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Moshatópelenka-őrület

Új néven a régi tej

Április utolsó hetében „Igazi Pelenka”
hetet hirdetett az Ethical Consumer.
A brit magazin arra buzdította
az újdonsült papákat és mamákat,
hogy legalább minden negyedik
eldobható pelenka helyett
csomagolják mosható pelenkába
a gyerkőcöt. Becslésük szerint
ez minimum egytizedével csökkenti
a pelenkahasználathoz köthető
szén-dioxid-kibocsátást.

Májustól az 1,5-1,8% zsírtartalmú
tejeket félzsíros tej név helyett
zsírszegény tej néven lehet
forgalmazni Magyarországon.
A 0,5%-os tej sovány tej vagy
fölözött tej néven szerepel. A régi
csomagolóanyagok azonban még
2011. október 31-ig felhasználhatóak.

<

A gyári csirke
megbetegít

A nagyüzemi állattartásra kitenyésztett
brojlercsirkék fogyasztása játszik
szerepet a campylobacteriosis nevű
bakteriális megbetegedések legalább
ötödében, amiért az állatok tartási
és feldolgozási körülményei okolhatók
– állítja az Európai Élelmiszer-biztonsági
Hivatal. A betegség lázzal, fejfájással,
hányingerrel és hányással jár.

Bírság dohányreklámért
A Legfelsőbb Bíróság jóváhagyta
a Pall Mall-promócióért kiszabott
300 millió forintos bírságot. A Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság azért
bírságolt 2007-ben, mert országszerte
több mint 1500 akció keretében
öngyújtót, bögrét, táskát vagy termoszt
ajándékoztak a termékekhez, ami
a dohánytermékek esetében tiltott
reklámtevékenység.

VIL ÁGHÍR

<

Vancouver,
a méltányos város

Kanadában elsőként Vancouver
kapja meg a „fair trade város”
címet. A világ legzöldebb városa
cím
rangra is törekvő település azzal
ra
érdemelte ki a címet, hogy
ér
helyi üzletekben és éttermekben
ah
méltányos kereskedelemből
am
származó teák, kávék, cukor
sz
és trópusi gyümölcsök széles
kínálata érhető el.
kín
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< A hipermarketek
felelőssége
A Fogyasztóvédelmi
Világszervezet (CI)
felmérést végzett arról,
hogy a nagy európai
kereskedelmi láncok milyen
hatással vannak a fejlődő
országokban élő termelők
munkakörülményeire. A CI
aggasztónak tartja, hogy a
legtöbb lánc nem foglalkozik
ezzel a kérdéssel, pedig
hatalmas vásárlóerejüknél
fogva képesek lennének
javítani a felvásárlási
láncukban érintett munkások
életkörülményein.

>

Ökodizájn-díj
a gazdaazonosítónak
Tovább terjed a bio

A KSH legfrissebb jelentése szerint
a biotermelésbe világszerte bevont
területek nagysága 2007-ben elérte
a 32 millió hektárt, s ennek közel
negyven százaléka Ausztráliában,
negyede Európában található.
A biotermelés nagy részét a vadon
termő növények betakarítása teszi ki.

A New York-i Greener Gadgets formatervezési
díját egy olyan szerkezet nyerte, amely
a termék vonalkódja alapján megmondja,
ki és hol termelte az adott terméket, szezonja
van-e éppen az élelmiszernek, valamint háttérinformációt szolgáltat az árról és a gazdáról,
és más vásárlók véleményét is tárolja.

Óvatosan a nanóval

Zöld Párizs
Párizs polgármestere kitiltaná a mintegy napi negyvenezres autóforgalmat
a Szajna partjairól, helyette sétálóutcákkal, botanikus kertekkel és úszó vízi
kávézóval csalogatná a folyópartra a városlakókat és a turistákat.

Az E
Európa Parlament környezetvédelmi
bizottsága május eleji ülésén megszavazta
a nanotechnológiák felhasználásával
előállított élelmiszerek kötelező egészségügyi
kockázatfelmérését. Arról is döntöttek, hogy
az érintett termékek címkéjén kötelező legyen
feltüntetni a „nano-” előtagot az ilyen eljárással
készült összetevőknél.
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Egyre gyakrabban halljuk az „élhető város” kifejezést. Ez
nem takar mást, mint kellemes hétköznapi életminőséget,
a szolgáltatások kényelmes elérhetőségét, a városi terek
élménygazdagságát. A legélhetőbb városok listáját évente több nemzetközi szervezet is nyilvánosságra hozza, köztük a Mercer tanácsadó cég, az Economist folyóirat és a
Monocle magazin. A rangsorolási szempontok meglehetősen hasonlítanak. Az élhetőség összetevői a biztonság,
a minőségi oktatás, a városok tisztasága, a magas szintű
egészségügyi ellátás, a környezet, a természet közelsége,
a pihenési lehetőségek, a klíma, a politikai stabilitás, a tömegközlekedés, az infrastruktúra állapota, a lakások megﬁzethetősége, az építészet minősége, illetve a kulturális élet
színvonala. A listák sajátossága, hogy évek óta európai, kanadai, ausztrál, illetve új-zélandi városok vezetik; Bécs, Zürich, München, Sydney, Vancouver, Calgary vagy Helsinki
bérelt helyekkel rendelkezik.
Bécset 2009-ben a Mercer győztesként, az Economist második, a Monocle pedig hetedik helyezettként ünnepelte. Átutazóként vagy vásárlóként mindenki ismeri valamennyire,
ahhoz azonban, hogy mint élhető várost lássuk, több időt
kell ott eltöltenünk. Bécset a minden pontját kiszolgáló kerékpárutak szervezettsége, a történelmi központot körbeölelő parkok sora, a Museumsquartier és a Karlsplatz közötti városrész kulturális kínálata, a hozzáférhető oktatás,
az egészségügyi központok és a szociális lakások magas
száma, a könyvtárak és sportlétesítmények egyenletes városi eloszlása teszi szerethetővé. Szolgáltatásai a hétköznapi élet szerves részei, és mindenki számára megﬁzethetőek.
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É LH E TŐ VÁ RO S O K É S L A KO S SÁG I K E Z D E M É N Y E Z É S E K

MÁSOLNI
SZ ABAD

Hogy egy városb an
mennyire kelleme s a z élet,
a z sok mindenen, nem
u tolsósorban a benne élők
közö s ségi ak tiv i tás án múlik .
Fe sté s , ül teté s , piacmenté s
– ami t te is meg tehets z.
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Teljesen más úgy kerékpározni, sportolni, könyvtárba járni vagy egy parkban kikapcsolódni, ha ezek a mindennapok részei, nem kell miattuk sokat
utaznunk és felfüggesztenünk hétköznapi napirendünket. Egy másik feltűnő
sajátosság a szolgáltatások hálózatossága. A könyvtárak, uszodák, parkok,
kerékpárutak nem elszigetelten, hanem egymáshoz kapcsolódva jelennek meg, így egy napon belül nem kell
feltétlenül választanunk sport és kultúra között.
Ö N S Z E RV E Z Ő D É S N Y U G AT O N …

Európa számos nagyvárosában dolgoznak aktivista csoportok és civilszervezetek a városok élhetőbbé tételén, a magyar városlakók számára is
inspiráló módszerekkel. 2001-ben egy
román építész házaspár alapította a
párizsi Önszervező Építészeti Műhelyt
(atelier d’architecture autogérée, aaa),
mely helyi családokkal tervez és épít
közösségi tereket. Párizs hátrányos
helyzetű északkeleti és keleti negyedeiben közösségi alapon szerveződő
és működtetett központokat, kerteket hoztak létre. A rue Pajol elhagyott
vasúti raktárépületébe beköltöző aaa
2002-ben nyitotta meg az EcoBOX
elnevezésű területet (4. kép), amely
zöld tereket és beültethető kertrészeket kínált a környékbelieknek, akiknek
ki kellett venniük a részüket a felújítási, ültetési és szervezési munkákból.
2002 és 2006 között több száz aktivista vett részt a hely kialakításában,
amelyhez mintegy 80 környékbeli
családnak volt kulcsa. Amikor a város
döntése nyomán megkezdődött a raktárépület napenergia-központtá való
átépítése, az aaa áthelyezte közösségi kertjét a kelet-párizsi Saint-Blaise
negyedbe, ahol Passage 56 néven
született újjá (5. kép). A Passage 56
idén elnyerte a legjobb európai köztereket díjazó Centre of Contemporary
Culture of Barcelona különdíját.
Ki gondolta volna, hogy Brüsszelben
hasonló városi problémákkal küzdenek, mint Budapesten? Az európai
főváros az elmúlt évtizedek ingatlanfejlesztései és spekulációs hullámai

nyomán jelentősen átalakult. Egyes
környékek fokozatosan elvesztették
vonzerejüket, és az egykori üzletek helyén üres portálok tátonganak. Az így
létrejött helykínálat és a civil, művészi,
közösségi kereslet összekötésére vállalkozott a City Mine(d) nevű szervezet
PRECARE projektje, mely közvetítő
szerepet vállalt a kihasználatlanul álló
ingatlanok tulajdonosai, valamint a civil- és művészeti szervezetek között. A

Parkot kitaláló Új Irány csoport a nyugati téri metróaluljárót
is feldobta 2006-ban, amikor padlójára ragasztotta a város
óriási műholdképét (2. és 6. kép). 2009-ben a Placcc fesztivál keretében rozzant pinceajtók színesre pingálásával derítették jókedvre a környék lakóit a Haszondesign tagjai (1.
és 7. kép). A Kortárs Építészeti Központ és a BÖSKE civil
kezdeményezés pedig 2010. június 19-én indítja útjára Budapest első belvárosi zárt közösségi kertjét a Dob utcában,
ahol a helyiek nevelgethetik fűszereiket, palántáikat.
Különösen érdekes a Kincsünk a Piac – Hunyadi Tér elnevezésű csoport. A KAP-HT 2007-ben jött létre Bartha Gabó

„Miért kellene az utolsó szabadtéri belvárosi piacnak
eltűnnie, mikor közösségformáló szerepe van, és biztosítja
az élelmiszer-ellátást?”
City Mine(d) közvetítésével a szervezetek – ha rövid időre is – használható
tereket nyernek, a tulajdonosok pedig
biztonságban tudhatják és láthatóbbá
tehetik ingatlanjaikat, előkészítve azok
visszatérését az ingatlanpiacra. Aligha kell magyarázni, mennyire hasznos
lenne egy hasonló kezdeményezés a
magyar városokban a gazdasági válság vagy a plázák elszívó hatása miatt
üresen álló ingatlanok újbóli használatbavételére.
…ÉS KELETEN

Itthon az önkormányzatok többségének működési hiányosságai, az elavult
és rugalmatlan célkitűzések, a politikai szempontok, valamint a korrupció
miatt az élhető város létrehozása részben a civilszervezetekre és az aktivista
mozgalmakra hárul. Nekik viszont, mivel érdemben nem tudnak beleszólni
a dolgok menetébe, gyakran csak az
ellenállás marad. Budapesten a legutóbbi években az aktivisták és a civilszervezetek leginkább a közösségi
terekkel, parkokkal, illetve a városi kertészettel foglalkoztak. Az épített környezet megóvására irányuló erőfeszítések egyik kulcsszereplője az Óvás
Egyesület, amely fontos világörökségi
területeket és épületeket védett meg
a ledózerolástól. Az elégtelennek ítélt
városi köztereket pedig kreatív aktivista és művészcsoportok vették gondozásba. A Budapest egyik legkedveltebb közösségi terét, a Millenáris

kezdeményezésére, aki hírét vette, hogy a terézvárosi önkormányzat a VI. kerületi Hunyadi tér átalakítására, a szabadtéri piac felszámolására készül. „Számomra nagyon fontos
a piac, csak itt tudom megvenni azt a gyümölcsöt-zöldséget, amit az előző nap szedtek le, és sok embert ismerek,
akik szintén így vannak ezzel. Azt gondoltam, nem tehetem meg, hogy ne csináljak semmit, ha tudom, mi készül”
– mesélte nekem egy korábbi interjúban. A KAP-HT eleinte az önkormányzat eltitkolt terveinek tisztázására és ezek
megakadályozására törekedett, de a tagok hamarosan felismerték, hogy az a legcélszerűbb, ha a piac életerejét, fontosságát, egyedülállóságát bizonyítják a közvélemény és a
döntéshozók számára. „Értelmetlennek tartom, hogy a piacot a modernizálás nevében akarják eltüntetni. Modernizálják és újítsák fel, és valóban, ne lógjanak a szabadtéri standok bádogtetői, és a piac ne legyen piszkos és lepukkant,
de ez nem azt jelenti, hogy el kell tüntetni. Találják ki, hogy
mi a kortárs európai módja egy szabadtéri piacnak. Nem
értem, hogy miért kellene az utolsó szabadtéri belvárosi piacnak eltűnnie, mikor közösségformáló szerepe van, és biztosítja az élelmiszer-ellátást” – érvelt Bartha Gabó, amikor
a piacot még a felszámolás veszélye fenyegette. Mára a veszély elhárult, a KAP-HT tevékenységének középpontjába
így a piac fejlesztése került (3. kép). Bartha újabban azon
fáradozik, hogy harmonizálja a zöldség és gyümölcs keresletét és kínálatát: „Az elmúlt években megismertem minden
árust a piacról, jártam szinte mindegyikük kertjében. Néhányuknak próbálok tanácsokat is adni, mit tudnának jól eladni. Néha olyan növényeket ajánlok, amelyeket nem is ismernek. Vannak, akik mernek kísérletezni, és ez az esetek
többségében beválik.”
A Kincsünk a Piac tevékenységének alakulása jól mutatja, hogy a csoport milyen utat jár be, amikor tiltakozóból
fokozatosan ötletgazdává, szervező erővé válik. Ezeket a
kezdeményezéseket egy jól működő, nyitott önkormányzat támogatja, és nem a maga elképzeléseit próbálja a lakókra erőltetni.
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„Már nem annyira szórakoztatott,
hogy az emberek lökdösődnek a villamoson, a belvárosban rossz a levegő,
élhetetlen az egész. Korábban sem
volt idegen tőlem a vidéki élet: gyerekkoromban Rákospalotán laktunk a
vasutastelepen. Veteményesek voltak
a kiskertekben, meg tyúkólak. Néha
úgy érzem, hogy ott falusiasabb volt a
légkör, mint itt, Csobánkán” – meséli
Somosi András, akinek családja nyolc

éve költözött a pilisi településre. Tipikus, kiköltöző nagyvárosinak számítottak: értelmiségi szülők két iskoláskorú
ﬁukkal és egy kamaszlánnyal.
Minden nagyvárosnak megvan a
maga agglomerációja, vagyis azoknak a településeknek az összessége,
amelyek rendszerint növekvő területet
foglalnak el körülötte. Budapest agglomerációjához 81 település – ebből 31
városi rangú – tartozik, ahol ma több

mint hétszázezren élnek. A legfelkapottabb helyek a budai oldalon találhatóak: ilyen Telki, Nagykovácsi, Budakeszi, Budajenő és Diósd, a pesti oldalon
eleinte Dunakeszit és Veresegyházát
kedvelték a legjobban. A Dunakanyar
is vonzotta az embereket, ezért az elmúlt években sokan Vác felé vették az
irányt. Ingatlanosok szerint Budaörsre,
Leányfalura és Solymárra gyakorlatilag
ki lehetne függeszteni a „megtelt” táb-

FOTÓK:

© Bratishka, Iofoto, Gemphotography | Dreamstime

SCHÄFFER
DÁNIEL

É LE T A Z AG G LO M E R ÁC I Ó BA N

VÁ R O S I
LEGENDA

B ár a tömege s kiköl tözé si
hullám lec senget t, a felduzzad t budapesti agglomer áció
folyamato s átalakuláson
megy át. Vidéki és nagy városi
kever e dik é s ker ül e g ymással
konflik tusb a évek óta .

9

lát, kevés a telek, és az árak drasztikusan megugrottak. Manapság inkább
Diósdliget és Érd népszerű.
„A kiköltözési hullám a nyolcvanas
években kezdődött, de a rendszerváltás után gyorsult fel. A fővárosban
nem volt elég rehabilitációs program,
kevés volt a zöldterület, a középosztály elkezdett menekülni. Olyanok is
mentek, akik akkoriban vették meg
önkormányzati bérlakásukat, de nem
volt pénzük felújítani, ezért az ingatlanon túladva kiköltöztek a városból”
– mondja a kiáramlás kezdeteiről és
motivációiról Szirmai Viktória egyetemi tanár, az MTA Szociológiai Kutatóintézetének kutatója. Természetesen
a „kivándorló” városiak életmódja sem
egyforma. Csurgó Bernadett szociológus doktori disszertációjában a Buda
környéki településeken készített interjúk alapján három csoportot különít el.
Vannak, akik a békés családi élet miatt
költöztek a zöldbe, és életvitelükben is
ezt tartják szem előtt. Mások a hagyományos (vagy annak gondolt) vidéki
értékek, tradíciók miatt kerekedtek
fel, és így próbálnak élni. A harmadik
meghatározó csoport tagjai igazából
nem adták fel a városi életet; naponta
ingáznak, és elsősorban a státus miatt
élnek itt.
URBÁNUS FALUSIAK

„Öt éve lakom itt, és nem bántam meg,
hogy kiköltöztünk. Kényelmes házban
élünk, zöldövezetben. Semmi sem pótolhatja az itteni nyugalmat – mondja
Zsuzsa, az üzletasszony, aki 18 éves
ﬁával Nagykovácsiban él. – Ha még a
csúcs előtt indulok el, autóval 15 perc
alatt beérek a városba. Közel van Budapesthez, mégis csendes és nyugodt.”
Zsuzsa csak este, de van, hogy éjszaka érkezik haza. Ő testesíti meg a tipikus városhoz kötődő agglomerációs
lakost. „Sokan vannak, akik egyáltalán
nem szakítottak a városi léttel, ott dolgoznak, vásárolnak, szórakoznak. Általában lakóparkokban vagy jobb státust jelző házakban élnek. Elsősorban
ők idézik elő az agglomerációs falvakban a kertvárosodási folyamatokat. Az
új negyedek miatt megszűnik a település addig egységes vidékies jellege, és

a városias életforma válik meghatározóvá. Gyökeresen más az életmódjuk,
mint az őslakosoké, a falu életében általában nem vesznek részt” – magyarázza Csurgó Bernadett. A kötődés
adott esetben olyan erős is lehet, hogy
abból végül hátraarc lesz. Mivel időközben Budapest is fejlődik (lásd például a nagy tömbrehabilitációs projekteket), és a város környéki lét sokszor
nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, az utóbbi években visszavándorlás is megﬁgyelhető. Budapesten a lakosság száma lassan újra növekszik.
A nagyváros környéki településeken
gyakran nincsenek olyan kulturális
események, intézmények, amelyek a
középosztály igényeit kielégítenék,
és néha az alapvető települési infrastruktúra is messze kullog a lakosság
számának robbanásszerű növekedése mögött. Nincs elég óvodai és iskolai férőhely, de helyenként még a sokak számára alapvető munkaeszköz,
a széles sávú internet sem elérhető.
A közlekedés sokszor nehézkes, pedig egyáltalán nem mellékes, hogyan,
mekkora költséggel, mennyi idő alatt
jut el a gyerek az iskolába, a szülő a
munkába. „Valamit valamiért. Ha valaki
nem bírja, hogy nem elérhető minden,
hogy néha dugó van a befelé vezető
utakon, vagy tömegközlekedéssel kell
egy órát utaznia, az inkább maradjon
a városban” – teszi le a voksát a már
idézett Somosi András.
„A kiköltözési folyamat nem állt meg,
csak lassult és átalakult. A jobb ökológiai és társadalmi helyzetben lévő
belső gyűrű településeire csökkenő
ütemben, de továbbra is költöznek az
ország minden részéből. A távolabbi,
rosszabb helyzetben lévő falvak tekintetében viszont a kiköltözés megállt” –
vázolja a mostani folyamatokat Szirmai
Viktória.
Az agglomerációs problémák közül a
közlekedés ellehetetlenülése a legégetőbb. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) felmérése szerint a rendszerváltás óta a közösségi közlekedés
legnagyobb mértékben a főváros és
az agglomeráció között esett vissza,
ma háromból kettő Budapestre érkező autóval jön. A NIF tavaly ősszel ki-

A rendszerváltás óta a közösségi
közlekedés legnagyobb mértékben
a főváros és az agglomeráció
között esett vissza, ma háromból
kettő Budapestre érkező
autóval jön. Fejlesztések nélkül
a helyzet tovább fog romlani.
dolgozta a budapesti elővárosi vasúthálózat 2034-ig tartó fejlesztési tervét,
de csupán az első ütem költségigénye
775 milliárd forint (ennek egy részét
uniós forrásokból lehetne fedezni). Beavatkozások nélkül azonban a helyzet
tovább fog romlani. A következő évekre kilencszázalékos csökkenést jeleznek előre.
„A DISZNÓ AZ, KÉREM, BÜDÖS”

A „népvándorlás” alaposan átalakítja
a nagyvárosok körüli vidék képét. Ez
Nyugat-Európában sincs másképp, de
ott sokkal hangsúlyosabb szerephez
jut a város környéki ökológiai gazdálkodás. Nálunk ennek inkább az ellenkezőjét tapasztalni. „Jó pár éve nem
lehet itt állatot tartani, nyilván, mert büdös – panaszolja egy csobánkai férﬁ,
aki korábban csirkét, kacsát, sertést is
tartott. – A disznó az, kérem, büdös.
Ha ez nem tetszik, nem kell falura költözni” – mondja inkább beletörődve.
A település önkormányzata az ezredfordulót követően olyan szabályokat
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lentős változásokat, érdekellentéteket eredményeznek. A
lakóterület növekedésével a zöld zóna folyamatosan csökken. A város környéki településeknek sokszor nincs más
választásuk, mint kielégíteni az új igényeket. Mivel új megélhetési forrásokra van szükségük, kénytelenek befogadni
a lakóparkokat, bevásárlóközpontokat, irodaházakat. A határ persze nem lehet a csillagos ég – miként ezt számos
agyonzsúfolt település hervasztó látképe, illetve a rengeteg
elmérgesedett településközi vita a napnál világosabban
mutatja (lásd például a napi sajtóban sokat tárgyalt pátyi
óriásberuházás botrányát).

© Papp Réka Kinga

a természetvédelemben, a helyi kulturális életben, bekapcsolódnak a helyi
közösségi életbe, és sokszor ők maguk is „őslakosként” lépnek fel a frissen kiköltözött „bebírókkal” szemben.
A másik halmazt azok alkotják, akik
a családi idill megteremtése miatt jöttek a zöldbe. Ők helyi viszonyaikat is
a gyerekek révén alakítják, fontosnak
tartják a szomszédokkal való szoros
kapcsolattartást. Ezeknél a családoknál a nők kapcsán Csurgó Bernadett
érdekes jelenséggel találkozott. „Náluk a tradicionális szerepek jelentik
magát a vidéki idillt. A nő – az anya és
a feleség – hagyományos feladataira,
mint a gyereknevelésre, a háztartási
munkákra, a vidéki lét legfontosabb
elemeiként tekintenek. De a nők itt
egyáltalán nem alárendelt szereplők,
ez egyfajta önmegvalósítás régi-új formában.”
Csurgó Bernadett kutatása arra is rávilágít, hogy a kiköltözők ugyan idillikusnak festik le az életüket, de az élmények elbeszélése és a valóság sokszor
köszönő viszonyban sincs egymással.
Az agglomerációban ma a városiasodás és a vidéki lét elemei versengenek, ezek az új folyamatok pedig je-

FOTÓ:

M E N N Y I T U TA Z O L A M U N K Á B A ,
É S M I V E L T Ö LT Ö D E Z T A Z I D Ő T ?

S ZO N DA

hozott, amelyek a falu egyes részein
megtiltották a haszonállattartást, és
utcákra lebontva meghatározták, hol
lehet csupán kutyát és macskát tartani. Mindez nyilván nem független a
kitelepülő városiak megnövekedett
befolyásától. Feszültségek életmódbeli különbségekből is fakadhatnak.
„Helyi társadalmi kapcsolataikban a
kiköltöző városiak az integrálódás és a
teljes érdektelenség közötti széles skálán helyezkednek el – világít rá Csurgó
Bernadett. – A lakóparkok és különálló településrészek a városból kiköltözők társadalmi elkülönülését is jelzik. A már említett kertvárosi csoport
jellemzően bezárkózik otthonaiba, és
nem nagyon vegyül.”
A másik két említett csoport azonban
teljesen eltérően viszonyul a helyzethez – állítja a kutató. Közös pont, hogy
mindkettő a lehető legtöbb helyi szolgáltatást próbálja igénybe venni, gyerekeiket például az ottani iskolába,
óvodába járatják. Az egyik csoport
tagjai kifejezetten a régi tradíciók, a
hagyomány, a kulturális örökség újrafelfedezése miatt költöztek ki. Nem
meglepő, hogy legtöbbször felújított
parasztházban laknak, részt vesznek

RICSOVÁRY ZSUZSA

OLÁH JÁNOS

SZALAI LÁSZLÓ

KOVÁC S S Z I LV I

Budapest

Úri

Palkony

Budapest

Szerencsés vagyok, mert
nagyon közel van a munkahelyem az otthonomhoz. Ha
felszállok a villamosra, akkor
öt perc, ha sétálok, akkor tíz.
Amikor lehet, inkább gyalogolni szoktam, jólesik kicsit
leereszteni napközben.

Én buszozom és vonatozom
is, összesen legalább egy
óra az út. Régen jó volt,
mert kártyáztunk a vonaton,
repült az idő. Az új vasúti
kocsikban már nincsenek
ilyen kényelmes, szembefordított ülések, nem lehet
játszani, úgyhogy reggelente végigalszom az utat, hazafelé meg újságot szoktam
olvasni.

Egy órát vezetek a munkába minden reggel. Rádiót
hallgatok közben, de csak
úgy szól a háttérben, és inkább az útra ﬁgyelek.

