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  ökorangsor már a divatban is
Elég környezetbarát a ruhád? 2011 elejétől ennek eldöntésében  
segít az Eco Index, amely több mint kétszáz ruhagyártó- és  
forgalmazó termékeiről közöl környezetvédelmi adatokat. Az index  
elkészítéséhez a ruhák életciklusát hat fázisban vizsgálják,  
az alapanyagoktól kezdve a végállapotig. 

V i l á g h í r

<  A reklám helye
Pert nyert egy kínai ügyvédnő a Huayi  
Brothers Media Corporation ellen, amiért 
nem tájékoztatták, hogy a mozifilm előtt 
mennyi reklámot kell végignéznie.  
Az ügyvédnő kicsivel több mint egy mozi-
jegy árát követelte a vállalattól, hogy felhívja 
a figyelmet arra, hogy a reklámok megsér-
tették a szabad választáshoz való jogát,  
és pazarolták az idejét is.

<  hivatalosan  
is mérgező lett a bpA 
Kanada az első ország, ahol  
emberi egészségre és környezetre 
kockázatos anyagnak nyilvánítot-
ták a biszfenol A-t. Ez a hormonha-
tású anyag a 7-es számmal jelölt  
polikarbonát alapú műanyagokból 
(például cumisüvegekből) oldód-
hat ki. Európa egyelőre kivár  
a minősítéssel, és nem korlátozza  
a vegyületet tartalmazó  
műanyagok piacra jutását.

  stop a haszonállatok klónozására
Az Európai Bizottság felfüggesztené a klónozott haszon-
állatok felhasználását és a belőlük készült élelmiszerek 
forgalmazását. Egy olyan rendszer létrehozását javasolják, 
amely lehetővé teszi a felhasznált szaporítóanyagok,  
valamint a klónozott állatok nyilvántartását. 

<  elhízott kisiskolások
Az Egészségügyi Világszervezet 
tizenhárom európai országban 
végzett felmérése szerint  
a kisiskolások közel negyede  
elhízott vagy túlsúlyos.  
A kutatásban, amelyet 2010  
őszétől Magyarországra  
is kiterjesztenek, a 6-9 éves  
korosztályt vizsgálták. 
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V i l á g h í r

  szennyező e-hulladék
Az elektronikai hulladékok háziipari feldolgozása komoly környezetkárosítással jár  
Kínában – figyelmeztet az Oregon Állami Egyetem kutatása. A fémek ellenőrizetlen  
pörkölésekor a környezetre és az emberi szervezetre is veszélyes anyagok szabadulnak 
fel, és a bajt csak tetézi, hogy az országba érkező e-hulladékok mennyisége  
előreláthatólag emelkedni fog. 

  Világítás szennyvízből
Az angliai Sheffieldben az utcai  
lámpaoszlopok égői a város szenny-
vízéből nyert gázzal világítanak. Kiderült, 
hogy a szennyvíz újrafelhasználásban 
több lehetőség rejlik, mint azt eddig  
gondolták. A londoni Thames Water  
közművállalat például energiatermelésé-
nek egyhatodát nyeri szennyvízből  
vagy szárított ürülékből. 

  női gazdálkodók 
a facebookon
A Facebook virtuális világának tipikus 
gazdálkodója 43 éves nő, aki leginkább 
epret, búzát és szőlőt termeszt – derült  
ki egy, a Farmville játékot elemző cikkből.  
A valóságban ezzel szemben egy  
átlagos gazda 57 éves férfi, aki cukor- 
nádat, kukoricát vagy búzát termeszt,  
és havi jövedelme jóval szerényebb, mint 
virtuális társaié. 

  inkább autózunk
A KSH felmérése szerint tavaly egy átlagos  
napon a magyar közlekedők mindössze negy-
ven százaléka választotta a közösségi közleke-
dést (pl. vonat, busz, metró), többségük inkább 
egyénileg, főleg gépkocsival utazott. Kivételt  
jelentett a főváros, ahol minden második ember 
a közösségi közlekedést részesítette előnyben, 
az emberek három százaléka pedig kétkerekűn 
jár, beleértve a robogót is. 

  nem kedvelik  
a gm ételeket
Az európaiak kétharmada ellenzi 
a génmódosított ételek terjedését 
az Európai Bizottság kutatása  
szerint. A megkérdezettek 84  
százaléka hallott már a GM  
összetevőjű ételekről, amelyeket  
természetellenesnek és  
kockázatosnak tartanak.
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A  p o ko l 
A k k u m u l áto r A i

Termékek és ami mögöTTük van

Elek tronikai  berendezéseink többségéhez a gyár tók olyan 
nyersanyagokat  is  használnak,  amelyek bányászatát 
Afr ikában háború,  k ínzás ,  nemi  erőszak,  gyerekmunka  
és a természet  tönkretéte le  k ísér i .  Pedig lehet  máshogy 
is:  a  gyémántoknál  már  s ikerül t  ezeket  k iküszöbölni .    

al ghaoui naima

Több száz kimerült ember pihen a föl-
dön kis csoportokba verődve a kongói 
menekülttáborban. Van, aki alszik, egy 
anya a gyerekét szoptatja, valaki csak 
néz maga elé azon tűnődve, vajon mi-
kor lesz már ennek vége. Tapasztalatból 
tudják, hogy nincs válasz. Nem először 
vannak több száz kilométerre otthonuk-
tól, a semmi közepén. Halott szeretteiket 
hátrahagyták, és csak a humanitárius 
szervezetekben bízhatnak. De ma már 
legalább sokuk zsebében ott lapul egy 
mobiltelefon. Így nem kell évekig, évtize-
dekig – sokszor eredménytelenül – ku-
tatniuk elveszett családtagjaik után. Ha 
még életben vannak, talán el lehet őket 
érni. A telefon áldás. És pokol. 

Hogy mi a kapcsolat a mobiltelefon 
és egy kongói menekülttábor között? 
Látszólag semmi, valójában mégis na-
gyon sok közük van egymáshoz. Miután 
1994-ben Ruandában a hutu szélsősé-
gesek lemészároltak mintegy 800 ezer 
tuszit és mérsékelt hutut, a felelősök 
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átmenekültek a szomszédos Kongóba, amelyet akkor még 
Zairének hívtak (ma pedig hivatalosan Kongói Demokratikus 
Köztársaságnak, megkülönböztetve nyugati szomszédjától, 
a Kongói Köztársaságtól – a szerk.). Innen akarták támadni 
Ruanda újonnan alakult tuszi kormányát. Erre Ruanda 1996-
ban megszállta Kongót, hogy felkutassa a hutukat, két évre 
rá pedig kitört Afrika legvéresebb háborúja. Az első, majd a 
második háborúban részt vett tizenkét állam és számos egyéb 
csoport: politikai pártok, katonai vezetők, lázadók és üzletem-

berek. Mert ekkor már nem puszta etnikai gyűlölködésről volt 
szó, a tét Kongó természeti kincsei (is) lettek. Koltán, kobalt, 
ón..., vagyis elképzelhetetlen mennyiségű pénz. A koltán ércé-
ből nyert fém, a tantál elengedhetetlen a mobiltelefonok, szá-
mítógépchipek, Play Stationök alkatrészeinek gyártásához, de 
szükség van rá a kamerákhoz és fejhallgatókhoz is. Az anyag 
megtalálható minden akkumulátorral működő elektronikai 
készülékben, továbbá a tévékben, hallókészülékekben is. A 
kobaltot a lítiumos akkumulátorok gyártásához használják. 
Minél nagyobb a kereslet az elektronikai termékek iránt, annál 
nagyobb az igény a nyersanyagok iránt is. 1994-ben egy kiló 
koltán öt dollárt ért, ma nyolcvanat fizetnek érte. Kongó alatt 
rejlik a világ jó minőségű koltán- és kobaltkészletének jelentős 
része, emiatt az ország keleti felén a kilencvenes évek végétől 
különböző érdekcsoportok, üzletemberek és hadurak harcol-
nak egy-egy ásványkincsben gazdag terület megszerzéséért. 
Miután uralmuk alá vonnak egy régiót, kitermelik a nyers-
anyagot, és a bevételekből még több fegyvert vesznek, aztán 
még kegyetlenebbül harcolnak egy új lelőhelyért. Egy 2001-es 
becslés szerint csak a Ruanda által megszállt területeken a 
hadsereg havi húszmillió dollárt nyert a koltánkitermelésből. 
A háborúnak hivatalosan vége, de a mai napig rendszeresek 
az összecsapások a nyersanyagokban gazdag régiókban, 
főleg ott, ahol bőven van arany, gyémánt és kassziterit is (ez 
utóbbi egy óntartalmú ásvány). 

A kincsből a lakosságnak és a természetnek csak a fel-
foghatatlan mértékű szenvedés jut. Tömeges kínzások, gyil-
kosságok, a nők szisztematikus megerőszakolása, menekü-
lők százezrei – a Kongói Demokratikus Köztársaság egyes 
részein ez ma is mindennapos. Becslések szerint az elmúlt 
tizenöt évben közel öt és félmillió ember halt meg a kongói 
harcok miatt, a második világháború óta ez a legtöbb áldoza-
tot követelő fegyveres konfliktus. Még mindig naponta több 
mint ezren vesztik életüket az országban, elsősorban a hábo-
rú okozta éhezés és járványok miatt. A koltánt és kobaltot rejtő 
területeken a nőket, gyerekeket megerőszakolják, a férfiakat 
megkínozzák: a lakosság menekül, a fegyveres bandák pedig 

kezdhetik a kitermelést. A helyben ma-
radtakat rettegésben tartják, és kény-
szermunkára viszik őket a bányákba. 
Mások viszont mindent feladnak, hogy 
ide jussanak, mert azt hiszik, hogy az 
itt szerzett jövedelemből eltarthatják ott-
hon hagyott családjukat – Kongóban 
mindenfelé találni magukra hagyott és 
nélkülöző feleségeket, gyermekeket. De 
a vándoroknak csalódniuk kell. A napi 
14-16 órás robotért a fizetség jó esetben 
1-3 dollár, már ha egyáltalán kapnak va-
lamit. Mivel ez a megélhetésre sem elég, 
a munkások jó része adósságot halmoz 
fel, és addig kell maradnia, amíg nem 
sikerül valahogy törlesztenie. A közel 
kétmillió „bányásznak” általában nin-
csen semmilyen szakmai tapasztalata, 
a munkabiztonság ismeretlen fogalom. 
A szerencsétlenek omladozó gödrök-
ben és mélyedésekben több tíz méter 
mélyre másznak le mindenféle bizton-
sági felszerelés nélkül, hogy csupasz 

kézzel ássák ki a nyersanyagot – a ha-
lálos balesetek számát felbecsülni sem 
lehet. Orvosi ellátás persze nincs, a bal-
esetet szenvedők vagy betegeskedők 
teljesen magukra vannak utalva. 

