoz6k 6s v6laszt6polg6rok
lesznek a fenyeget6 globrilis 6s lo
s a mego
n alkalmazott kcimYe- A zold
A fogY
6tozott' m6dszer6ben seket gya
zetvidele
r kezdet6ben ds fo- tdvon ugY
a is lenn6nek'
.6s kikiiszob<ilni
mal<at. hanem m6r h6zs6gek 6s
suk.

tebbek,

s

egyre kevesebb

M
enne
nyos
6s
hnika fejl6d6se

6ket (munka- 6s lakhelyiikon egya-

azt igyekeztiink bizonyitani' hogy
az ellJikezlje az igaz' A hagyomi{tlenek a munolitikai
ad6csadretfi
cis
1z
,

az 6rtalmat, me-

6reteinek a szakh- is' a vid6k fejles
Pess6grobban6ssal

ililT T i:,?::l

sebb ktirnyezeti kdrt okoznak'
nem rengeteg p6nzzel' v6dek

,tavdlti{s teriilet6n, teh6t a termel

T;T"Tut:r-

jlataink a hagyom6nyos, de sikerte-

lengy6gym6dokkal;;;,i'uirtnriavuastig6rnek

A f,agvoiu civiliz6ci6s rern artarmarc eset6#n is)'
r racionalit6s 6s hat6konys6g-javu-

t6rekv6$k teljes m6n6kben tal6l-

fajtamegkozelit6snagyj6b6lha:l'akik6rt6krendj6benakornyezet
iinteten{r'elyen'
kiilonbs6g a fogyasztksban van'
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BEMUTATKO ZTK A CICONIA-KL UB
A Ciconia-klub 1993 v6g|n j<itt l6tre a Magyar
Mad6rtani 6s Tenn6szetv6delmi Egyesiilet kezdem6nyez6sek6nt a zalaegerszegi V6rosi Miivel6d6si
K<izpontban. A klub ellnnenyek6nt m6r egy evig
miik<idott a MadarSszsuli elnevez6s{i termeszet- 6s
k<irnyezetv6delmi szakkor. A klub letrehoziisiinak
az adott aktualitiist, hogy a Mad6rtani Int6zet 100
6ves fennrill6srlt tinnepelhette, 1994 pedig Magyarorszirgon a g6lya 6ve, egy6bk6nt pedig a nemzetkozi g6Iyaszitml6l6s 6ve volt.
A klub

c6lkitffz6sei

.

',

'

--Szeretnenk el6rni, hogy a v6rosok ut6n vid6kre
is eljussanak a kornyezet- 6s term6szetv6delem
gondolatai. A v6rosokban tarlott konferenci6k
bizonyfira hasznosak, de gyakorlati szempontb6l nem sokat v6ltoztatnak a dolgok jelenlegi
rlllisfn. S ftik6nt vid6ken nem. A falvak bekapcsolfsa a zold mozgalmak v6rkering6s6be
az1rt elengedhetetlen, mert a fennmaradt termeszeti 6rt6kek zome a vid6k kez6ben van.
V6delmiiket els6sorban helyi k<izossegek biztosithatnik ill- az <inkorminyzatok-

A kcirnyezetv6delem gondolatait egy konkr6t
term6szetv6delmi feladaton keresztiil akarj uk a
falvakba eljuttatni. K6t oka is van annak, hogy
sziiks6gesnek talSljuk egy ilyen munka felv6lla16s6t. Egyrlszt kor6bban szerzett tapasztalataink azt mutattik, hogy az emberek tobbs6ge
kcinnyebben mozog a konkr6tumok irrinyrfb6i
6ltaliinos k<ivetkeztet6sek fele mint forditva.
Mrisr6szt a vid6k els6sorban a terml,szeti 6ftekek fennmarad6s66rt felel6s. A zalai falvak
nem kiiszk<idnek fiistokid6 gyrirakkal, ipartelepekkel stb. A vid6k ember6hez a term6szet
m6g k<izel iil, s ez1rl fog6konyabb a sziikebb
6rtelemben vett term6szetv6delemre mint kcirnyezettrfidelemre. Term6szetesen a vid6ki ember fogyasztisi szokilsaival er6sithet k<irnyezetrombol6 folyamatokat, s ezekre a figyelmet
fel is hivjuk.
A

kcirnyezetv6delemrdl 6s term6szetvedelem-

16l egyslges k6pet szeretn6nk kozvetfteni, ellent6tben a-zal a tendenciival mely a k6t
irinyzatot szltuildsztani, rangsorolni akarja.
Mi tdbb, a term6szet- 6s kornyezetv6delmet a
kultur6val osszefiigg6sben is bemutatj uk.