Sétálok és villamosozom,
összesen vagy huszonöt
percet. Nem csinálok közben semmit, legfeljebb zenét hallgatok, meg bután
nézek ki a fejemből.
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SZENDREI
VERONIKA

FOTÓK:

© D k a p p12 , B o t o n d , M a r c o m e g a | D r e a m s t i m e

Az anyagi feltételek megteremtésével még közel sem jutottunk túl a nehezén, a pénzünkért a lehető legjobb
ingatlant megszerezni szintén nem
egyszerű feladat. Nagyon fontos, hogy
az elejétől legyünk tisztában anyagi
korlátainkkal, és ne vállaljunk olyan
terheket, amelyekbe beleszakadhatunk. Ha nem vagyunk elég körültekintőek, a lakás vételára és a tényleges
költségek között számottevő különbség adódhat. Ennek megelőzésére
érdemes olyan szakembereket keresni, akikben megbízunk, és akik végigkísérnek az egész procedúrán. A
legnagyobb segítség, ha személyes
ismerősökre, családtagokra, barátokra hagyatkozunk, egy ilyen horderejű
kérdésben a bizalom elengedhetetlen. Ingatlanos portálokon, újságokban rengeteg eladó lakást találunk.
A hatalmas kínálatban megtalálni a

H A S Z N O S T I P P E K Ú J I N G AT L A N VÁ S Á R L Á S Á H O Z

F I GY EL EM ,
F EGY EL EM!
Ú j ingatlan vás ár lás ánál a z önré s z előteremté se
é s a b anki ú t ve s z tők u tán i s még s zámo s megle p e té s
várhatja a vásárlót. Legyünk óvatosak , és kérdez zünk
s okat! Íme , a leg fonto s abb mű s zaki, jogi é s
kör nyezet védelmi s zempontok , amelyekre figyelnünk kell.
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pénztárcánknak és igényeinknek legmegfelelőbb ingatlant
idő- és energiaigényes munka, egy jó közvetítő lényegesen
megkönnyítheti a dolgunkat. Ahhoz, hogy hatékony legyen
az együttműködés, őszintén a közvetítőnk elé kell tárni az
anyagi korlátainkat és az igényeinket, hogy a mi szempontjaink alapján kereshessen. A tapasztalt ingatlanközvetítők
nem fognak olyan hibákat elkövetni, mint a laikusok: nincsenek irreális elvárásaik az adott összegért, észrevehetnek rejtett hibákat, jobban átlátják a felújítás költségeit.

más portálokon, újságokban hirdetik-e
az ingatlant, és ha igen, mennyiért –
nem mindegy, hogy milyen pozícióból
indulunk. Sikeres együttműködés esetén a közvetítő díja általában a vételár
3%-a körül mozog, amelyet az adásvételi szerződés aláírásakor, a foglalóval
együtt szokás kiﬁzetni.
NYITOTT SZEMMEL

TERVEZÉS

Figyelembe kell vennünk, hogy az új helyen valószínűleg
nem egy-két évet fogunk élni. Érdemes kicsit a jövőbe tekintve elképzelni magukat öt-tíz vagy tizenöt év múlva, és belegondolni, hogy az akkori igényeinknek is megfelelő lesz-e
a szóban forgó lakás. Számolni kell életkori sajátosságainkkal, hiszen másra vágyunk negyven- és hatvanévesen, és
nem biztos, hogy akkor lehetőségünk lesz továbbköltözni.
Annak is érdemes utánajárni, hogy a környéken a közeljövőben terveznek-e komolyabb fejlesztéseket, mert ez fontos
lehet, ha később szeretnénk túladni a lakáson, vagy egyszerűen jobb környéken akarunk élni, és ezt van türelmünk
kivárni. Sefer Mária ingatlanközvetítő azt javasolja ügyfeleinek, hogy a végleges döntés előtt ismerjék meg, járják be a
környéket. Nem mindegy, melyik napszakban nézzük meg
a lakást; nemcsak a lakáson belüli fényviszonyok, hanem a
környék szempontjából is meghatározó, hogy reggel vagy
este jártunk-e ott. Lehetőleg menjünk vissza többször. Érdemes felmérni, van-e a közelben olyan üzlet, bár, szórakozóhely, műhely vagy bármi más, ami esetleg zavarhatná a
nyugalmunkat. A végleges vételár megállapítása előtt mindenképp érdemes megpróbálni alkudni és kideríteni, hogy

A végső döntés előtt tüzetesen vizsgáljuk meg az ingatlant, egy elsőre
tetszetős lakás/ház később rengeteg

ször is tisztában kell lennünk azzal,
hogy mikor és miből épült a kiszemelt
épület. Egy téglaháznak teljesen mások a karbantartási igényei, mint egy
panelnek. Figyeljünk az apró jelekre, amelyek komolyabb problémákat
jelezhetnek: az ablakok párásodása
például nem megfelelő szigetelésre
utal, de a kisebb repedések, süllyedések okainak is járjunk utána. Ebből a
szempontból a friss festés nem feltétlenül jelent jót, mert bizonyos hibákat
is eltakarhat. „A rejtett hibákért azon-

Nem mindegy, melyik napszakban nézzük meg
a lakást; nemcsak a lakáson belüli fényviszonyok,
hanem a környék szempontjából is meghatározó,
hogy reggel vagy este jártunk-e ott.
fejfájást okozhat. Szakértő bevonása
itt is számos kellemetlenségtől kímélhet meg bennünket, a hozzáértő építészt, statikust megﬁzetni olcsóbb,
mint a nem várt hibákból adódó javításokat ﬁnanszírozni, véleményük pedig
jó előre eligazít az esetleges felújítási
költségekkel kapcsolatban. (Munkadíjuk nagyban függ a feladattól és a
későbbi együttműködéstől; öt- és huszonötezer forint között mozog óránként.) Rutkai Éva építész szerint elő-

ban az eladó később is felelősséggel
tartozik” – szögezte le dr. Fehér Attila
ügyvéd. Lakásvásárlásnál mindig ellenőrizzük a nyílászárókat, a vezetékeket, de érdemes kipróbálni a fűtést is.
Rutkai Éva szerint a ház kora jó támpontot jelenthet a vezetékrendszer állagának megbecslésére. Hasznunkra lehet, ha elbeszélgetünk a közös
képviselővel vagy a szomszédokkal,
hogy mikor és milyen jellegű felújításra került sor, vagy történt-e bármilyen
rendkívüli esemény a lakásban (beázás, tűz, csőtörés stb.). Ilyenkor nem
mellékesen egy kicsit megismerjük a
szomszédságot is, ami szintén fontos
tényező. Kertes háznál az intő jelekre
ugyanúgy oda kell ﬁgyelni, és be kell
járni a házat a pincétől a padlásig.
SZERZŐDÉSEK-SZÁMLÁK

A papírmunkához ügyvéd kell. Dr. Fehér Attila szerint a kiválasztott ingatlannal kapcsolatban sose hagyatkozzunk
az eladó szavára, hanem gyűjtsünk be
minden lényeges információt. Vegyük
fel a kapcsolatot az önkormányzattal,
és győződjünk meg, hogy az ingatlanon nincs-e adótartozás. Kérjük el egy
évre visszamenőleg a közüzemi számlákat, hogy képet kaphassunk a lakás
fenntartásának költségeiről, s még a
szerződés megkötése előtt ellenőrizzük, nem áll-e fenn tartozás. Ha minden rendben van, a szolgáltatók ezt
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egy úgynevezett nullás igazolás kiállításával ismerik el. A közös képviselőt feltétlenül keressük meg, hiszen ő
van a leginkább tisztában a társasház
ügyeivel. Kérjük el tőle a szervezeti és
működési szabályzatot, amelyben a
társasház működését érintő valamennyi fontos rendelkezést megtaláljuk. Célszerű beszerezni tőle a ház
költségvetési tervezetét is, amelyből
megtudhatjuk, milyen felújítási munkálatokat végeztek, illetve terveznek,
így nem érhet meglepetés a jövőbeni pluszköltségekkel kapcsolatban.

házat banki jelzálogjog terheli, mivel az
eladó saját hitelét még nem ﬁzette viszsza, vagy eleve így vette az ingatlant.
Ilyenkor a banktól törlési engedélyre
lesz szükségünk. Az ilyen ügyleteknél
a vételár egy része a bank követelését
elégíti ki, az eladó csak a fennmaradó
hányadot kapja. Nagyon fontos, hogy
az okiratot szerkesztő ügyvéd körültekintően járjon el. Mindig győződjünk
meg a szóban forgó lakás per- és tehermentességéről is. Meg kell bizonyosodni, hogy akivel tárgyalunk, szerződünk, az valóban a tulajdonos, vagy

Az adásvételi szerződés aláírásával még nem
lesz a mienk a lakás, ez csupán arra jogosít fel,
hogy kérhessük tulajdonjogunk bejegyzését.
A legfontosabb, hogy a tulajdoni lap
alapján tájékozódjunk az ingatlan adatairól, és a földhivataltól kérjünk ki egy
aktuális okmányt a szerződés aláírásának napján is, hiszen a megtekintéstől
a szerződés megkötéséig sok minden
történhet, és nem ritka, hogy hónapok
telnek el a két időpont között. Az aktuális tulajdoni lap a tulajdonosokról, az
ingatlan paramétereiről és az ingatlan
terheiről ad hiteles képet. Ha az ingatlanon hiteltartozás van, szükségünk
lesz egy hitelkiváltó ügyletre, amelyet
minden esetben bízzunk szakemberre. Manapság gyakori, hogy a lakást,

megfelelő meghatalmazással rendelkezik (lásd: 1997. évi CXLI. törvény az
ingatlan-nyilvántartásról).
Az esetleges visszaélések megelőzésével kapcsolatban az az egyik legfontosabb tudnivaló, hogy a tulajdonjog
átruházásához a tulajdonosváltozást
az ingatlan-nyilvántartásba is be kell
jegyeztetni. Az adásvételi szerződés
aláírásával még nem lesz a mienk a
lakás, ez csupán arra jogosít fel, hogy
kérhessük tulajdonjogunk bejegyzését. A vevő számára az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett úgynevezett
széljegy nyújt védelmet, ez hitelesíti a

szerződés megkötését. Ennek elmulasztása komoly következményekkel járhat, hiszen ilyenkor az átruházó továbbra
is tulajdonos marad, és továbbra is szabadon rendelkezhet
az ingatlannal: megterhelheti, vagy akár ismételten eladhatja, átruházhatja. Az ügyvéd véleménye szerint nagyon
fontos az is, hogy tisztában legyünk a foglaló és az előleg
közötti különbséggel. „A foglaló adása esetén az ügylet
meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszíti, a kapott foglalót pedig kétszeresen köteles visszaﬁzetni. Amenynyiben a szerződést teljesítik, a foglalót a vételárba beszámítják. Az előlegnek nincs biztosíték jellege, ez tehát az
ügylet egyoldalú meghiúsulásakor visszajár” – mondta dr.
Fehér Attila. Mindig győződjünk meg róla, hogy az ügyvéd
a foglaló kapcsán kikötötte: ha nem kapjuk meg a felvenni
kívánt kölcsönt, akkor a foglaló visszajár. Átadás-átvételkor
a kellemetlenségek elkerülésére praktikus megoldás lehet
birtokbavételi jegyzőkönyvet készíteni, amelyben akár fényképekkel is igazoljuk, milyen állapotban és milyen berendezési, felszerelési tárgyakkal vettük át a lakást. Az átvett dolgokat lehetőség szerint azonnal vagy minél rövidebb időn
belül próbáljuk ki.
A L A K ÁS ZÖ LD K Á RT YÁ JA

Az ingatlan árát (és komfortosságát) az energetikai szempontok is nagyban befolyásolhatják, e tekintetben pedig a
fűtési rendszeren, a nyílászárókon kívül a szigetelésen is
sok múlik. A tájékozódást jelentősen megkönnyíti, ha rendelkezésünkre áll a ház, lakás úgynevezett energetikai tanúsítványa. Ennek kiállíttatása 2009. január 1. óta kötelező
minden új épület építésekor, 2012. január 1-től ugyanez vonatkozik a meglévő épületek, lakások eladására, átírására,
illetve egy évnél hosszabb bérbeadására. A dokumentum
használt ingatlan esetében a korszerűsítési javaslatokat is
tartalmazza. A tanúsítvány ára a feladattól függően néhány
tízezer forint. Ha komolyabb műszaki felmérés, alaposabb
vizsgálat szükséges, a munkadíj 25-30 ezer Ft körül alakulhat, de ehhez hozzáadódnak még az esetleg szükséges
egyedi vizsgálatok és szaktanácsadás díjai is. Társasházaknál, többlakásos épületeknél célszerű a papírt az egész
házra vonatkozóan elkészíttetni, mert az energiatanúsítvány
a jövőben pályázati feltétel lesz az állami támogatással végzett felújításoknál. (Ha saját otthonuk zöldkártyáját a társasház lakói egyszerre csináltatják, akkor egy lakás felmérése
ráadásul olcsóbb lesz).
Az épületek energiaigényének csökkentése uniós elvárás,
a vonatkozó rendelet az ingatlanokat kategóriákba sorolja. A legkedvezőbb az „A+”, a legrosszabb az „I” kategória. Az energiatanúsítvány azonban nem csak egy „újabb
darab papír”, hiszen ha betartjuk a szakember javaslatait,
forintosítható értéke van. Amennyiben ingatlanunk jobb minősítést kap, azonnal és látható mértékben megnő a piaci értéke. Ha az ingatlan zöld pedigréje nem túl fényes, az
energetikai korszerűsítéshez banki kölcsönt és állami támogatást is igénybe vehetünk a Klímabarát Otthon Program
keretében.

FOTÓ:

© Nndemidchick | D r e a m s t i m e
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BEJCZY SÁNDOR

Lakásukat sokan szeretnék saját kezűleg kifesteni. Ne feledjük, hogy ez
is szakértelmet igénylő munka, amihez érdemes előtanulmányokat folytatni, különben évekig bámulhatjuk
szomorú szemmel a végeredményt.
Akárki oldja meg a feladatot, legyünk
tisztában vele, mi kerül a falra. Minden festék alapösszetevője (1) a kötőanyag, amelynek célja, hogy száradás
után kemény réteget képezzen, (2) a
mesterséges vagy természetes színanyag, (3) az oldószer vagy hígító (víz
vagy mesterséges vegyi anyag), (4) a

töltőanyag (ez adja a festékréteg „testét”) és (5) az adalékanyagok, például
tartósítószerek. Az egészségre káros
oldószerek közé tartozik az aceton, a
benzol, az etilén-glikol, a metil-alkohol,
a kerozin, a propilén-glikol és a triklóretilén. A tartósítók közül leggyakrabban a formaldehiddel találkozunk.
M I RE M IT F E S S Ü N K?

A falfestés leghagyományosabb módja a meszelés volt, az áruházak polcain ma is találhatunk mészalapú
festékeket. Ennek oka egyrészt az

olcsó ár, másrészt a környezettudatos
gondolkodásmód terjedése. Itt ugyanis a kötő- és a színezőanyag is természetes mész, amely jó páraáteresztő,
és fertőtlenítő hatású felületet képez.
Hátránya, hogy csak pasztellszínekre
színezhető, és nem kifejezetten tartós. Rideg, nem rugalmas, egy rétegben felkenve is repedezésre hajlamos,
bár az előrekevert mészfestékek ezen
valamennyit javítanak. Csak mész-cement vakolatra vagy az előző mészfestés fölé vihető fel, gipszvakolatra, régi
diszperziós festékekre nem, és mészre sem mehetünk rá később diszperziós festékekkel.
Falfestésre leggyakrabban úgynevezett diszperziós festéket használnak, mivel ezekkel egyszerű dolgozni, és majdnem minden falfelületre
felvihetők. Tesztünkben is ilyeneket
vizsgáltunk. A széles választékban
sok a gyengébb minőségű termék,
amelyek olcsóbbak, de mivel sok réteget kell felvinni, igazából nem tudunk spórolni velük. A diszperziós
festékek többsége műgyantából, vízből és mesterséges színezőanyagból
áll, emellett tartósítószereket, állagjavító és habzásgátló anyagokat tartalmaznak. Egyes fajtáik legfeljebb két
százalékban tartalmazhatnak szerves oldószereket. Ezek a műgyantás
festékek erősen csökkenthetik a fal
légáteresztő képességét, ami sajnos
penészesedéshez vezethet – minél
több a réteg, annál inkább. Léteznek
penészesedésgátlóval vagy gombaölővel ellátott termékek is, de ezek az
adalékok a levegőn keresztül a szervezetünkbe kerülhetnek. Nagy igénybevételhez dörzsálló típust kínálnak, ha
pedig kifejezetten a lemoshatóság a

R É TE G I G É N Y

FESTÉK TESZ T
Egé s z ségkáro sí tó anyagok jelenlétét viz sgál tuk
bel téri fehér falfestékekb en. Miként válass zunk
alap anyagot, é s hogyan b ánjunk vele?
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cél, az úgynevezett latexfestékek az
ideálisak. Ezek nem gumit, hanem egy
tulajdonságaiban hasonló kötőanyagot
tartalmaznak, amitől a falon rugalmas,
erős és vékony réteg képződik. Régen
sok belvárosi, nagy belmagasságú lakás festésére enyves festéket használtak, ezekkel manapság csak szakemberek dolgoznak. A diszperziós, a
mészfesték, a latexfesték csak azonos
fajtájú festékkel kenhető át. Az enyves
festéket mindig teljesen el kell távolítani, a mészfestéket elég drótkefével átdörzsölni. Lekaparni csak akkor kell,
ha diszperziós festékkel szeretnénk
felújítani.
E G É S Z S É G K Á RO S ÍT Ó A N YAG O K
A FALFESTÉKEKBEN

A festékekből az első hónapokban
szabadul fel a legtöbb ártalmas vegyület. Keressük a káros anyagoktól mentes, természetes alapanyagokat! Ha
például a gyerekszobát az új jövevény
tiszteletére nem természetes összetevőket tartalmazó festékkel kenjük át,
lehet, hogy mi maguk járulunk hozzá
a gyermek asztmájának, allergiájának
kialakulásához. A káros anyagokról a
címke is tájékoztat, de legbiztosabb,
ha elolvassuk a termék úgynevezett
biztonsági adatlapját. Ezt ugyan csak
a foglakozásszerűen festékkel dolgozók számára kötelező átadni, de tesztünk készítése során nekünk sem okozott nehézséget ezek megszerzése. A
csomagoláson feltüntetett információk közül az egyik legfontosabb adat
a VOC-tartalom, azaz az illékony szerves vegyületekről szóló tájékoztatás. A
festékek VOC-határértéke az EU-ban
2010-től 30 gramm literenként, ezt
kötelező a csomagoláson is feltüntetni. A tesztben vizsgált termékek közül
a Megas Bio Extra nem tüntette fel a
VOC-értéket, a többi termék csomagolásán a határértéknél kisebb mennyiséget jelöltek; az Alpina és a Classic
estében csak 1 gramm, a Perfektnél
pedig nulla gramm literenkénti értéket közölt a gyártó. A laboreredmény
alapján azonban fenntartásokkal kell
kezelnünk a Classic és a Perfect tájékoztatását, hiszen ezeknél mértük a
legnagyobb formaldehidtartalmat, s

ez csak egy a VOC-k közül. A diszperziós festékekben a felhasznált tartósítószerek által formaldehid keletkezik,
amely az egyik legismertebb illékony
szerves vegyület (VOC). Súlyos egészségkárosító hatása miatt a festékekbe
nem kerülhet szabad állapotában,
ezért egy segédanyag révén fokozatosan adagolódik a festékhez a termék
szavatossági idejének lejártáig. A légtérbe kerülve azonban így is károsíthatja egészségünket.
Kíváncsiak voltunk, hogy az itthoni
falfestékek mennyi formaldehidet juttatnak lakóhelyiségeink levegőjébe.
Tizenkét fehér diszperziós beltéri festéket vizsgáltunk, köztük három „bio”
jelzésűt. A laboratóriumi teszt során a
festékbe mártott papírra tapadt festék kipárolgását mértük zárt térben
huszonnégy órán át 40, illetve 23 Celsius-fokon. Számításainkhoz egy 20
négyzetméteres, 2,75 méteres belmagasságú, 55 légköbméteres helyiséget vettünk alapul, és 58,5 négyzetméter festett falfelülettel – mennyezet,
két hosszú és egy rövid oldalfal – számoltunk. A jogszabályok szerint a festést foglalkozásszerűen végző ember
környezetében a megengedett kibocsátás 8 órányi időszakra légköbméterenként 0,6 milligramm. A mérésekből és a számításokból kiderül, hogy
a legmagasabb kibocsátás 23 Celsius-fokon a Classic és a Perfect festékekből történt (köbméterenként 1,52
és 1,51 milligramm), mindkettő az OBI
barkácsáruház terméke. 40 °C-on a
Perfect kibocsátása volt a legjelentősebb, de ezen a hőmérsékleten az
Auro falfestéken kívül már az összes
vizsgált festékből a határérték feletti
mértékben párolgott a formaldehid.
A biofestékek, köztük az Auro és a
Megas, illetve a Linea Life mondható
a legenyhébb kibocsátónak. Az adatok értelmezésénél négy dolgot kell
ﬁgyelembe vennünk. Egyrészt eltérő
festőfelülettel és hőmérséklettel számolva más eredményeket kapnánk.
Másrészt ha szellőztetünk, a légtérbe jutott káros anyagok gyorsabban
távoznak, és az sem gyakori, hogy
40 fokban festjük a lakást. Végül mi,
a szakiktól eltérően, ritkán és csak a

VOC: ILLÉKONY SZENNYEZŐ
SZERVES VEGYÜLETEK
VOC-nek (volatile organic compound) hívunk minden illékony, a levegőben előforduló szennyező szerves vegyületet. A VOC-k nagy része az
iparból és az autók kipufogógázaiból, illetve tankoláskor kerül a levegőbe, és hozzájárul a jól ismert városi szmog kialakulásához is. A VOC-k
másik jelentős forrása a szerves oldószerek párolgása, ami a teljes kibocsátás körülbelül öt százalékát adja. A lakásba jutó VOC-k fejfájást, légzőszervi megbetegedést, torok- és szemirritációt, szédülést, kimerültséget okoznak, és csökkentik a koncentrálóképességet; hosszú távon
a máj és az idegrendszer károsodását okozhatják. Az Európai Bizottság megbízásából végzett vizsgálatok szerint a VOC-k koncentrációja
az iskolákban és óvodákban a kültérinek a duplája volt; a nemrég rákkeltőnek minősített formaldehidből és egyéb aldehidekből pedig hétnyolcszor nagyobb mennyiség volt bent, mint kint. A legtöbb VOC koncentrációja a hidegebb hónapokban magasabb, formaldehid viszont
elsősorban a nyári hónapokban halmozódik fel.

FORMALDEHID
Szobahőmérsékleten színtelen gáz, amelynek többféle egészségkárosító hatása ismert, ezért használatát Európa-szerte korlátozzák. A formaldehidet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Nemzetközi Rákkutatási Hivatala 2004-ben az emberre is rákkeltő hatású anyaggá minősítette.
Az európai besorolás szerint azonban a rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított, és az Egyesült Államokban is csupán mint lehetséges rákkeltő anyagot tartják számon. Szakértők többször is felhívták a
döntéshozók ﬁgyelmét, hogy az anyagot mindkét kontinensen át kellene
sorolni a bizonyítottan „emberi rákkeltő” kategóriába, különösen mivel
újabb kutatások szerint a leukémia kialakulásához is hozzájárul. A magas formaldehidkoncentráció a lehetséges rákkeltő és genetikai károsodást okozó hatáson túl irritálja a szemet, a nyálkahártyák égető érzését
idézi elő, asztmás embereknél pedig a tünetek erősödését válthatja ki,
fulladást, valamint fejfájást okozhat. Elsősorban a formaldehid a felelős
a hetvenes évektől vizsgált úgynevezett „beteg épület” tünetegyüttesért,
amely a szennyezett helyiségben tartózkodóknál fejfájást, fáradékonyságot és szédülést okoz.

munkálatok idején kerülünk kapcsolatba a káros anyaggal. A festés során ennek ellenére tegyünk meg mindent,
hogy a formaldehid a lehető legkevésbé tudjon feldúsulni a
munkaterületen. Fessünk száraz, de nem túl meleg időben,
gyakran szellőztessünk, illetve tartsunk szünetet. Enni, inni
és dohányozni tilos festés közben.
ÉRTÉKELÉS

Az értékelés a laborteszt eredményei, illetve a címkéken
feltüntetett adatok alapján történt, és tizenöt pontról indult.
Fő szempontjaink a következők voltak:
Káros összetevők Tesztünk a falfestékekben található káros, illékony szerves vegyületek (VOC) jelenlétére
összpontosított. A rákkeltő formaldehidkibocsátást akkre ditált laboratóriumban mértük. A pontozás során a 23 fo-
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Márkanév

Gyártó

Származási
hely

Feltüntetik-e az
összetevőket?

VOC*
mértéke
(g/l)

Átlagár
(Ft/ l) 

1 m2-re
eső költség
(Ft) ³

Formaldehidkibocsátás
24 óra alatt (milligramm
köbméterenként) y
23 °C-on

40 °C-on

Összpontszám


Auro

A

igen

30

1920

213

0,10

0,54

15,0

Zorka Color

SRB

igen

30

898

56

0,30

1,69

13,0

Sefra Bio-Lotos

Sefra Hungária

H

nem

30

362

47-72

0,46

3,20

11,4

Supralux Tilatex

Akzo Nobel

H

nem

30

319

35-40

0,61

3,35

9,9

ICI (Akzo Nobel)

EU

nem

30

579

41

0,42

2,34

9,8

Caparol Group

EU

nem

1

329

37

0,53

2,94

9,7

Poli-Farbe

H

igen

30

205

17-21

0,78

4,32

9,2

Genius Pro Super
(a Baumax saját
terméke)

n. a.

EU

igen

30

359

35

0,45

2,47

9,5

Megas Bio Extra

n. a.

EU

nem

n. a.

350

31-39

0,30

1,68

9,0

Héra

Trilak

EU

igen

30

306

34

0,82

4,51

6,8

Perfekt (az OBI
saját terméke)

Meffert Hungaria

H

nem

0

253

36-42

1,51

8,36

1,9

Classic (az OBI
saját terméke)

Synthesa
Chemie

A

igen

1

453

70

1,52

6,78

1,8

Auro bio Nr. 321

Linea Life

Dulux Super
Matt Plus 

Alpina Deckweiss

Poli-Farbe

Adatgyűjtés: 2010. május.  A magasabb pontszám jobb terméket jelöl, * VOC = illékony szerves vegyületek,  a legnagyobb kiszerelés alapján, ³ egy négyzetméter fal egyrétegű festésének becsült költsége, y laborteszt alapján számolt érték,  csak áruházláncokban kapható, n. a. = nincs adat feltüntetve. Származási hely: A = Ausztria, EU =
Európai Unió, HU = Magyarország, SRB = Szerbia.

kon mért formalde-hidkibocsátási
érték tízszeresét vontuk le a kezdőpontszámból. A termékcímke alapján
értékeltük a festékek általános VOCtartalmát is. Azoktól a termékektől,
amelyek legfeljebb 30 grammot tartalmaznak literenként, egy pontot vontunk le. A Megas Bio Extra két pontot
veszített, mert nem közölt információt
a kötelezően feltüntetendő értékről.
A literenként 0 vagy 1 gramm VOCtartalmú festékeknek nem járt levonás, de ismét megjegyezzük, hogy
a laboreredmény alapján megkérdőjelezhető az alacsony VOC-tartalmat
ígérő címkék állítása.
A fogyasztók tájékoztatása Ezek a
festékek nem minősülnek veszélyes

terméknek, ezért nem kötelező részletesen feltüntetni az összetevőiket.
Emiatt külön értékeltük, ha a gyártó
mégis adott erre vonatkozó tájékoztatást. Így nyert egy-egy pontot az Auro,
a Linea Life, a Poli-Farbe, a Genius
Pro Super, a Héra és az OBI Classic
– igaz, ők is csak általánosságban beszéltek. Külön értékeltük, ha megnevezték a gyártót is – ez azoknak lehet
fontos, akik a hazai termékeket keresik; önmagában a magyar forgalmazó
nem jelenti azt, hogy a festéket nálunk
állították elő. Ha feltüntették a gyártót,
azt egy ponttal jutalmaztuk.
A gyártás helye A helyi termelés az
adók, a foglalkoztatás és a szállítási
környezetterhelés miatt is fontos. A

magyarországi gyártásért egy pont járt, egy pontot veszítettek azok a termékek, amelyeken nem pontosan szerepelt a származási hely.
TERMÉSZETES MEGOLDÁSOK

A szokásos műgyanta-diszperziós festékek mellett léteznek természetes gyantával készült diszperziós termékek
is. A műgyanta kötőanyagú festékek előállításához kőolajat
használnak, ezek aligha nevezhetők környezetbarátnak. A
természetes gyanta kötőanyagúakban nincs tartósítószer és
lágyítók sem, ehelyett természetes gyantákat, olajokat, vizet,
terpentinolajat, citrushéjkivonatokat és színezőanyagokat tartalmaznak. Éppolyan sokrétűen alkalmazhatók, mint a műgyantás társaik, és régi diszperziós felületek tetejére is felvihetők. Légáteresztők, és nem vonzzák a port. A kazeinfestékek
krétából, vízből, bóraxból és fehérjekötő anyagból állnak, légáteresztő és jól fedő réteget képeznek, gyorsan száradnak,
de csak száraz helyiségek festésére alkalmasak.