Kongó több száz kisebb-nagyobb 
bányájában a becslések szerint ötven-
ezer kiskorút is dolgoztatnak. Elsősor-
ban a szűk járatokban alkalmazzák 
őket, másrészt pedig szállítóként dol-
goznak. Harminc-ötven kilós zsákok-
kal a hátukon száz-kétszáz kilométert 
kell gyalogolniuk a kibányászott nyers-
anyagokkal. A családok széthullanak. A 
bányákat uraló csoportok által megerő-
szakolt nőket férjük sokszor elutasítja. 
Ők a messziről jött férfiak által igénybe 
vett szervezett prostitúcióban kötnek 
ki, mert ez az utolsó lehetőség az élet-
ben maradásra. Rengeteg kislány testét 
bocsátják áruba, minél fiatalabb valaki, 
annál többet ér. Az óvszer nélküli szexu-
ális kapcsolatok és a nem megfelelő  

A kongói háborúban a terület  
természeti kincseiért is harcoltak.  
A koltán ércéből nyert fém meg- 
található minden akkumulátorral  
működő elektronikai készülékben. 
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higiéniai körülmények miatt folyamatosan nő az AIDS-es és 
más nemi úton terjedő megbetegedések száma. Az ENSZ 
becslései szerint Kongóban ma több mint kétmillió HIV-fer-
tőzött van, ez a szám napról napra nő. A bányászat lefoglalja 
az összes munkaerőt, emiatt szinte teljesen megszűnik a föld-
művelés. Az alapvető élelmiszerek ára ettől úgy megdrágult, 
hogy a legtöbb ember nem tudja megfizetni. Így aztán az 
ásványokban gazdag nemzeti parkokban levadásznak min-
dent, ami ehető: gorillákat, okapikat, elefántokat. A gorillák 
már a kihalás szélére kerültek, az egyik nemzeti parkban 350 
elefántcsaládból kettő maradt. Mivel a bányák minden ható-
sági ellenőrzés nélkül működnek, az erdőket is kivágják, a 
hulladékot szétszórják, és veszélyes anyagokkal szennyezik 
a földeket, folyókat. Ez nemcsak a kongói valóság: számos 
afrikai országban történik hasonló, köztük Sierra Leonéban 
és Mozambikban.  

A bányákban tapasztalható pokoli körülményekért első-
sorban a fenntartókat terheli a felelősség, de hibásak az 
elektronikai termékeket előállító nagynevű cégek is, amelyek 
megveszik az így termelt nyersanyagot. Ezeknek a vállalatok-
nak nyomást kellene gyakorolniuk a bányásztársaságokra, 
hogy teremtsenek biztonságos körülményeket, ne engedjék 
a gyerekmunkát, és fizessék tisztességesen a dolgozókat. A 
gyártókat erre nemzetközi szabályozás kényszeríthetné, aho-
gyan a gyémánt esetében történt. Az ENSZ, a gyémántipar 
képviselői és a kitermelő országok a Kimberley Egyezmény-

ben rögzítették, hogy felülvizsgálják a 
drágakövek származási helyét, és meg-
akadályozzák, hogy az eladott gyémán-
tokból fegyveres konfliktusokat pénzel-
jenek. Azóta a kereskedelem minden 
résztvevője köteles igazolni, hogy ter-
méke legálisan üzemeltetett bányákból 
és jogilag tiszta üzletből származik. Az 
egyezménynek köszönhetően a gyé-
mántpiacon sikerült mintegy 2-3%-ra 
csökkenteni a „véres gyémántok” 
arányát. Ilyen szabályozás nem való-
sul meg önmagától. Nélkülözhetetlen 
hozzá a sajtó által jól informált tudatos 
fogyasztók kritikus tömege, akik fel-
hívásaikkal, bojkottjaikkal, leveleikkel 
nyomást gyakorolnak a kereskedőkre. 
Felelős módon előállított termékekre 
van szükség, beleértve a gyártás és a 
kitermelés minden egyes fázisát. Csak 
így lehet elérni, hogy a „szabadságun-
kat” jelentő mobiltelefonok és egyéb 
elektronikai termékek mások számára 
ne nyomort, kiszolgáltatottságot vagy 
halált hozzanak. 

(Filmajánló: Véres gyémánt [Blood 
diamond], 2006-os amerikai film. Ren-
dezte: Edward Zwick, főszerepben: 
Leonardo di Caprio. Az Odeon video-
tékákból kölcsönözhető DVD-n. Bővebb 
ajánlónk a 62. oldalon olvasható)

A pokoli körülményekért felelősek 
az elektronikai termékeket előállító 
nagynevű cégek is, amelyek meg-
veszik az így termelt nyersanyagot.
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tö lt s ö n  e gy  ó r át 
k e d V e n c e i V e l !

Ugyanaz t  az  é letminőséget  kevesebb erőfor rás 
fe lhasználásával  és k isebb környezetszennyezéssel  is  e l 
lehet  érni .  A zenehal lgatás és a f i lmnézés például  már 
lemezek nélkül  is  megoldható.  A Magyarországról  e lérhető 
legál is  letöl tési  k ínálatot  vet tük szemügyre. 

online zenék , filmek legálisan

A fenntartható fogyasztás divatos elmé-
letei szerint egy környezeti szempontból 
fenntartható világban sokkal inkább a 
szolgáltatások, mintsem a termékek 
előállítása lesz a gazdaság motorja. A 
zene- és filmiparban például a cédék 
vagy DVD-k legyártása helyett egyre 
fontosabbak azok az online szolgálta-
tások, amelyek a kedvenc zenéket és 
filmeket közvetlenül elérhetővé teszik 
a rajongóknak. „Nincsenek pontos 
adatok, de tíz zeneszám letöltése fel-
tehetőleg kevesebb energiát használ 
el és olcsóbb is lehet, mint egy CD elő-
állítása. Ráadásul nyersanyagot sem 
használunk” – mutat rá Zilahy Gyula, a 
Budapesti Corvinus Egyetem Környe-
zetgazdaságtani és Technológiai Tan-
székének docense. Az ingyenes fájl-
csere azonban büntetendőnek számít, 
noha egyes mérések szerint az internet-
forgalom hatvan százalékát ez teszi ki. 
„A mostani helyzet a 22-es csapdájá-
ra hasonlít, aminek megoldásához 

schäffer 
Dániel  
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mindenképpen állami beavatkozásra van szükség” – mondja 
dr. Tóth Péter Benjámin, az Artisjus – Magyar Szerzői Jogvédő 
Iroda stratégiai és kommunikációs igazgatója. A fiatalok tö-
megesen használják a nem legális lehetőségeket, miközben 
nincsenek igazán olyan törvényes megoldások, ahová át 
lehetne csábítani őket. „Nincs legális piac, mivel nincs is rá 
kereslet. Ha úgy szüntetjük meg államilag a kalóz oldalakat, 
hogy még nincsenek törvényes lehetőségek, akkor nincs, 
ami ezt az űrt betöltse. A törvényes lehetőségek viszont nem 
tudnak megerősödni, amíg léteznek illegális letöltő oldalak” 
– mutat rá a helyzet fonákságára a kommunikációs igazgató. 
Az Artisjus szerint a kitörési pont az lehet, ha mindkét irányba 
egyszerre tesznek lépéseket; a törvénytelen fórumok hasz-
nálatát pedig elsősorban oktatással és nem a felhasználók 
büntetésével kellene visszaszorítani. 

k a l ó z o k  é s  n a g y á g y ú k

Emlékszik még valaki a Napsterre? Ez volt az első olyan oldal, 
amelynek köszönhetően több millióan kezdték használni a 
fájlcserét. A rengeteg per miatt a Napster bezárt, és sors-
társához, a Kazaa-hoz hasonlóan ma fizetős zeneboltként él 
tovább. Nyugaton az internetes zeneeladásból származó be-
vételek ugrásszerűen megnövekedtek, ám az itthon működő 
több száz úgynevezett fájlcserélő oldal nem valószínű, hogy 
a két legendás fájlcserélő példáját követi. Minden magára 
valamit adó zenekar elérhetővé tesz ingyenesen letölthető 
számokat a honlapján, ám a kalózokkal itthon lényegében 
csupán egy-két legális online zenebolt próbál versengeni. 
Plusz a távközlési nagyvállalatok. Előfizetéses rendszert igyek-
szik bevezetni itthon a Vodafone, a UPC és a T-Mobile is. A 

cégek zeneletöltős rendszereinek szép-
séghibája, hogy csak az adott vállalat 
előfizetői érhetik el a szolgáltatásokat. 
A UPC online zenei szolgáltatásával 
nyolcszáz másolásvédelemmel ellátott 
zeneszámot tölthetnek le az előfizetők. 
A cég a csomagban ezen felül ötven kor-
látlanul másolható számot is garantál, 
mivel az előző nyolcszázat csupán saját 
felhasználásra tölthetjük le. A Vodafone 
Zenetárral telefonra és számítógépre 
lehet letölteni korlátlan mennyiségű 
számot két hétre ezer forintért. Emellett 
minden hónapban az előfizetés mellé 
tíz szabadon másolható dal tölthető le 
ingyenesen. Egyéves hűségnyilatkozat 
aláírása és 2400 forint befizetése után 
a T-Mobile-nál is korlátlanul tölthetünk 
le számokat, hat hónap elteltével pedig 
száz darabot másolhatunk szabadon.

s z i n g a s z o n g

A Napsterhez és a Kazaa-hoz hasonló 
népszerű zeneáruházak nálunk egye-
lőre nem elérhetőek, sőt a Nyugaton 
egyre jobban felfutó előfizetéses spo-
tify.com oldalai is csak bizonyos or-
szágokban használhatók. Ugyanez a 
helyzet az Amazonnal is: a piacvezető 
webáruházban ugyan van lehetőség 

2400 forint befizetése után korlátlanul  
tölthetünk le számokat, hat  
hónap elteltével száz darabot  
másolhatunk szabadon.