TERMESZETVEDELMI MTINKA
A klub a feher golya (Ciconia ciconia) v6delm6t
v6lasztotta feladat6ul. Ezzel kapcsolatosan a kcivetkez6ket v6llaltuk fel.
Mindenekel6tt szeretn6nk minden 6vben elv6gezni a megye teljes teriilet6n a g6lyaprirok
felm6r6s6t. 1994-ben ez meg is tcirt6nt. Az
MME Zalai Csoportja bejrirta a megyet, s igy
tudjuk, hogy a megyeben kb. 310 fdszek tal6lhat6. Igen sok hasznos inform6ci6t kaptunk a
falvak cinkormdnyzatait6l is.
V6dncikh6l6 zatot szeweziink. Legyen minden
faluban legal6bb egy ember, aki kicsit odafigyel a falu g6ly6ira. Egy v6dncik feladata nem
kiilcincisebben nehez. Csup6n arra kell odafigyelni, hogy a f6szek egy6ltal6n lakott-e, illetve j6 ha tudjuk, hogy melyik evben hfny fi6ka repiil ki. A v6dncik 6rtesit minket, ha a
g6lyrikkal brirmi probl6ma van, s€riil6s tcjrt6nik, valamelyik madarat menteni kell. A bejelentesek alapjin, lassan megtudhatnilnk, hol
talSlhat6k a legvesz6lyesebb vi.llamosvezet6kek, s l6phetn6nk valamit ezek szigetel6sdnek 6rdek6ben. A zalai g6ly6knak ugyanis
kb. 15 szir;al€ka pusztul el 6ramiit6s miatt!

A bejelentett seriilt, f6szekb6l kiesett vagy legyengiilt madarak6rt term6szetesen kimegyunk, mint ahogy ez az elmrilt 6vekben'm6r
gyakorlatt6 v6lt, s igyeksziink 6ket felgy6gyitani, s ha lehets6ges visszabocsitani a term6szetbe. Jelenleg hiirom golyit rlpolunk. Ebben
a munk6ban igen nagy segits6get nyrijtott nekiink a zalaeger szegp 6llatk6rhfz -

A nagytermetti mada;ak etet6se nem kis fejtor6st
okoz nekiink. Ez6rt minden term6szetbar6tot ds
6llatbarStot arra k6riink, hogy amennyiben indittatlst 6rez magftban, t6mogassa id6nk6nt az igyet
egy-egy csirkenyak vagy marhasziv adomiinnyal.
N6hiny lelkes zalaegerszegi gimnazista m6r rendszeresen timogatja g6ly6inkat, de meg mindig
r6nk f6rne nehiny adom6ny.

Az

olyan madarakkal akik maradand6an s6riiltek, s tobb6 nem lesznek alkalmasak a term6szetben val6 6letre, azokkal is vannak terveink. Nem
akarjuk 6ket "5llatkerti" vegetril6sra it6lni. T6vlati
terveink kozott szerepel egy telep l6trehoz6sa,
ahol ezeket a madarakat piirba 5llitva, megpr6bSl-

n6nk f6szkel6sre es fi6kanevelesre birni ciket' Az

igy felnevelt
n5nak, akike

igy

legal6bb
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v6rjuk, hogy az esetleges s6riil6sekkel (s riltal6bin term6szetv6delm i probl6mrikkal) kapcsolatosan a falusiak hamarabb megtalSlj6k, hova
is kell fordulni. M6srdszt e t6bl6kkal szeretnenk egy kicsit reprezent6lni a megye t:"T:szew6diimi aktivitdsrlt. Az e\s6 tdbltik m6r ki-