Bár a magyarok sörfogyasztása az
utóbbi években csökkent, még mindig
fejenként mintegy hetven liter sört viszünk haza évente. A cipekedést könynyíti, de a környezetnek árt, hogy csak
minden második sört adnak el visszaváltható üvegben – helyettük főleg a
dobozos fogy.
MITŐL SÖR A SÖR?

A sör alapanyaga a maláta, ami az árpa
vagy búza nedves csíráztatása után a
csírájától megszabadított magot jelen-

ti. Erre a folyamatra azért van szükség,
hogy a főzés során a gabonában található keményítő könnyebben alakuljon
cukorrá. A maláta típusa, kezelési módja jelentősen meghatározza a sör ízét,
jellegét. A cefrézés során a malátát kukoricagrízzel és vízzel magas hőmérsékleten összekeverik. Ekkor alakul át
a keményítő cukorrá, a fehérjék pedig
oldhatóvá válnak. A leszűrt sör levébe
ezután újabb növény kerül: a komló
adja a sör kesernyés ízét. Majd hozhoz
záadják a sörélesztőt, és szabályozott

hőmérsékleten erjesztik, érlelik, hogy
az ital cukortartalma alkohollá és széndioxiddá alakuljon. A sörlét szűrik, majd
pasztörizálják és palackozzák. Az üvegpalackba töltött sörnél a pasztörizálás
a töltés után történik, a dobozos, illetve
PET-palackos termékeknél már a pasztörizált terméket öntik a helyére. A sörgyártás során a termék 30%-ának erejéig felhasználhatnak még úgynevezett
pótanyagokat is (például kukoricaőrleményt, sörárpát, rizst). Ízesítő
Ízesítő- és szíszí
nezőanyagként komló(készítmények),

A FŐ
F Ő Z É S Ö RÖ M E

SÖRTESZ T
Me ster sége s s zínezék ninc s , ter mé s zete s méreganyag
v is zont található a piacvezető magyar sörökb en.
A nagy ver senyben ezenfelül a fogyas z tói tájékoz tatást,
a környezeti hatásokat és a felelő s i tal fogyas z tással
kapc solato s erőfes zí té seket pontoz tuk.
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Az ochratoxin-A vesekárosító
hatása közismert, de negatív
hatással van az immunrendszerre,
a májra és az idegrendszerre
is. Gabonában, gabonatermékekben és sörben is előfordul.
karamellmaláta, színező maláta és karamellszínezékek vethetők be. Korsónkba emellett legfeljebb úgynevezett technológiai segédanyagok kerülhetnek, mint például szén-dioxid,
sörélesztő, szűrő- és derítőanyagok, valamint enzimek. A
hagyományos (világos, félbarna vagy vörös, barna) sörök alkoholtartalma 1,5% és 8% között mozog, az ettől eltérő alkoholtartalmat külön kell jelölni a címkén. Ilyen lehet az alkoholmentes sör, itt a megengedett alkoholtartalom 0,5%. A
0,5 és 1,5% közötti tartományban alkoholszegény, 8% felett
nagy alkoholtartalmú sörről beszélünk.
Az alapanyagokat a hazai sörgyárak különböző forrásokból
szerzik be. A Dreher Sörgyárak Zrt.-nél lapunk kérdésére
elmondták, hogy a felhasznált árpa kilencven százalékát,
a kukorica teljes mennyiségét magyarországi termelésből
biztosítják. A komlót viszont Csehországból importálják,
mert nálunk a termesztés nem jelentős. A Heineken arról
tájékoztatott, hogy a maláta döntő többségében, a komló
pedig teljes egészében külföldről, a kukorica belföldről érkezik az üzembe. A színes üvegpalackokat és a fémdobozokat a Dreher és a Heineken is külföldről hozatja.
L A B O R T E S Z T: S Z Í N E Z É K

A teszthez tizenkét piacvezető palackozott világos sört
választottunk ki, és mesterséges színezék (tartrazin), illetve természetes méreganyagok (ochratoxin) után nyomoztunk. A tartrazin (E102) adja számos színezett élelmiszer
élénksárga színét: többek között fagylalt, sütemény, keksz

vagy puding gyártása során használják, a sörbe viszont nem kerülhet. Az
Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) 2009-ben elkezdte az EUban forgalmazott 45 mesterséges
színezék egészségügyi hatásainak felülvizsgálatát, mivel az utóbbi időben
számos tanulmány látott napvilágot
ezek kockázatairól. A tartrazin elfogadható napi beviteli mennyiségét (ADI –
Acceptable Daily Intake) továbbra is az
addig érvényben lévő 7,5 milligramm/
testsúlykilogramm értékben határozták meg. Az EFSA ezt azzal indokolta,
hogy a lakosság táplálkozással történő
tartrazinbevitele normális körülmények
között a határérték alatt van. A hatóság
azonban azt is hangsúlyozta, hogy az
erre érzékenyek szervezete már ennél
kisebb mennyiséget sem feltétlenül visel el, a reakció elsősorban bőrirritáció
formájában jelentkezhet. Allergiaszerű
tünetek különösen a szalicilsavra és
ezek származékaira való érzékenység esetén fordulhatnak elő (ezek
lelőhelye többek között az aszpirin,
ananász, sárgabarack, eper, grapefruit, málna, méz, ribizli, szőlő, valamint
a citrom). A németországi ÖKO-Test
terméktesztmagazin 2008-as vizsgálata, ha kis mennyiségben is, de több
sörben kimutatta tartrazin jelenlétét.
Ennek alapján kíváncsiak voltunk arra,
hogy a szabályozást mennyire veszik
komolyan a hazai gyártók, forgalmazók. A jó hírünk az, hogy a laboratóriumi vizsgálat a tesztelt termékek egyikében sem mutatta ki semmilyen mesterséges színezék, így a tartrazin jelenlétét sem.
L A B O R T E S Z T:
TE R M É S Z ETE S M É R E G A N YAG O K

Megvizsgáltuk a sörök ochratoxintartalmát is. Ez az anyag – a mikotoxinok
egyik fajtája – a növényeket megtámadó penészgombák anyagcseréjének
terméke, és az élelmiszerekben előforduló legveszélyesebb természetes
mérgek közé tartozik. Számunkra leginkább az ochratoxin-A (OTA) fontos: a
Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal
tájékoztató anyagai szerint elsősorban
vesekárosító hatása közismert, de negatív hatással van az immunrendszer-

re, a májra és az idegrendszerre is, állatkísérletek során pedig rákkeltő és
magzatkárosító hatást is kimutattak.
További hátránya, hogy felhalmozódik
a szervezetben. Gabonában, gabonatermékekben, hüvelyesekben, kávéban, sörben, szőlőalapú készítményekben, kakaóban, mogyorófélékben
és fűszerekben fordul elő. A gabonából készült termékek – így a sör –
ochratoxinszennyezettsége közismert,
az erre fókuszáló vizsgálatunkban
nem is született olyan makulátlan eredmény, mint a színezék esetében. Az
EFSA testsúlykilogrammonként 120
nanogrammban (0,12 mikrogramm)
határozta meg az elfogadható heti
beviteli értéket, ez egy 80 kilogrammos embernél 9,6 mikrogramm. A
sör ochratoxinértékére viszont nem
ír elő határértéket az EU. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint Európában az ochratoxin
szempontjából legszennyezettebb termék a kávé és a szőlőlevek (0,76-0,39
mikrogramm/kg), a sör csak ezután
következik, de a 0,02 mikrogramm/
kg átlagértékkel még így is a szennyezettebb áruk közé sorolják. A Német
Szövetségi Fogyasztóvédelmi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság 2007-ben
a vizsgált sörök típusától függően 3960%-nál mutatta ki ochratoxin jelenlétét, egy török egyetem kutatói 2004ben 150 vizsgált sörből 42-ben találtak
literenkénti 0,1-8,10 mikrogrammot.
Laboratóriumi méréseink eredményei szerint hat termékben nem volt
kimutatható az ochratoxin. Jól vizsgázott az Amstel, az Arany Ászok, a
Borsodi, a Kaiser, a Stefﬂ és a Szalon sör. A legmagasabb értéket, 0,144
mikrogramm/l-t, a Dreher Classicban
mérték. Ez az EFSA ajánlását ﬁgyelembe véve azt jelenti, hogy ha egy 55
kilós személy napi 13 vagy egy 80 kilós ember napi 19 félliteres korsó sört
iszik, még akkor is tolerálható menynyiségben juttat ochratoxint a szervezetébe. De ez csak akkor igaz, ha
más ochratoxintartalmú élelmiszert
nem vesz magához. A többi vizsgált
sörben az ochratoxin 0,023-0,089
mikrogramm/l között volt kimutatható.
Közepesen szerepelt a Kőbányai Vilá-
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Vevőszolgálati
információ
a csomagoláson

Alkoholtartalom (%)

Felelős
sörfogyasztásra int

(laboreredmény)

Dreher
Sörgyárak Zrt.

van

4,5

igen

nincs

Borsodi
világos sör

Borsodi
Sörgyár Zrt.

van

4,6

nem

Kaiser
világos sör

Heineken Hungária
Sörgyárak Zrt.

van

5,3

Stefﬂ
világos sör

Heineken Hungária
Sörgyárak Zrt.

van

Amstel minőségi
világos sör

Heineken Hungária
Sörgyárak Zrt. 

Szalon világos sör

Kőbányai Világos
világos sör

Mesterséges színezék

Ochratoxin

Átlagár
(Ft/ 0,5 l)

Gyártási
hely 

Összpontszám

< 0,01

179

Budapest

10,00

nincs

< 0,01

181

Bőcs

9,00

nem

nincs

< 0,01

226

Sopron
és Martfű

9,00

4,5

nem

nincs

< 0,01

170

Sopron

9,00

van

5

igen

nincs

< 0,01

208

Sopron

8,00

Pécsi
Sörfőzde Zrt.

nincs

4,6

nem

nincs

< 0,01

158

Pécs

8,00

Dreher
Sörgyárak Zrt.

van

4,5

igen

nincs

0,023

151

Budapest

4,77

Soproni világos sör

Heineken Hungária
Sörgyárak Zrt.

van

4,5

igen

nincs

0,0328

187

Sopron
és Martfű

4,67

Dreher Classic
minőségi világos sör

Dreher
Sörgyárak Zrt.

van

5,2

igen

nincs

0,144

205

Budapest

3,56

Heineken Hungária
Sörgyárak Zrt.

van

5

nem

nincs

0,0465

235

Sopron

3,54

Borsodi
Sörgyár Zrt.

van

5

nem

nincs

0,089

188

Bőcs

3,11

Dreher
Sörgyárak Zrt. 

van

4

igen

nincs

0,0275

171

Budapest

2,73

A termék neve
és típusa

Arany Ászok
világos sör

Heineken minőségi
világos sör
Löwenbräu
világos sör
Velkopopovický
Kozel világos sör

Gyártó/forgalmazó
neve

(mikrogramm/
liter)
(laboreredmény)

Adatgyűjtés: 2010. május. Jelölések:  csak a forgalmazót tüntették fel,  a gyártótól származó információ.

gos, a Velkopopovický Kozel, a Soproni, a Heineken és a Löwenbräu. A
vizsgálat alapján biztosra vehető, hogy
ezektől az italoktól hétköznapi ember
aligha kap ochratoxinmérgezést.
ÉRTÉKELÉS

Az értékelés a laborteszt eredményei,
illetve a címkéken feltüntetett adatok
alapján történt, és öt pontról indult. Fő
szempontjaink a következők voltak:
Beltartalom Tesztünk a mesterséges
színezékek és a természetes méreganyagok vizsgálatára összpontosított,
az egyéb összetevőket nem értékeltük.
A sörök összetétele egyébként nagyon
hasonló volt, az ízbeli különbségeket
az alapanyagok minősége adja. Egyedül a Borsodi világosban és a Szalon
világosban találhatóak a hagyományos alapanyagokon kívül hozzáadott
szulﬁtok. Az ezekre érzékenyeknek ta-

nácsos kerülniük az E221-E228 tartalmú italokat. Szerencsére mesterséges
színezéket egyik termékben sem találtunk, ezért nem vontunk le pontot. Az
ochratoxin jelenléte estén mindenhol
automatikusan levontunk öt pontot és
a mért ochratoxinérték tízszeresét.
Felelős sörfogyasztás Az alkoholnak jelentős szerepe van a közlekedési
balesetekben és az ijesztő népegészségügyi mutatók alakulásában. A mértéktelen fogyasztás közvetlen és közvetett káros hatásai mindannyiunkat
érintik. A gyártók felelőssége, hogy
vásárlóikat mértéktartásra ösztönözzék. Egy ponttal értékeltük, ha a csomagoláson felelős fogyasztásra intettek. A termékek mintegy felénél: az
Arany Ászok, az Amstel, a Kőbányai
világos, a Soproni világos, a Dreher
Classic és a Kozel sörök esetében
találtunk ilyet. Érdekes, hogy egy-

egy gyártó nem az összes termékén helyezi el a felhívást.
A fogyasztók tájékoztatása A fogyasztók tájékoztatásánál értékeltük, ha megnevezték a gyártót is. Ez azoknak
lehet fontos, akik a hazai termékeket keresik; a magyar forgalmazó ugyanis nem jelenti azt, hogy a sört nálunk gyártották. Ha megnevezték a gyártót, azt egy ponttal honoráltuk, ha csak a forgalmazó szerepelt, levontunk egyet.
Levonásra az Amstel és a Kozel söröknél volt szükség. Egy
ponttal jutalmaztuk azt is, ha a termékcímkén feltüntették
a vevőszolgálat elérhetőségét, erre csak a Szalon sörnél
nem fordítottak gondot.
Környezeti hatások és a gyártás helye Bár eldobható
csomagolásban is árulják, a vizsgált termékeket visszaváltható üvegcsomagolásban vásároltuk meg. A visszaválthatóságról pontos tájékoztatás szerepelt mindegyik csomagoláson. Ezt egy ponttal jutalmaztuk. A helyi termelés az
adók, a foglalkoztatás és a szállítási környezetterhelés miatt is fontos. Ahol a címke alapján ez nem volt egyértelmű,
ott a gyártótól, a forgalmazótól kértünk erre vonatkozó információt, vagy a honlapok alapján tájékozódtunk. Mint kiderült, az összes termék Magyarországon készül. Ezt egyegy ponttal díjaztuk.
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Az erdőirtás az ipari forradalommal lett
igazán jelentős a fejlett országokban.
A nyersfa sok helyütt hiánycikk lett, az
ár emelkedett, a rönköket messzi erdőkből kellett a feldolgozóüzemekbe
szállítani. Napjainkban a fenntartható erdőgazdálkodás a kitermelés-újratelepítés egyensúlya mellett főleg a
klímaváltozás, illetve a veszélyeztetett

élőlények védelme miatt vált fontossá. A háttérben továbbra is a nyugati országok által támasztott kereslet áll, csakhogy a kitermelés súlypontja időközben a hatalmas esőerdőkkel rendelkező kevésbé fejlett államokba tolódott át.
A legismertebb fenntartható erdőgazdálkodást minősítő
szervezet, a Forest Stewardship Council (FSC, Erdőgondnoksági Tanács) 1993-ban alakult, hogy globális szinten lépjen fel a fenntartható és felelős erdőgazdálkodásért. Azóta
már létezik brit, ﬁnn, német, maláj, indonéz és brazil minősí-

FOTÓ:

© fsc.org

LÉDERER SÁNDOR

TA N Ú S ÍT VÁ N YO K K A L A KÖ R N Y E Z E TÉ RT

A F ÁT Ó L
A Z E R D ŐT

A kilencvene s években
évente magyaror s zágny i
ter ület tel c sökkent
a z erdők ter ülete
a Földön. A fenntar tható
erdőga zdálkodást
tanúsí tó ter mékcímkézé si
kezdeményezé sek
a fogyas z tókat hívják
segí tségül a folyamat
megállí tás ához.
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tési rendszer is, de ezek csak egyes országok területén tevékenykednek. Globális rendszerré növekedett viszont az
európainak indult Programme for the
Endorsement of Forest Certiﬁcation
Schemes (PEFC, Erdőhitelesítési
Rendszerek Jóváhagyási Programja)
is. Az FSC és a PEFC együtt körülbelül
harmincnyolc magyarországnyi területet minősít, a világ erdőinek legfeljebb
nyolc százalékát.
M I T Ő L F E N N TA R T H AT Ó A FA Á R U?

Az FSC és a PEFC felelős erdőgazdálkodást igazoló tanúsítványrendszereket üzemeltet. Ezek szavatolják, hogy
az erdőgazdaságok, faipari üzemek,
bútorgyárak betartják a szervezet
szabványait és előírásait, s az általuk
forgalmazott termékek megfelelnek a
környezettudatos és társadalmilag felelős termelés, gyártás feltételeinek. A
fakitermelés és az erdő(újra)telepítés
során érvényesülnie kell a biológiai fajgazdagság és az ökológiai egyensúly
fenntartásának, és az érintett területeken biztosítani kell a dolgozók és a
lakosság jogainak és érdekeinek érvényesülését. Ahhoz, hogy a fogyasztó
például egy FSC minősítésű papírból
készült könyv olvasásának örvendhessen, az alapanyagnak számos minősítésen kell átesnie. Mindenekelőtt
kell egy FSC minősítésű erdő. Az itt
megtermelt fát tanúsított erdőgazdaságnak kell kitermelnie. A farönköket
minősített faüzembe szállítják, ahol minősített papíralapanyag készül belőle.
A sok minősítés célja, hogy a terméklánc egyetlen pontján se kerüljön tanúsítás nélküli alapanyag a végtermékbe. A minősített papírgyár végül FSC
tanúsítvánnyal ellátott papírt szállít a
szintén ellenőrzött nyomdába, ahol
elkészül az FSC jelzésű könyv. Ezt a
terméket azzal a tudattal olvashatjuk,
hogy gyártásához nem üldöztek el
őshonos erdőlakókat, nem pusztítottak el természetvédelmi területeket,
nem használtak veszélyes növényvédő szereket, és nem termeltek génmódosított fafajtákat sem. A kitermelés
során betartottak minden törvényt és
szabályt, a kivágott fák helyére újakat
telepítettek. Az alapanyagokat feldol-

gozó üzemek nem szerződtek illegális fakitermelőkkel vagy ilyen forrásból
származó alapanyagokkal dolgozó
beszállítókkal, továbbá a gyártás, illetve kereskedelem során is követték az
FSC szabványait és előírásait.
Hasonlóan működik a PEFC rendszere
is, de természetesen léteznek különbségek. A termékteszteléssel foglalkozó német Stiftung Warentest legutóbbi, 2002-es összehasonlításában az
FSC működését jelesre, a PEFC-ét
viszont csak elégségesre értékelte. A
fogyasztóvédők a PEFC előírásait kevésbé szigorúnak tartották – például a
növényvédő szerek alkalmazásában –,
és rámutattak, hogy előírásaik betartását az erdőkben csak szúrópróbaszerűen ellenőrzik.

I T T TA L Á L S Z F E N N TA R T H AT Ó
B Ú T O R O K AT

A

Tudatos

Vásárló

megkereste

a

nagyobb

bútor-

és

barkácsáruházakat, hogy megtudja, milyen FSC minősítésű termékeket forgalmaznak. A válaszok nem mindenhol voltak egyértelműek, vásárláskor ﬁgyeld a terméken vagy a csomagoláson elhelyezett FSC jelet!

J O B B VÁ L A S Z TÁ S

Bauhaus szakáruházak: Sophia fa kerti bútor, Kati fa kerti bú-

A tanúsítványokat érő gyakori kritika,
hogy a szóban forgó minősített erdőterületek jelentős része Európában
és Észak-Amerikában található, ahol
a törvény eleve szigorúan szabályozza a gazdálkodást, így viszont éppen
a világ legveszélyeztetettebb erdőinél
nincs megfelelő ellenőrzés. Az elmúlt
években pedig külön társaság alakult
az FSC tevékenységének ﬁgyelésére.
Az FSC Watch olyan eseteket derített
fel, amikor a szervezet illegálisan kiirtott erdők helyén létesült ültetvényeket is minősített, vagy átsiklott különféle szabálysértések felett. Ma már az
FSC egyik alapítója is az FSC-ﬁgyelők
közé tartozik. Simon Counsell a brit
Ethical Consumernek nyilatkozva az
egyik legfőbb problémának azt nevezte, hogy az FSC már nem saját maga
ellenőriz, hanem kiszervezi a minősítést különféle cégekhez. A kritikák ellenére a nemzetközi környezetvédő
szervezetek jelentős része támogatja
a minősítő rendszereket, mivel működésük szerintük még mindig előrelépés a csupán államilag ellenőrzött erdőgazdálkodáshoz képest.
Magyarországon az FSC az elterjedtebb, jelenleg harmincnégy cég rendelkezik ilyen tanúsítvánnyal, köztük a
Mecseki Erdészeti Zrt., a Nyírerdő Zrt.,
a Somogyi Erdészeti és Faipari Zrt.,
illetve a Zalaerdő Zrt. erdőgazdaság-

tor, Rosanna fa kerti bútor, Yasmin fa kerti bútor, Moni fa kerti bútor, Casablanca fa kerti bútor. Kika: Carina asztal, Carina
pad, Carina balkonasztalok, Despina asztalok, Despina ﬁx asztal, Despina ﬁx szék, Despina karfás pad, Despina karfás székek,
Carina nyugágy, Despina nyugágy, Despina összecsukható asztal, Carina padok, Carina balkonszékek. Praktiker: eukaliptusz
és tíkfa kerti bútorok, valamint PEFC minősítésű fürdőszoba- és
beltéri bútorok.
A honlapjuk tanúsága szerint találunk FSC kerti bútort a
Landmann Hungáriánál (www.landmann.hu), a JYSK-nél (www.
jysk.hu) és a Fantasteak-nél (www.fantasteak.hu).
A vállalattól kapott információ alapján nem forgalmaz FSC-s bútorokat az OBI, nem kaptunk egyértelmű választ az IKEA-tól, és
nem válaszolt megkeresésünkre a Baumax és a Domus.

ok. De ez a százharmincöt erdészetnek csak a töredéke. A
PEFC emblémát öt vállalat használhatja. A tanúsítvány magyarországi ismertségét valószínűleg növelni fogja, hogy
2010 áprilisában a legnagyobb példányszámú gazdasági hetilap, a HVG egész oldalas hirdetésben jelentette be,
hogy ezentúl PEFC minősített papírra nyomják. A tanúsítványok száma elég szerény ahhoz képest, hogy Svájcban
450 vagy Olaszországban 650 cég szerepel az adatbázisban. Az FSC-nek nálunk nincs nemzeti szervezete, külön
magyar szabályozás sem létezik, ezért Magyarországon a
nemzetközi előírások érvényesek. „Mivel ezeknek a magyar
törvények többnyire megfelelnek, a bonyolult eljárás miatt
valószínűleg nem kerül sor helyi minősítés kidolgozására
a közeljövőben” – tájékoztatta a Tudatos Vásárlót Gálhidy
László, a WWF szakértője.

FOTÓK:

© Goce Risteski, Claudio Fichera, Andreasg | Dreamstime
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MIT REJTEGET
A Z MDF?

Minden há z tar tásb an van
műgyantával kezel t faro stlemez,
forgác slap, furnér- vagy rétegel t
lemez. Leg többjükb ől káro s
anyagok párolognak , érdeme s őket
helyet te sí teni.
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Ezek közül a leggyakrabban alkalmazott, fából ragasztott bútoralapanyagokat vettük górcső alá.
P R É S E LT B Ú T O R L A P O K

Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága 2010 februárjában
meglepő bejelentést tett. A hivatal szerint számos veszélyes légszennyező
anyagból sokkal több van a lakások,
házak belterében, mint a szennyezett
városi levegőben, és a szóban forgó
anyagok meghaladhatják az utcán érvényes egészségügyi határértéket. Ez
elég ijesztő fejleménynek tűnik, hiszen
életünk döntő részét épületeken belül
töltjük, és városi emberként elenyésző
időt vagyunk szabad (pláne jó) levegőn. Az egyik legnagyobb problémát
a VOC-nek jelölt szerves gőzök jelentik, köztük is a rákkeltő formaldehid.
(A VOC-kről és a formaldehidről bővebben olvashatsz festéktesztünkben
a 14. oldalon – a szerk.) A szerves oldószerek ott maradhatnak a bútorokban, építőanyagokban, szőnyegekben
is. A szakértők szerint a beltéri szerves
szennyezők fő forrása a kívülről bejött
szennyezés, a dohányzás, valamint
az egyes épületelemek és a bútorzat.