MP3 letöltésére és megvásárlására, 
de nem Magyarországról. A Magyar 
Zenészszakszervezet az illegális le-
töltések visszaszorítására hozta létre a 
dalok.hu-t. A honlap olcsó és széles 
kínálattal próbálja a legális lehetőségek 
felé terelgetni az internetezőket. „Az ol-
dal a magyar zenészek kezdeményezé-
sére és igényei szerint épülő nonprofit 
internetes zenei portál, ahol letöltéssel 
lehet magyar zenét vásárolni, ingyene-
sen zenéket hallgatni, videoklipeket 
nézni és a zenészekről szóló informá-
ciókhoz jutni” – áll bemutatkozójukban. 
A kínálatban csak hazai termést talá-
lunk, de az árak valóban méltányosak. 
Egy számot általában egységesen 124 
forintért vehetünk meg, de kevésbé is-
mertet vagy régi slágereket akciósan, 
64 forintért is beszerezhetünk. Egy ré-
gebbi Amorf Ördögök lemezt 620 fo-
rintért vesztegetnek, viszont egy újabb 
kiadású Barabás Lőrinc Elektric vagy a 
Hajdú-Bihar megye neves nótafái album 
1250 forintot ér (ami általában szintén 
jellemző ár). Fizetésnél választhatjuk a 
mobil, a bankkártyás vagy az Abaqoos 
online megoldást. A mobilos vásárlás-
sal az a baj, hogy csak érvényes Te-
lenor vagy T-Mobile előfizetéssel vagy 
kártyával működik, a Vodafone ügyfelei 
nem férnek hozzá a szolgáltatáshoz. A 
vásárlás feltétele, hogy Telenor kártyás 
ügyfélként az univerzális, T-Mobile ügy-
fél esetében pedig az m-com egyenleg 
fel legyen töltve.  A dalok.hu angol válto-
zata a songs.hu, amelytől a magyar ze-
nék szélesebb körű külföldi terjesztését 
remélik. Az oldal kínálata elég vegyes: a 
mulatós zenétől az újabb megasztáros 
előadókig sok mindent találunk.

A konkurens songo.hu már sokkal 
inkább hasonlít egy igazi online zene-
boltra: jóval szélesebb kínálatot nyújt, 
és áraiban is nagyobb a szórás. A kíná-
latban lapozgathatunk a stílusok között 
(Christina Aguilerától a Ramonesig sok 
ezer album van fent), a letöltéshez re-
gisztrálni kell. Az egyik fő hátrány, hogy 
a számokat csak Windows Media Pla-
yerrel tudjuk lejátszani. A felhasználási 
jogot és a lemezek otthoni másolását 
úgy korlátozzák, hogy egy számot a ki-
adótól függően két-három számítógé-
pen lehet csak megnyitni és kettő–tíz fo
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cédé lemez készíthető belőle. Felugró 
ablak jelzi a felhasználónak, ha lejár egy 
zeneszám felhasználási joga. Fizetésnél 
itt is több lehetőség adódik, de bárme-
lyik mellett döntünk is, mindenképpen 
elveszik az internetes szolgáltatások két 
nagy előnye: az olcsóság és a gyorsa-
ság. Emelt díjas SMS-es vásárlásnál 
ugyanis az oldalon található listaárak-
nak körülbelül a dupláját fizethetjük. Ha 
viszont bankkártyával próbálkozunk, 
akkor a megvásárolt dalokat csupán 
az átutalás megérkezése után lehet le-
tölteni. A számokba belehallgathatunk 
ingyenesen, és ha egy dalba beleszere-
tünk, választhatjuk a villámvásárlást is, 
amellyel a kiválasztott számot rögtön 
le tudjuk tölteni regisztráció nélkül, egy 
emelt díjas SMS-ért cserébe. 

c s a k  n é z ü n k

A filmek letöltésével vagy online meg-
nézésével kicsit más a helyzet: számos 
oldal kínálja ingyenesen valamelyik, 
de inkább az utóbbi szolgáltatást. Az 
egyik legismertebb az indavideo, 

amely továbbra is működik, de az 
egész estés magyar filmek feltöltésé-
nek kezdeti dömpingje leállt. Ma már 
jóval kevesebb „új” alkotást lehet látni, 
azonban még így is érdemes cseme-
gézni a mozi-, kísérleti és dokumen-
tumfilmek között. Egy filmszakmában 
dolgozó forrásunk szerint jelenleg a 
hazai oldalak azt próbálják kikísérle-
tezni, hogy mi az, amiért hajlandóak fi-
zetni a felhasználók. Ameddig ugyanis 
az emberek ingyenesen is hozzá tud-
nak férni teljes filmekhez, addig egy 
hasonló vállalkozást nagyon nehéz 
fenntartani. Ezt igazolta a korábban 
nagy reménységnek számító filmklik 
is. Bár az oldal továbbra is működik, de 
vélhetően a kevés látogató miatt nem 
váltotta be a hozzá fűzött üzleti remé-
nyeket, és részben a Port.hu üzemelte-
tésében fog újjáéledni valamikor 2011 
elején. Addig is egy sok adatot kérő 
regisztrációt követően tudjuk használ-
ni a szolgáltatást. A kínálatban főleg 
művészfilmeket találunk, de akadnak 
népszerű mozik és persze dokumen-

A letölthető kínálatban főleg művészfilmeket 
találunk, de akadnak népszerű mozik és persze 
dokumentum-, illetve rövid- és amatőr filmek is.

tum-, illetve rövid- és amatőr filmek is. A Filmkliken nemcsak 
vásárolni, kölcsönözni is lehet: ekkor negyvennyolc óráig 
lehet a film a gépünkön. A határidő lejártával egy fájlvédelmi 
kód lehetetlenné teszi a filmnézést. A kölcsönzés ára mo-
zinként 750 forint, ha pedig meg akarjuk tartani a filmet, 
1590 forintot kérnek. A számlát kiegyenlíthetjük kártyával, 
mobillal, és fizetés előtt le tudjuk tesztelni azt is, hogy a 
gépünk lejátssza-e egyáltalán a filmet.

o n l i n e - f i l m - k u T y a

Az online filmnéző oldalak többsége úgynevezett streaming 
funkcióval működik, vagyis meg tudjuk nézni a filmeket on-
line, de nem tudjuk letölteni azokat a számítógépre. Ilyen a 
moovie. hu is, ahol prémium vagy ingyenes filmlista közül 
választhatunk. Az utóbbit a regisztrációt követően rögtön 
élvezhetjük, az egyedüli hátrány az, hogy ekkor csak egy 
percig futó reklámblokk megtekintése után juthatunk el 
magához a filmhez. Számos linknél azonban a film nagyon 
lassan indul, már ha elindul egyáltalán. Ha bosszantanak a 
reklámok, választhatjuk a prémium listát is, itt emelt díjas 
SMS ellenében tudjuk aktiválni fiókunkat. A tarifa nagyon 
alacsony: egy hónapra 150 forint, két hónapra 240. Az ol-
dalon az Avatartól a Mesék Mátyás királyrólig rengeteg fil-
met találunk. Az online filmnézés nevű oldalon 1722 film 
szerepel, és itt az online megtekintés és a letöltés közül 
választhatunk – teljesen ingyenesen. Ezekkel az oldalakkal 
van egy alapvető gond: néha sokáig töltenek le egy filmet, 
vagy a már megnyitott film szinte jelenetenként töltődik be, 
ami miatt élvezhetetlenné válik a mozizás. A filmkutya ki-
zárólag hirdetésekből él, éppen ezért a regisztrációnál egy 
kisebb kérdőívet kell kitölteni – ahol sem nevet, sem e-mail 
címet nem kérnek, viszont minden más tekintetben részletes 
adatokat kell beírnunk –, hogy be tudják lőni, kiknek milyen 
reklámok szórjanak. Mivel az oldal a reklámhelyek eladá-
sából szerzi bevételeit, a letöltés díjmentes. Egy program 
telepítése és a kérdőív kitöltése után már böngészhetünk 
és tölthetünk is. Bár a Filmkutya kínálata jóval kisebb, mint 
a MOOvie-é vagy más online filmnézős oldalé, a rendszer 
olajozottabban és sokkal biztosabban működik.     

 
a z  i l l e g á l i s  h a s z n á l a T  j o g i  k ö v e T k e z m é n y e i

Az elmúlt másfél évtizedben széles fogyasztói réteg számára 
vált megszokottá, hogy zenét, filmet bármikor ingyen tud ille-
gális forrásból beszerezni. „Ennek ellenére azt tapasztalom 
a környezetemben, hogy az emberek nem érzik jól magukat 
ebben a helyzetben. Érzik, hogy nem ez lenne a természetes, 
hanem jogszerű forrásokat, szolgáltatásokat kellene igénybe 
venniük. Ez reménnyel tölt el. De a változáshoz nagyon fontos 
lenne, hogy megerősödjenek a legális online szolgáltatások” 
– mondja az Artisjus stratégiai és kommunikációs igazgatója. 
A tisztán magáncélú letöltésekért egyébként nem üldözik a 
fogyasztót, a jog az engedély nélkül működő feltöltőt bünteti. 
Az Artisjus mindenesetre azt javasolja, hogy senki se merít-
sen illegális forrásból, és különösen ne töltse fel jogdíjfizetés 
nélkül mások dalait, filmjeit. 
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A d j  e gy  j el e t ! 
Amikor  a  technika ,  a  jó  szándék  
és a kreativ i tás  ta lá lkozik ,  sok ember  
é letét  s ikerülhet  megvál toz tatni . 

szenDrei 
veronika 

háTrányos hely zeTűekeT segíTő öTleTek , Találmányok

W i i h a b i l i T á c i ó

Valószínűleg a Nintendo Wii megalkotói 
álmukban sem gondolták, hogy pusz-
ta szórakoztatásra szánt termékük 
komoly gyógyászati fejlesztő, rehabili-
tációs eszközzé válik. (A Wii egy 2006-
ban piacra dobott videojáték, amelynek 
különlegessége, hogy a vezeték nélküli 
távirányítót kézben tartva a valós-virtu-
ális térben mindenféle mozgást végez-
hetünk, amit a képernyőn követhetünk. 
Lehet többek között bowlingozni, teni-
szezni, síelni, íjászkodni, bokszolni, gol-
fozni, de gördeszkázni is.) Néhány krea-
tív orvosnak és ápolónak köszönhetően 
azonban mégis ez lett a végeredmény. 
A Wiit az Egyesült Államokban több 
helyen sikeresen alkalmazzák az agy-
vérzésen vagy szélütésen (stroke-on) 
átesett betegek rehabilitációjában és a 
mozgászavarral járó Parkinson-kórban 
szenvedők életminőségének javítására. 
A játék során begyakorolt mozdulatok 
ugyanis segítik a koncentrációt, fejlesz-
tik a mozgáskoordinációt, így a betegek 
később könnyebben tudják elvégezni 
hétköznapi feladataikat. A Wii játékok 
megmozgatják az embereket, és segí-
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Amikor  a  technika ,  a  jó  szándék  
és a kreativ i tás  ta lá lkozik ,  sok ember  
é letét  s ikerülhet  megvál toz tatni . 