A khi,b,konyveit 6s
juk kolcs<in az erde
nek. p6ld6ul kcilcson.
ro szkb pok at, halilszc sizmlq

term 6 sz et fo t6 z6s hoz f6nyk6ptez6 g6p et, obj ekti vet es 61 lv6nyt'

Altal6nos 6s kiiz6piskol6soknak szombatonk6nt Madardszsuli. F6k6nt kiriindul6sokra 6s
kisebb tirrika megyiink a korny6kre' A tanit6si szilnetekben triborok 6s kir6ndulisok'
Ebben az 6vben m6r kiilfoldi r-rtat is szerveziink. Ha van elegendci jelentkezS akitt tobbet
IS.

TAVASZI RENDEZVENYSOROZAT

Aprilis 22 es rn6jus l0 kozott a Cie'onia-klub
."nd.r.r"nysorozatot rendez- N6gy kiAllitdst te-

A Ciconia-iroda val6sziniilegjelenleg a megye-

ben a legnagyobb v6laszt6kkal rendelkezci iroda'
Csaknem valamennyi hazai termdszet- 6s kornyezetvldelmi szervezettel felvettiik a kapcsolatot, s
amit csak lehetett lehoztunk Zalaegerszegre' Tobb

kinthetnek meg a l6togat6k. Az orszag legobb
termeszetfot6sainak kepei, term6szet- 6s kornyezetv6delemmel kapcsolatos belyegek ki6llitrisa I 20
negyzetmeteren, Muray R6bert festdmiiv6sz festm6liyei (term6szetb6l vett jelenetek) 6s egy ki6lliffs Zala megye term6szetv6delm6r6l- A programot
tov6bb szineiitit az elladisok tur6k 6s terepi bemutat6k.

A klub programjair6l birkinek

t6l kezdve az illtalinos iskol6soknak k6sziilt korny ezetuldelmi trirsasj 6't6kon keresztiil sok mindent

hogy rSkaPcsol6djunk a Zold
hilazatra- Alapit6 tagjai voltunk
a nemr6g megalalcult KOT-nek (K<irnyezetv6delmi ian6csad6k Szcivets6ge), melyben alelnoki funkci6t vAllaltunk. Rem6nyeink szerint e
szervezet el fogia 6rni kitiizott c6ljf*, s hozzilsegit
az inform6ci6k gyors 6raml6srihoz. Folyamatban
van felv6teliink az ilyen jellegii iroddk nemzetktizi
szewezetlbe, mely njabb t6vlatokat nyithat meg
el6ttiink.

szivesen adunk
Kiitelefonsz6rnon'
tf$lkortatist- a 921314 120-as
jelentkez6s6t
lonosen a fiatalok 6s a pedag6gusok
v6rjuk.

CICONI
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NEHANY GONDOLAT EGY FELMERESSEL
KAPCSOLATOSAN
kis felm6r6st Zalaegerszegen, melylek sor6n kozel 500
embert k6rdeztiink meg az utc6n k6rnyezetvedea vo-

A Ciconia-klub 1994

6szen k6szitett egy

il[.
kat, igy p6ld5ul a klubot.
Vinl kidertilt- a k<lrnyezetvedelmi szervezetek 6s
hivatalok ismerts6ge katasztrof|lisan alacsony' A
kl,rdezettek kb. 95 szfaallka nem tudott mondani
tunk n6h6sem. Ami

legttibben
etv6delmi

Yar

Madir-

tudtak va-

lamit.

Enn6l is tanirs6gosabbak voltak szimunkra

az

utols6 k6rd6siinkre adott v6laszok- Itt a^ k€rdeztiik meg, hogy mit tartanak a leg6get6bb term
szet- illetve kdrnyezetv6delmi problem6nak.
felm6r6s megkezd6se elStt ana szitmitottunk, hogy
a v6laszok zome 51ta16nosan ismert, glob6lis
problemrikat emlit majd, mint amilyen a savaso-

felmelegedls vagy az 6zonlyuk- Az els6
meglepet6s akkor 6rt minket, amikor a megk6rde-