Az elmúlt évtizedekben a hagyományos fa építőelemek helyett olcsóbb,
egyszerűbben gyártható és felhasználható faipari termékek terjedtek el. Szinte mindenhol megtalálhatóak a sima,
illetve az úgynevezett MDF és HDF farostlemezek, OSB és egyéb forgácslapok, a furnér- és rétegelt lemezek. Az
ezekhez a faipari termékekhez ragasztóként adott műgyanta gyakran tartalmaz formaldehidet.
Az alapozásra, bútorok díszítésére
használt furnér, illetve a bel- és kültérben egyaránt használt rétegelt lemezek természetes fából készülnek,
ám a rétegeket műgyantával ragasztják össze. A hazánkban igencsak elterjedt, olcsó, fahulladékból készülő
natúr faforgácslap hőpréselt lemez,
amelyet szintén műgyanta tart össze,
ráadásul a durva felszínt műanyag bevonattal vagy furnérral borítják.
Faipari hulladék, valamint erdei faanyag rostosításával és ragasztásával készül a sima és hajlítható
farostlemez. Ez nem bírja a nedvességet, általában szekrényhátfalként,
ﬁókfenéklapként használják. Az MDFlapnak a közepes sűrűségű farostlemezt hívjuk. Különböző faipari hulladékokból és zöldaprítékból készül,
amelyhez nyolc-tizenkét százaléknyi
műgyantát adnak, és hőpréseléssel

alakítják a kívánt formájúvá. Az MDF-lap szilárd, jól megmunkálható, lakkozható és festhető is. A lapokból irodabútor, konyhabútor, asztallapok, szekrények, polcok és padok
készülnek. A HDF az MDF lap erősebb változata.
Az OSB-lemezeket gyakran fenyőfaháncsokból préselik. Az
OSB alapvetően építőipari termék, téglákat, házfalakat, tetők burkolatát, palánkot, kerítést, raklapot, burkolóelemeket
és bútort is készítenek belőle. Az OSB az MDF-lapnál kevésbé szilárd. Szerencsére az Európai Szabványügyi Bizottság
(CEN) 2004-ben szabványt vezetett be a falemezek formaldehidtartalmára. Egy terméket akkor lehet az úgynevezett
E1 csoportba sorolni, ha a környezetszennyező anyagok
kibocsátása legfeljebb 0,13 milligramm légköbméterenként. Ha az érték magasabb, akkor a gyártmány az E2 kategóriába kerül. Európában sok gyártó önként alkalmazza
a szigorúbb E1 szabvány követelményeit, azaz a gyártás
során egyáltalán nem használ formaldehidtartalmú ragasztót, vagy megfelel a szabványnak. Ausztria, Dánia,
Németország és Svédország már alkalmazza a szigorú
előírást falapok formaldehidkibocsátására, ugyanis kötelezővé tették az E1 szabványt. Az Európai Ökocímke odaítélésének feltétele, hogy a forgácslemez vagy farostlemez
formaldehidkibocsátása kisebb legyen az E1 minősítési érték felénél.
H E LY E T T E S Í T Ő K

Ha lehet, válasszunk tömörfa, például fenyő bútorokat, hisz
azoknak elhanyagolható VOC- (formaldehid-) kibocsátása.
De egyes helységekbe felkutathatunk formatervezett, elegáns, fém, textil, üveg vagy bőr felhasználásával készült
darabokat is. Előfordulhat, hogy ezek drágábbak, ezért keressük köztük az időtálló formájúakat, amelyeket nem kell
lecserélni majd a múló divat miatt. Szintén jó megoldás a
már jól kiszellőzött használt bútor.
Ha mégis forgácslemez vagy farostlemez bútort vennénk,
akkor kérdezzük meg a gyártót vagy forgalmazót, hogy tartja-e az E1 szabványt. Az új bútort – különösen a gyermekbútort – hosszasan, legalább két hétig szellőztessük, mielőtt bevinnénk a szobába. Ha a bútor erős oldószerszagot
áraszt, akkor abból párolognak is ilyen anyagok. Emellett
természetesen gyakran szellőztessünk, és ﬁgyeljünk rá,
hogy az egész lakás megfelelően átszellőzzön.
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Félre ne értsük: a hirdetés állítása nem
hazugság, ugyanis nem meghamisítja
a valóságot, hanem tagadja azt. Ennek
a reklámnak a groteszk Egyedülállósága éppen az, hogy abban valótlan,
amiben minden egyéb (akár bármely
hazug) kampány valós és hiteles. Az
Inﬁniti hirdetése igazról és hamisról
való tudásunkat, vagyis az elemi logika alapját vonja kétségbe.
Mi az, hogy Egyedülálló nem egyenlő
Egyedülálló? Hát hogy ne lenne egyenlő? Betűről betűre egyenlő. Ez az állítás tehát az azonosság egyenlőségének logikai fundamentumát tagadja
meg. „Persze nem kell ehhez ilyen
vaskalaposan hozzáállni, hiszen ezek
a reklámszakemberek mindig olyan
kreatívak! Valami fordulatos, fortélyos
tréfa majd csak kikerekedik ebből a
hirdetésből is!” Ez a reakció azonban
alaptalan bizalom a készítőkben.
A hirdetésnek nincs olyan értelmezési
síkja, melyen az állítás védhető volna.
Ha két autó lenne a képen, értenénk
az ostoba poént, hogy, ugye, Egyedülállóan jó/szép/biztonságos/kényelmes
ez az autó, de, ugye, nem áll Egyedül
a képen, hiszen ott áll mellette a másik. Csakhogy a képen nincsen másik.
Vagy ha a hirdetés azt mutatná, hogy
amíg a más típusú autók zökkenőmentesen közlekednek, addig az Inﬁniti

dzsipje felnyitott motorháztetővel füstölögve áll Egyedül, akkor is értenénk
a primitív nyelvi humort: az, hogy Egyedülálló az autó, nem jelenti azt, hogy
amíg a többi üzembiztosan közlekedik,
addig Egyedül az Inﬁniti áll meg alattunk. (Mondjuk, mindkét fenti esetben
a minimum lett volna, hogy az áthúzott
egyenlőségjel másik oldalán különírják a szókapcsolatot: „Egyedül álló”.) E
mellett az autó mellett azonban a képen se nem megy, se nem áll semmi,
ez az autó Egyes-egyedül áll a képen,
miközben Egyedülálló és nem az.
Milyen autó lehet ez? Olyan, amelybe
benzint kell tankolni, azaz nem kell
benzint tankolni? Olyan, amely tizenötmillió forintba kerül, azaz nem kerül
tizenötmillió forintba? Olyan autó ez,
amely létezik, azaz nem létezik? Olyan
hirdetés ez, amelyet kitaláltak, azaz
nem találtak ki?
Aki ezt a molinót látta, és egy kicsit
is tudatos a pszichéjét lépten-nyomon átmosó marketing-hullámverés
iránt, az nem egyszer és nem kétszer
bogarászta át betűről betűre az áthúzott egyenlőségjel mindkét oldalán
az „Egyedülálló” szót. „Valahol itt kell
hogy legyen a trükk, valami pszichológiai vagy optikai fortély, amitől nem
veszem észre a két szó közti különbséget.” Csakhogy nincsen trükk, és

éppen ez a trükk: amíg a trükköt keresed, addig a hirdetést bogarászod –
és ennél többre az Inﬁnitinek, köszöni,
nincsen szüksége.
A marketinget sokan tudománynak
tartják, sőt egyesek arra vetemednek, hogy a modern művészetek új
előörsét lássák benne. A reklámozás
azonban nemhogy nem tudomány és
nem művészet, de jogosan vetődik
fel a kérdés, hogy tekinthető-e szakmának egyáltalán? A marketing, mint
szakma, úgy funkcionál, hogy tartalmat rendel a brandhez, ha azonban
nem beszélünk tartalomról, nem beszélhetünk szakmáról sem.
A marketing világában ami látszik, az
játszik, működésének alapja nem minőségi, hanem mennyiségi, hatásának mechanizmusa nem a meggyőzés, hanem a sulykolás. A reklám
működésmódja nem igényli a jelentést, tetszőleges és abszurd asszociációs kötéseket képes létrehozni,
melyek a hirdetés valóságtartalmától
akár teljesen függetlenül bevésik a kizárólagos üzenetet: a termék nevét és
logóját.
A marketing világában a legértelmetlenebb üzenet, mint például az
Inﬁniti hirdetése, éppen úgy realizálja
a fogyasztást, mint bármely más, akár
mégoly meggyőző érvelés. Ha a „rek-

R E K L Á M K R ITI K A

K I R Á LY=
MEZTELEN
A z Egye dülálló nem egyenlő a z Egye dülállóval.
A z Infini ti fél Cor v in ár uhá zat betöl tő hirdetése a z emberi
ér telem minden mást megelőző fundamentumát tagadja ,
vagyis a z t, hogy egy jel a zonos önmagával. Szemiotikai
okoskodás nélkül ez úgy is megfogalma zható, hogy ennek
a hirdetésnek a z állí tása ér telmetlen.

FOTÓ:

lámszakma” bármely valós szakmához lenne hasonlítható, akkor a Blaha
Lujza téri molinó a potenciális vásárlókat elriasztaná a kínált terméktől, hiszen az a cég, amely a kétszer kettő világában ilyen szemérmetlenül hazudik
nekik, ugyan miért ne hazudná a 210
lóerőről, hogy 390, a háromcsillagos
töréstesztről, hogy ötcsillagos, vagy
egyszerűen csak miért ne felejtené ki a
kocsiból a légzsákot? Ha az úgynevezett marketingszakmának létezne bármiféle állandó és sérthetetlen szabályrendszere, ha a hirdetések az emberi
értelmet vennék célba, akkor ennek az
Inﬁniti-kampánynak meg kellett volna
buknia, hiszen készítőik az általános
iskola első osztályának törzsanyagát
tagadják. A marketing egyetlen megfellebbezhetetlen szabálya azonban a
következő: jelenjen meg a brand minél
többször és minél nagyobb felületen,
hogy amikor a fogyasztó válogat, legyen számára ismerős a hirdetésben
szereplő termék vagy szolgáltatás!
Hogy mennyire ki vagyunk szolgáltatva a reklámoknak, azt legtöbben föl
se fogjuk. A vásárlás során ugyanis
jóformán nincsenek szempontjaink.
Legtöbben három lehetőség közül
választunk csupán. 1. A legolcsóbbat
vesszük. (Ez alighanem a nyugdíjasok
jótevőjének, a „Tesco gazdaságos” termékcsaládnak lesz a tagja, mely sajnálatos módon a termék nevének jelentését maximum 20%-ban tartalmazza,
ezért köztudottan csak súlyos meg- és
rászorultság esetén érdemel bizalmat.)
2. A legdrágábbat vesszük. (Népszerű döntés, ha presztízsfogyasztók vagyunk, és jobban is reprezentálhatunk
így környezetünk felé, mint ha otthon
ötezressel gyújtanánk be a kandallóba.) 3. Azt vesszük, ami ismerős. (Hol
is láttuk?) A többi termékhez többségünknek egyszerűen nincs szempontja, szempont nélkül pedig sorsolni
ugyan lehet, de választani nem.
A marketinghajsza mindazokért a fogyasztókért zajlik, akik nem az egyes,
illetve a kettes számú döntést hozzák.
Ők választják a reklámból ismerős terméket. Csakhogy ilyen termék több is
van. Nos, hát melyiket választjuk? Azt,
amelyik a legjobban bevésődött. Mert
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„Csakhogy nincsen trükk, és éppen ez a trükk: amíg
a trükköt keresed, addig a hirdetést bogarászod – és ennél
többre az Inﬁnitinek, köszöni, nincsen szüksége.”
a legtöbbször láttuk. Vagy a legtovább
bogarásztuk. És teljesen mindegy, hogy
kudarccal vagy sikerrel járt-e a hirdetés
értelmezésének kísérlete, hiszen a reklám sosem az értelmünket, mindig is a
tudatalattinkat célozta meg, afölött pedig a legkevésbé van uralmunk.
A reklámok fogyasztása során nem
lehetünk tudatosak, hiszen az olyan
lenne, mintha karddal próbálnánk legyőzni az inﬂuenzát. Tudatos reklámfogyasztás nem létezik, tudatos vásárlás

azonban igen. Amikor a pult előtt állunk, igenis szempontokra van szükségünk a döntés meghozatalához. A legfontosabb, hogy legyen stratégiánk! Próbáljuk ki valamennyi rivális terméket, tapasztaljuk ki a minőségbeli különbséget,
és vonjuk meg az ár-érték arányt! Vegyük a hazait, vagy vegyük a környezetkímélőt! Tulajdonképpen mindegy is, hogy
milyen szempont alapján választunk, csak hozzuk meg mi
magunk a döntést, és ne az ösztönök világából érkezzen a
parancs! Ha így teszünk, a gyártóknak és szolgáltatóknak
valódi versenypályán, vagyis az üzletek polcain, nem pedig a
marketing világának minden értelmet és jelentést nélkülöző
látszatvalóságában kell megmérkőzniük a bizalmunkért.
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A beton- és cementgyártásban érdekelt Holcim Hungária Zrt. 2005 óta készít fenntarthatósági jelentést, és nyilvános, magyar nyelvű etikai kódexszel
is rendelkezik. A vállalat minősített környezetvédelmi irányítási rendszer szerint működik. Lábatlani beruházásai a
KÖVET Egyesület környezetvédelmi
tevékenységeket elismerő „Ablakon
bedobott pénz” programjában különdíjat kaptak. A Holcim Hungária Otthon Alapítvány 2006 óta négyszázmillió forinttal járult hozzá önkormányzati
bérlakások építéséhez. A cég a Miskolci Egyetem kiemelt támogatója, és
a fenntartható építészet támogatására
díjat alapított. Az évek során több környezetvédelmi társadalmi szervezettel
épített ki jó kapcsolatot.
Más ügyekben a társadalmilag felelős
vállalat nem veszi ﬁgyelembe a társadalom véleményét. Pár éve kiderült, hogy
Nyergesújfalu területén (Tát településtől karnyújtásnyira) új gyárat akarnak
létesíteni. A környékbeli települések
lakói a várható környezetterhelés miatt
2006-ban véleménynyilvánító népszavazáson utasították el a beruházást.
Öt (!) érvényes, a beruházást elutasító
népszavazás azonban a Holcim Zrt.-t
nem tántorította el terveitől.
A vállalatot a Gazdasági Versenyhivatal
2001-ben erőfölénnyel való visszaélés
miatt hetvenmillió forintra bírságolta,
2005 és 2010 között a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek nyolc alkalommal, első
fokon összesen 1,3 millió forint (elsősorban levegővédelmi) bírság megﬁzetésére kötelezték. A vállalat a kom-

munikációs anyagai szerint különös
gondot fordít a munkavállalók biztonságára és balesetmegelőző képzésére,
a hatóságok ugyanakkor 2008-ban 1,8
millió forintra bírságolták a kémiai kóroki tényezőkkel kapcsolatos jogsértéseket, a munkaköri személyi higiénés
alkalmassági vizsgálatra vonatkozó és
foglalkoztatási tilalmak megszegését,
valamint a munkavállalók életét, testi
épségét vagy egészségét veszélyeztető munkakörülményeket. A cég saját
mérése szerint fogyasztóik elégedettsége kilencvenszázalékos; tény, hogy
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

jelentés nincs fenn az oldalon. Ebbe
belenézni már csak azért is érdekes
lenne, mert a cég azt állítja, hogy fából
készült termékek esetén (márpedig ez
forgalmának jelentős részét teszi ki)
„…kizárólag erdőgazdasági telepítésből származó fát értékesít, és teljes
mértékben lemond a trópusi fák használatáról”. Ha ezt készpénznek veszszük is, akkor sem ártana tudni, hol és
hogyan termelik ki azt a fát, és vajon
az OBI a beszerzés során támaszkodik-e a fenntartható erdőgazdálkodás
valamelyik nemzetközi tanúsítványára.
(Erről lásd cikkünket a 20. oldalon - a

„Öt érvényes, a beruházást elutasító
népszavazás nem tántorította el terveitől a zöld
kommunikációban élenjáró vállalatot.”
2007–2010 között csak nyolcvanezer
forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki rájuk. Igaz, nem mindennap veszünk cementet.
A magyar piacon huszonhárom barkácsáruházzal rendelkező OBI Hungary Retail Kft. az önkormányzati játszóterek felújítását segíti, környezetvédelmi
támogató tevékenységét – a WWF
hód-visszatelepítési programjának támogatását – pedig nagy érdeklődés
övezi. Ehhez képest meglepő, hogy a
cég honlapján nem találunk környezeti
vagy fenntarthatósági jelentést, és etikai kódexet sem. Az OBI külső tanácsadó céget bízott meg tevékenységének környezetvédelmi átvilágításával,
amely azt állítólag makulátlannak találta – kár, hogy a zöld auditról szóló

szerk.) És ha teljes mértékben lemondanak a trópusi fák használatáról, hogyan kerül a 2010-es kínálatba trópusi
akácból és tíkfából készült bútor?
Azt viszont a nyilvános adatokból tudjuk, hogy a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek
2004 és 2010 között a vállalatot első
fokon hat alkalommal, összesen több
mint kétmillió forint (elsősorban levegővédelmi) bírság megﬁzetésére kötelezték; 2008–2009-ben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi
szervei harminckét alkalommal, öszszesen négy és félmillió forint bírsággal szankcionálták áruházait, többek
között veszélyes termék forgalmazásáért és a fogyasztók hiányos tájékoztatásáért.

H Ó D A C E M E NTB E N

POR ÉS K AMU
Egy nagy épí tőipari alap anyaggyár tó
v állalat é s e g y b ar kác s ár uhá z p e digré je
– a nyilváno san elérhető adatok alapján.

I L LU S Z T R ÁC I Ó:

© Merényi Dániel
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FOTÓ:

© Greenpeace

28

A FO GYA S Z T Ó K A Z O R A N G U TÁ N O K K A L VA N N A K

B O J KOT T
A c sokoládékban has znál t pálmaolaj ki termelése
erdőpus z tí tás s al, a z or angu tánok ter mé s zete s élőhelyének
fels zámolásával jár. A Greenpeace a fogyas z tókat
is mozgó sí tó nemzetközi kamp ánnyal prób álja r ábír ni
a Nestlét, hogy a cég ne vásároljon felelőtlen bes zállí tók tól.
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A pálmaolajat a fa gyümölcsének
héjából sajtolják, és világszinten az
egyik legnagyobb mennyiségben
felhasznált növényi olaj. Számos
kozmetikumban és élelmiszerben
fordul elő, így sok csokoládéban is
megtalálható. A legnagyobb olajpálma-ültetvények Indonéziában vannak, ahol a természetes növénytakarót, az őshonos fafajtákat hatalmas
területeken vágják ki és haszonnövényekkel helyettesítik. Az országban
évente két százalékkal csökken az
erdők területe. Ez hozzájárul a klímaváltozáshoz, és tovább rontja a már
így is veszélyeztetett orangutánok
(illetve egyéb állatfajták) életfeltételeit. A Greenpeace évek óta végez kutatómunkát Indonéziában, és
a drámai helyzetért a nagy pálmaolaj-vállalatokat teszi felelőssé. Köztük is elsősorban a helyi Sinar Mast,
amely a külföldi felvásárlók legnagyobb beszállítójaként szerintük a
természetet súlyosan károsító és illegális módszereket alkalmaz. A ve-

gyi és kozmetikai termékeket gyártó
Unilever, illetve az élelmiszergyártó
Kraft többek között a Greenpeace
nyomására tavaly már bejelentette,
hogy szerződést bont a céggel. A
Nestlé 2009 októberében kihirdette,
hogy 2015-től csak minősített, fenntartható módon termelt pálmaolajat
használ termékeihez, ennél hamarabb nem tud váltani, mert nem látja biztosítottnak, hogy hozzájut a
megfelelő alapanyaghoz. Ez a határidő azonban nem nyugtatta meg az
aktivistákat, akik idén márciusban
akcióba lendültek. Az internetes közösségi portálokon fogyasztók százezrei nézték meg és küldték tovább
a Greenpeace kampányvideóját,
sokan ezután a Nestlé Facebook
oldalán fejezték ki elégedetlenségüket, és megpróbálták a vállalatot
jobb belátásra bírni. A kampányban
március 17-én orangutánnak öltözött
aktivisták kérték a brit, a német és a
holland gyárak alkalmazottait, hogy
ők is sürgessék a szerződésbontást
a természetkárosító tevékenységet
folytató beszállítókkal. Ezzel körülbelül egy időben a Nestlé jelezte, hogy
a szerződést felbontotta, a civilek viszont azt állítják, hogy új beszállítója is a Sinar Mastól vásárol, így nem
történt érdemi változás. A Nestlé a
világ legnagyobb élelmiszer-ipari
vállalata, a zöldek szerint egyben a
legnagyobb pálmaolaj-felhasználó,
így döntései komolyan befolyásolják
az indonéz kitermelési viszonyokat.
A Greenpeace arra kérte a vállalatot,
hogy minden közvetlen és áttételes
kapcsolatot szakítson meg a Sinar
Masszal.
Lapzártakor érkezetta hír, hogy a
Nestlé közzétette felelős beszerzési
irányelveit, amely szerint a jövőben
azonosítja és kizárja azokat a beszállítókat, amelyek tevékenysége
erdőirtással hozható kapcsolatba.
A bejelentést a Greenpeace kampánya sikereként könyveli el.

AUCHAN
BOJKOTTKRÓNIKA

CSATLAKOZZ TE IS!
Miként arról lapunk előző számában beszámoltunk, a
Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) 2010 februárjában
nyílt levélben kérte az Auchant, hogy álljon el dunakeszi áruháza bővítésétől, amely érzékeny természetes
élőhelyeket érint. Március 3-án a vállalat arról tájékoztatott minket, hogy egyelőre nem áll el tervétől, ezért a
TVE és 25 másik társadalmi szervezet csatlakozott a
Dunakeszi Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítvány által 2009 decemberében meghirdetett bojkotthoz, és országos akciót kezdeményezett. A bojkotthoz a közösségi weboldalakon és a tudatosvasarlo.hu-n már több
ezren csatlakoztak, a kezdeményezésről lapzártánkig
több mint száz hírben számoltak be különböző sajtóorgánumok. Továbbra is fenntartjuk: ha az Auchan
valóban annyira felelős és környezettudatos vállalat,
ahogyan állítja magáról, akkor nem bővíti áruházát érzékeny természetes élőhelyek rovására. Amíg erre nem
tesz nyilvános ígéretet, folytatjuk a bojkottot! Legfrissebb felmérésünk szerint a magyar felnőtt lakosság fele
a bojkottot választaná, ha tudomására jutna, hogy egy
hipermarketlánc ilyen élőhelyre akar építkezni.
HÍREK A TÉMÁBAN:
w w w.t ud atos v a s a rlo. hu /auc h a n
h t t p : //t o z e g t o . f r e e w e b. hu
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KOVÁCS GYULA

FOTÓK:

© T i l e r 8 4 | D r e a m s t i m e , © Ta k á c s Z o l t á n

Egyszer azt mondtad, hogy mostanában csak azok választják ezt
a szakmát, akikkel valami baj van.
Veled ez hogy volt?
A keresztapám kijelentette: „Fiam, te
kárpitos leszel!” Mondtam, jó. Mindez hatvanötben történt, akkor vidéken
még alig akadtak szakmabeliek, gondoltam, a kárpitos az olyasmi lehet,
mint az asztalos. Pesten egy jó mesterhez kerültem, ahol gyorsan rájöttem,
mennyire különbözik a két szakma.
Nem volt valami sétagalopp a tanulóélet akkoriban. Tíztől hétig kellett a
műhelyben lennünk, és ez gyakran azt
jelentette, hogy kapálni küldtek, vagy
bevásárolni. Persze azért rengeteget
tanultam. A mesterem mottója az volt,
hogy „a műhely a munka temploma”.
Ott tudtam meg, hogy a kárpitos régen fehér köpenyt viselt, bonyolult, ﬁnom, minőségi munkát végzett, olykor
egy egész életen át – tulajdonképpen
a lakberendezésben is aktívan részt

E GY S O KO LDA LÚ B Ú T O R JAV Í T Ó GYÖ M R Ő R Ő L

H E LY E K A Z Ö L D
TÉRKÉPRŐL
Ko ssu th Lás zló sokoldalú figur a . Önkormány zati
képv iselő, kul tur ális progr ams zer vező, ver seny g al amb á s z é s nem melle sleg kár pi to s . A r é gi
és a z új bú torokról, a z „antikolásról” bes zélget tünk.
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vett. Mi főként a huzattal, a szövettel,
a kényelmet szolgáló béleléssel dolgozunk, nem fával. Ez régen lószőr, kóc,
tengerifű vagy afrik tömését jelentette,
később ezeket a hagyományos anyagokat fölváltotta a szivacs, a laticel,
majd a habszivacs, legújabban pedig
a testformát fölvevő és arra „emlékező” úgynevezett memory szivacs. Én
magam idegenkedem a szintetikus
anyagoktól. Maga a szakma azóta létezik, mióta varrni-bélelni kell valamit,
és hát például egy nyeregre gondolva,
ez jó ideje így van.
A holmikat látva, amelyeken dolgozol, úgy tűnik, szép foglalkozást
választottál.
Ez így van. Bútorfelújítással és stílbútorok restaurálásával foglalkozom,
utóbbi számomra különösen kedves
szelete a mesterségnek. Itt most néhány gyönyörű, hetven-nyolcvan éves
koloniálfotelt látsz. Ennyi idő alatt még
akkor is elöregszenek a tömőanyagok
és a zsinórok, ha sosem ültek rajtuk.
Ezeket a részeket úgy kell újraépíteni, és olyan anyagokat kell használni,
ahogy azt a valamikori mester megálmodta. Azon túl, hogy így megtartjuk a bútor értékét, a tisztelet és
a hitelesség is ezt kívánja – ezekhez
a darabokhoz általában a családoknak valami kötődésük is van. Érdemes szemügyre venni a régi darabok
arányait. Első pillantásra úgy tűnhet,

hogy a külcsín dominált, pedig a forma alapját a kényelmet szolgáló ívek,
méret, beülési mélység adta. Ezekben
az ember egész délutánokat töltött el
és szunyókált. Sok mai modell esetében épp fordítva áll: a furcsa formák
csak látszólag testreszabottak, a lényeg maga a megjelenés. Ugyanezt
tükrözik a felhasznált anyagok is. De
ha már itt tartunk, emlékezzünk meg a
„vadonatrégi” utánzatokról is, amelyeket maratókádakban koptatnak, árral
lyukasztanak ki, hogy úgy tűnjön, mintha a szú ette volna meg. Akinek csak
a pénz lebeg a szeme előtt, megtalálja
a módját, miként lovagolja meg, hogy
egyre többen választják a hagyományos, jól bevált stílusokat. Természetesen lehet tökéletes is egy most készült
szép biedermeier, szecessziós vagy
barokk stílusú modell. Ám amikor valakit az antikolással félrevezetnek, az
elfogadhatatlan.
Van a szakmának egy hétköznapibb oldala is.
Hasonlóan gyakori feladat a néhány
éves-évtizedes tömeggyártott termékek javítása, amelyeket azért hoznak
ide, mert olcsóbb megjavítani, mint
újat venni. Nevezzük ezt szocreál vonalnak, tipikus képviselőjük a hatvanas-hetvenes évek tömeggyártott
bukós rekamiéja. Ami még menthető, azt mindig elvállalom. Ezeknél a
bútoroknál is szeretem felhasználni
az eredeti anyagokat. Sok munkához
juttat még a közületi bútorok karbantartása is. A munkámra általában öttíz éves garanciát adok, és reklamáció nem nagyon akad. Ezzel együtt
a magamfajta kárpitos nemigen gazdagszik meg. A bútorokat mára gépek gyártják, és a cél az, hogy az elhasznált holmi helyett újat vegyenek
az emberek. Mondjuk, a fénykorban
is úgy volt, hogy minden kistelepülésen legfeljebb egy kárpitos jutott elég
munkához.
Természetszerető embernek ismerlek. Mit sikerült ebből a gyermekeidnek átadni?
Viktória lányom csodaszép virágcsokrokat köt, Levente ﬁam preparátor lett.
Büszkén ﬁgyelem, milyen munkák kerülnek ki a kezeik alól.

Z Ö L D T É R K É P – N I N C S R A J TA VA L A M I ?
TEDD FEL!

A www.zoldterkep.hu jelzi a fenntarthatóbb életmódhoz szükséges
boltokat, szolgáltatásokat, helyeket, legyen szó akár vásárlásról
(piacok, bioboltok, kerékpárszaküzletek), közösségről (közösségi házak, civilszervezetek, életmódklubok, csereberebörzék) vagy
szabadidő-eltöltésről (helyi természeti és kulturális értékek, természetkímélő sportlehetőségek, barkácsszakkörök stb.). Csatlakozz a zöld térképészek táborához! Vegyél részt Te is Magyarország Zöld Térképének elkészítésében!

A J Á N L AT O K A Z Ö L D T É R K É P R Ő L :
J A V Í T Ó M Ű H E LY E K

Kossuth László, kárpitos
2230 Gyömrő, Eskü utca 27.
Balogh László, kárpitos
2600 Vác, Huszár utca 19.
Telefon: (06 27) 316 044
Csóré Vilmos, kárpitos
2170 Aszód, Jónásfalva út 4.
Telefon: (06 28) 402 234

Vajta antik kárpitos műhely
7632 Pécs, Bogár utca 18.
Telefon: (06 72) 441 635,
(06 30) 433 9395
Bútorjavítás, -átalakítás
1078 Budapest,
Nefelejcs utca 25.
Telefon: (06 1) 351 6750,
(06 30) 274 9602

KERESS, AJÁNLJ VAGY MINŐSÍTS
T E I S H E LY E K E T A Z Ö L D T É R K É P E N !
W W W. ZOLDTERKEP.HU
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BÁN DÁVID

A Miskolchoz közeli Harsány lehet hamarosan a megújuló energiaipar egyik
hazai fellegvára. Itt épül a napelemes
rendszerek legújabb generációjának
első gyártóüzeme. Tóth Miklós világszabadalma, a tetőcserépbe integrált
napelem könnyebben telepíthető, esztétikusabb és hatékonyabb a korábbi
technológiával készült napelemnél. Az
elektromos rendszerek kivitelezésével
és fejlesztésével foglalkozó feltaláló a
gyártás során a helyi munkaerőre számít, és nem tart attól, hogy ötletéből
más fog meggazdagodni.