tenek visszanyerni az uralmat testük felett. Először a központi 
idegrendszer sérülése miatt mozgáskorlátozottá vált gyere-
kekkel próbálták ki a játékot – nagy sikerrel. A mozgásnak 
jótékony testi-lelki hatása van. A játékosok eddig elérhetet-
lennek hitt sport-, verseny- és győzelmi örömöket élhettek át. 
Az eljárást ma értelmi fogyatékkal élő és mozgáskorlátozott 

gyerekek fejlesztésében alkalmazzák, a terápia során folya-
matosan figyelik, segítik, irányítják őket. Létrejött a Virtuális 
Sport és Szabadidő Egyesület is, melynek célja, hogy minél 
több játékkonzol álljon a rászorulók rendelkezésére. Az idén 
másodjára megrendezett Wii-bajnokságon vak, értelmi fogya-
tékkal élő és mozgáskorlátozott gyerekek mérték össze tudá-
sukat, de a játékot akár ép emberekkel együtt is élvezhetik. 
A módszert a Pető Intézeten kívül több budapesti kórházban 
sikeresen alkalmazzák, és Kaposváron, illetve Szombathelyen 
is próbálkoznak vele. A Pető Intézet tárgyalásokat folytat a 
Nintendo forgalmazójával, akik szeretnék a következő mo-
dellek profiljába beépíteni a fejlesztés és a rehabilitáció terén 
szerzett tapasztalatokat. 

l é g b ő l  k a p o T T  i n T e r n e T

A 2008-ban útjára indult WiFi-falu program célja, hogy hát-
rányos helyzetű magyar kistelepülések lakóit wifiantennák 
segítségével közösségi internethez juttassa, és ezzel javítsa 
az esélyegyenlőséget, és segítse a munkakeresést. Az inter-
net az itt élők számára gyakorlatilag elérhetetlen, van, ahol 
még vezetékes víz sincs. A program az akkori Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium kétszázmillió forintos támogatásá-
val és a T-Com segítségével indult, és az északkelet-magyar-
országi régió elmaradott települései csatlakozhattak hozzá. 
A mélyszegénységben élő családoknak az önkormányzatok 
segítettek a háztartásonként harmincezer forintos belépési 
díj kifizetésében, amely magában foglalt egy használt, de 
felújított számítógépet – a kölcsönt a családok havi ötezer fo-
rintos részletekben téríthették meg. A szolgáltatás beindítása 
olyan falvakban volt létszükséglet, ahol csak néhány gép volt 
hozzáférhető mindenki számára, vagy esetleg egy sem. Pél-
dául a Cserehát és az ország egyik legszegényebb, kizárólag 
romák által lakott településén, Csenyétén az egyetlen számí-
tógép az egykori Informatikai és Hírközlési Minisztériumtól 
kapott kakaóbiztos óvodai PC volt. Az internet-hozzáférés 
nemcsak a gyerekek iskolai felzárkózását segíti, hanem a 
jellemzően munkanélküli felnőtt lakosság munkába állását 
is. Az önkormányzatok és a projekt aktivistái tanfolyamokon 
tanították az internet és a számítógép használatát, és felhívták 
a figyelmet a távmunka lehetőségeire. 2008 novemberére 
120 település lett „online”. A kimaradó falvak közül volt, ahol 

az önkormányzat vagy a pap nem nézte 
jó szemmel a kezdeményezést, de olyan 
is előfordult, hogy annyi pénz sem volt a 
közös kasszában, amennyi az indulás-
hoz kellett volna.

A kezdeményezés eredeti szándéka 
az volt, hogy az internet által segítse a 
munkakeresést. A kezdeti időszak után 
azonban Nyírő András, a projekt meg-
álmodója (az Internetto és az Index hír-
portál alapítója) egyre több problémával 
szembesült. Néhány faluban akadozott 
a szolgáltatás, és félreértésekre is fény 
derült. Nyírő szerint az elején tisztázták, 
hogy az év végégig biztosítják a szol-
gáltatást, mert a program célja, hogy a 
mélyszegénységből kikerülő családok 
maguk is képesek legyenek azt fenn-

tartani – a polgármesterek azonban er-
re másképp emlékeztek. Az alapítvány 
tartozásokat is felhalmozott, mert az ál-
lami támogatás kifutásával nem tudták 
finanszírozni költségeiket. A mentőövet 
2010 elején a Microsoft Unlimited Po-
tential (Korlátlan Lehetőségek) nevű pá-
lyázata jelentette: januárban az Internet 
Terjesztéséért Alapítvány és a Bács-Kis-
kun Megyei Civil Szolgáltató Központ 
ötvenezer dollárt nyert el, amihez szoft-
vercsomagokat is kapott, közel 12 ezer 
dollár értékben. (Az Unlimited Potential 
világszerte olyan kezdeményezéseket 
segít, amelyek az úgynevezett „digitá-
lis szakadék” csökkentését célozzák.) 
Februárban Hodász lett WiFi-falu; így az 
eddig csatlakozott százhúsz település 

A Wii-bajnokságon vak, értelmi  
fogyatékkal élő és mozgáskorláto-
zott gyerekek mérték össze  
tudásukat, de a játékot akár ép  
emberekkel együtt is élvezhetik.
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közel kétezer háztartása havi ezer forintért jut internethez. A 
nemes szándékú elképzelés jövőjéről egyelőre sajnos nem 
sokat tudni, reméljük, folytatódik.

j ó T é k o n y  s á v s z é l e s s é g

Vannak dolgok, amelyek 21. századi technika nélkül nem 
jöhetnének létre, ilyen például a Global Milonga. A nemzet-

közi szövetség tagjai olyan táncosok, 
tanárok, szervezők, zenészek, akik 
argentin tangóznak, és szeretnének 
tenni valamit bolygónkért. A 2010. 
december 11-i eseményen egyszer-
re tangózik a világ. „Az internetes 
kapcsolat segítségével ugyanarra a 

zenére táncolhatnak egyszerre több 
kontinensen, és láthatják egymást a 
résztvevők a helyszíneken felállított 
kivetítők segítségével” – magyarázta 
Julian Ingram, a Budapesten élő ame-
rikai tangó-DJ, a Global Milonga nem-
zetközi koordinátora. Az este során a 
világ minden tájáról befolyt összegek a 
Trees for the Future (Fák a Jövőért) ne-
vű szervezethez kerülnek, amely 1989 
óta a fenntartható erdőgazdálkodás 
előmozdításával próbál új esélyt te-
remteni a biológiailag degradálódott 
területek elszegényedett lakosai szá-
mára. 2009-ben csak a budapesti 
rendezvényen összegyűjtött adomá-
nyokból több mint hétezer facsemetét 
ültettek világszerte. 

G r ő G e r 

J ó z s e f n é , 

B u d a p e s t

Mostanában nem veszek 
semmit, mert minden szük-
séges eszközöm megvan. 
De tavaly vettem egy hűtőt, 
és az elsődleges szempon-
tok közt szerepelt a beren-
dezés fogyasztása.

M i c h e a l a 

a p o s t o l , 

r o m á n i a ,  j e l e n l e g 

B u d a p e s t

A budapesti lakásunk 
szerencsére minden szük-
séges háztartási eszköz-
zel rendelkezik, és mind 
energiatakarékosak. Biztos 
vagyok benne, hogy ha 
vennénk, mindenképpen 
fontos szempont lenne a 
vásárlásnál az adott eszköz 
fogyasztása, nagyon figye-
lek az ilyesmire.

K a t o n a  l a J o s , 

B a l a t o n l e l l e

Jelenleg nem tervezek 
semmilyen nagyobb elekt-
ronikus berendezést vásá-
rolni. Csak akkor ruházunk 
be ilyesmibe, ha tönkre-
megy otthon valamelyik. 
Vásárláskor elsősorban 
a minőséget veszem fi-
gyelembe, az élettartam 
a legfontosabb. Sajnos ez 
nem mindig jár együtt az 
energiatakarékossággal. 

V a r G e K  t a M á s , 

B u d a p e s t

Vásárláskor odafigyelek az 
elektronikus eszközök fo-
gyasztására. Eddig minden 
alkalommal, amikor ilyen 
berendezést vásároltunk, 
az egyik legfontosabb 
szempont az energiatakaré-
kosság volt. Emellett kizáró-
lag energiatakarékos izzót 
használok. 
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A globális tangóeste 
során befolyt adomá-
nyokból fákat ültetnek. 
A budapestiek tavaly 
7000 facsemetényit 
táncoltak össze. 
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léDerer sánDor 

A Greenpeace (GP) 2006-ban ké-
szítette első Zöld Elektronika című 
felmérését, hogy összehasonlítsa a 
szórakoztató elektronikát gyártó leg-
nagyobb cégek környezetpolitikáját. 
A szervezet kezdetben azt figyelte, 
hogy a gyártók mennyire szabadítják 
meg termékeiket a különféle mérgező 
alkotóelemektől, illetve mit tesznek az 
elhasznált berendezések visszavételé-

ért, újrahasznosításáért – mivel a teljes 
életciklus alatt felelősek azok sorsáért. 
A Greenpeace mára azt is számon 
tartja, hogy a vállalat hogyan lép fel a 
klímaváltozás ellen, és mennyire ügyel 
az energiahatékonyságra. A mérgező 
anyagokkal kapcsolatosan vizsgálják, 
hogy ki mennyire szorgalmas a szigorú 
környezetvédelmi szabályozások beve-
zetésében, hogyan nyilatkozik ennek 

szükségességéről, és mennyire buzgón 
lobbizik a törvényhozóknál a vonatkozó 
egyezmények, előírások szigorításáért. 
Értékelik továbbá, hogy száműzték-e 
a mérgező összetevőket a gyártási fo-
lyamatból, hogy még mindig készíte-
nek-e PVC-, illetve brómtartalmú tűzálló 
anyagokból készült árukat. A GP elvár-
ja, hogy a gyártók rendelkezzenek az 
egész világra érvényes elektronikai- 

k A p c s o l á s r A 
Vá r VA A Greenpeace ismét  közzétet te 

a  legnagyobb vál la latokat  ér tékelő Zöld 
Elek tronika  c ímű rangsorát .  Telefonból 
Nokiát ,  tévéből  Phi l ipset ,  számí tógépből 
HP - t  érdemes válasz tania azoknak,  akik 
csakis  zöld út törők től  vásárolnak.     

szórakoz aTó elekTronik ai cégek környezeTpoliTik ája 
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PVC-t, illetve időközben a brómtartalmú 
égésgátló anyagokat is nyugdíjba küld-
ték, plusz 2020-ig az üvegházhatású gá-
zok kibocsátásának harmincszázalékos 
csökkentését ígérik a fejlett ipari orszá-
gokban. A tetszetős összképre némi 
árnyékot vet, hogy a GP szerint a Nokia 
nem lobbizik elég aktívan a veszélyes 
anyagok ügyében uniós szinten. Ezzel 
együtt a mérgező anyagok kivonása a 
Nokia legfőbb erőssége az energiafel-
használás után. Gondok leginkább a 
hulladékkezelés területén akadnak – a 
GP kevesli az újrahasznosított műanya-
gok arányát a készülékekben.  