i6r,

zetlek zome ezel<r,6l sokkal csek6lyebb probl6m6kat emlitett. Az 500 megfterdezettb6l alig 10-15 f6
emlitett glob6lis probl6mikat. Minthogy a felmer6s 6sszel k6sziilt a legt<ibben a lehullott faleve.lek
eltakaritds6t tarlotta 6,get5 sziiks6gszenis6gnek,
eltakarit6sa mint
feladat, s igen sointis6genek javitris6t s csaknem ilyen ar6nyban a szemetel6s megsztntet6s6t is.
Az adatok pontos feldolgoz6sa folyamatban van,
s eredm6nyeinket sz6mszenisitve is kozreadjuk
majd. Annyi azonban'igy is l6that6, hogy sejt6siink beigazol6dott: Az emberek tcibbs6ge val6ban
a konkr6tumokra koncentril 6s sziikebb kornyezetere-Ezert rem6nykediink, hogy a klub programja
hat6kony lesz, minthogy 6ppen ebb6l indulunk ki,
amikor konkr6t term6szeJv6delmi feladaton
(munk6n) keresztiil akarjuk a k<irnyezetv6delem

nek term6szet- vagy kornyezetv6delmi probl6mrik,
vagy nem tud ilyet mondani- M6rpedig a 18 es 24
6v kozotti fiatalok tekint6lyes resze (kb- 70 szina'
leka) ezt 6llitotta!

SZUKSEGES-E A FAJOK VEDELME?
Tal6n sokak szirmhra ismerSs a Gaia-hipotdzis,
melyr6l igen tetszetds sorozat jelent meg koriibban
a Termdszetbirviirban. Az elmelet l6nyege, hogy a
Fcildet magit is egy elcil6nynek kell tekinteniink'
Az elmdlet szhmtalan tudomdnyos vita kirobbant6ja lett. Az azonban ma m6r vilAgcis, hogy a bioszferlt val6ban 6l<il6nykent kell kezelnirnk, hisz

az egyes fajok es popuklci6k oly
egym5srahatdsban
sejdei.

6lnek mint b6rmely

PUUOT a perspektiv6b6l
m6lt6 a fajok ki

szoros
szervezet

kiilonosen figyelemre

1.5 milli6 fajt
Neh6ny adat:
a Foldon mifedezett fel 6s i
nimum 5, maximum 30 milli6 faj 6l! Vagyis a fajok zom6t m6g fel sem fedeziiik. A felfedezett 1.5
milli6 fajt sem ismerjiik igazfun- 100 n<iv6nyfajb6l

nak legal6bb 50 szinal6ka el (6lt) itt- Az escierd6k
teriilete eredetileg 1.5 milliard ha volt, melybcil a
80-as €vekre mind<issze 900 milli6 ha maradt. A
cstikken6s m6rt6ke 6vente 20 rni11i6 ha- Ebb6l ki-
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Emberek! h'lost csak ez az egy 61et'tuk2.
6s most ezt keJ-l j obbei 6s elv isel-het 6va e
tennj-. EzSrt ameruryire l-etret hagyjuk
iJ"tZ" zetet, a kdrnvezeti'inket, qg.J aobolmert.l. uedJtik
"f e je" utdn menni,
m6s,"rend.et1ens6g Tesz itt a mi- vil6gunkiozzd ke11 ter'nem: kdrek
;;;.-iiA"t-izt
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Amikor Bud.apestr6l id'ek6l-toztiink Kustdnii"e"", "soi-dlkozva l-6ttam' \?evaza7utJuK,t t!en,*
gyeiekek onfeled,ten eltapossalt
6L t"rt"=ed.ett szeg6ny pdkokat. Elej-nte
lJfrurrogtak, amikor azt mortdtam: ne taposZU"t, mert ha 6k nem lenn6nek a
"f
"ar.
akkor a lev eg6 .tel-e lenne kis
vi16gon,
rovaiokt-al, I6ggyel, szrlnyoggal, "!b'
\-!-ao
K6s6bb m6r' mintha kevesebb l-ett vol:ra
a p6kagyontaposd.s. Bd.r lehet' hogy -akuc_.,i
p6i<ok negijed-tek 6s vi..sszah.6-zod"tak
|</CL,Y
O
k5ikba.
Ked-ves gyaltais szed'6 emberek!
l,t/_DA4/
i.ev"tr"[- szivesek ne az 616 fiib6r v.6gj6[-ti a gyarrtdstl mert akkor kockdra
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Tengerbe temetett ldszerek
Az orosz Csendes{ce6ni
Flotta szerdfn elismerte, hogy
minte_qy 600 tonna lSszert sfily-