FOTÓK:

© Ragány Zoltán, © Bán Dávid

Hogyan jött az ihlet? Ült egy szép
nyári napon a háza előtt, majd egyszer csak megcsúszott és elindult
lefelé egy tetőcserép?
Tapasztalhattam, hogy egyre több emberben merült fel, miként oldható meg
egy már kész családi ház napelemmel való áramellátása úgy, hogy nem
hagyományos, nagy táblás – és szerintem nem túl szép – elemeket szerelünk fel, hanem egy praktikusabb,
bővíthetőbb, egyszerűbb és esztéti-

V I L ÁG S Z A BA DA LO M B O R S O D B Ó L

„HALADUNK”
Tóth Mikló s s al, fel találóval é s üzletemb er rel,
a napeleme s tető c seréprends zer megalkotójával
bes zélget tünk új ötlete s zületéséről és a ter veiről.
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kusabb rendszert hozunk létre. Szerettünk volna egy mindenki számára
elérhető megoldást találni. Elkezdtem
törni a fejem, és egyszer csak magam
előtt láttam a cserépbe oltott napcellát. Ebből lett a TMT Napelemes Tetőcserép Rendszer.
Miként működik a rendszer?
A háztetőn levő cserepet egyszerűen
levesszük, és a helyére rakjuk a napelemes tetőcserepeket. Ezek a forgalomban lévő összes hagyományos
cseréprendszerrel összekapcsolhatóak. Méretre, alakra, színre ugyanolyanok, mint a többi, így jól beilleszthetőek bármilyen tetőzetbe, még műemléki
környezetbe is. A napelemes cserepek

egymáshoz kapcsolódva állnak össze
rendszerré, így bárki adott anyagi helyzetétől függően vehet először csak
egy-kettő, majd idővel tetszőleges számú cserepet. Egy hűtő működtetéséhez például nyolc cserép szükséges,
ami pár tízezer forint kiadást jelent.
A cserepeken kívül mit kell még
megvennünk a rendszerhez? Huszonnégy órán át működtethető?
Szükségünk van még egy úgynevezett
hálózati szinuszos inverterre, amely a
megtermelt egyenáramból váltakozó
feszültséget hoz létre, így tudjuk használni a házban már meglévő elektromos hálózatot. Erre tudjuk kapcsolni
a napelemes rendszert, ezért nem kell

újat kiépíteni. A nappal megtermelt energia azonnal használható a hálózatban, de megvásárolható egy külső, illetve
cserépbe integrált akkumulátor is, amelynek segítségével a
napközben termelt áramot a rendszer tárolja, majd éjszaka
leadja. Ennek ﬁnomításán még dolgozunk.
Egy átlagos családi ház ellátásához mekkora beruházásra van szükség, és ez mennyi idő alatt térül meg?
Mi az előnye a táblás megoldáshoz képest?
Úgy száz-háromszáz cseréppel érdemes számolni, ami
mintegy másfél millió forintos beruházást jelent – ezért már
egy megbízható, jó rendszert tudunk kiépíteni. A jelenlegi
piaci árakkal számolva a napelemes tetőcserép hat-nyolc
év alatt térül meg, ami négy-öt évvel kevesebb, mint a sík
rendszerű napelemeknél, de ha pályázik a tetőtulajdonos,
a megtérülési idő a felére is rövidülhet. A cserepek kialakítása miatt voltaképp egész nap, nyáron például reggel héttől
este hatig termelhető áram. Üzemeltetni is könnyebb, mint
a hagyományos rendszert, mivel ha ott egy elem meghibásodik, akkor az egész táblát ki kell cserélni, a tetőcserepek
viszont adott esetben darabonként cserélhetőek. Rendszerünk jobban beleilleszthető bármilyen épített környezetbe,
kevésbé hangsúlyos látványelem, mint a tetősíkból kiemelkedő táblák, és jóval könnyebb is azoknál.
Mekkora kapacitásig növelhető a rendszer, el lehet
látni vele nagyobb épületeket?
Voltaképpen bármekkora épületet képes ellátni, csak megfelelő mennyiségű cserép kell hozzá. Társasházakat vagy
műemlék jellegű kastélyokat, épületeket is ki tud szolgálni
elektromos energiával.
Egy évvel ezelőtt, a szabadalmi bejegyzéskor lázasan
dolgozott egy nagyobb, évi egymillió cserepet előállító üzem létrehozásán. Hogy halad a bővítés?
Még nincs kész, mert nehézkes a tőke bevonása és a különböző engedélyeztetési folyamatok végigjárása. Noha
maga a termék mindenkinek nagyon tetszik, és sok pénzügyi ígéret hangzott el, de a tárgyalások, befektetések lassan valósultak meg. Azért haladunk.
Milyenek a visszajelzések, kik lesznek a vásárlók?
Rengeteg a pozitív visszajelzés, és világszerte számos cég
jelentkezett már a forgalmazásra, várják a nagyüzemi termelés beindítást itthon és külföldön is. Most kezdjük a sorozatgyártást, de már látszik, hogy kicsi lesz az üzem, ezért
fontos, hogy mielőbb megtörténjen a bővítés. Ehhez pályázati támogatásokat is igénybe veszünk.
Számol azzal, hogy a találmányra egyszer csak lecsap
egy nagy cég, és fel akarja vásárolni az üzemet?
Ettől nem igazán félek, noha már jöttek megkeresések.
Most mással vagyunk elfoglalva, így emiatt nincsenek álmatlan éjszakáim.
Ha beindul a nagyüzemi termelés, akkor a település
fontos munkáltatójává válik?
Mindenképpen itt fogunk termelni, helyi és a borsodi régióban élő munkaerőt szeretnénk alkalmazni. A telket
egyébként a harsányi önkormányzat ajánlotta fel jelképes
összegért.
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FRAZON ZSÓFIA

AZ ELNÉNIESEDÉS

Az otthonka egyfelől furcsa, becéző
fordulat, másfelől roppant egyszerű és
általánosan elterjedt otthoni védőruha.
„Szaladgálati asszony-ruha” – ahogy
Parti Nagy Lajos nevezi –, amelynek
születését homály borítja. Egy napon
beleesett az időgépbe, és ott ragadt,
azóta is virágzik rendületlenül. Rákaptak a nénik, és többé nem eresztik, ez világosan látható. Az otthonka
„csak úgy lett”, és – Parti Nagy nyelvújító fordulatával – az „elnéniesedés”
jelévé vált. Jól illik hozzá a testszínű
nejlon térdzokni, a papucs, a hajcsavaró és az SZTK-keret, a hajháló és a
bevásárlócekker. Urbánus és népies
változata egyaránt ismert. Amennyire
abszurd, éppannyira magától értetődő,
és persze nagyon is szerethető, népszerű ruhadarab. Mindezek ellenére
nehéz meghatározni a helyét a javakkal
és vágyakkal, kísértésekkel és elképzelésekkel gazdagon mintázott kortárs fogyasztói kultúra színpadán. Bár
környezetbarát természetéhez nem fér
kétség.

K É T Z S E B Ö S S Z KO M FO RT

A Z OT T H O N K A
A z ot thon édes – ez meg ne jlon. A z ot thon meleg –
ez meg s zellő s . A z ot thon világo s – ez meg vir ágo s .
A z ot thonhoz van gar á zs – ehhez meg zseb. Ket tő.
Fol t z sebek , s zegéllyel. Két z seb ö s s zkomfor t.
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EGY KIS TIPOLÓGIA

Az otthonka a védő- és egyenruhák
világában a köténnyel és a köpenynyel mutat közelebbi rokonságot,
nemcsak mindennapi használata miatt, hanem formai jegyei alapján is. A
trapézszabás (kis mellbevarrással és
karcsúsítással), ujjrész helyett karkivágás, elölgombolós fazon – mindez
alkalmassá teszi arra, hogy az utcai
vagy otthoni öltözet fölé húzzuk. Nagy
melegben akár könnyű nyári ruhaként
hordható viselet. Színes mintázatán
nem látszik a piszok, ha mégis, akkor
egy gyors mosás, és délutánra már
száraz. És csak semmi vasalás! Leggyakrabban virágmintás, de pötty- és
foltmintás változatokban szintén él,
néha pedig egyszínű példányokkal
is találkozhatunk. Áttetsző műanyag
gombbal záródik. Zsebeiben egy kisebb szakácskönyv vagy egy jegyzetfüzet könnyedén elfér. Ha rápöccen
a parázs, megolvad és megbarnul,
égett, édeskés műanyagillat jelzi a sérülést. Színtiszta plasztik kor. (Lehet,
hogy mégsem olyan rég esett az időgépbe?) Valakik varrják valahol; vásárokban, munkaruházati boltokban kifogyhatatlan készletekben halmozódik,
és ma már az interneten is kapható.
Örökké virágzik az elnéniesedés világszínpadán. Pedig két zseb összkomfort
csupán.

A VÁGYA K

Gyerekkoromban úgy képzeltem, hogy
felnőtt nőként természetesen magas
sarkú cipőt fogok hordani. Egy szandáltípus különös csodálattal töltött el: a
teletalpas, magas talpú és sarkú női papucsszerűség, egybe öntött műanyag
talppal és színes műbőr felsőrésszel.
Akkoriban ez tűnt a felnőttség legfontosabb kellékének. Ha ma eszembe jut,
borzongás fog el. Kinőttem a gondolatból, belenőttem egy másikba. De a vágyak az otthonkát messzire elkerülték.

Nem képzeltem azt, hogy nagymamaként hajcsavarókkal a hajamban csoszogok a bejárathoz, hogy beengedjem a postást, söpröm a járdát, vagy
sütöm a fánkot a konyhában – például otthonkában. Persze saját öregségünkre ritkán gondolunk vágyakozva,
ha mégis, akkor inkább szörfdeszkára,
lóhátra, napsütötte virágoskertre gondolunk, mint nyugodt és velünk öregedő otthonunkra, otthonkás idős önmagunkra. Pedig lehet, hogy közelebb
járnánk a valósághoz.
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SZILVA ESZTER

A Magdolna negyedről elkeresztelt
Magdi-programot a kreatív társadalmi vállalkozásokat elismerő bécsi
SozialMarie alapítvány nemrég díjjal
jutalmazta. A ZöFi irodát és Alkotóházat nyitott a Karácsony Sándor utca
22. szám alatt, az önkormányzat a
Kesztyűgyár Közösségi Házban biztosít helyszínt a program egyik legfontosabb eleméhez, a Cserebere Piachoz.

FOTÓ:

© Nagy Balázs

Mi a szerepe a Cserebere Piacnak?
Először is szemléletformáló, mert a
fogyasztói kultúrával szemben mutat
fel egy alternatívát. Azt üzeni, hogy
nem kell mindenhez pénz, és a használt tárgyaknak is van értéke. Van egy
másik szerepe is: az itt élők közül sokaknak nincs pénze arra, hogy új tárgyakat vegyenek, ha szükségük van
valamire. Számukra a csere nagyon
hasznos dolog. A piacon többféle társadalmi csoport találkozik egymással,

„ A H OVÁ RO M Á K É S N E M RO M Á K I S E L JÁ R N A K”

CSEREBERE
A VIII. KERÜLETBEN
Bú tor jav í tó műhellyel, var róklubb al é s c sereberepiacc al
prób álja ak tiv izálni, integr álni a budap e sti nyolc adik
ker ület legs zegényebb rés zeinek lako sai t a Zöld Fiatalok
Egye sülete (ZöFi). B álint Móni s zociológust, a c serepiac
egyik s zer vező jét kérdez tük.
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így az egésznek integráló hatása van.
Pár órára a különbségek jelentősége
csökken, és reményeink szerint a beszélgetésekből valamiféle közösség
is kovácsolódik. Kevés olyan program
van a környéken, ahová romák és nem
romák is eljárnak, a cserepiac ilyen találkozási pont. Sokakat megismertem
már a piacról, akikkel az utcán egymásra köszönünk, és néha leállunk
beszélgetni is.
Honnan jött az ötlet?
Eredetileg ingyenboltot szerettünk volna nyitni, de kiderült, hogy azt másokkal közösen sem tudtuk volna megoldani, és akkor inkább valami eseményt
akartunk. Először 2008-ban tartottunk
piacot, november végén, a Ne Vásárolj
Semmit! Napon, utána egy ideig kéthavonta, 2009 májusától havonta várjuk
a csereberélőket, minden hónap utolsó péntekén délután fél négy és este
hat óra között. Jelenleg a Nap Klub

Alapítvánnyal, a kerületi Nagycsaládosok Egyesületével és a Kesztyűgyár
Közösségi Házzal közösen csináljuk,
de külsős önkéntesek is rendszeresen
segítenek.
Mik a szabályok? Miket lehet cserélni?
Minden olyan tárgyat várunk, ami valakinek már nem kell, de még használható;
törött, szakadt, piszkos árut nem fogadunk el, mert csak ránk marad. Egy tárgyat egy bármilyen másik tárgyra lehet
cserélni. Nálunk a holmik értéke között
nincs különbség, arra jutottunk ugyanis, hogy nem éri meg különbséget tenni, mert a dolog túl bonyolult lesz. Aki
megérkezik, leadhatja az asztaloknál,
amit magával hozott, és cserébe annyi
csipeszt – csereeszközt – kap, amenynyi tárggyal érkezett. A következő alkalommal lehet, hogy már kartonokon
fogjuk feljegyezni a számokat, mert a
csipeszek mindig elfogynak félúton.

Érkeznek szokatlan tárgyak is?
Az első alkalommal valaki hozott egy hűtőszekrényrácsot.
Félreraktuk, mint szemetet, de végül az is elkelt. A gyerekek mindig nagyon viccesek, mert egyik asztaltól a másikig viszik a tárgyaikat, rögtön elcserélik azt, amit az előbb
szereztek, de sokszor hoznak olyan dolgokat is, amelyeket
korábban a kézműves szakkörön készítettek. Egyszer valaki rengeteg jelmezt hozott, az is vidám volt. Egyébként is
nagyon jó szokott lenni a hangulat.
Mekkora az érdeklődés? Vannak visszatérő piacozók?
A létszám 50 és 200 fő közötti, a hírveréstől függően, a látogatók fele-háromnegyede visszatérő csereberélő. Nyugdíjasok, anyukák, tizenévesek, gyerekek. Többen vannak a
nők. Minél több réteg van, annál jobb, mert annál többféle
tárgy cserél gazdát.
Mit javasolsz azoknak, akik a saját környezetükben
szeretnének hasonló dolgot szervezni?
Fontos, hogy megismerjük a célközönséget, és ők is minket. Az első alkalommal ﬁgyelemfelhívó akciót szerveztünk,
amire körülbelül százan jöttek el. Elküldtük a tervünket a
hasonló témákkal foglalkozó civilszervezeteknek, közösségi internetoldalaknak, e-mailt küldtünk a ZöFi külső és
belső levelezőlistáira, illetve a sajtólistákra. Készítettünk
plakátokat, amelyeket szórakozóhelyeken, a kerületi önkormányzatnál, orvosi rendelőben, nyugdíjasotthonban ragasztottunk ki. Az sem árt, ha elérjük, hogy írjanak rólunk
a helyi lapok. A csereberetárgyakkal kapcsolatban az a fő
szempont, hogy tényleg használható tárgyak jöjjenek, és ne
szemét. Ne dobjunk ki semmit, de legyen egy kuka készenlétben a használhatatlan dolgoknak. A piacot érdemes önkéntesek bevonásával lebonyolítani, akik az asztaloknál
várják az érkezőket. Kell egy „csereeszköz”, ami lehet az
említett csipesz is. Nálunk jó néhányan nem is hoznak tárgyakat, emiatt – és azért is, hogy ne maradjon felesleg – az
utolsó fél órában ingyenpiac van, az is vihet valamit, aki üres
kézzel jött. A maradékot kirakjuk legközelebb, vagy egy segélyszervezetnek adjuk.
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DÚRÓ SÁNDOR

Zsuzsáék háza Miskolcon, a diósgyőri külterületen épült, hobbikertek, borházak, pincék közé. A megörökölt,
alig harminc négyzetméter alapterületű, kétszintes épülethez meredek
kocsifeljáró vezet. Az ingatlanhoz kis
előkert, pince tartozik, körben meredek kerteket és fákat találunk. Belül faborítás és fehérre meszelt felületek váltakoznak sok növénnyel és hangulatos
dísztárgyakkal, faragásokkal. Zsuzsa
kedvesen behív bennünket. Hársfateát
kapunk mézzel és aszalt körtét meg isteni mufﬁnt, amit a lánya sütött.
Városi gyerekként nőtt fel, de nagyon
szeretett fotózni, főleg a természeti témák ragadták meg. A szikszói gimnáziumi évek alatt gyakran jártak kirándulni, korcsolyázni, síelni. A középiskola
után ismerkedett meg a barlangászattal és leendő férjével. A bükki Létrástetőn sok nomád hétvégét töltöttek
el barátaikkal. Zsuzsa itt tanulta meg,
hogy a természeti környezet megőrzése érdekében néha le kell mondani a
tökéletes kényelemről. Tanítói végzettséggel a zsebében pályája elején helyi
lapoknál lett újságíró, testközelből látta
a rendszerváltás korszakának környezeti problémáit. Kollégáival riportokat,
fotósorozatokat készítettek szinte az
összes nagyobb ipari üzemről. Az akkor éledező zöldszervezetekkel együtt-

működve nyilvánosságra hozták, hogy
milyen körülmények között dolgoztatják az embereket, milyen betegségek,
környezeti problémák terhelik a Sajóvölgyet. Ekkortájt került közel dr. Gyulai Iván ökológus köréhez, és tagja lett
azoknak a helyi egyesületeknek, amelyekből aztán kinőtt a gömörszőlősi
„ökofalut” is elindító Ökológiai Intézet
a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány.
Házuk zöldítése is a munkájához kötődik. Tizenöt éve még csak áram volt
a házban, a vizet Trabanttal hordták a
közeli kútról, és egy „rettenetes hatékonyságú román kályhával” tüzeltek.
Az alapítványnál azonban már ekkor
hiánypótló ökológiai kiadványsorozatot
szerkesztettek, melyben szó esett az
esővízgyűjtésről, a komposzttoalettről
vagy éppen a házi napkollektoros
aszalásról. Kedvet kaptak hozzá, hogy
néhány dolgot a diósgyőri házban is
megvalósítsanak, de tulajdonképpen
nem is volt más választásuk. Kevés
pénzből, több év alatt, lépésről lépésre komfortosították az épületet, férje
valósította meg az alkalmazott technológiákat. A háztartás kialakítása
során igyekeztek minél több anyagot
újrahasznosítani és a dolgok méretét,
fogyasztását minimalizálni. Az egykori borház a hegynek támaszkodik, ez
nyáron hűt, télen temperál, az átlagosnál kisebb belmagasságú helyiségek
kevesebb fűtést igényelnek. A régi
kis kályha helyett kandallót építettek,
de biztonsági tartalékként a gázzal
működő központi fűtést is kiépítették, sőt tavaly óta egy saját készítésű

H O GYA N É P ÍTK E Z N E K A KÖ R N Y E Z E T V É D Ő K?

LÉPÉSRŐL
LÉPÉSRE

F. N ag y Z suz s anna , a Kör nyezeti
Tanác s adó Irodák H álózatának
elnöke mu tat ta be diósgyőri
ot thonát és izgalmas pályáját.

39

Komposzttoalett
a fürdőszobában,

FOTÓ:

© Ragány Zoltán

vízgyűjtő
az egykori
borospincében,
légkollektor
a ház falán

légkollektor is rásegít a fűtésre (fekete
alumíniumcsövek gyűjtik a nap melegét, és egy szellőzőcsövön a lakásba
áramoltatják a meleg levegőt). A falak
szigetelésének és a nyílászárók cseréjének köszönhetően a fűtésienergiafelhasználás jelentősen csökkent.
A borospincében vízgyűjtő tartályt
helyeztek el. Szivattyú segítségével
esővíz jön a konyhai és a fürdőszobai
csapokból, ezzel mosnak, mosogatnak, de a fogmosáshoz és főzéshez
is használják. Volt meglepetés, amikor

először mostak esővízzel: a lágy víztől
öblítő nélkül is puhák a ruhák. A víztakarékosságot túlfolyásgátló csapok
segítik. Csak akkor folyik belőlük a víz,
ha kezük egy érintkezőhöz ér.
A fürdőszobai komposzttoalettbe folyamatosan fűrészport adagolnak, a
félig megérlelődött komposzt a gyümölcsfák és a szőlő tápanyag-utánpótlását biztosítja. A komposzttoalett
szagtalanságát napkémény és kis teljesítményű processzorventilátor biztosítja. (A napkémény egy házon kívüli,
felfelé nyúló, 5-6 méter magas, feketére festett hosszú cső, amelyben a felmelegedő levegő kiáramoltatja a fürdőszobából a keletkező szagokat.) A
fürdőszobában a vendégeket szemléletformáló felirat tájékoztatja a mellékhelyiség sajátosságairól. A vizes helyiségekben keletkező szürke szennyvíz
(mosogató- és mosólevek) kezelésére
a kertben található két ülepítőt használják. Az ülepített szennyvíz bomlását biológiai koncentrátummal segítik, ezt követően túlfolyós rendszerben
egy magas sövény gyökérzete alatt
szivárog el. Tulajdonképpen a sövény
gyökérzónás tisztítóként működik, és
egyben jó bioindikátor is: a növények
láthatóan jól érzik magukat, a rendszer tehát biztosan megfelelő. Persze
ez annak is köszönhető, hogy kizáró-

lag klórmentes és környezetkímélő tisztítószereket használnak: mosáshoz mosószódát, tisztításhoz ecetet, súroláshoz
zeolitot.
Közben Zsuzsa a munkáját sem hanyagolja. A Környezeti
Tanácsadó Irodák Hálózatának tagszervezetei ingyenesen
nyújtanak segítséget évente félmillió embernek. Jó tanácsadó csak hosszú évek alatt lesz valakiből. Fontos, hogy
az ember empatikus, türelmes és nyitott legyen. Zsuzsa
továbbra is segíti a miskolci szervezetek munkáját a terület- és településfejlesztésben; komposztálós és kerékpáros
projektekben is dolgozik. A Zöld Szemmel című regionális
időszakos lap szerkesztőjeként egykori szakmájában szerzett és civiltapasztalatait egy helyen tudja hasznosítani.
Tizenegy és tizenhárom éves lányaik eddig is sokat segítettek a kerti és a háztartási munkákban, de igazából most
kezdik megérteni, mit miért tesz másképp családjuk a háztartásban. A fogyasztói kultúra hatásaitól persze nem lehet
elszigetelődni, de a szülők az óhatatlan kompromisszumok
mellett kitartóan törekednek arra, hogy a fenntartható világ
felé mutató életformát megszerettessék gyermekeikkel.
Zsuzsa szerint jó lenne, ha már az iskolában is tanítanák
a zöld építési és átalakítási eljárásokat. Ha az építési szabályozás is támogatná, az évszázadok óta bevált módszerek és a korszerű technológiák kombinálásával sok helyen
kis erőforrás-igényű, egészséges köz- és magánépületeket
emelhetnének.
Zsuzsa derűlátón búcsúzik. „Hogy a jövő generációk számára milyen életfeltételeket hagyunk hátra, az a fogyasztók
és a műszaki értelmiség közös felelőssége, hiszen nélkülük nincs beruházás és kivitelezés. Biztató, hogy egyre több
megrendelő keresi a megbízható, fenntarthatósági elveket
gyakorlatban alkalmazni tudó tervezőket, kivitelezőket, s ennek előbb-utóbb meglesz a hatása.”
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ZÖLDELLŐ GYEP VEGYSZEREK NÉLKÜL

Kíméljük meg a természetes védekezést segítő talajlakókat, és
óvjuk a fűben hempergő gyereket! Kora reggel vagy naplementekor öntözzünk, így nem párolog el a víz és nem ég ki a fű.
Heti 2-3 cm csapadék bőven elég. A füvet pedig ne vágjuk 7-8
cm-nél rövidebbre. Csökkenti a gyomosodást, és természetes
trágya is, ha a levágott nyesedéket a gyepen hagyjuk.

A napsugárzás fertőtlenítő és baktériumölő hatású. Miért ne használnánk ki
nyáron, ha folyamatosan süt a nap? Ha
rendszeresen napoztatjuk ágyneműinket,
az erős sugárzás hatására megszabadulhatunk a sötétet kedvelő poratkáktól. Alkalmanként tegyük ki a ruhákat és a házi
textíliákat is a szabadba, hogy felfrissüljenek. A télikabátokat szintén napoztassuk
meg legalább egyszer. A napsugarak segítségével megszabadulhatunk a ruhákba ivódott étel- vagy füstszagtól is.

<

Tennivalók

VÉDEKEZÉS A KÁNIKULA ELLEN

Energiafaló légkondik nélkül is hűsölhetünk. Már az is sokat számít, ha légáteresztő, laza ruhákat és természetes anyagból készült, nyitott cipőket választunk. Igazán felfrissülhetünk egy rövid zuhannyal vagy a hajunk benedvesítésével. Jártunkban-keltünkben jól jöhet, ha van nálunk egy tiszta vízzel töltött kézi
növénypermetező. Ha nem vagyunk otthon napközben, húzzuk el a sötétítőket
úgy, hogy azért a szobanövények kapjanak fényt. Amikor megérkezik az esti hűvös, hosszan szellőztessünk. A száraz melegben párásítsuk a levegőt.

J Ú N I U STÓ L
AUGUSZ TUSIG

© L e p a s , Vo r o n i n7 6 , P e t a r n e y c h e v | D r e a m s t i m e

N A P O Z TATÁ S

FOTÓK:
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A KERTBE: CUKKINI

A tökfélék családjába tartozó cukkini nevelésével könnyű sikereket elérni. Magjait nyár elején, az éjszakai fagyok veszélyének elmúltával vessük el, nagyjából négy centiméter mélyen. A cukkini kedveli a tápanyagban gazdag talajt, ezért
érdemes az ősz során komposzttal vagy trágyával dúsított,
szabad és napos helyre vetni. A növények között tartsunk
egy méter távolságot. A rendszeres öntözés segíti a zsenge termések növekedését, amelyeket aztán az első fagyokig folyamatosan szedhetünk. Tél elején a leszedett termést
fagymentes, száraz helyen vagy hálóban felfüggesztve tárolhatjuk. A cukkiniból készíthető ételek számának nincs
határa, fogyasztható levesként, töltve, rántva vagy akár lecsóba főzve. Az ínyencek salátákba téve kipróbálhatják reggel nyíló virágát is!

>

BALKONR A: PAR ADIC SOM

FOTÓK:

Vetésnaptár

© nk z s, G ala98 | SXC , © Ayla87 | Dreamstime

A nap érlelte paradicsom zamata öszsze sem hasonlítható a boltokban kapható kőkemény utánzatok ízével. Ezt
magunk is megtapasztalhatjuk, csak
egy védett és napos balkon vagy bérházi folyosó kell hozzá. A kertészeti árudákban vagy piacokon kapható palántákat nyár elején ültessük laza talajba,
és locsoljuk rendszeresen. A növényeket kössük fel vagy rögzítsük karóhoz.
A piros bogyók A-vitaminja segíti az
idegrendszer működését, és megvédi
a bőrt a napsugárzás káros hatásaitól.
Fogyaszthatjuk nyersen vagy főzve, de
érdemes aszalva is megkóstolni. Figyelem, a termés kivételével a növény minden része mérgező!