A Nokiát 6,9 ponttal a Sony Ericsson 
követi, amely egyre jobb a hulladék-
kezelésben, de az újrahasznosításban 
van még mit javítania. A Sony Ericsson 
a mérgezőanyag-csökkentés sztárja, 
ugyanis 2008 óta az új modelljeiben 
nem található antimon és berillium, sem 
ftalátok. A jó helyezéshez hozzájárult, 
hogy a világ minden táján található üze-
meiben a felhasznált energia harminc 
százalékát megújuló energiaforrásokból 
szerzik be. A bronzérmen – jócskán le-
maradva – a Philips és a HP osztozik. A 
Philips 2010 végéig szóló tervvel rendel-

kezik a mérgező vegyi anyagok kivoná-
sára, berilliumot és arzént már 2008 óta 
nem használnak a kijelzőkben és a kép-
ernyőkben. Nem halad viszont ilyen len-
dületesen a cég a hulladékkezelésben. 
Nem dicsekedhet sem a begyűjtési, 
sem az újrahasznosítási eredményei-
vel, mostanában nem is adnak pontos 
tájékoztatást az utóbbiról. Mindezt nem 
ellensúlyozza, hogy a Philips egyébként 
az energiahatékonyság és a klímabarát 
törekvések egyik éllovasa. A cég további 
erénye, hogy kiegyensúlyozott javulást 
mutat az utóbbi években.

A mezőny egyik üstököse a HP, 
amely a nyolcadik helyről ugrott a Phi-
lips mellé. Ez annak köszönhető, hogy 
olyan új termékeket dobott piacra, me-
lyek mentesek a PVC- és brómtartalmú 

égésgátló anyagoktól, és ígéretet tett 
arra, hogy termékeiből 2011 közepéig 
kivonja a berilliumot. Ezenfelül eleget 
kardoskodott a mérgező anyagokkal 
kapcsolatos törvényi szigorítás mellett, 
és ezen a téren házon belül is jól teljesít. 

k ö z é p m e z ő n y 

A versenyzők többsége a mezőny kö-
zepén tömörül. A korábbi visszaesés 
után ismét előretört a Samsung, amely-
nek egyre több károsanyag-mentes ter-
méke jelenik meg, és e téren a további 
tervei is meggyőzőek. Ennél is jobb 
helyezést kaphatna, ha e-hulladék-
visszagyűjtési programját nem csak a 
fejlett országokban működtetné, és ha 
jelentősen növelné a megújuló energiák 
felhasználását a gyártásban. Készülékei 
energiahatékonyságáért azonban már 
így is dicséretet kapott. 

Őt követi a Motorola, amely elhatároz-
ta, hogy 2010-től kivonja a PVC-t és a 
brómos égésátlókat a mobiltelefonok-
ból, de ezt nem minden termékénél 
tartja be (szemben, mondjuk, a Sony 
Ericssonnal és a Nokiával), ráadásul 
nem elég aktív a vonatkozó szabályo-
zások támogatásában. Fej fej mellett 

halad a céggel a Panasonic és a Sony 
is. A Panasonic viszonylagos jó helyét 
az energiahatékonyság terén mutatott 
eredményeinek köszönheti, és annak, 
hogy a használt készülékek vissza-
gyűjtését elkezdte kiterjeszteni a fej-
lődő országokra. Emellett egyre jobb 
eredményeket ér el a káros anyagok 
kivonásában. A Sony megrovásban 
részesült, mert csak a fejlettebb or-
szágokban üzemelteti az egyébként 
nagyon sikeres e-hulladékvisszagyűjtő 
programjait, dicséretet kapott viszont 
az üvegházgázok csökkentéséért tett 
erőfeszítéseiért, és jól halad a káros 
anyagok kivonásával is.

Az Apple és a Dell egyaránt 4,9 pontot 
ért el. Az Apple erőssége a káros anya-
gok kivonása: szinte egyik termékében 

hulladék-kezelési és -visszavételi szabályokkal, és tájékoztas-
sák vásárlóikat, miként válhatnak meg kíméletesen elektro-
nikai termékeiktől. Az átláthatóság érdekében a gyártóknak 
közölniük kellene, milyen arányban sikerült újrahasznosítani 
az e-hulladékot, és az új készülékek milyen mértékben tartal-
maznak újrahasznosított anyagokat. A klímaváltozás kapcsán 
a környezetvédők azt várják a cégektől, hogy szálljanak síkra 
az üvegházhatású gázok kibocsátásának globális csökkenté-
se mellett, és értékelik, ha valaki nyilvánosságra hozza saját 
kibocsátását. Azt is figyelik, milyen terveik vannak a megújuló 
energiaforrások hasznosítására a gyártás során, illetve azt, 
hogy a termékpaletta mekkora hányada felel meg a legújabb 
energiahatékonysági szabványoknak.

é l b o l y

Az idén októberben tizenhatodik alkalommal megjelent ösz-
szeállítás szerint ugyan javul az elektronikai ipar környezet-
tudatossága, de nem elég gyorsan. A GP egyik szakértője 
szerint a cégeknek jobban kellene támogatniuk a mérgező 
anyagokkal kapcsolatos jogszabály-módosításokat – ebben 
egyelőre csak a Sony Ericsson, a Dell és az Acer aktívak. A 
cégeket tízfokozatú skálán értékelték a honlapjukon fellelhető 
információk alapján. A rangsort továbbra is a Nokia vezeti 7,5 
ponttal. A mobiltelefon-gyártáshoz 2005 óta nem használnak 

Az elektronikai márkák
 környezeti rangsora

Összpontszám 
(legmagasabb elérhető

 pontszám: 10)

1. Nokia 7,5

2. Sony Ericsson 6,9

3. Philips 5,5

4. HP 5,5

5. Samsung 5,3

6. Motorola 5,1

7. Panasonic 5,1

8. Sony 5,1

9. Apple 4,9

10. Dell 4,9

11. Sharp 4,7

12. Acer 4,1

13. Fujitsu 3,9

14. LG Electronics 3,5

15. Lenovo 3,5

16. Toshiba 2,3

17. Microsoft 1,9

18. Nintendo 1,8

A Philips nem dicsekedhet begyűjtési  
és újrahasznosítási eredményeivel, viszont  
az energiahatékonyság és a klímabarát  
törekvések egyik éllovasa. 
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sem található PVC- vagy brómtartalmú 
égésgátló. Emellett még az európai 
károsanyag-szabályozás szigorításáért 
is lobbizik, de saját intézkedéseit meg-
lehetős homály fedi. Nem tudni, milyen 
elvárásokat támaszt beszállítói felé ezen 
a területen, és hogy mik a jövőre vonat-
kozó tervei. A Dell is lobbizik a szigorúbb 
EU-s szabályozásért, de saját terveit 
nem sikerült maradéktalanul végrehaj-
tania. Egyre több károsanyag-mentes 
terméket mutat be, de 2011-ig csak a 
számítástechnikai termékekre vállalta 

a teljes kivonást. Kiemelkedő viszont, 
hogy globális áramfelhasználásának 
negyedét megújuló energiaforrásokból 
biztosítja, és elkötelezett az üvegházha-
tású gázok kibocsátásának csökkenté-
se iránt. A középmezőny utolsó helyét 
elfoglaló Sharp készülékeinek energia-
hatékonysága javult, a vegyi anyagok ki-
vonására és az üvegházhatású gázokra 
vonatkozó tervei viszont zavarosak és 
egyre kevésbé nyilvánosak. 

l e m a r a D ó k

Hiába a káros vegyi anyagok kivonása 
melletti lobbi éllovasa a lemaradókat 

vezető Acer, az elektronikus hulladékok 
visszagyűjtésében, az újrahasznosított 
műanyagok és a megújuló energiák al-
kalmazásában mutatott gyenge teljesít-
ménye lehúzza a tizenkettedik helyre. 
Az őt követő Fujitsu főleg termékei ener-
giahatékonyságával büszkélkedhet. 
Támogatja az iparág klímabarát célki-
tűzéseit, és kötelezettségeket vállalt az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentésére is, sőt ezt független 
szervezetekkel ellenőrizteti. Kár, hogy 
még csak a kezdő lépéseket teszi az 

e-hulladékok kezelése és az újrahasz-
nosítás terén, és hogy csak Európában 
használ megújuló energiaforrásokat.

Drámai visszaesést produkált az LG 
és a Toshiba, főleg mert nem tartották 
magukat korábbi ígéreteikhez. Az LG 
gyenge pontja az energiahatékony-
ság, nem beszélve arról, hogy félreve-
zető adatokat közöltek az Amerikában 
és Ausztráliában piacra dobott ház-
tartási gépeik energiafelhasználásá-
ról. Korábbi terveivel szemben az LG 
ráadásul csak mobiltelefonjaiból von-
ta ki a káros anyagokat, a tévék, mo-
nitorok és számítógépek kapcsán ez 
még a jövő zenéje. Volt már harmadik 
is a jelenleg tizenhatodik helyen álló 
Toshiba. A cég nem tartotta a káros 
anyagok kivonására vonatkozó tervét, 
az üvegházgázokra vonatkozó be-
számolójánál pedig nem végeztetett 
független felülvizsgálatot. Ezt némileg 
enyhíti, hogy egyre több olyan termé-
ke kapható, amely mentes a PVC-s 
és brómos égésgátló anyagoktól, sőt 
számos igazoltan energiahatékony ter-
méke is van.

A Toshiba előtt a Lenovo található, 
amely a sereghajtók közül küzdi fel-
felé magát, és javulás látszik a cég 
energiapolitikájában. Célul tűzte ki az 
üvegházhatású gázok kibocsátásnak 
csökkentését, és tájékoztatást nyújt 
arról, hogy készülékei közül hánynak 
van energiahatékonysági minősítése. 

antimon: tulajdonságaiban az arzénhoz 

hasonlító félfém, melynek bizonyos ve-

gyületei rákkeltőek és károsíthatják az 

emberi örökítőanyagot.
Berillium: súlyosan rákkeltő fém, mely 

elsősorban a feldolgozás során, az anyag 

szálló porának kitett munkásoknál okoz 

tüdőbetegséget.

ftalátok: általában a műanyagok lágyí-

tására használják; rákkeltő anyagnak 

tartják, úgy vélik, megzavarhatja a hor-

monháztartást, roncsolhatja a vesét, és 

allergiát okozhat. 