sz6rt toltetek kcizott radioaktiv,
illetve mdrgez6 anyagot tartalmaz6 lciveddk, amely kfrt okozhatna a kcirnyezetben. A flotta
szerint a lcived6kek megsemmisitds6re nem volt mds m6d. A

lyesztettek a tengerbe a napokban, viszont visszautasitofta az
ennek kapcsdn a haj6hadat 6rt
tfmaddsokat.
A nyilatkozat szerint a haszni{Ihatatlan lSszert egy 1986-os
szovjet haj6zasi szab{ly zatnak
megfelel5en, az efte a c6lra enged1ly ezett t6rs6gben boritottdk

hullad6kot. Tavaly nagy felzridul6st vdltott ki, hogy az atomtengeralanj6r6k iizemeltet6se sor6n

tengerbe- A lSszerek egy r6sze
Vlagyivosztokt6l nem messze

kele&ezett foly6kony radioaktfv
hullad6kot iintcittek a Csendes-

tavaly tcirt6nt l6szerrakt6r-robban:fs sordn haszndlhatatlannd
v6lt k6szletekb6'1 szfrmazik. A

6ceinba. Emiatt akkor a nemzetkcizi kdmyezew6d6 mozgalmak,

a

a

fl

ona kcizlem6ny6ben leszogez-

te, hogy nem volt

a

Na

Mintminden 6vben, id6n is meghirdetjiik
N a gy Zdldsziou

P dly dztt u

nknt, melyb en

alkalmat adunk arra, hogy bemutassStok

zlldsziv es tev6kenys6geteket. K6rjnt

Csendes-6cedni Flotta nem az els5 esetben temetett a tengerbe te-

hogy pilyamunk;itokban mutassdtok be
v6deneeiteket, vagyis azt a f.6t, r6tet,

v6kenys6ge sor6n keletkezett

patakot stb, amit rendsz
6vtok, v6dtek. Irjdtok I
szdmotokra, van-e valami veszdly, ami
fenyegeti, mit tesztek m eg6rz1s66rt?

A pilyamunkftokat dprilis f-ig kiildjdtek
el cimflnkre: Ziild Szia firtsdgt
Termdsrcto ddd Mozgalom,
2073 Pomlz, Mdtyds kir. itt 2.

illewe Toki6 er6lyesen riltakozott Moszkvinfl.

Az 6rt6kel6sre szok6s szerint azbrszAgos
tatrilkoz6nkon kertl sor, amit 7995.lpilis
utols6 h6tvdg6j6re tervezunk

(MTT)

tengerbe

gy Zoldsziv es P 6ly 6zat

Sdtoraljarijhelyen.
A borit6kra frj6tokrd:

Nary Zold s ziv es P 6ly 6nat!

A Nemzeti Eg6szs6gv6delmi lnt6zet felhfvdsa

A DOHANYZAS
VAGY EGESZSEGI
l. orszdgos kongresszuson val6 r6szv6telre
Helye:
k6zpo

m

A n6k 6s a dohAnyz6s. A terhes n6k fele-

.),

l6ss69e.
A tiatalok 6s adoh6nyzAs. Az iskolafelel6ss6ge. A katonas6g - a fiatalok jskol6Ja'. DohAnyz6s a munkahelyen.
DoM4rrtrs a csaledban A szill6kfelel6ss6gp.
A doh6nyz6s abbahagy6s6nak m6dszerei,

lapasztalatoK
A t6rsadalmi szervez€tek f€ladata, solya a
orvosok, 9g6szk, valamint mind-

A KONGRESSZUS

.t

16r€UA:

daganatos, t0d6- 6s m6s betegs6gek.
A dohAnyzds mint szenved6lyb€tegs6g.