42

<

KÍSÉRLETEZŐKNEK: SÁRGABARACK

FOTÓK:

© egal, yshanghai | Dreamstime

A sárgabarack magas béta-karotin-tartalma védi
a szívünket. A-vitaminja fontos a bőr egészségének megtartásához. Rostjai karbantartják az
emésztést, mérséklik az egyes emésztőrendszeri
betegségek kialakulásának esélyét. Hatóanyagai
csökkentik a felnőttkori látásromlás kockázatát.
Kiváló kálium- és vasforrás.
A halványsárga, kemény barack jól szállítható, de
beltartalmi értéke csekélyebb. Az antioxidánstartalom az érés során nő, a puha barackban a
legmagasabb. A közepesen érett barack 2-3 napig hűtőszekrényben tárolható.
Apróra vágva keverhetjük müzlibe, édes kásába,
palacsintatésztába. Kísérletezzünk! Daraboljuk
zöldséges ragukhoz, sültekhez; keverjünk néhány félérett szeletet zöldsalátánkba. Ízesítsünk
vele nyers, joghurttal turmixolt vagy főzött gyümölcslevest. Finom belőle az egynemű vagy más
gyümölccsel keverten készült lekvár. Aszaláshoz
vágjuk félbe a hibátlan, félérett gyümölcsöket.
Tiszta kendőn (pl. régi lepedőn) a napon megaszaljuk, majd félhomályos, szellős, porvédett
helyen tovább szárítjuk. Minden egyes barackot
naponta legalább egyszer át kell fordítani. Gázsütőben 50-60 fokon néhány óra alatt elkészül.

>

B O R S H E LY E T T: B O R S I K A

Borsfű, csombor, bécsi rozmaring, csomborbors, hurkafű,
kerti izsópfű néven is emlegetik a bokrocskában növő fűszernövényt. Levelei keskenyek, apró virágai lilák. Szélhajtó, vesetisztító, emésztést elősegítő, köptető hatása régóta
ismert. Teája kiváló fertőtlenítő.
Ha a piacon vásárolunk, sötét, élénk levelű, tiszta csokrot
válasszunk – vagy ilyet szedjünk a kertből. Használjuk fel
minél hamarabb. A maradékot tekerjük vászonba, majd
tartsuk hűtve, vagy szárítsuk meg.
A konyhában a növény leveleit és virágait használjuk. Öszszetett, enyhén borsos íze jól kiegészíti a burgonyás, paradicsomos, káposztás, tojásos vagy babos ételek ízvilágát.
Feldobja a leveles salátát is. A borsfű illóolaj-tartalma a júliusi virágzás elején tetőzik. Ilyenkor, egy napos délelőttön
a bokrok felső négyötödét vágjuk le. Távolítsuk el a hibás
leveleket. Ha szükséges, mossuk meg és alaposan itassuk
le. Csipegessük le a levélkéket. Két tiszta textil között, meleg, levegős helyen szárítsuk. Légmentesen záródó, sötét
edényben tároljuk.

Most kell szedni

N YÁ R I GY Ü M Ö LC S T O RTA

FOTÓ

: © Va r g a Z o l t á n

Hozzávalók: idénygyümölcs, 10 dekagramm liszt, 120 g méz, 6 tojás, 2,4 deciliter tej, fahéj, tortaforma.
Elkészítés: Előforrósítjuk a sütőt. A
formát kivajazzuk vagy kibéleljük sütőpapírral. Elrendezzük a szükség szerint felaprózott gyümölcsöt. A többi
hozzávalót alaposan összekeverjük és
ráöntjük. 20-25 percig sütjük. Készíthetjük egyféle vagy vegyes gyümölcscsel: nyári almával, körtével, meggyel,
szederrel, áfonyával. A hőkezelés miatt
kiválóan alkalmas megmaradt, lecsepegtetett gyümölcssaláta hasznosítására. Langyosan és hidegen is ﬁnom.

G A Z PAC H O
(N Y E R S PA R A D I C S O M O S
LE V E S)
Hozzávalók 6 személyre: 1 kg érett
paradicsom, 1 kígyóuborka, 1 nagyobb,
édesebb hagyma (1 csokor újhagyma),
2 db színes paprika, 2 gerezd fokhagyma, 100 g kiszárított kenyér, 3 evőkanál hidegen sajtolt olaj, 1 deciliter almaecet, 8 deciliter víz, só, borsikafű.
Elkészítés: Az olaj és a víz kivételével
a hozzávalókat durvára vágjuk és hűtőszekrényben, légmentes edényben

Idénymenü

együtt tároljuk legalább
b egy éjszakán
át. Másnap ezeket pürésítjük.
sítjük. Alacsony
fordulatszámon menjen a turmixgép.
A krémes állag eléréséig fokozatosan
adagoljuk először az olajat, majd a vizet a keverékhez. Díszíthetjük apróra
vágott paprikával, uborkával, főtt tojással, pirított kenyérkockával, petrezselyemlevéllel, újhagymával. Készíthetjük frissen is: ropogósabb változatot
kapunk. Ekkor a kenyérkockákat két
evőkanálnyi zsemlemorzsával helyettesítjük. Hűtve, langyosan fogyasztjuk.

N AGY
Y I DA I K Á P O S Z TÁ S RO P O G Ó S
Hozzávalók: 4 evőkanál olaj, 4 felkarikázott vöröshagyma,
2 felvágott paprika, 2 nyolc részbe vágott paradicsom, 1 kisebb, csíkokra metélt, zöld fejes káposzta, 3-4 gerezd fokhagyma, köménymag, kapor, borsikafű, majoránna, megtisztított újburgonya.
Elkészítés: Olajon megfonnyasztjuk a hagymát és a paprikát. Fűszerezzük. Fokozatosan adjuk hozzá a káposztát, majd a paradicsomot. Fedő alatt pároljuk-pirítjuk. Kevés vizet adhatunk hozzá. Készen van, ha a káposzta már
megüvegesedett, kissé megpuhult. Egy másik lábosban a
burgonyát pirosra sütjük, tálaláskor erre szedjük rá a káposztát. Készíthetjük kisméretű, ﬁatal újkrumplival is.

FOTÓK:

© To b i a s o t t , Te a m a r b e i t , G a g o | D r e a m s t i m e
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A H Á Z I M U N K A Á RTA LM A I E LLE N

Ö KO KOZ M E T I K A
Rengeteget köl tünk kozmetikumokr a , közben a lakásb an
bőr ünkre, egé s z ségünkre le selkedő ve s zélyekről
tudomást sem ve s zünk. Dr ága piperék vásárlása helyet t
vál toz tassunk a s zokásainkon.
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MARKOVICS VERA

tartani. A szintetikus baktériumölő készítmények a bőrt védő természetes
baktériumﬂórát is elpusztítják.
KESZTYŰS KÉZZEL

Takarítás, mosogatás, ablakmosás közben többnyire nem azon jár az eszünk,
hogy jót vagy rosszat teszünk-e a bőrünknek, egyszerűen szeretnénk túl
lenni az egészen. Amikor azonban befejeztük a munkát, elkeseredve vizsgálgatjuk megviselt kezünket. A napi
többszöri mosogatás nemcsak a bőrt
rongálja, de kiszárítja és töredezetté teszi a körmöket is. A háztartási munka
során elég sok káros anyaggal érintkezünk, a tisztítószerek között szappanokat, szerves oldószereket, savakat, lúgos mosószereket, alkoholt és benzint
is használunk.
CSAK A KEZEMET FIGYELJÉK!

A házimunka legnagyobb áldozata
nyilván a kézfej és az alkar bőre, ahol
ráadásul kevesebb faggyúmirigy található, mint az arcon, ezért a természetes utánzsírozás, az úgynevezett lipid
védőköpeny kialakítása több időbe
telik. A vékony bőrt nagyon könnyen
kiszáríthatja a por, a mosó-, mosogató-, zsíroldó szerek, és persze a forró
víz is. A savak és a lúgok maró hatásukkal pusztítják a bőr védőfelületét.
Az erősen maró, zsírtalanító anyagok
akár egy alkalom után is tönkretehetik a bőr védőrendszerét. Amikor az
erős mosóanyagokat (az úgynevezett
detergenseket) tartalmazó víz kimossa
a védőanyagokat, szabad a pálya az
egyéb vegyi anyagok számára. Nem
véletlen, hogy főleg a nagytakarítások
idején és a szülést követően gyakoriak
a kéz bőrével kapcsolatos panaszok.
A kismama az újszülött egészségét
féltve mindent kimos, lemos, fertőtlenít, pedig a fertőtlenítőszerek használatát ésszerű határok között kellene

A kiszáradt, sérült felszínű bőrön keresztül felszívódó vegyi anyagok allergiás és ekcémás bőrbetegséget idézhetnek elő, a formaldehidet, ammóniát
tartalmazó vegyületek például csalánkiütéseket is okozhatnak. Kérdés, mit
tehetünk. A legegyszerűbb, ha nem
hagyjuk elkoszolódni a lakást, olyan
enyhe tisztítószereket vásárolunk,
melyek környezet- és bőrbarátok, és
kesztyűt húzunk. Sokan tiltakoznak
a kesztyű ellen, mert úgy gondolják,
ügyetlenebbek lesznek tőle, és féltik
a törékeny tárgyakat. Ma már a drogériákban nagy választékot találunk
különféle háztartási védőkesztyűkből,
mindenki megtalálhatja a célnak leginkább megfelelőt. A tapasztalat szerint vizes munkánál nagyon jól használhatóak a különféle méretekben
kapható pamutbéléses gumikesztyűk
vagy az egészen vékony, kézre simuló
vinilkesztyűk. Az otthoni kertészkedéshez, a lakásban lévő cserepes virágok
átültetéséhez és gondozásához – a
virágföld is kiszárítja a bőrt! – jó szolgálatot tehetnek a már nem hordott,
párját vesztett pamut- vagy vékony
kötött kesztyűk. Mielőtt felhúznánk az
enyhén behintőporozott védőkesztyűt,
ajánlatos zsíros krémmel is bekenni
kezünket.
NAPOZ IK A PÁRNA

Sokak számára nagy talány, mitől jelennek meg piros, viszkető foltok a bőrükön olyankor is, amikor egész nap
ki sem tették a lábukat otthonról. Ha
felkelés után gyorsan beágyazunk, és
nem szellőzik ki az ágynemű, akkor a
bőrünkről természetes módon leváló
szarusejtekben otthonra (és élelemre)
találnak az egyébként a tollpihékben
táborozó poratkák. Ne feledjük, hogy
a házi por és a poratka a környezetünkben leggyakrabban előforduló
allergének közé tartozik. A párnákat
és a paplant, takarót rendszeresen
rázzuk fel, és ha van lehetőség, tegyük ki a napra: a száraz, friss levegő

RECEPT

Takarítás utáni ápolásra a következő, otthon is elkészíthető
krémpakolást ajánlom: egy tálkában keverjünk össze egy evőkanál zsíros túrót két evőkanál joghurttal, egy teáskanál citromlével és egy teáskanál növényi olajjal (mandula-, olívaolaj), valamint egy mokkáskanál mézzel. A krémes péppel körülbelül tíz
percig masszírozzuk a kezünket, utána langyos vízzel öblítsük
le, és gyengéden töröljük szárazra.

és a napfény a poratkák esküdt ellensége. Éjszaka a meleg
paplan alatt gyakran megizzad az ember, a verejték pedig
kioldhatja az ágyneműben maradt mosó- és öblítőszert.
Az illatosított öblítőkben lévő illatanyagok viszkető bőrkiütéseket okozhatnak. Vásároljunk tehát környezetbarát
mosószereket, ﬁgyeljünk arra, hogy ezt se adagoljuk túl, ellenőrizzük rendszeresen a gép szűrőjét, és kerüljük a szintetikus illatosítók, öblítők használatát.
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KALAS GYÖRGYI

© Goldenkb, Mylaphotography | Dreamstime

A második világháború óta mintegy
nyolcvanezer új mesterséges vegyi
anyag jelent meg a piacon, leginkább
otthon használatos tisztítószerek, piperék, rovarirtók és műanyagok formájában. Ha újszülött érkezik a családba,
nem árt ezekből minél kevesebbet és
minél környezetbarátabbat használni.
Összegyűjtöttünk pár ötletet a gyerekés környezetbarát otthon kialakításához. Mindet betartani természetesen
képtelenség, de már néhány változtatással is nagyobb biztonságban tudhatjuk a gyereket, és zöldebbé tehetjük környezetünket.
ALVÁS

FOTÓK:

Egy újszülött az idő legnagyobb részét az ágyban tölti, ezért nem mindegy, milyen anyaggal béleljük ki fekhelyét. Válasszunk fehérítetlen pamutból
vagy természetes latexből készült ágyneműt. Ha van rá mód, keressük a

A BA BA BA R ÁT OT TH O N

Ö KO B ÉB I
A PA R K E T T E N
A gyereks zületés jó indok a lakás környezet tudatos
átalakí tás ár a , his zen egy c sec semő sokkal
vé d telenebb a káros környezeti hatások ellen.
Ö ko tipp e k a b ab ab ar át kör nyezet kialakí tá s ához.
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biopamutot, a gyapot hagyományos
termesztése ugyanis igen nagy terheket ró a környezetre. A világ megművelt földterületének mindössze három
százalékán termesztenek gyapotot, de
itt használják el az összes növényvédő szer tizedét és rovarirtó szer negyedét. A természetes báránybőr is kiváló fekhely a kisgyerek számára, télen
melegen tart, nyáron pedig hűsít. Az
is fontos, hogy az ágya lehetőleg ne
elektromos berendezések közelében
legyen. A televízió, rádió, számítógép
elektromágneses mezővel rendelkezik, ami zavarhatja az alvást.

BÚTOR

KOZMETIKUMOK

A kezeletlen, tömörfából készült darabok a legjobbak, amelyek a lehető legkevesebb festék- és ragasztóanyagot
tartalmazzák. Gyerekbútorból keressük az átalakíthatót. A kiságy, amelyet
később gyerekágynak is használhatunk, vagy a pelenkázó, amelyből komód lesz, sokáig szolgálja a családot.
Internetes oldalakon nagyszerű használt gyerekbútorokhoz juthatunk jutányos áron, így kímélve a környezetet és
a tárcánkat.

Az anyát sokszor már a kórházban hatalmas baba-ajándékcsomagokkal halmozzák el az „önzetlen” gyártók, pedig egy
babának alig van szüksége kozmetikumra. A fürdéshez például a legjobb a gyógyszertári kenőcs. Ha mégis vásárolnánk valamilyen kozmetikumot, például sampont, ﬁgyeljünk
oda, hogy a lehető legkevesebb adalék- és illatanyagot tartalmazza, és ne legyen benne parabénszármazék. (A parabén
olyan tartósítószer, amely nagy mennyiségben felhalmozódva mérgező lehet.) Amit lehet, hígítva használjunk.

FESTÉK

A természetes anyagok felszívják a
nedvességet, és hagyják lélegezni
a baba bőrét. Ruhából is ajánlatos a
biopamutot választani, hiszen a csecsemő bőre meglehetősen érzékeny.
A hagyományos pamutban lehetnek
rovarirtó- és műtrágyamaradványok,
fehérítőszerek, festékanyagok, formaldehid – csupa olyan anyag, amely allergiát válthat ki. Főleg a bőrrel közvetlenül érintkező ruhákból érdemes biót
választani. Szintén jó és gazdaságos,
ha használt ruhákat szerzünk be. Egy
többször mosott ruhából már jó eséllyel
kiáztak a káros anyagok maradványai.
Mosáshoz használjunk mosószódát,
környezetbarát mosószert, lereszelt
mosószappant vagy mosódiót.

A gyerekszoba kialakításának fontos
kelléke a falfesték. Persze minden festék
vegyi anyag, de érdemes minél természetesebb összetételű festéket választani. Ne az legyen az egyetlen szempont,
hogy melyik szárad a leggyorsabban,
melyikből elég egy réteget felkenni,
ezek ugyanis valószínűleg több kockázatos vegyi anyagot tartalmaznak. A különböző oldószerek, segédanyagok aztán hosszasan párolognak a baba által
is szívott levegőbe. A természetes alapanyagú festékekkel talán több a gond,
de kevésbé ártalmasak. Törekedjünk
az egyszerűségre! A hozzáadott szín
még több vegyi anyagot jelent. Később
pedig a gyerekﬁrkákat is egyszerűbb
eltávolítani a fehér felületről. (A falfesték
kiválasztásához segítséget találsz a 14.
oldalon - a szerk.)

PADLÓ

PELENKA

A baba kúszik-mászik, a napja jó részét a földön tölti. Ezért is fontos, hogy
otthonunkat lehetőleg természetes fából készült parketta borítsa. A laminált
padlót kerüljük, hiszen ezek formaldehides ragasztót tartalmaznak, amely
párologhat. A formaldehid allergén és
rákkeltő hatású. A párolgó oldószerek
miatt kerüljük a parketta lakkozását.
Helyette természetes olajokkal (például lenolajjal, gyantaolajjal, narancshéjolajjal), méhviasszal kezeljük a fát.
A PVC vagy más műanyagok felhasználásával készült szőnyegek helyett
keressük a természetes anyagból, kézimunkával készült darabokat, például
újrahasznosított pamut rongyszőnyeget vagy gyapjúszőnyeget.

Még optimista becslés szerint is legalább hatezer pelenka fogy el, mire
szobatiszta lesz az eldobható pelenkába csomagolt gyerek. A környezetterhelés mellett ez akár százezres kiadást
jelent a családnak. Ma már itthon is
sokféle mosható nadrágpelenkát találunk. Ezek alkalmazása összességében jóval olcsóbb, nem a szemétlerakóban végzik, és nem tartalmaznak a
bőrre káros anyagokat. A textilpelenkában nincs fehérítő, ragasztó, parfüm, festékanyag és egyéb gyanús dolog. Sőt, mivel nem olyan kényelmes,
szobatisztaságra ösztönzi a gyereket.
Az pedig hab a tortán, hogy ha a gyerek már nem használja, a textilpelenka
kiváló takarító és portörlő rongy.

RUHA

Egy kisgyerekre persze nemcsak a vegyszerek jelentenek
veszélyt, hanem szinte az egész lakás. Amikor mászni kezd,
a szülők fejvesztve ürítik ki az alsó polcokat, elpakolják a
virágokat, és rohannak a legközelebbi barkácsáruházba,
hogy minden bababiztonsági kelléket beszerezzenek. Kapunk konnektorvédőt, vécéülőke-leszorítót, ﬁókzárat, szemetes tetejére raﬁnált lakatot, sarokvédőt és így tovább.
Véleményünk szerint kár megfosztani a kisgyereket a ﬁókhúzogatás és kukanyitogatás örömétől, de erről természetesen mindenkinek magának kell dönteni. A konnektorokat
persze mindenképpen dugjuk be, és a lépcsők elé is ajánlatos rácsot szerelni, amíg a gyerek nem tud önállóan, biztonságosan fel- és lemászni.

MÉG TÖBB ÖKO- ÉS EGÉSZSÉGTIPP, TANÁCS ÉS INFORMÁCIÓ BABAÜGYBEN A WWW.TUDATOSVASARLO.HU-N:
Alternatívák drága játékokra
www.tudatosvasarlo.hu/cikkek/1471
Mikor és mivel kezdjük a csecsemők hozzátáplálását?
www.tudatosvasarlo.hu/cikkek/1374
Milyen cumisüveget válasszunk?
www.tudatosvasarlo.hu/cikkek/1348
Az iskolai büfékről
www.tudatosvasarlo.hu/cikkek/1256
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KÓMÁR HANNA

Régi kisbútorok minden háztartásban akadnak. Örököltük vagy találtuk
őket, vagy egyszerűen csak nálunk
élik meg a létezés csodáját. Egy rozoga kis hokedlit én is megörököltem,
de annyira ütött-kopott volt, hogy inkább a padláson rejtettem volna el a
tekintetek elől – ám egy kis átalakítással szemnek kedves, használható bútort lehetett belőle készíteni. Így lett a
hokedliből cipősszekrényke.
HOZZÁVALÓK

FOTÓ:

© Kómár Hanna

A bútor átalakításához a háztartásban maguktól is „megtermő” és újrahasznosítható alapanyagok egyaránt
felhasználhatóak. A szekrényke teteje
és oldalai vissza nem váltható raklap
léceiből készültek, felhasználásra került még szigetelésből visszamaradt,
legalább 3 centiméter vastag hungarocell, az építőiparban használatos
műanyag kötözőszalag, 1,5-2 literes
műanyag palackok, farostlemez vagy
kisebb déligyümölcsös láda alja, és törött ablaküvegdarabok a díszítéshez.
A legyalult lécek eredeti színét meg

ÁT VÁ LT O Z Á S

HOKEDLIBŐL
CIPŐSSZEKRÉNY
Új életre kel tet tünk egy régi, rozoga kisbú tor t.
Prób áld ki te is!
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is tarthatjuk, de pácolhatjuk, festhetjük is őket. Ha a díszítéshez üvegcserepeket választunk, ajánlatos befesteni őket, így a fedőfesték elrejti majd a
ragasztás nyomait.
Szükségünk lesz még néhány szerszámra: kalapácsra, feszítővasra, szögekre, csavarokra, csavarhúzóra, fűrészre, csiszolópapírra, kézi- vagy
gépesített gyalura a deszkák lecsiszolásához, késre, valamint két sarokpántra az ajtó illesztéséhez, ragasztóra, festékpácra, üvegfestékre.
A C I P Ő S S Z E K R É N N Y É V Á LT O Z Á S

A hokedlit érdemes először a felesleges burkolattól, díszítőelemektől megszabadítani, hogy a csupasz, letisztított és sima felülettel dolgozhassunk
tovább. Ezután következik a bútor lemérése, majd a raklap léceinek lefeszegetése, gyalulása és méretre vágása. A raklap deszkáinak oldalsó élét is
meg kell gyalulni, mert gyakran nem
illeszkednek pontosan egymáshoz.
Célszerű előre elkészíteni az oldalakat,
mert így sokkal könnyebb észrevenni
és javítani az illeszkedési hibákat. Ha
egyből felszögeljük a deszkákat, nehezebb az utólagos javítás. A kis szekrény tetejét is lehet lécekkel fedni, ekkor ülőkeként is használható. Vagy
lehet üvegcseréppel borítani, ez esetben viszont kell rá vágatni egy üveglapot. Így kis asztalkaként hasznosítható,
nem beszélve arról, hogy ha kreativitás szunnyad a barkácsoló emberben,
ezen a felületen bátran kiélheti.
Az oldalak elkészítését követően szedjünk szét két kicsi és könnyűszerkezetes farost aljú ládát. (Zöldségesek és
piacok környékén nagy számban fellelhetőek széthagyott példányok.) Az

egyik farostlemezből a szekrény hátulja, a másikból a szekrény alja vágható
ki. A farostlemez a hajlékonysága miatt könnyen beilleszthető a helyére.
Ugyanígy mérjük le a hungarocell-lapot
is, és vágjuk ki, majd illesszük be a helyére. A hungarocell kivágása nagyon
könnyű, az anyag késsel gond nélkül
megmunkálható, viszont nagyon könynyen szemcsélődik, és nehéz összetakarítani, ezért érdemes zárt térben és
újságpapíron dolgozni vele. Még ne ragasszuk a farostlemezre, előtte jelöljük
ki a palackok helyeit.
A műanyag palackokat helyezzük fejjel lefelé a hungarocell-lapra, és ceruzával rajzoljuk körbe a szájukat.
Ügyeljünk arra, hogy a palackok merőlegesen álljanak, és az üvegek szorosan illeszkedjenek egymáshoz. A
cipők tárolására csak a 2 és 2,5 literes műanyag palackok használhatóak. Fontos, hogy az üveg formája
inkább kövér henger legyen, mint homokóraformára emlékeztessen. A 1,5
literes üvegek csak kisebb cipőápolási kellékek vagy gyerekcipők tárolására alkalmasak. A PET-palackok mérete
egyébként csak félcipők tárolását teszik lehetővé. A palackok kupakjuknál
fogva illeszkednek be a hungarocelllapba, tehát az üvegtest párhuzamosan áll majd a föld síkjával. Ha ceruzával megjelöltük az üvegek szájának
helyét, késsel vájjuk ki a lyukakat, így
teljesen átvágjuk a hungarocell-lapot.
Ezt követően süllyesszük bele a kupakokat. A kupakok feszüljenek a lyukakban! Ezáltal lehet majd a palackokat be- és kicsavarni, így azok később
tisztán tarthatóak lesznek. Ha ez a művelet kész, akkor ragasszuk a hungarocell-lapot a farostlemezre. Bármilyen

ragasztó jó, én faragasztót használtam. A palackok talpát
egy jó éles késsel vágjuk le. Helykihasználás szempontjából érdemes azokra a helyekre is beilleszteni kisebb üveget, ahová nagyobb társaik már nem férnek be. Ezekben kisebb apróságokat lehet tárolni.
Ezután jöhet az oldallapok rögzítése és a felső lap szögelése; ha az átalakítandó bútorocska felülete eredetileg szalonképes volt, nem feltétlenül kell ilyen beavatkozás. A palackok becsavarása a következő lépés. Ha jó szorosan
terveztük egymáshoz a palackcsapatot, akkor megtartják
egymást. Az ajtó felhelyezése és illesztése két sarokpánt
segítségével történik, de még e művelet előtt díszíthetjük az
ajtót festéssel, mozaikkal stb. Én a két deszka illesztésébe
vágtam egy négyszöget, farostlemezt tettem mögé, és festett üvegcserepekkel díszítettem.
Ezzel elérkeztünk az utolsó előtti mozzanathoz, a pácoláshoz. El is hagyhatjuk, de én fehér színt választottam, mert
szépen kiemeli a díszítés színeit. Az utolsó lépés pedig a
félcipős szekrényke feltöltése és az örvendezés, hogy kallódó cipőinket végre egy helyre tereltük össze. A szekrénykét
bármilyen kisebb régi szekrényből elkészíthetjük.
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Nagyanyáink gazdaságos házi trükkjei még ma is bevethetőek
a háztartásban. Hasznosak, ráadásul környezetbarátak is.
Csak kísérletező kedv legyen!

A B L A K T I S Z T ÍTÁ S

CSILLOGÁS

FONOTT KERTI BÚTOR

Sokszor ismételtük már a bevált módszert: ablaktisztításhoz ecetes víz és
matt újságpapír. Még hatásosabb, ha
a forró ecetes vízhez egy kanál kukoricalisztet is keverünk. Az újságpapír
pedig jobban fényesít és szárít, mint a
nedvszívó törlőkendők.

A rendszeres ápolás védi és szépíti fabútorainkat. Keverjünk össze negyed
pohár citromlevet vagy ecetet néhány
csepp olívaolajjal és pár csepp illóolajjal, majd kenjük át a bútort. Ha csak
ecet kerül a házi csodaszerbe, a kevetovább
rék to
ovább eltartható lesz.

A nádbútorok újból feszesek lesznek,
ha alsó oldalukat alaposan áttöröljük
forró vízzel. Szárítás után kenjük át a
felületet viasszal vagy citromolajjal, így
megelőzhetjük a repedéseket. Nedves
időben az érzékeny bútorokat tartsuk
zárt h
helyen.