Brómtartalmú égésgátlók: felhalmo-

zódhatnak a szervezetben, károsíthatják 

az idegrendszer és a hormonrendszer 

működését, jelenlétük növeli a rák kiala-

kulásának kockázatát.

f u T o T T a k  m é g

A sereghajtók közül a Nintendo 1,8 
ponttal végzett az utolsó helyen, a céget 
a Microsoft (1,9 pont) előzi meg. A Nin-
tendót a felhasznált káros vegyi anya-
gok csökkentése miatt ugyan dicsérték, 
de az e-hulladék iránti teljes közönye és 
a gyenge energiapolitikával párosuló ki-
bocsátásnövekedés miatt elkaszálták. 
Épphogy megelőzi őt a Microsoft. Az 
informatikai óriásnak pontot hoztak klí-
mabarát intézkedései és a korábbinál 
környezettudatosabb energiapolitikája 
– utóbbi viszont csak Európára igaz. A 
káros anyagok csökkentésében azon-
ban nem sokat tud felmutatni: tervei za-
varosak, ráadásul nem is tartja be őket.

Az elmúlt évek tendenciáiból az rajzo-
lódik ki, hogy a cégek többsége elindult 
a környezettudatosabb termelés felé, de 
egyelőre fontolva halad. A gyártók nem 
nagyon állnak ki a szigorúbb környezet-
védelmi szabályokért, és a Greenpeace 
szerint az elektronikai gyártók környeze-
ti teljesítményének legnagyobb gyenge-
sége ennek az előremutató magatartás-
nak a hiánya. Az elmúlt négy év során 
a legnagyobb előrelépés a mérgező 
anyagok felhasználásával kapcsolat-
ban figyelhető meg. A cégek egy része 
kivonta az ilyen összetevőket termékei-
ből, vagy legalább vállalást tett a jövőre 
nézve – Iza Kruszewska, a Greenpeace 
munkatársa szerint további javulásra is 
számíthatunk. 

Az elektronikai cégek környezeti tel-
jesítménye alapján kialakított képet ár-
nyalhatja, hogy mit tesznek a társadalmi 
felelősségvállalás területén. A környeze-
ti vállalásokban feltörekvő Apple háza 
tája emberi jogi botrányoktól hangos, 
ellenben a gyengén teljesítő Ninten-
do játékai sikeresen használhatók a 
mozgáskorlátozottak gyógyításában. 
(Lásd cikkeinket a 24. és a 12. oldalon 
– a szerk.) 

A legnagyobb előrelépés a mérgező anyagok 
felhasználásával kapcsolatos. A cégek  
egy része kivonta ezeket termékeiből, vagy  
legalább vállalást tett ez ügyben. 
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A m i t  t u d n i  A k A r s z 
A  s e t r ő l … A bol tban sok mindent 

e lmagyaráznak egy model l rő l , 
de hogy a termék környezeti 
szempontból  mennyire 
vál la lható,  abban lapunk segí t 
a  karácsonyi  vásár lás e lőt t .   

mobilTelefonok zölD TeszTje

Mobiltelefonja majdnem mindenkinek 
van, és sokan két-három évente újat 
vesznek. Mára a telefonálás mellett le-
het vele zenét hallgatni, fotózni és vide-
ót felvenni, illetve lejátszani; segíthet a 
helymeghatározásban, rákapcsolódha-
tunk az internetre, sőt már tévézhetünk 
is rajta. A hatalmas kínálatból nagyon 
sokan a telefon képességei, saját igé-
nyeik, pénztárcájuk és a divat szerint 
választanak; mi itt és most a növekvő 
számú környezettudatos fogyasztó 
szempontjai szerint tekintettük át a kí-
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nálatot. A három nagy mobilszolgáltató 
egy-egy saját márkás és nyolc másik 
márka tudásban eltérő készülékét vizs-
gáltuk ebből a szemszögből (összesen 
tizennégyet). Mindegyikük megvásárol-
ható valamelyik szolgáltatónál, de kár-
tyafüggetlen formában is elérhetőek. 
A telefonokat négy jellemzőjük alapján 
teszteltük. Vizsgáltuk a csomagolást, 
az energiafelhasználást, a készülék-
hez adott kiegészítőket, és figyelembe 
vettük az általuk kibocsátott sugárzást 
is. Tesztünkben olyan készülékeket is 

szemrevételeztünk, amelyet kifejezetten 
„zöld” mobilként kínálnak.

m e n n y i  h u l l a D é k k a l  j á r ? 

A csomagolás azon túl, hogy védi a 
telefont és a kiegészítőket, egyúttal 
marketingeszköz: nagy és minőségi 
anyagokba csomagolva a termék von-
zóbbá tehető. Természetesen mindez 
a használatbavételt követően azonnal a 
szemétben landol. Összehasonlítva a te-
lefonok térfogatát (befoglaló méreteiből, 
azaz az általa elfoglalt helyből kiindulva) 
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A m i t  t u d n i  A k A r s z 
A  s e t r ő l … kábelt használ, és ezzel együtt csök-

ken a későbbi elektronikai hulladék is. A 
Wildfire-t, a Sony Ericsson Xperia X8-at, 
a Pulse Minit, a Red Bull Mobile-t, az LG 
GT540 és POP GD510 modelljeit, vala-
mint az iPhone 4-et már ilyennel árulják, 
ezért ők plusz pontot kaptak. Az is fon-

tos, hogy a töltő bármilyen készülékhez 
használható legyen, azaz megfeleljen a 
legnépszerűbb szabványoknak. Így egy 
esetleges új telefon vásárlásával nem 
kell új töltőt is venni, és megint csak keve-
sebb lesz a hulladék. Tesztalanyaink kö-
zül csak az Apple és a Sony Ericsson  

a csomagolóanyag térfogatával, és ezt súlyozva a csomagoló 
anyag vastagságával igen jelentős eltéréseket tapasztaltunk. 
A telefonok csomagolása legalább hétszer akkora, mint ma-
ga a készülék (HTC Wildfire), de a legfényűzőbb darab közel 
ötvenszeres dobozban lakik (T-Mobile Pulse Mini). 

Újabban a töltők kábel helyett USB-aljzattal vannak fel-
szerelve. Ennek nyilvánvaló előnye, hogy a gyártó kevesebb 
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HTC
Wildfire A 

3333
89 900

MP3, rádió, kamera,  
érintőképernyő, GPS,  

adatkapcsolat: 2G, 3G, wi-fi
7 + szabvány szabvány n. a. van 32 2 0,75 7,4

Sony 
Ericsson

Xperia X8 
(E15i)

49 849
MP3, rádió, kamera,  
érintőképernyő, GPS,  

adatkapcsolat: 2G, 3G, wi-fi
20 + szabvány szabvány + van 16 2 0,84 6,7

Samsung
Galaxy 3 
i5800  

(Huawei)
59 990 

MP3, rádió, kamera,  
érintőképernyő, GPS,  

adatkapcsolat: 2G, 3G, wi-fi
10 - szabvány szabvány n. a. nincs 32 1 0,57 6,6

LG
GT540 

„optimus”
60 000

MP3, rádió, kamera,  
érintőképernyő, GPS,  

adatkapcsolat: 2G, 3G, wi-fi
8 + szabvány szabvány n. a. nincs 32 2 1,23 5,3

Nokia

X3-02 
Touch & 

Type  
(RM-639)

49 990
MP3, rádió, kamera,  

érintőképernyő, adatkapcsolat: 
2G, 3G, wi-fi

24 - szabvány szabvány + van 16 2 0,98 5,3

Nokia C5-00 39 990
MP3, rádió, kamera, GPS,  

adatkapcsolat: 2G, 3G
11 - szabvány szabvány + nincs 16 2 1,34 5,1

Telenor

Red Bull  
Mobile 

RBM2 (Hua-
wei U8230)

Csak szol-
gáltatónál 
kapható

MP3, rádió, kamera,  
érintőképernyő, GPS,  

adatkapcsolat: 2G, 3G, wi-fi
25 +

szabvá-
nyossá 
alakít-
ható

szabvány n. a. nincs 16 2 0,71 5,0

Samsung
Champ  

GT-C3300*
25 990 

MP3, rádió, kamera,  
érintőképernyő

13 - szabvány
-  

(szabvány)
n. a. nincs 8 - 0,67 4,7

Vodafone 547 i
Csak szol-
gáltatónál 
kapható

MP3, rádió, kamera,  
érintőképernyő

13 - egyedi szabvány n. a. nincs 4 - 0,65 4,3

Sony 
Ericsson

Elm (J10i2) 59 990
MP3, rádió, kamera, GPS, 

adatkapcsolat: 2G, 3G, wi-fi
12 - egyedi

-  
(egyedi)

+ van 8 - 1,24 3,7

LG POP GD510 28 000
MP3, rádió, kamera,  

érintőképernyő,  
adatkapcsolat: 2G, 3G

11 + egyedi szabvány n. a. nincs 8 - 1,29 3,1

Apple iPhone 4 232 900
MP3, kamera, érintőképernyő, 

GPS, adatkapcsolat:  
2G, 3G, wi-fi

19 + szabvány egyedi n. a. van 0 - 0,93 2,8

BlackBerry 9700 Bold 96 000
MP3, kamera, GPS,  

adatkapcsolat: 2G, 3G, wi-fi
21 - szabvány szabvány n. a. nincs 16 - 1,36 2,0

T-Mobile
Pulse Mini 
(Huawei 
U8110) 

Csak szol-
gáltatónál 
kapható

MP3, rádió, kamera,  
érintőképernyő,  

adatkapcsolat: 2G, 3G, wi-fi
49 + szabvány szabvány n. a. nincs 16 - 1,05 0,6

*Eredetileg Alcatel 708 One Touch Mini. A tesztben a több elért pontszám  nagyobb környezetbarátságot jelent. n. a.= nem jelölik a csomagoláson 
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Elm ragaszkodik saját, más gyártó termékeihez nem illeszt-
hető csatlakozóhoz – ezt nem díjaztuk.