dohAnyz5s elleni k0zdelemben.
Az eg6szs6g0gyi dolgoz6k - orvosok, n6v6rek, eg6szs6gnevel6k szerepe a doh6nyz6si szokAsok, valamint a dohdnyz6k
ar6ny6nak megvetozlat6sdban.
A m6dia, a rekl6m, a politikusok magatartAsa a dohdnyz6ssal kapeolatos kdzhangulat alakfteseban.
A doh6nyzds Jogi k6rd6sel. T6rekv6sek a
nem doh6nyz6k Jogl v6delm6re stb.
A legfonlosabb t6m6kat meghlvott - r6szben k0ll0ldi - el6ad6k vezetik be a legtijabb
nemzetkozi kutatesi eredm6nyek alapjAn.

-

A kongresszusra (el6ad6ssal, posztenel)
lelentkeznl lehet az ahbbl cfmen:
Dr. Balik6 Zolt6n

Megyei K6
7tr15 P6cs

Etet<t6dnl

teleton-

szAmon.

A

lelentkcz6rnck taialmaznla koll a

szez6(k) nev6t az el6adAs ponbs clrn6t, a

f

szerz6(k) rrunkatrcty6t valaminl pontos
wlez6sl cln6t K6ri0k azt b megl€kllnl, trogy
,, el6ad6ssal vagy poszten€l khdn dszt vennl:
A,€lz€t haE ld6b azokJelentkez6s6t ls v6riuk. aklk csup6n t6sa ktuannak venrd ai
,:

vez6s6l ls tervezz0k, lgy kl6lllt6k jelentcz6s6t ls v6duk a doh6nyzAssal, az 6ltala
okozott belegs6gek dlagn6zls6val, kezd&
s6vel kapcsolatos t6makdrben. A koltgresszuson val6 r6szv6tel dla 1 000 forln[
A kongresszus ldel6re
szAllod6kban, r6szben ko
tosltunk A sza[6s, 6t<ez6s, eseUeges k0l6n prograrnokkdltsfue nlncs benne a r6szv6teli d[ban.

A SZERVU6BIZOTTSAG
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0jraalakult a Magyar N6Pmffvel6'k
E

gyesiilet6nek Z,alai Szerv ezete

80-as 6vek m6sodik fel6re az
Vlld-tertitett szewezete - szem6lyi, szewezetr
okok 6s a szakrna helyzetdnek megingSsa miatt Megy6nkben

a

rniikod6s6t besziintette

fisa azonban m6r lehet6v6 teszi ait, hogy taglaink
szej<ivetel.

f'ebruar 23-in az MNE nagy jelentcis6gti programra k6sziil Budapesten, ekkor lesz ugyanis or6 kozgyiisz6gos ti sztuj it6 6s
l6se.

"alapszab5l1'rn6dosit

befizetni'

"

EUROPAI SECiTSfC CIVILMODRA
(6Sk6rnydke), valamint a diniai Velling
Hetedik 6ve sz6v5dnek a bariti szSlak a magyarorszdgi Hantos

(6s

,agasics Bela

oldal
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Kisktiziiss6gek
POSTACIMUNK:

FIARMADIK

H-1124 BUDAPEST
N6metvdlgYi ft 120

PART

szerepekben

MEGJELENIK : TAVASSZAT-NYARON-6SSZEL_TELEN

kon
KrizPont

MEGVASAROLHAT6: Nagyobb

id6kj

- nriggett
- Okoszo

meg:

t6r I

)

Szdchen
6sz:.

,rAL

civiltirigazol6-

A szerkeszt6s6g fenli cim6n a mell6kelt

ELOFIZETF]S:

az atomizAl6d6 tirsadal om ban.

n16val.

tal6lkoz6 volt a janu6ami tal6n els6sorban a
ytittehat5ron t6li, nagyobb
hogy
seknek volt koszdnhet6.

276 Fr,

ri:

ingyenes.

publikdci6s
Tril;ii rtt,iia'ekor me!
Elflf;zetdink

Hogyan 4rudnvesiil ez?
tt^"t";:;;:zutdn kdt eset lehersises'

elkeznek.