B Ú T O R S Z Ö V E T T I S Z T Í TÁ S A

ÉRZÉKENY BÚTOROK ÁPOLÁSA

H ATÁ S O S K A R C M E N T E S Í T É S

Nincs olyan folt, amelyet ne tüntethetnénk el valamilyen házi praktikával a bútorszövetről. A vörösborfoltot
szórjuk be bőségesen sóval, csöpögtessünk rá citromlevet, és mossuk át
vízzel. A kávéfoltra tegyünk tojássárgájából és kevés vízből álló keveréket
pár percre.

Pácolt fafelületek ápolásakor három
deci lenmagolaj és egy teáskanál só
keverékéből pár cseppet dörzsöljünk
szét egy gyapjúdarab segítségével.
Kíméletes ápolást nyújt még, ha 1 liter vízben fél dekagramm búzakorpát
felfőzünk, átszűrjük, és ezzel kezeljük
a bútort.

Rendszeres bútorápolással láthatatlanná tehetjük az apró karcolások
nyomait. Világos fára használjuk egy
teáskanál ecet és egy teáskanál olaj,
sötét bútorokra pedig vörösbor és olaj
hasonló arányú keverékét. A diófa bútorok karca megfelezett dióbéllel eltüntethető.

TE R M É S Z E TE S B Ú TO R Á P O L Á S É S -TI S Z TÍTÁS A -TÓ L Z - I G

ABL AK-ZSIRÁF
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KARNISRA

NYIKORGÁS

S Z Ő N Y E GT I S Z T ÍTÁ S

Nem kell reggelenként rángatnunk
nk a
függönyt, ha a karnisrudat átkenjük
egy kevés gyertyaviasszal. A függönykarikák csak úgy suhannak majd a
karnison, ömölhet be a napfény, fokozódhat a jókedv, és csökkenhet a villanyszámla.

Az ajtók nyi
nyikorgását
ikorgását könnyen megmeg
m
szüntethetjük egy megmaradt gyertyavéggel vagy szappandarabbal. Szedjük
le az ajtót, és dörzsöljük be a zsanérral érintkező részeket. Az akadozó ﬁókoknál a síneket dörzsöljük át, és újra
könnyen csúsznak majd.

Am
megszürkült szőnyegek visszakapják színüket, ha időnként száraz sóval átkeféljük őket. A dörzsölés után
elég felporszívózni az ott maradt sót.
Ha makacsabb szennyeződést szeretnénk eltávolítani, langyos ecetes vízzel
(1:10) is átkefélhetjük a szőnyeget.

MEGÚJULÁS

PENÉSZ ELLEN

TÖ LGYÁ P O L ÁS

A legérzékenyebb világos bútorok fafelületeinek ápolásában is segít a méhviasz. Gőz fölött olvasszuk meg 10
gramm méhviasz és 1 dl szójaolaj keverékét, majd jól keverjük össze habverővel. Az ápolás után megmaradt
massza jól zárható tégelyben akár fél
évig is eláll.

Ecet és víz fele-fele arányú keveréke szinte minden penészes felületről
leszedi a koszt. Ha vastagabb a penészréteg, először permetezzünk tömény ecetet a felületre, majd hagyjuk
hatni pár napig. Az elpusztult penész
maradékát szappanos vízzel távolíthatjuk e
el.

Nem vész kárba a megmaradt sör, ha
kedvenc tölgyfa bútorunkat ápoljuk
vele. Olvasszunk meg gőz fölött 1 evőkanál méhviaszt, majd keverjünk hozzá 3 deci sört és 2 teáskanál cukrot. A
bútort ﬁnom ecsettel kenjük át, és száradás után töröljük fényesre egy gyapjúdarabbal.

NEDVESSÉG ELLEN

SUTTOGÓ SZÉKEK

VÍZKŐ ELLEN

Nagyanyáink szerint megszüntethető
a szekrények nedvessége, ha néhány
krétát kötünk egy cérnára, és ezt felakasztjuk a szekrényben. A krétákat
cseréljük pár havonta, de a legjobb
száraz helyre tenni és rendszeresen
szellőztetni a szekrényt.

Nincs többé fülsiketítő székhúzogatás
és karistolás. Padlónkat könnyen megmenthetjük a karcolásoktól, ha a székek lábára vékony parafaréteget vagy
ﬁlcet ragasztunk. Ha nagyobb bútort
kell arrébb húznunk, terítsünk alá rongyot vagy egy régi lepedőt.

A vízköves felületeket újra csillogóvá
varázsolja, ha ecetet vagy citromlevet
öntünk rájuk. Fél óra pihenés után egy
alapos dörzsölés, és leöblíthetjük a természetes marószert. Hasonlóan alkalmazhatjuk a szódabikarbóna és víz keverékéből készült pasztát is.
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FRAZON ZSÓFIA

Amikor otthonainkra gondolunk, szemünk előtt különböző listák jelennek
meg a legszükségesebb, legszeretettebb holmijainkról, melyek nélkül nem
tudjuk elképzelni az életet (vagy csak
nehezen), melyeket biztos magunkkal viszünk, ha költözünk. De leltáraink változnak: más lábasban főzünk,
más kanállal kanalazunk, más széken
ülünk, mint húsz éve; könnyen lehet,
hogy kicseréltük a kádat, a sószórót,
a habverőt és a karácsonyfatalpat is. A
dolgok elhasználódnak, eltömődnek,
elfeketednek, elvesznek és eltörnek.
Ami egykor nélkülözhetetlen volt, idővel fölöslegessé és eldobhatóvá válik.
Vagy egyszerűen kimegy a divatból.
De mi történik az elromlott, modernebbre cserélt, kicsorbult, haszontalanná, fölöslegessé és eldobhatóvá
vált eszközökkel? Egy részük végleg
eltűnik, más részük viszont fondorlatosan visszaszivárog hétköznapjainkba.
Nézzük néhány szerencsés ﬂótást!
Fürdőkád és korcsolya, egy forgószék talpa, kerékpárfelni, nagyítógép
és krumplisütő rács, edényfedő, kádlefolyó, virágtartó, kávéfőzőszűrő és
-betét, karácsonyfatalp, újságtartó, virágtartó, zárbetét. Vagy: szűrőkanál,
éjjeliszekrény, hintaszékláb, tálca, zuhanycső, zöldségpároló rács, hulladék
fa, porszívó, vasaló, kukta, gereblye és
fedő. A hétköznapi tárgyak Páhi Péter funkcióval rendelkező szobrainak
alkotóelemei. A fröccs-csináló gép, a
teafőző, a pálinkafőző, a zsíroskenyérkészítő, a tej- és kakaó- (felnőtteknek:
vörösbor- és fehérbor-) adagoló, a szalonnasütő, a kerti medence – és a
csajozós nyúlhaver. Szerepük szerint
robot, légy, hal, kacsa, ringó dada, ku-

tya, béka – és csajozós nyúlhaver. A
konyha, a szoba, a garázs és a kamra
tárgyai kelnek új életre, és egy háztartási sci-ﬁ főszereplőivé válnak. Persze
nem varázsütésre.
Páhi Péter nem pusztán kreatív garázsmester, hanem kiﬁnomult anyagismerettel rendelkező alkotó, aki tervezéssel, kísérletezéssel, kíváncsisággal,
játékkal, humorral, iróniával és precizitással dolgozik, miközben végül is csak
fúr-farag. Szobrai minden részletükben
igényesek, látszik rajtuk a ﬁgyelem, a
gondolkodás, a részlet- és ötletgazdagság: minden kivehető, használható, helyre tehető. Háziasszonynyelven szólva: nemcsak csuda szépek,
hanem csuda fontosak is. Ők az „Új
haverok”: szépek és használhatók,

3

1
2
1 Teafőző légy méz- és rumadagolóval 2 Társkeresős békaszobor
3 „I love Noémi” feliratot fújó Csajozós
nyúlhaver 4 Fröccs-csináló gép
5 Kakaóval és tejjel kínáló dada
(idősebbeknek: borral)
6 Zsíroskenyér-készítő kacsa késsel
és fűszertartóval 7 Pálinkafőző hal
pohártartóval 8 Szalonnasütő kutya

H Á Z TA RTÁ S I R O B O T O K É S A C SA J O Z Ó S N Y Ú LH AV E R

PÁ H I P É T E R
S ZO B R A I
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7

8

© Páhi Péter

5

FOTÓ:

4

6

de leginkább kritikusak és szemtelenek. Azt ábrázolják,
ami körülvesz minket: a háztartásban az abszurditásig
fejlesztett funkciót és a megszemélyesített technikai környezetet. A formák, a szereplők és a funkciók könnyen
felismerhetők, a fanyar humor miatt pedig roppant szerethetők. Kutyában szalonna, kacsában zsír, dajkában tej
(vagy bor), békában tó, légyben méz, a halban pedig párolódó pálinka. Egy kicsit minden a feje tetejére áll, aztán precízen és játékosan helyrebillen. A háztartás nem
lesz egyszerűbb, de mindenképpen szórakoztatóbb.
Páhi Péter: Új haverok, Kortárs Művészeti Intézet
– Dunaújváros, 2010. március 5. – április 2.
Páhi Péter honlapja: www.pahifekete.hu; a Kortárs Művészeti Intézet honlapja: www.ica-d.hu
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KOVÁCS GYULA

A Beregi-síkon kanyargó Tisza lefűződött morotváiban (holtágaiban) egykor számos láp alakult ki. Ezek közül
némelyikben tőzegmohafajok telepedtek meg, amelyek lassan egy-egy
hatalmas, úszó mohapárnává duzzadtak. Ilyen méteres vastagságú vánkos
csak bizonyos hőmérsékleti és páratartalombeli határok között alakult ki,
és jellemzően a jégkorszakban foglalt
el nagyobb területeket. Mára ezekből
nálunk csak hírmondónak maradt néhány a különleges mikroklímájú helyeken. A tápanyagokban szegény vízfelületekből az ilyen lápok esetében csak
egy vékony, fűzbokrokkal sűrű sávot
láthatunk, amin túl a vízszint fölé jócskán kidagadó tőzegmoha akár többhektáros, lebegő szigetet alkot.
LÁPNÉZÉS

A két szóban forgó tőzegmohalápot
a huszadik században fedezték fel a
honi botanikusok. (Igen szép két dagadólápot találunk még az Északi-középhegységben, ezek a Keleméri- és
a Mohos-tó.) A lápok különlegessége,
hogy más földtörténeti korokból ná-

A S Z ATM Á R - B E R E G I TÁ J V É D E LM I KÖ R Z E T

L ÁPRA MENTÜNK
Sokan csatlakoz tak a dunakeszi Auchan - botrány nyomán
szer veződöt t bojkot thoz. Arra gondoltunk, elvisszük ezeket
az embereket egy lápnéző túrára. A célpont az ország keleti
csücskében megbújó Nyíres - tó és a Bábtava, illetve maga
a Szatmár- Beregi Tájvédelmi Kör zet.
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lunk ragadt fajoknak ad otthont. A szövevényes, puhán hepehupás mohaszőnyeg nem is kevés ilyen időutazót
rejt. A kisebbek között ott a tőzegáfonya, tőzegeper, kereklevelű harmatfű és a tőzegorchidea; a nagyobbakat például a molyhos nyír képviseli.
Ezek a mohaszigetek saját kis meseerdőt hordanak a hátukon, saját mesevirágokkal. Az ezüstös törzsek között gyapjúsás nyílik, terméséréskor
pingponglabdányi, fehér pamacsokat
bontva. Ezek nagyon érzékeny életközösségek. Már viszonylag kevés tartós vízszintcsökkenés is az úszó mohavilág megfeneklését okozhatja, ami
után olyan fafajok verhetnek gyökeret
a zöld szőnyegben, amelyek elindítják
a lápot végül maga alá gyűrő jövevény
növények elszaporodását. Ennek fényében elképzelhető, milyen jól jött a
beregi lápok világának a mederszabályozások dicső korszaka. A huszadik
században a növénytan már csak öt
dagadólápot tudott itt leírni, ezekből
végül a Nyíres-tó és a Bábtava volt a
legszerencsésebb. Az időközben intézményesült természetvédelem komoly erőfeszítései kellettek ahhoz,
hogy legalább néhány ránk maradjon
a legközelebb a Kárpátokban megcsodálható tündértanyákból.

Az ember elmehet lápot nézni Csarodára is. Itt a két lápfolt
csak a Hortobágyi Nemzeti Park engedélyével látogatható.
Fel kell hívni a csarodai Gál Sándort (neki van engedélye túravezetéshez; a száma: 06 70 313 9734), és egyeztetni vele.
Azonkívül, hogy tilos, és hogy „elnyel a láp”, a gerillaakciókat két okból nem ajánlom. Egyrészt vezető nélkül nemigen
találjuk meg a helyet. Másrészt egy túravezető nemcsak
odavisz, hanem megmutatja és elmondja, mi micsoda, miért olyan nagyszerű. Ha egy tisztásnyi területért átutazzuk
az országot, és még csak hozzá se érhetünk, akkor ez igen
értékes szolgáltatás.
GY Ü M Ö LC SÖ SÖ K , F E S Z TIVÁLO K , FALVA K

A szatmári lápnézés köré még számos programot fűzhetünk. A tájvédelmi körzet elég nagy, és sok természeti-kulturális látnivalót kínál. A Tudatos Vásárló 9. számában már
írtunk a Felső-Tisza ártéri dzsungelgyümölcsöseiről: a helyi
növénykultúrát az ártereken spontán megjelenő egyedek
mellett szinte mindenütt a telepített, néhol szobor szépségűre metszett fák jellemzik. Terméseik köré több helyi
fesztivál szerveződik (Milotán a diót, Penyigén a szilvát ünneplik), és egész évben hozzájuthatunk a különféle aszalványokhoz, lekvárokhoz, pálinkákhoz. A falvak is igen takarosak, helyenként csodaszép régi tornácos házakkal. A
beregi tornácokban gyönyörködve feltűnik, hogy a legtöbb
épület vadonatúj. Ennek oka nem a nyaralótulajdonosok romantikus hajlamaiban, hanem a 2001-es árvíz tarpai gátszakadásában keresendő, amikor háromezer (!) lakóház
pusztult el. A károsultakon az akkori kormány példaértékű
módon segített. Az odaveszett épületek helyére a tájra jellemző népi építészet jegyében megálmodott, egyöntetű, de
nem egyforma házak nőttek – öröm lesz itt néhány évtized

54. o.: keleméri mohosok,
55. o.: a kölcsei hagyásfás legelő
és a tőzegmoha

© Kovács Gyula
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FOTÓ:

56. o.: A márokpapi református templom kívülről, a csarodai
református templom belülről, a túristvándi vízimalom kívülről
és belülről

múlva is szétnézni. Kikerülhetetlen látványelemek a több faluban megtekinthető fa haranglábas református templomok,
mind igen sajátos belső díszítéssel, gyönyörűen festett fafelületekkel. Híres és igazán bájos emlék a még ma is működőképes túristvándi vízimalom, és ha már a környéken járunk, ne mulasszunk el egy sétát tenni a Kölcse határában
nyújtózó hagyásfás legelőn. Ennyi szép és hatalmas vadkörtét meg tölgyet ritkán láthat együtt a fákért rajongó utazó. A
nagy terepasztalon a matuzsálemek alatt körbejárva mintha
zsugorodnánk.
A sík tájon két domborulatot azért találunk, ezek a tarpai
Szőlőhegy és a Kaszonyi-hegy. Előbbi szőlőjével és borával,
utóbbi gazdag növényvilágával és határőr szerepével tűnik
ki. A magasabb Kaszonyi-hegy is meghódítható mászóvas
nélkül, de kétszáz méter magas gerincéről a jó időben felkéklő Kárpátok roppant sziluettje lehozza ide a magashegyi
hangulatot. És ha már visszakanyarodtunk a növényekhez,
van itt néhány látványos, a tájra jellemző vadvirág is. Ilyen a
kárpáti sáfrány, a réti kardvirág, az erdélyi csillagvirág, a ﬁókás tyúktaréj. Számomra a legemlékezetesebb találkozást a
kockás liliom fülesdi termőhelye hozta: ezzel a bókoló virágú szépséggel itt találkoztam először. Az állatvilág egyik leg-

nevezetesebb képviselője a keresztes
vipera, de a túrák során valószínűleg
inkább a vízfolyások mentén gyakran
felbukkanó vízimadarakkal fogunk találkozni. Nagy melegben, ha akadnak
pocsolyák, jó eséllyel elénk libeg az
egyik legszebb hazai ízeltlábú, a nagy
színjátszólepke, hogy a sárból szívogatva oltsa szomját.
SZÁLLÁS, KÖZLEKEDÉS

Szállást sokfelé, sokfélét találunk, kastélyhoteltől a folyóparti kempingig. Mi
a csarodai református templomhoz
tartozó egykori idősek otthonát választottuk. Ezt azoknak ajánlom, akik csak
aludni mennek a szállásra, bár nekem
tetszett, hogy üzemi konyhában főztünk kávét, és a bakancsos zsebére
szabott a tarifa is. Vacsorát itt készíthettünk volna magunknak, de nem tettük, mert a szomszédos Julianna ven-

dégházban tengeris töltött káposztát
rendeltünk (rizs helyett kukoricadara,
jó és sok). Étterem nincs a faluban,
boltból van egy kis maszek, kocsma kettő és átlagos. Rossz időben
jó program lehet a vásárosnaményi
termálfürdő vagy a Bereg, illetve
Szatmár Múzeum. A nyíregyházi ICvel érkezve busszal mehetünk tovább
Vásárosnaményen keresztül, onnan a
bevenni kívánt táj tágassága és lágy
lankái arra szólítják a látogatót, hogy
biciklivel folytassa útját. Jó ötlet még
evezősprogramokat is ide szervezni,
egyre népszerűbb célpont a kicsi Túr.
Hazafelé útba ejthetjük Nyíregyházán
a sóstói falumúzeumot. Kölcsönzéssel, szállással, egyéb információval
kapcsolatban érdemes megkeresni a
Szabolcs-Szatmár-Beregi Természetvédelmi Alapítványt és ellátogatni a
www.szatmarbereg.hu-ra.
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LINDER GYÖRGY

Sokan ﬁzetjük a közös költséget, mégis csak kevesen tudják, mire és pontosan miért. Az épületek döntő részét
kitevő osztatlan közös tulajdon fenntartásáról a lakóközösség a szervezeti
és működési szabályzatban (SZMSZ)
foglaltak szerint gondoskodik. A közös
tulajdonnal kapcsolatos költségeket a
lakók tulajdoni hányaduk arányában viselik, hacsak az SZMSZ másként nem
rendelkezik. Akinek nagyobb lakása
van, többet ﬁzet. Hogy mi van közös
tulajdonban, arra a ház alapító okirata ad választ. Közös rendszerint a lépcsőház, a közlekedők, a tető, a bejárati
kapu, a tároló, a lift, a közös központi fűtő berendezés (a lakásokban lévő
radiátorok is!), a vízvezeték- és csatornahálózat lakásokon kívüli része, a közös gázvezeték, a villamos hálózatnak
a lakás fogyasztásmérője előtti része,
a közös szellőző berendezés vagy a
kaputelefon. Az ezek fenntartására fordított összeget az évenként kötelezően
megtartott közgyűlés szabja meg a közös képviselő által benyújtott büdzsé
alapján. A költségvetés két lényeges
részből áll. Tartalmazza a működési
költségeket, valamint az állagmegóvás
költségeit, a felújítási alapot. Mindkettőt érdemes a lakások négyzetméterére vetítve meghatározni. A működési költségek felosztása ettől eltérhet, a
felújítási alap szétosztása nem.
Lássuk előbb a működési költségeket.
Ha a háznak közös kazánja van, akkor
a fűtés és melegvíz-készítés ára is a közös költségben jelentkezik, ezt a szol-

gáltató ugyanis egy összegben számlázza. A ﬁzetendő összeg szétosztása
a társasház feladata. Ugyanez a helyzet a közös épületrészek és berendezések villamosenergia-fogyasztásával,
de kicsit más a víz- és csatornaszámla.
(Erről lásd írásunkat a 60. oldalon – a
szerk.) Gyakori, hogy a ház a szemétszállítás díját is egy összegben egyenlíti ki, ekkor az is a közös költség része.
Az épület és a benne lévő berendezések kopnak, elhasználódnak. Ha a
karbantartást, javítást elhanyagolják,
akkor a hibák sokasodnak, a ház működése akadozik. A közös épületrészek és berendezések fenntartását
nem lehet megspórolni. Régi házakban sokszor előfordul, hogy egy elhanyagolt gázvezeték szivárogni kezd, és
a szolgáltató kikapcsolja a gázt. A liftet csak úgy lehet működtetni, ha egy
hozzáértő cég havi rendszerességgel ellenőrzi, különben a szakhatóság
megtilthatja a működését. Költségként
jelenik meg a lépcsőházak, folyosók
takarítása, az adminisztráció és nem
utolsósorban a közös képviselő tiszteletdíja. Nincs ingyen a lakások fogyasztásának összesítésével és nyilvántartásával kapcsolatos adminisztráció sem.
Időnként szükség van az egyes szerkezeti elemek és berendezések teljes
körű felújítására is. Erre a közgyűlés a
közös költségen belül úgynevezett felújítási alapot határozhat meg. E nélkül
a társasház – amennyiben nem tudja
saját forrásból fedezni a renoválás vagy
a korszerűsítés költségeit – nem kaphat bankkölcsönt.
Hogy az általunk ﬁzetett közös költség sok-e, az a közös képviselő által a
közgyűlés elé terjesztett költségvetés

K A P C S O L Ó D Ó J O G S Z A B Á LY

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

elemzéséből derül ki. Erre minden tulajdonosnak joga van,
a közös képviselőnek pedig kötelessége biztosítani, hogy
betekinthessünk a dokumentumba. A megszavazott éves
költségvetés felhasználását bármikor, bármelyik tulajdonos
ellenőrizheti. Amelyik társasházban huszonötnél több lakás
van, a gazdálkodás ellenőrzésére a közgyűlésnek számvizsgáló bizottságot kell választania, amely a közgyűlés részére
jelentést készít az éves gazdálkodásról. Ott, ahol évi tízmillió forintnál nagyobb költségvetéssel dolgoznak, kötelező az
éves gazdálkodást hiteles könyvvizsgálóval is felülvizsgáltatni. A könyvvizsgálói jelentés segít dönteni a tulajdonosoknak
abban, hogy a közös képviselő által a közgyűlés részére készített éves beszámolót elfogadják-e. A társasház olajozott
működésének alapfeltétele, hogy a lakótársak a megszavazott közös költséget havonta és pontosan ﬁzessék. Jó tudni,
hogy a közös képviselő nem adhat senkinek ﬁzetési halasztást. Az SZMSZ-nek tartalmaznia kell a késedelmes vagy egyáltalán nem ﬁzetőkkel kapcsolatos közös képviselői teendőket, szankciókat. Általában két hónapos késedelemnél már
ﬁzetésre felszólító levél kiküldését irányozzák elő. Ha ez nem
hat, akkor bíróság útján ﬁzetési meghagyást lehet az adósnak küldeni. A bíróság nem vizsgálja a követelés jogosságát.
Ha a felszólított adós nem ismeri el a tartozását, akkor neki
kell bizonyítania, hogy az nem áll fenn. Amennyiben nem támadja meg a ﬁzetési meghagyást, de nem is ﬁzet, akkor a
bíróságtól végrehajtást lehet kérni. Ha pedig az adós hat hónapnál többel tartozik, lehetőség van a tartozás összegéig
ingatlanára a társasház javára jelzálogjog bejegyzését kérni.
Egy átlagos lakótelepi lakás közös költsége négyzetméterenként havi 80-160 Ft. Ez a közüzemi díjaknak úgy 2025%-a. A ház ezt csökkentheti, ha például akad olyan helyiség, amelyet bérbe lehet adni. Az viszont már rajtunk,
tudatos tulajdonosokon áll, hogy a közös költségre miként
tekintünk. Mert az nem átok vagy sarc, hanem a lakhatáshoz elengedhetetlen kiadás, amelyet be kell építeni a családi
költségvetésbe.

U TA Z Á S A KÖ Z Ö S KÖ LT S É G KÖ R Ü L

KERÜL, AMIBE
KERÜL

Mi t várhatunk el a közö s köl tségér t? Miként
ellenőr izhetjük tár s ashá zunk ga zdálkodás át?
Mi t tehetünk a notórius nemfizetőkkel?
Megmondjuk .
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„A pénzintézet kiválasztásánál semmiképpen se a reklám alapján döntsünk!
Egy hitelnél ugyanúgy végig kell járni
minél több bankot, mint bármilyen más
terméknél a boltokat” – szögezi le elöljáróban Dargai Zoltán, aki azt ajánlja,
hogy első körben nézzünk szét számlavezető bankunknál. Itt már ismernek,
és megfelelő ajánlat esetén kevesebb
a papírmunka, de ne habozzunk akár
(számlavezető) bankot is váltani, ha
időközben kedvezőbb ajánlattal találkozunk. A lehetőségek számbavételekor keressük a társadalmi felelősséget
vállaló, közösségi bankok kínálatát is.
A végső döntés előtt érdemes áttekinteni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) honlapján található
részletes hitel-összehasonlító táblázatot (www.pszaf.hu/fogyasztoknak/hitelek/lakashitelek).
AKCIÓK

FOTÓK:

A bankok jobb ajánlatai általában akciós, csak adott időszak alatt elérhe-

L A K Á S H ITE L - Ú TM U TAT Ó

AZ ÖRDÖG
A RÉSZLE TEKBEN
Aki nem örököl t minden s zempontból megfelelő ingatlant
vagy sok pénz t, a z alighanem lakáshi tel u tán néz,
ha saját ot thont s zeretne. Megkérdez tünk egy pénzügyi
tanác sadót, mire érdeme s odafigyelni.
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tő lehetőségek. Észnél kell lennünk
az értékelésükkor. Előfordul ugyanis,
hogy a kedvező törlesztőrészlet, kamat csak az első pár hónapra vagy
évre vonatkozik, és a hitel a teljes futamidőt tekintve drágább, mint egy
szimpla, nem akciós hitel. Tehát ne
csak a kezdő törlesztőrészlet, hanem
a teljes időszakra vonatkozó törlesztés
alapján döntsünk, a teljes összeget
hasonlítsuk össze a többi ajánlatéval.
Az akciós hitelek többségének feltétele lehet a számlavezetés, a rendszeres jövedelemátutalás a banknál vezetett számlára vagy a kártyahasználat,
ezek pedig jelentősen növelik a költségeket. Akciós hiteleknél a különböző
feltételek teljesítésének elmulasztása
akár azonnali szerződésbontást vagy
pénzügyi következményeket vonhat
maga után, ezért ﬁgyeljünk ezek pontos betartására.
THM

A teljes hiteldíj mutató (THM) hosszú
lejáratú hitelek esetében százalékos
formában mutatja az egy évre vetített,
tőkeösszegen felüli költségeket, de a
nevével ellentétben nem az összeset.
Benne van a kamat, a kezelési költség, az értékbecslési díj, a helyszíni
szemle díja, viszont nem tartalmazza
az átutalással járó költségeket, díjakat és a biztosítási díjakat. Figyeljünk
arra, hogy az akciós hitelek esetében
a THM megtévesztő lehet, hiszen az
akciós feltételek (kedvezőbb számlavezetés, kötelező utalások, biztosítás
stb.) miatt a mutató már nem számít
teljes körű tájékoztatásnak.
FO R I NT VAGY D E V I Z A?