A legtöbb telefonhoz jár headset, aminél szintén fontos 
a szabványosítás. Minél inkább megegyezőek a headsetek 
csatlakozásai, annál többfajta készülékhez használhatók, 
így telefonváltáskor nem szükséges új beszerzése. A vizs-
gált headsetek többségének csatlakozása a legelterjedtebb 
szabványhoz igazodik. Az ettől eltérő megoldásokért – a Sony 
Ericsson saját, az LG POP GD510, a Vodafone 547i pedig 
mikroUSB csatlakozású headsetet ad a telefonhoz – nem 
adtunk pontot az értékelésnél. 

m e n n y i  e n e r g i á T  f o g y a s z T ?

Minden telefonhoz jár töltő is. Környezeti szempontból az 
érdekes, hogy miként viselkedik az eszköz, ha az akkut már 
feltöltötte, ugyanis az áramfogyasztás nem áll le, ha elértük 
a teljes feltöltöttséget. Cseppet sem mindegy tehát, hogy az 
üzemen kívüli állapotban mennyit fogyaszt. A legcélszerűbb 
az lenne, ha a töltő ekkor automatikusan kikapcsolna, de 
ezt egyelőre egyik tartozék sem tudja. Ahhoz pedig, hogy a 
kellő időben kihúzzuk a konnektorból, nagyon résen kellene 
lennünk. Néhány telefon külön fény- vagy hangjelzéssel figyel-
meztet, de jellemzően a töltés befejezése után még jó ideig 
áram alatt marad a töltő. A vizsgált modellek közül négynek – a 
két Sonynak és a két Nokiának – takarékos akkutöltője van. 
Az Energy Star energiahatékonysági minősítése szerint ezek 
mind ötcsillagosak, azaz a legjobbak a saját kategóriájukban. 
A töltők készenléti állapotú energiafelhasználása kevesebb, 
mint az átlagos töltők készenléti állapotban felhasznált ener-
giájának tizede. 

Szerettük volna értékelni a megújuló energiák használatát 
is, de sajnos nem találtunk ilyen készülékeket a kínálatban. 
Egyedül az LG POP GD510-es mobilhoz lehet napelemes 
hátlapot vásárolni, ez azonban nehézkesen tölt. A felhaszná-
lói beszámolók szerint leginkább arra jó, hogy végszükség 
esetén még tíz percre feltöltse a telefont. 

Az energiafelhasználást jelentősen befolyásoló alkatrész a 
kijelző, ugyanis a készülékek használata közben ez fogyasztja 
a legtöbb energiát. Jó hír, hogy mára fényerejük a különböző 
fényviszonyokhoz igazítható. A képernyőn megjelenő (külö-
nösen az internetes) oldalak élvezhetősége nagyban függ a 
külső fényviszonyoktól: világosabb környezetben világosabb, 
erősebb fényű kijelzőre kell váltani, míg sötétebb környezet-
ben gyengébb fény is elég. Ezzel mi magunk nem szívesen 
bíbelődünk, az automatikus fényerő-szabályozó viszont gon-
dosan követi a fényviszonyokat, így az energiafelhasználás is 
kedvezőbben alakul. A HTC Wildfire, a Sony Ericsson Elm és 
Xperia, a Nokia X3-02 Touch & Type és az iPhone tud már ilyet. 

Manapság a sokfunkciós telefon lehetőségeit kihasználó 
fogyasztók gyakran tapasztalják, hogy nem elég három-négy 
naponta tölteni, hanem a nap végén lemerül a telefonjuk. Ez 
ellen úgy védekezhetünk, hogy mindig azonnal kikapcsol-
juk azokat az alkalmazásokat – GPS, wi-fi, 3G, Bluetooth –, 
amelyeket épp nem használunk, mert a háttérben hevesen 
fogyasztják az akku energiáját.

e l D o b h a T ó  v a g y  m e g T a r T h a T ó ?

Ha nem tudjuk bővíteni a telefonok 
memóriáját, egy idő után kénytelenek 
leszünk újat venni, főleg miután egy-
re több adatot tárolnak a telefonok. 
Ez azonban nem minden készüléknél 
megoldható. Az iPhone termékek ugyan 
hatalmas (16, illetve 32 gigás) beépített 
memóriával kerülnek forgalomba, de itt 
semmilyen bővítési lehetőségünk sincs. 
A legkörnyezettudatosabb megoldás az 
lenne, ha mindig pont annyi (akár keve-
sebb, mint 32 giga) memóriát kellene 
megvásárolni, mint amennyi szükséges, 
viszont ha bővíteni kell, akkor legyen rá 
lehetőség. 

m e n n y i T  s u g á r o z ? 

A mobiltelefonok elterjedésének kezde-
te óta vitatott, hogy a készülék sugározta 
rádiófrekvenciás energia káros-e vagy 
sem a felhasználó egészségére. Az em-
ber teste által felfogott rádiófrekvenciás 
energia mértékének meghatározására 
szolgál az SAR- (fajlagos elnyelt teljesít-
mény) érték. Európában a 10 gramm 
emberi szövetre vonatkozó SAR-határér-
ték 2,0 watt kilogrammonként. Még nem 
zárultak le azok a nemzetközi kutatások, 
amelyek a sugárzás ártalmasságának 
mértékét hivatottak megállapítani, de az 
biztos, hogy minél alacsonyabb egy tele-
fon SAR-értéke, annál kisebb az egész-

ségi kockázat. A tesztben a fülhöz tar-
tott készülék SAR-értékeit hasonlítottuk 
össze. Mindegyik készüléknél 1,4 watt 
alatti kilogrammonkénti SAR-értéket 
mértek; a legjobban a Samsung Gala-
xy szerepelt 0,57-os mutatóval.

é r T é k e l é s

Az értékelés a termék csomagolásán 
közölt információk, valamint a gyártók-
tól és a készülékeket forgalmazó társa-
ságoktól kapott adatok alapján történt. 
A kiinduló pontszám hat volt, ehhez 
adtunk hozzá vagy ebből vontunk le 
pontokat az alábbiak szerint. A maga-
sabb pontszám jobb eredményt jelöl. 
Fő szempontjaink a következők voltak:
hulladék: Nagy csomagolás, sok hulla-
dék. A készülék és a csomagolás térfo-
gatának arányának tizedét vontuk le az 
induló pontból. A T-Mobile Pulse Minije 
elvérzett ezen a szemponton, a legkeve-
sebbet a HTC Wildfire-től kellett levonni. 
Fél-fél ponttal jutalmaztuk, ha a gyártók 
egyszerűsítették a tartozékokat, azaz 
kábel nélküli töltőt és a legelterjedtebb 
szabványnak megfelelő vagy szabvány-
méretre alakítható csatlakozású adatká-
belt, illetve headsetet adtak. A tesztben 
akkor is értékeltük az adatkábelek típu-
sát, ha a telefonhoz nem adtak ugyan 
ilyet, de a külön vásárolható kiegészítő 
szabványméretű volt. Ezeket az eseteket 
zárójeles megjegyzés jelzi.
energia: A telefonok egész életútját vé-
gigkíséri a töltés, ezért egy ponttal jutal-
maztuk, ha energiatakarékos töltővel jár 
a telefon. A készülék energiafelhaszná-
lásának csökkentését segítő automata 
fényerő-szabályozós kijelzőért fél pont 
pluszt lehetett gyűjteni. 
bővíthetőség: Egy-egy pontot kaptak 
azok a telefonok, amelyeknek memóri-
ája bővíthető, és ha rendelkeznek külső 
memóriával. Ezenfelül a bővíthetőségi 
határ századrészének megfelelő pontot 
kaptak. Például a 32 gigabájttal bővíthető 
Samsung Galaxynak 1 + 0,32 pont járt. 
sugárzás: A mobiltelefonok egyik leg-
komolyabb egészségre gyakorolt hatá-
sa a sugárzás, ezért erre a szempontra 
nagy figyelmet fordítottunk az értéke-
léskor. A telefonok SAR-ban megadott 
sugárzási értékének háromszorosát 
vontuk le a tesztalanyoktól. 



h At p r ó b A 
Tesz tünkben környezetbarát  szórakoz tató - 
e lek tronikai ,  ház tar tási  és spor tk iegészí tőket  tet tünk 
próbára .  A jó l  bevál t  megoldások tól  a  használhatat lan 
termékekig sok mindent  ta lá lunk a k ínálatban. 

a legújabb ökoküT yükeT TeszTelTük 

Egyre többen vágnak bele háztartá-
suk környezettudatos átalakításába, 
az ökodivat legelszántabb hívei pedig 
a kisebb eszközöket, kiegészítőket is 
szívesen cserélik napelemmel vagy 
dinamóval működő változatokra. A 

csalódás a termékek minőségében 
azonban könnyen eltéríthet az öko-
életmód-váltás régóta tervezgetett 
útjáról. Szerkesztőségünk tagjai és 
önkéntesei a hazai és külföldi boltok 
kínálatában található legnépszerűbb 

termékeket tesztelték, hogy maguk bizonyosodjanak meg 
róla, mely termékeket érdemes beszerezni. Az értékelés 
az iskolában szokásos módon, egytől ötig történt.

Tesztünk tanulságaként ismét megállapíthatjuk: sokszor 
az a legkörnyezetbarátabb, ha meg sem vásárolunk bizonyos 
termékeket. 
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f o g y a s z T á s m é r ő  

( e n e r g y  l o g g e r  3 5 0 0 ,  4 0 0 0 )

Első tesztalanyunk egy áramfogyasz-
tás-mérő volt, amely megmutatja a ké-
szülékek áramfogyasztását, és költséget 
is lehet vele számolni, sőt visszamenőleg 
összesít, előrejelzést ad, az adatokat pe-
dig számítógépünkre is feltölthetjük. 