-

infornui
ilton

ai

nink.
rl.etest
tgenY

killtinlegesen indokoh esetben dilunk
ik Partban

is

[6sz6md
M"gj"gy

csak

tev6kenys6gbend
dhal6nos iskolSs

n

hogYegY

teljaen

egyenrang0 {szvev6je volt a fesztivilnakMrivdsz i ieljesitrn6nyti ket i I let6en sem " ke lett
I

Parttal" akkor akr4r
Haplnztfucadmegengedi 6s k6ziissdget 6rzel aHarmadik

OROTNB IS MEGKAPHATOD
t6mogat5k <ircikre megkapj6k
A Harmadik Part alap(rvrinyt ofezer forinttal vagy tdbbel

a

v6g6ig )
Harmadik Partot- (A tdmogat6 vagy a lap dlte
levonhat6'
ad6alapj6b6l
SZJA
a
tisszeg
forditon
ceqaa
nr uf"pi "-V
Erre szotgfl6 elismerv6nyt kiildunk'

ALAPfTVANYUNKT:ArvrocerAsAnaAruruAsrBl.tBsiTHET6:

v6nnival6nk. Els6sorban az, hogy a rendez5k kevesebbet,,kis6rletezzenek" agyon jit-

kkel, amelYek minden
lddnYban is,,visszakobitrabban merjenek

szemben6zni napjaink megfogalmazatlan

Harmadik Part Alapitv6ny' MHB 323-14742

r nem annyl-

amelyek nem iitkdznek
A Harmadik partban otyan HIRDETESEKET KOZLUNK'
kedvezm6szolgdltatdsokat
embersiges
termdkeket,
f6bb 6rt6keinkkel. Krirnyezetbardt

i-emberi szf-

r],* ;r";

hirdetiink. Tdj€koztatds: Maurer Gy<lrgy

(mint korib-

06-I-I57-2035

A 7a:lei N6pf6iskolai Fg5restilet irod6ja,
egytitt
a V-elai Falvak6rt Fg5resiilettel a

TRENCS6NYI IMRE

l{r:gyehilzban van.
.1,1,

',

Talaegerszeg, KosztolSnyi utca 1o. fV.
Tel.: 3LL-oLo/32L, TeL/fax-= 324-LI7

<4a;
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Lehets 6ges az: igazsd go s s6 g?
Dr. IJlrich Duchrow
truropa a vil6grendszerbe n 1492-1992
Nimct
lvf

t\
Irt

cs angol kiadds

utin

nl<;st magvarul i.s! 100

rlldal iira l'10 l't

crrrctrclclhcr 6. Gala fi-gycsulcr iio00 Szikcslclrcn'irr' Jtlkar

s.r.crt.6:r bacicnr (llcrdclbcrg) r:v.angilrkus

u

c-gYhaz tl,'t.ssztti

I8

i\

okLirllcne

k;tr:r

A konl'r t:rrlalom.iegl z6ke
viilttlz<i torntala

I liurtipa 1492-lt)92 n kaprtahsta vilSgrcndszcr
I A soan"'ol kttrszak a 16. s/-iizadban
2 A konkuriiltj ncmz-ctillanlOk
sa)a i7 cs l6 szizadbitn

nrcrkantiltT,musa lkcreskctlt lrrlt kapttaltztnu

7 At. rltart k;rltrralizmus sz.aba<jkcrc-skcdclrnc z\nglra vcz.ctu'sivcl a lt.) s; lrail
J I orClrzntus kcynCzranrznlu.s cS netlltbcritliznlus rl alllcrlkill 20 szdzadb:in

-5 V'rsszutckrniiS is nttidSzcttalrt nlclfrlnlrllsStlk it l()rtcrlclrlll cs;t lclcnlC.gl
k;rprtairz nt ushoz r alri v tszrltlyttl:isrtll
Az, 1992-cs kapitalista IiK-bclsdpiac
ha semmtt sem tekOvetkezm€nyei

III. Letezrk-c az igazszigclsszig

ll.
is

-

szrink
1.