A válság kitörése óta sokat olvashattunk, hallhattunk a devizahitelek kockázatairól, azok kedvező árait azonban
még ma is sok ember meggyőzőnek
találja. A legfontosabb, hogy rosszul
dönt, aki csak a mostani havi törlesztőrészlet alapján választ hitelt sok évre,
de persze a bizonytalanság nem csak
a devizahiteleket érintheti.
A forinthitel buktatói Amennyiben
rövid távú – legfeljebb ötéves – hitelről beszélünk, érdemes lehet forint-

hitelt felvenni, hiszen ez kiszámíthatóbb. Nincs igazi árfolyam-ingadozás,
csak a jegybanki alapkamatot követő
kamat- és költségváltozás. Új lakás
vásárlásánál, építésénél, illetve korszerűsítésénél az államilag kamattámogatott forinthitel kedvezőbb lehet a
devizahitelnél, de ne feledjük, hogy az
eurózónához történő csatlakozáskor a
forinthiteleket euróra fogják átváltani,
és nehéz előre megmondani, hogy a
törlesztőrészlet miként fog alakulni. A
forinthitel nagy előnye, hogy nem kell
a nehezen tervezhető és gyakori árfolyam-ingadozásoktól tartani.

B I Z T O S ÍTÁ S O K

A devizahitelek buktatói Az utóbbi
időben hódítanak az euró alapú hitelek, mert alacsonyabb a kamatuk a forinthitelekénél, illetve ezeket nem érinti
majd az eurózónához történő csatlakozás költsége sem. A korábbi frankés jenhitelek mára visszaszorultak, a
bankok, pénzintézetek is ritkán ajánlják ezeket. A legnagyobb kockázat
mindegyiknél az árfolyam-ingadozás,
és nem csak önmagában az árfolyam
változása miatt. A bankoknak ugyanis
nem kell átváltási árfolyamukat a nemzetközi irányadó árfolyamokhoz igazítaniuk, vagyis akkor sem biztos, hogy
csökken a törlesztőrészletünk, ha az
árfolyam számunkra kedvezően alakul. Az is ijesztő, hogy egy devizahitel
esetében nemcsak a forint gyengülése, hanem az euró kamatának emelkedése is ronthat helyzetünkön. A
havi harmincezer forintos részlet akár
ötven százalékkal is drágulhat, ha a
kamat három százalékponttal emelkedik, és közben a forint tizenöt százalékkal gyengül. Egyes pénzintézetek
ezért árfolyam-garanciát is kínálnak az
ügyfeleknek, aminek rengeteg formája
van, de a lényege ugyanaz. Bizonyos
díjért a bank átvállalja az árfolyam-ingadozásból eredő pluszköltségek egy
részét vagy egészét. Több elemző szerint viszont a költségeket ﬁgyelembe
véve szinte esélytelen, hogy ez a szolgáltatás megtérüljön számunkra. Mielőtt megpróbálnánk átváltani devizahitelünket, tájékozódjunk arról is, hogy
ekkor milyen költségekkel, milyen árfolyammal kell számolnunk.

MENNYIT?

A válság óta a pénzintézetek többségében elérhetőek a
különböző biztosítók úgynevezett törlesztési biztosításai,
amelyek egy ideig védelmet biztosítanak, ha munkanélkülivé válnánk, vagy egyéb balszerencsés fejlemény esetén.
Fontos utánajárni, hogy ezek pontosan milyen feltételekkel,
költségekkel járnak, és mennyi ideig tartanak ernyőt a fejünk fölé. Sokan úgy tudják, hogy minden lakás- és jelzáloghitelhez kötelező életbiztosítást kötni vagy megvásárolni
a bank által kínált egyéb termékeket. A valóságban ez nem
teljesen igaz. A pénzintézetek csak bizonyos termékek esetében ragaszkodnak ehhez, amennyiben azonban a kiválasztott hitelajánlat kapcsán az általános szerződési feltételekben nincs szó ilyesmiről, akkor az ügyintéző ajánlatát
nyugodt szívvel utasítsuk el.

Hitelfelvétel előtt számoljunk a saját havi költségvetésünkkel
és teherbíró képességünkkel, hogy el tudjuk dönteni, mekkora terhet vállalhatunk. A részletek mellett számoljunk minden hitelhez kapcsolt egyéb díjjal is (pl. havi kamat és kezelési költség, lakásbiztosítás díja, számlavezetés, esetleges
törlesztési és életbiztosítási díjak stb.). Gyakori hiba, hogy
bevételeinket túlbecsüljük. Inkább számoljunk csak a biztos
jövedelmekkel. Egy „bebukott” hitelnél nincs drágább hitel.
Fontos pontosan ismerni kiadásainkat is: nem csak a havi
állandó, hanem az év közbeni – akár csak egy-két alkalommal jelentkező – költségekkel szintén számolnunk kell. Ilyen
lehet a nyaralás, a nagyobb javítási munkálatok vagy akár
a gyerekek iskolakezdése. Legyünk óvatosak, és kalkuláljunk évi öt-nyolc százaléknyi váratlan kiadással! Szakemberek szerint az állandó havi bevételünk harminc százalékát
meghaladó törlesztőrészletet nem szabad vállalni.

A J Ó P É N Z Ü GY I TA N ÁC S A D Ó

Dargai Zoltán szerint a korrekt szakember nem számít fel az ügyfélnek külön díjat, hiszen a banktól kapja a szerződéskötésért
járó jutalékát. Érdemes megismerni a hiteltanácsadó korábbi tevékenységét, illetve hogy a piacnak mekkora részét ismeri. Nem
sokat nyerünk, ha az illető csak két bank ajánlatát tudja bemutatni. A tanácsadó sok sorban állástól és bizonytalanságtól kímélhet meg, de ha igénybe vesszük, ne sajnáljuk az idejét. Minden
egyes terméket ismerjünk és értsünk meg, ne vásároljunk olyan
dolgot, amit igazából nem is értünk.
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KAPCSOLÓDÓ
J O G S Z A B Á LY O K

FOTÓ:

© Graf vision | Dreamstime

38/1995. (IV. 5.) kormányrendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről (17.§ [3])
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

DR. OTTLAKÁN
JOHANNA

„Nálunk épp most esett meg, hogy
a háznak a vízfőórán 150 ezres tartozása lett. A csatornázási művek
kiszámlázta a közös tartozás egyegy lakóra eső részét. Mi ilyenkor
a megoldás? Egyenként beﬁzetni?
Vagy a közös költségből kiﬁzetni
és utána behajtani? Leállíthatják-e
a szolgáltatást? Nem törvényellenes, hogy mindenki felelős egy
ember mulasztásáért?”
A becsületesen ﬁzető lakó felháborodása érthető. A vonatkozó kormányrendelet szerint azonban a vízművek
felé minden esetben a főmérő szerinti fogyasztást kell megﬁzetni. Ez még
abban az esetben is így van, ha minden lakástulajdonos rendelkezik hiteles mellékmérővel, ezek ugyanis csak
a ház belső elszámolását szolgálják.
A fogyasztás lakásonkénti szétosztásáról a társasház szervezeti és működési
szabályzatában (SZMSZ) kell rendel-

kezni. Ez lehet például a tulajdoni hányad arányában (ha nincsenek a lakásokban almérők). Ez esetben a dolog
egyszerű, mert a víz- és a csatornadíj is
a közös költségben jelenik meg. Ha van
a lakásban almérő, akkor a szolgáltató
külön-külön szolgáltatási szerződést
köt a lakástulajdonosokkal, és az általuk leolvasott saját fogyasztási adatot a
közös képviselő megküldi a szolgáltatónak. Ez alapján történik a számlázás.
Amennyiben bármelyik lakó tartósan
nem egyenlíti ki a számláját, a szolgáltató felmondja a vele kötött szerződést, és többé számlát sem küld. Mivel
a nem ﬁzető fogyasztót a szolgáltatásból technikailag nem lehet kizárni, az ő
fogyasztása a társasház számlájában
jelenik meg. Ennek behajtása a társasház részéről ugyanúgy történhet, mintha közös költséggel tartozna. Ennek a
módjáról az SZMSZ-ben rendelkezni
kell. Azt jó tudni, hogy a főmérőn mért

fogyasztás és az almérők összesített
fogyasztása között mindig mutatkozik
eltérés. Ez lehet mérési hiba vagy más,
például rejtett vízszivárgás a közös vezetéken. A jól működő társasházak ezt
a különbséget jó előre beszámítják.
Legtöbb helyen havi egy köbméterrel
számolnak, és ezt a „közös fogyasztást” a közös költségbe is betervezik.
Ha a főmérőn kisebb fogyasztás mutatkozik, mint az almérők összege, akkor
azt a szolgáltató visszatéríti a társasháznak. Az azonban a közös képviselő felelőssége, hogy a fogyasztási adatokról
nyilvántartást vezessen, és ha a megszokott adatoktól eltérés mutatkozik,
akkor utánajárjon az okának.
A szolgáltatás kikapcsolására számlatartozás miatt nincs lehetőség. A
közegészségügyi minimumot még a
szolgáltatás korlátozásakor is biztosítani kell. Ez azt jelenti, hogy csak akkor lehet a fogyasztót a szolgáltatásból
kikapcsolni, ha fejenkénti napi 50 liter
vízmennyiség biztosított, és a vízvételezési hely 150 méteres körzeten belül vagy társasházaknál négyemeletnyi
távolságon belül van. Ha a szolgáltató
ezt megszegi, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál lehet panaszt tenni
a kikapcsolás szabályainak megsértése miatt.

A M I KO R A S Z O M S Z É D S Z Ú R K I V E LE D

V Í Z A L ÁT H ATÁ R O N
Ha egy tár sashá zi lakó nem fizeti a saját ór ája u táni
víz fogyas z tást, akkor a z a közö s ór án mar ad.
A tar tozást pedig a rendesen fizető lakók tól haj thatja
be a s zolgál tató. Mi t lehet tenni?
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PROGR AMOK
VIR ÁGBÓL SZŐT T ÉLE T
Csapody Vera lenyűgöző rajzait nemcsak hivatásos „növényészek” ismerik. Ki ne találkozott
volna velük a Kis növényhatározó forgatása közben? A Természettudományi Múzeum emlékkiállítással tiszteleg a botanikusok Vera nénije előtt.
IDŐPONT:

2010. április 28. – július 19. HELYSZÍN: Magyar Természettudományi Múzeum, 1083 Budapest,
Ludovika tér 2-6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: www.mttm.hu, (06 1) 210 1085

T I H A N Y I L E V EN D U L A F ES Z T I VÁ L
A mediterrán hangulatú, illatos tihanyi fesztiválon mindent megtudhatsz a levendula termesztéséről és felhasználásáról, szakemberek mutatják be a félsziget különleges élőhelyeit, a legkisebbek pedig a kézműves hagyományokkal ismerkedhetnek.
IDŐPONT:

2010. június 19. (szombat) HELYSZÍN: Tihany, Belső-tó partja
www.tihany.hu, (06 87) 448 545

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

N E M Z E T K Ö Z I FA Z E K A S TA L Á L K O Z Ó
Az Őrség szívében korongozóbemutató és -verseny, valamint a legszebb fazekastermékek kiállítása és vásári hangulat várja az érdeklődőket.
IDŐPONT:

2010. július 9–11. HELYSZÍN: Magyarszombatfa, fazekasház és környéke
www.orseg.hu, (06 94) 548 039

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

IDŐPONT:

2010. augusztus 12–15. HELYSZÍN: Szeged, Belváros
www.hungarikum-fesztival.hu, (06 62) 424 425

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

N E M Z E T K Ö Z I S Z I LVA L E K VÁ R F Ő Z Ő V E R S E N Y
A Nemtudom szilva hazájában rendszeresen összemérik tudásukat a szilvalekvárfőzők. Az
amatőrök megismerkedhetnek a lekvárfőzés hagyományával, megkóstolhatják a ciberét és az
éjszakai kevergetés után besűrűsödő lekvárt.
IDŐPONT:

pont

2010. augusztus 20–21. HELYSZÍN: Szatmárcseke, Kölcsey Ferenc Kulturális és Turisztikai Közwww.szatmarcseke.hu, (06 70) 377 8570

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

FOTÓK:

Kézművesek, ételek-italok, tánc, zene és mulatság találkozik a napfény városában. A szegedi
paprikán, papucson és a szőregi rózsán kívül távolabbi tájak „hungarikumai” is felsorakoznak
a színes kavalkádon.

© S a m z y, C a t h y s b e l l e i m a g e , W l l a d , G r a f f 7 6 | D r e a m s t i m e

H U N G A R I K U M F ES Z T I VÁ L
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NEKÜ NK TETSZET T…
F E N N TA R T H AT O . H U
A Független Ökológiai Központ által fenntartott honlap jó kiindulópont azoknak, akik kacérkodnak a környezetbarát megoldások alkalmazásával házukban vagy lakásukban. Az oldal számos
termékleírást, környezetbarát termékeket és szolgáltatásokat kínáló vállalkozások elérhetőségét,
valamint kiadványismertetőket gyűjt össze, a fenntartható építészet elméleti és gyakorlati kérdéseinek megértését pedig olvasmányos cikkek és részletgazdag leírások segítik. Az egyedülálló
kezdeményezés mögött már több mint 2500 felhasználó áll, akik aktívan segítenek az információk
bővítésében.
http://fenntarthato.hu/epites

V I G YÁ Z AT, E H E T Ő !
Forradalom robbant ki egy francia falusi iskolában: a polgármester ötletére bevezették a biomenzát.
Persze, a franciák… – gondolhatnánk. De a ﬁlmből kiderül, ott sem olyan rózsás a helyzet. A szülők
kétkedve állnak a valamivel drágább bioételekhez, és a gyerekek között is van olyan, aki nem szereti
a zöldségeket. A történet azonban happy enddel zárul. Mindenki belátja, hogy az élelmiszerek vegyszerezésének gátat kell szabni a gyerekek és a környezet egészségének érdekében. Kedves történet,
megdöbbentő adatok és történetek, néha kissé elfogultan. A magyar bioforradalmároknak ajánlott!
Jean-Paul Jaud: VIGYÁZAT, EHETŐ! A FRANCIA BIOFORRADALOM. Francia dokumentumﬁlm,
2008, 112 perc, magyar felirattal

B R I D G E FA I R T R A D E Á R U H Á Z
Fabútorok és kovácsoltvas termékek vásárlásával támogathatjuk a szegény sorsú falusiak boldogulását. A Borsod megyei Bridge program keretében ötven roma tanulta ki a faműves-, ács- vagy kovácsmesterséget a csereháti kistérségben. Az újdonsült mesteremberek portékái egy webáruházon
keresztül megvásárolhatók. Válogathatunk kovácsolt termékek, faipari munkák és ácsszolgáltatások között, rendelhető házhozszállítás, és megismerkedhetünk olyan különlegességekkel is, mint a
szittyawok vagy a tűzkutya.
http://equal-bridge.hu

CSÍRA ABC
Ma már egyre többen fogyasztanak csírát salátában, főtt ételként vagy csak egyszerűen magában
csemegének. Akár divatból, akár a gasztronómiai élmény vagy az egészséges életmód miatt esszük
ezeket, mindig van mit tanulni. A szerző praktikus útmutatót ad az otthoni csíráztatáshoz, megismertet minket több mint két tucat csíráztatható növénnyel, és elmagyarázza, milyen változások mennek
végbe a magvakban csírázás során. A könyvet a színes képek és ábrák, valamint az olvasmányos
szöveg teszi könnyen „fogyaszthatóvá”.

A Magyar Madártani Egyesület az ország számos pontján hívja madárgyűrűző táborba az érdeklődőket. A megﬁgyelőhelyeken a madárgyűrűzésen kívül bejárhatjuk a környéket, hallgathatunk botanikai és állattani előadásokat, és megismerhetjük a helyszínen folyó szakmai munkát. A honlap bemutatja a gyerekeknek szervezett táborokat, az időszakosan vagy akár egész éven át nyitva tartó
gyűrűzőhelyeket, és tájékoztat a különböző korosztályoknak ajánlott programokról is. Gyűrűzésre fel!
http://www.mme.hu/termeszetvedelem/madargyrzesi-koezpont/taborok.html

FOTÓ:

TÁ B O R O K G Y E R E K E K N E K É S F E L N Ő T T E K N E K

© Elinor09 | Dreamstime

Bükkerdő Gergely: CSÍRA ABC. Szerzői kiadás, 2009, 85 oldal.
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OLVASÓINK TÓL
KEDVES OLVASÓINK!
Rengetegen töltöttétek ki az előző lapszámhoz csatolt értékelőlapot. Nagyon köszönjük! A lelkesítő javaslatok és
pozitív visszajelzések sokat segítenek abban, hogy még jobbá tegyük az újságot. Az értékelésben részt vevőknek
postáztuk a strapabíró vászonszatyrokat, reméljük, tetszik.
Ha a szatyor nem érkezett volna meg, kérjük, jelezzétek a szerk@tve.hu e-mail címen. Ha további megjegyzésetek
vagy észrevételetek lenne a magazinnal kapcsolatban, szívesen fogadjuk!
Üdvözlettel: a Tudatos Vásárló szerkesztősége

K E DV E S T U DAT O S VÁ S Á R LÓ!

T I S Z T E LT T U D AT O S V Á S Á R L Ó !

Nemrég vettem egy nagy teljesítményű gőzölős
vasalót. Kifejezetten ﬁgyeltem arra, hogy jó minőségű darabot válasszak, de meglepődve vettem
észre, hogy nagyjából fél óra vasalás után elhajlott alatta a faforgács lapból (vagy valami hasonlóból) készült vasalódeszka. Az előző vasalóm is
gőzölős volt, de annál nem tapasztaltam hasonló
problémát. Hogy lehet ez? Túl erős lenne az új
vasalóm gőzölése? Hálás lennék, ha segítenének tájékozódni.

Vadonatúj lakásunkban csőtörés miatt szétbontották a fürdőszobát, a nappaliban felszedték a
felázott parkettát és levakarták a bevizesedett falakat. A beruházó ugyan rendbe hozta a károkat,
de nem olyan állapotban kaptuk vissza a lakást,
ahogy fél évvel ezelőtt kinézett.
Az elszenvedett kellemetlenségekért (két hétig
nem tudtuk rendeltetésszerűen használni a lakásunkat, mert minden fel volt dúlva, csupa por és
piszok volt) kérhető valamilyen kártérítés? A beruházó cégtől még egy „elnézés”-re sem futotta!
Köszönöm válaszukat! Anna

Kedves Anna!

Köszönettel: Hevesi Beatrix

Kedves Beatrix!
A vasaló valószínűleg teljesen jól működik, a
deszkával lehet a probléma. A forgácslap anyagából adódóan nem bírja a nedvességet, így vízgőz
hatására egyszerűen tönkremegy. Éppen ezért
eléggé meglepő, hogy gyártanak forgácslapból
vasalódeszkát. Ha teheti, válasszon más anyagból készített deszkát, és használjon vastagabb
védőhuzatot.
Üdvözlettel: Tudatos Vásárló

Az új építésű lakásokra három év kötelező jótállás vonatkozik, jelen esetben az, hogy a csőtörést
megszüntetik. Ha ennek teljesítése után további
károk is adódnak, akkor kérhet kártérítést (például ha helyreállították a fürdőszobát, de az új csempe nincs összhangban a régivel, vagy romlott a
lakás összértéke). Sajnos ennek bizonyítása nem
egyszerű, az értékcsökkenést a lakástulajdonosnak kell igazolnia. A kellemetlenségekért kérhet
nem vagyoni kártérítést is, de ilyen esetben is bizonyítania kell, hogy valóban elszenvedte a kényelmetlenséget, és mindezt a késlekedés okozta. Az eljárást megkönnyítheti, ha a forgalmazó az
általános szerződési feltételeiben vagy a lakásvásárlási szerződésben bármilyen határidőt vállalt.
Üdvözlettel: Tudatos Vásárló
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T VE
A Tuda to s Vá s ár lók Eg ye sületének tevékeny sé gei a z elmúl t idő s z akb ól. H a tet s zik , le g yél t ámoga tó t ag!

Fogyasztóvédelem
a Z ö l d Té r ké p e n

Itt járt
a fő zöldtérképész

Európa Naptár

Fogyasztóvédelmi helyek címeivel bővült a
Zöld Térkép adatbázisa. Így már a fogyasztóvédelmi hatóságok, békéltető testületek, szakvéleményt adó intézetek, tanácsadó irodák vagy akár a közműszolgáltatók
ügyfélszolgálati irodái is könnyen megtalálhatóak. Nincs rajta valami? Tedd fel!
www.zoldterkep.hu

Május végén a főváros zöld helyeivel ismerkedtek angol, német és román zöldtérképészek. A TVE által szervezett látogatás
különlegessége volt, hogy eljött hozzánk
Wendy E. Brawer, a Green Map System
(Zöld Térkép Rendszer) megálmodója. Az
idén tizenöt éves kezdeményezést hatalmas meglepetéstortával ünnepeltük.

Rozi a moziban

Házi tök a menzán

Kutatás

Az elmúlt hónapokban kisﬁlmeket forgattunk a tudatos vásárlás legérdekesebb
kérdéseiről. Megismerkedtünk szimpatikus tejesgazdákkal, utánajártunk, mit jelentenek a tojáson található jelzések, hol
élnek a boldog malacok, milyen az igazi
húsvéti sonka, és ötleteket adtunk a környezetbarát takarításra is. Folytatatása
következik... Kattints, hogy nézhess Te is!
http://www.youtube.com/tudatosvasarlok

Több mint 50 civilszervezet – köztük a
TVE is – egy éven át dolgozott azért,
hogy a legfrissebb kistermelői rendelet új
elemei megkönnyítsék a helyi élelmiszerek piacra jutását. Május 15-étől a boltokban, éttermekben és a közétkeztetésben
is megtalálhatóak lesznek a kistermelők
termékei. Köszönjük a munkában oroszlánrészt vállaló Szövetség az Élő Tiszáértnak és a Védegyletnek. www.szovet.hu

Új felmérésünk szerint a fogyasztók nem
érzékelik a fogyasztóvédelmi problémákat. Ha mégis, nem tudják, érdemes-e
megoldást keresniük, és hová kellene fordulniuk. Ennek az államberendezkedéssel és a fogyasztóvédelmi intézményekkel kapcsolatos tudáshiány mellett az az
oka, hogy a fogyasztók idegenkednek a
hivatalos eljárásoktól, és bizonytalanok
azok hatékonyságában. www.tve.hu

Hog ya n segí t sünk a tuda to s vá s á rlá sba n? A T V E vá rja pr ogr a mö tle teide t:
Tuda to s Vá s á rlók Eg ye süle te, 1027 Buda pe s t , Bem rk p. 30., (061) 225 81 36, t ve@ t ve.hu

FOTÓ:

© Sharif fc | Dreamstime

Idén is több mint 71 000 példányban jutott el az Európa Naptár (korábban Tudatos Vásárló leszek!) magyarországi
középiskolásokhoz. Az európai értékekről, fogyasztóvédelmi és fenntartható fogyasztással kapcsolatos tudnivalókról
szóló ingyenes oktatóanyag hazai kiadópartnere a TVE.
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TAGOK NAK
A z a l á b b i k i a d v á n y o k a t , te r m é ke ke t ke d ve z m é n n y e l k ín á l j u k a Tu d a to s Vá s á r l ó k E g y e s ü l e té n e k
t á m o g a tó t a g j a i s z á m á r a . A m e g r e n d e l é s e ke t e - m a i l (t v e @ t v e . hu) v a g y p o s t a i c í m ü n k r e
v á r ju k (10 27 B u d a p e s t , B e m r a k p a r t 3 0.). A t a g s á g r ó l b őv e b b i n fo r m á c i ó t t a l á l s z :
w w w.t v e . h u / t a m o g a t a s , v a g y ké r d e z d m u n k a t á r s a i n k a t a (0 61) 2 2 5 81 3 6 - o s te l e fo n s z á m o n .
Postai megrendelés esetén a postaköltséget felszámítjuk.

Vásárolj okosan!
– Útmutató egy
fenntarthatóbb
é l e t h e z (56 oldal)

E-számokról
r ö v i d e n (30 oldal)
Irodai ár | 300 Ft
Tagoknak | ingyenes

Bolti és irodai ár | 800 Ft
Tagoknak | 600 Ft

Tu d a t o s Vá s á r l ó k
k ö n y v e (258 oldal)
Bolti és irodai ár | 2850 Ft
Tagoknak | 2280 Ft

A Tu d a t o s
Vásárlók kampányés bojkottszervezési
k é z i k ö n y v e (36 oldal)
Irodai ár | 300 Ft
Tagoknak | 300 Ft

A kávé ereje

(DVD)

Dokumentumﬁlm
a kávétermesztés és -fogyasztás
társadalmi és környezeti
hatásairól, valamint a fair trade-ről
Irodai ár | 500 Ft
Tagoknak | 300 Ft

Iskolai
fogyasztóképzés
Oktatóanyag
Irodai ár | 500 Ft
Tagoknak | 300 Ft

Strapabíró
vászonszatyrok

A Tu d a t o s Vá s á r l ó
régebbi számai

www.tudatosvasarlo.hu,
Mert ez nem műanyag vagy
Nekem természetes felirattal
Irodai ár | 1200 Ft,
Tagoknak | 1000 Ft

(16: Pénzügyek, 17: Ital, 18: Egészség)
Irodai ár | 350 Ft
Tagoknak | 230 Ft
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szeretnénk jobbá tenni. Minden

alapanyagú papírból készült (Cyclus Print).

visszajelzés fontos számunkra. Kérünk,
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vagy a Tudatos Vásárlók Egyesületének
A Tudatos Vásárló tartalmának szerzői

irodájában személyesen.

Terjesztés a Lapker Zrt. országos hálózatán keresztül a Relay

joga a Tudatos Vásárlók Egyesületét

A támogatói tagságról és a tagoknak nyújtott

és az Inmedio kiemelt árushelyein. A terjesztést gondozza:

illeti meg, kivéve ha a konkrét tartalmaknál

kedvezményekről
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más forrás van feltüntetve, illetve

a http://www.tve.hu/tamogatas oldalon
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Szerkesztőség:

A Tudatos Vásárló magazint a Tudatos

H-1027 Budapest, Bem rakpart 30.

Vásárlók Egyesülete támogató tagjai

Ezért kínáljuk: 3-4 lapszám postai

Telefon/Fax.: (061) 225 81 36, e-mail: szerk@tve.hu

házhoz kapják.

kézbesítéssel, ingyenes kiadványok

Szerkesztés lezárva: 2010. május

A projekt az Európai Unió támogatásával,

a TVE más kiadványaiból, kedvezményes

az Európai Regionális Fejlesztési Alap

részvétel a Tudatos Vásárlók Egyesülete

A támogató tagság díja egy évre 5000 Ft,
diákoknak és nyugdíjasoknak: 3000 Ft.

minden lapszámmal, 10-50% kedvezmény

társﬁnanszírozásával valósult meg.

programjain, elsőbbségi tanácsadás

Korábbi számok:

A Tudatos Vásárló jelenlegi számának

fogyasztóvédelemmel és környezetbarát,

2004 | A fogyasztó hatalma, Reklám és média, Karácsony

megjelenését emellett a Nemzeti

etikus fogyasztással kapcsolatban. Támogató

2005 | Aktív állampolgár, Víz, Háztartási vegyi anyagok

Civil Alapprogram és Czakó Zsolt

tagok csak magánszemélyek lehetnek.

2006 | Idő, Zöldség-Gyümölcs, Szupermarketek

(Articsók Stúdió) támogatta. Köszönjük!

2007 | Közlekedés, Hús

Az előﬁzetés díja négy lapszámra: 1840 Ft

2008 | Energia, Édesség
2009 | Utazás, Pénzügyek, Ital

Ezért kínáljuk: 4 lapszám postai kézbesítéssel.

2010 | Egészség

Az előﬁzetést ajándékozni is lehet.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társﬁnanszírozásával valósult meg.
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