Az [:K

be

lsdpiac ds gazdasiigi k0vet-

rablSs6val, clnyomdsdval es penzszapor[-

kczm6nycr
2. A belsdpiac 6s a kdthai-madvileig
3. [:ur6pa elszeg6nyedd i.q meggazda-

god6 rigr6kra sz:kaddsa .
4 A bclsdpiac tsazagratpolitika iildozalal
-5. A sz-ocidhs kdrdCs a bclsdpiacon
6. Kbrnyezeti politika a k(jrnyezetr
dtlmping ellen a belsdPiacon

7.

At

rlLla'l

l. Stratdgrai megfontolisclk
2.'fcol6giai megfontoldsok: mrnl cu ropai n6k is firflak, mit kczdhctunk .500 iv

eur6pai biz-tonsdgi fx)litika

vekvd elfajul6sa
:dcmokreicia eldtti ellavagy az EK, politikdlSnak 6s
potokba
gazd as 6 g6n ak d e m ok r&lizl 5.sa'l
8. Visszaesds:a

I

mcggyilkos konstanttnl vallilsi [anzrtiz'must),

b6kds bizt<lnsdgot (nem Pedig az
ehez6 milliiirdokt6l szorongr'>,' atomka-

to pcnzimA<Jaival?

legyzetek, Irodalomjcgyzik, Az

F'.K

bclstlpiac 1992 annot;llt bibliogrdfiSla
R6szlet n magyar kiadSs el6szavdb6l
A maglzar olvas6 mcgk0nnyebbijlten
dllapfthatja meg a kdnyv elolvasdsaktlr,
hctgy zrz 6rsz6z eu szdrnyri.sigcinek tettcsci kdzt Magyarorgzitgnem szercpcl. l3dr
a tortenct induldsakor, Kolumbusz tjtja
ide1en Magyarorsrtg tcrtiletben, lakossdgban, gaz-dasdgiis hadi potcnciiilban plAnglidval kOzel cgy srilycsoportban volt,

kiitlan imiidatiival, hanem ippen ellenkczdlcg, alternatfv5k kerescsdvcl ds felmu'
tatds6val lehet kozel(teni

tasztrdfdval fenycget<1 iillig t6ll-cgyver-

A mdsokon val6 uralkodds lehet6sdgi-

tdl meSfosztott, az irtottak 6s elnyomot-

zctrsegct )

irtunk, akkor a tdrtinetbdl vildgossii
viilhat. hogy ezcket az. Crtikcket nem a
nyugat-eurdpai t0rtinclcm is jclen krtti-

tak sorsdt .sz:izndokon 6t iitilhetd kis nipeknck, mint a magyar is, amely ugyanakkur ncm a kizsiikm6nvoltak tdvrtlt

ar,
o)
o)
\I

tovdbbi tortenetiink nem a nyugati orszA-

gok vil6ghatalommei v6l6sAhoz, hanem
inkiibb ippen a lei867,oLr tubbi kontinensek€hez hasonlit.
A tdrt€nel az-onban egy csoPpet sem

erdcktelen az eur6paisdgot hangsflyoz6
magyarsdg szdm\ra. Ha urylais ez9a az
cur6paisigon pl.
sz.orgos munket (nem Pedig mdsok

is -a termdszet szorSos kirabldsdt),

boldogs6got (ncm puszta boldoguliist, s kiildnOsen nem csak a kivdltvigosoknak, fenntarthat6an pedig m6g azoknak sem el€rhctd,.y6litnek csti[olt ddzsold.st

),

-

kcrcszt6ny erkolcsis€get, kultrirdlt-

si{got (ncm pedig nipirt<l, a szelid keresztdnyeket m4glyAra hurcol6, rabl6 es to-

tcngcrdben 61, hanem Eur6pa kozepen,
ha meg tudjdk-drizli a
esdlytik van
lelkiismereti irt6zdst a mdsok vir€n val6
meggazdagoddsttil ds ha a sajdt, kisebb
ldpt6k0 gonosztetteikr6l nem feledkecs€lytik van arra,
znck meg!
-, krit0nds
hogy hatdkonyan kdpviseljdk az igauAgos

bdkit

az egdsz

A Term6szet'

vedelem Eve
Eu r1peban

Teremt€s
(SimonYi

szAmAra.

GYula) '