Edina és Kristóf, a GreenDependent 
Egyesület munkatársai elhatározták, 
hogy felülvizsgálják energiatakarékos 
életmódjukat. Arra is kíváncsiak voltak, 
hogy nyugodt szívvel ajánlhatják-e a 
mérőt az egyesületük „Klímabarát ház-
tartások” programjában részt vevőknek. 
„Több gép fogyasztását is megmértük. 
Meglepődtünk, hogy a húszéves rádiós 
magnónk fogyasztása magasabb, mint 
mélyhűtős hűtőnké – ami ugyan A++ kate-
góriás, és jóval fiatalabb, de jóval nagyobb 
is! A régi rádió akkor is fogyasztott, amikor 
teljesen ki volt kapcsolva. Azóta használat 
után kihúzzuk a konnektorból” – osztotta 
meg a tapasztalataikat Edina. A készülék 
beprogramozása azonban elszántságot 
és időt igényel, különösen, hogy nem jár 
magyar nyelvű leírás hozzá. „Akik nem 
szeretnék programozni a fogyasztás-
mérőt és tárolni az adatokat, azoknak az 
egyszerűbb és olcsóbb mérőket ajánljuk” 
– teszik hozzá. A Tudatos Vásárló pedig 
arra biztatja olvasóit, hogy másokkal ösz-
szefogva vásárolják meg a mérőt, hiszen 
nem mindennap kell áramot mérni.
értékelés: 4, a magyar nyelvű hasz-
nálati utasítás hiánya miatt. beszer-
zési hely: fotexnet. ár: 12 990 forint 
(egyszerűbbek 5-6000 forinttól).

f é n y -  é s  m o z g á s é r z é k e l ő 

é g ő f o g l a l a T 

Edináék kipróbálták a fény- és mozgás-
érzékelő égőfoglalatot is. Ezt az égők-
höz hasonlóan kell becsavarni, majd 
ebbe kell betekerni a hagyományos 
vagy az energiatakarékos égőt. Tehát 
tulajdonképpen a hagyományos fog-
lalat és az égő között szabályozza az 
utóbbi működését. Programozható, 
hogy milyen fényerősségnél kapcsol-
jon be, és mennyi ideig maradjon égve 
a felkapcsolódás után. Tesztelőink a 
fürdőszobában és a vécében vetették 
be a terméket. „Többször is állítanunk 
kellett, hogy mennyi ideig maradjon ég-
ve felkapcsolódás után, mivel a WC-n 
üldögélők viszonylagos mozdulatlansá-
ga miatt kikapcsolt” – oszt meg egy fon-
tos részletet a tesztcsapat. A foglalattal 
beállítható az égő fényerőssége is. „A 
használat során rájöttünk, hogy nem kell 
minden tevékenységhez egyforma vilá-
gosság. Például félhomályban is nagy-
szerűen lehet zuhanyozni” – mesélik. 
Edina és Kristóf olyan háztartásokba 
ajánlja a foglalatot, ahol gyakran elfelejtik 
lekapcsolni maguk után a villanyt, vagy 
kisgyerekes családoknak, ahol a gyere-
kek nem érik el a kapcsolót. Olyanok, 
akik elve odafigyelnek és takarékoskod-
nak a villannyal, valószínűleg nem sokat 
takarítanak meg ezzel a megoldással, 
ellenben iskoláknak, kamrákban vagy 
raktárakban hasznos lehet. 
értékelés: 4, a magyar leírás hiánya 
miatt. beszerzési hely: zöld zug. 
ár: 4700 forint. 

k u r b l i s  v i l l a n y b o r o T v a  

( p i r a n h a )

Tesztcsapatunk legelégedettebb tagja 
Zsolt volt, aki a kurblis villanyborotvát 
próbálta ki. A borotván két vágófej mű-
ködik, és a kurbli tekerésével jut ener-
giához. „Pontosan annyit tud, mint bár-
melyik villanyborotva. Ellátta a feladatát, 
semmilyen kellemetlen élményem nem 
volt vele. Az akkumulátora elég jónak 
tűnik, az első feltekeréskor keletkezett 
energia a harmadik borotválkozáskor 
még mindig tartott – számolt be ta-
pasztalatairól tesztelőnk. – A kezelése 
egyszerű és teljesen magától értetődő, 
még használati utasítás sem kell hozzá.” 
Bár valószínűleg még mindig a cserél-
hető pengés hagyományos borotva a 
legkörnyezetbarátabb megoldás, a 
villanyborotvát használóknak nyugodt 
szívvel ajánljuk ezt a terméket.
értékelés: 5. beszerzési hely: zöld 
zug. ár: 7990 forint.
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n a p e l e m e s  h e l y z e T j e l z ő  

b o k a l á m p a 

Kata sokat biciklizik a városban, és 
a ködös, sötétebb ősz végi és téli na-
pokon még fontosabb a láthatóság. 
Ehhez jól jöhet a tépőzáras pánttal a 
karra vagy bokára erősíthető, napelem-
mel működő villogós lámpa. „Kezdeti 
lelkesedésem gyorsan lelohadt, amint 
kiderült, hogy a kütyü leginkább csak 
erős napfénynél tölthető. A nap lámpá-
val is kiváltható, de így sokkal több időt 
vesz igénybe a töltés, és már nem any-
nyira környezetbarát az egész. Mivel a 
téli időszakban a lakásomba nem süt 
be a nap, megpróbálkoztam a lámpa-
fénnyel. Kétszer is. 3-4 órai töltés után 
lelkesen tettem fel a bokámra a villogót, 
de kábé 5-10 másodpercig működött. 
Feladtam.” További probléma a készü-
lékkel, hogy kicsit vastagabb bokára 
vagy pufibb kabátra nem könnyű fel-
csatolni, és azt sem könnyű értelmezni, 
hogy a gombok különböző állásai mit 
jelentenek. A használati utasítás ábrái 
alapján nehéz eligazodni, mert nem 
hasonlítanak a készülékre. Úgy tűnik, 
egyelőre érdemesebb a sima fényvisz-
szaverőknél maradni. 
értékelés: 2 alá. beszerzési hely: 
zöldpolc. ár: 4490 forint. 

D i n a m ó s  m p 3 - l e j á T s z ó  

( v e r i o  p o W e r p l u s )

A kurblival másodpercenkénti három 
fordulattal egy perc alatt húszpercnyi 
lejátszáshoz szükséges energiát lehet 
az akkumulátorba tekerni, de tölthető 
számítógépről vagy hálózatról is. Telje-
sen feltöltve négy óra hosszat hallgat-
ható egyhuzamban. Az extrákhoz tar-
tozik egy LED-es lámpa és hogy más 
hordozható eszközök akkumulátorára 
is rásegíthetünk (pl. mobiltelefonra). A 
lejátszó memóriája 1 gigabájtos. 

Gergő munkanapokon sokat utazik, 
és közben szívesen hallgat zenét vagy 
nyelvleckét, ezért ő tesztelte a lejátszót. 
„Az első probléma, hogy nincs kijelzője, 
így nem látom, mit hallgatok, és a fájlokat 
nevük alapján ábécésorrendben játssza 
le. A másik, hogy minden egyes bekap-
csoláskor a sor elejére ugrik. Az első hiá-
nyosság bocsánatos, hisz így egy csomó 
alkatrész és energia is megspórolható. A 
másik miatt viszont egy véletlen kikap-
csolás után perceket töltöttem az utolsó 
tétel megtalálásával. A hangerőszabály-
zó és a léptető gombja ugyanaz, ami 
tovább fokozza a kellemetlenségeket. 
A harmadik fő hiba, hogy nem lehet elő-
re- vagy visszatekerni a számok közben, 
ami nehezíti a nyelvleckék hallgatását 
– elégedetlenkedett Gergő. – Ehhez ké-
pest semmiség, hogy LED-es kijelzői és 
a fülhallgatója elég gyenge minőségűek” 
– zárta értékelését tesztelőnk. 
értékelés: 3. beszerzési hely: ethi-
cal superstore. ár: 39,95 font (kb. 
13 000 forint). 

n a p e l e m e s  

T é v é - T á v i r á n y í T ó 

Nagy reményeket fűztünk a minden 
készülékhez használható távirányító-
hoz. Szeretnénk kevesebb veszélyes 
hulladéknak minősülő elemet hasz-
nálni, de a kényelmes tévézésről nem 
szívesen mondanánk le. Sajnos azon-
ban tesztünk citromdíját érdemelné 
ez a termék. A megfelelő töltési idő 
ellenére Zsuzsának semmilyen élet-
jelet nem sikerült kicsiholni a tévéjéből 
a távirányító segítségével, többszöri 
nekifutás után feladta. Zsófi már be 
tudta kapcsolni vele a tévét, csatornát 
választania azonban nem sikerült. „Az 
előfizetések miatt a csatornákat egy 
dekóderen kell kiválasztani, amihez 
külön távirányító tartozik, és azt nem 
tudta helyettesíteni a napelemes. Az-
az mégsem univerzális a távirányító. A 
tájékoztatóban nem írták, hogy dekó- 
deres tévékhez nem használható.” 
Nem adtuk fel, de sajnos a harma-
dik kísérlet sem sikerült. Egy kétéves 
Samsung LCD tévéhez használtuk, 
amelyhez kifejezetten ajánlják. Bár 
a távirányító fel volt töltve, villogtak 
rajta a megfelelő gombok, még be-
kapcsolni sem sikerült vele a tévét. 
Türelmetlenségünket fokozta, hogy a 
magyar nyelvű tájékoztató ábrái sem a 
készülékre, sem az angol verzióra nem 
hasonlítottak, és megfogalmazásai ke-
véssé voltak követhetőek. Maradunk 
az újratölthető elemeknél. 
értékelés: 1. beszerzési hely: zöld-
polc. ár: 2190 forint. 
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k i c s i t  k u k A c o s
Az Apple - nek sz inte val lásos ra jongótábora van: 
sokan egy tapodtat  sem mozdulnak imádot t  
Macjük nélkül ,  mások a bol t  e lőt t  é jszakáznak  
a  legújabb iPhone - ér t .  Eközben az ór iásvál la latot 
sok kr i t ika ér i  környezet-  és versenypol i t iká ja ,  i l le t ve 
távol - kelet i  gyárainak munkakörülményei  miat t . 

a z apple óriáscég és a z eTik a  

A brit Mail on Sunday munkatársai 2006-ban ellátogattak a 
Foxconn Hongkong melletti üzemébe, ahol többek között az 
Apple iPod Nanója is készül, és megdöbbenéssel számoltak 
be az ott tapasztaltakról. A kétszázezer embert foglalkoztató 
gyárat a munkások napokig el sem hagyják, hiszen egy ré-
szük ott lakik. Ezek a dolgozók a műszak végén a gyár terü-
letén található munkásszállások százágyas termeiben térnek 
nyugovóra, látogatókat pedig nem fogadhatnak. A lap által 
idézett egyik munkás szerint az üzemben katonás fegyelem 
uralkodik, az emberek jelentős része egész nap egy helyben 
állva robotol akár tizenöt órát is; ezután is csak a vezető enge-
délyével hagyhatja el a gyártósort. Az akkori huszonhét fontos 
(mai árfolyamon 8500 Ft) havi bér még ebben az iparágban 
is kevésnek számított.

A cikkre reagálva az Apple vizsgálatot indított és hangsú-
lyozta, hogy a cég nem tűri a beszállítókra vonatkozó etikai 
szabályzat megsértését. Utóbbi ugyanis tiltja az embertelen 
bánásmódot, a gyerekmunkát, a kirívóan alacsony béreket 
és a heti hatvan óra feletti munkavégzést. Az Apple a jövőre 
nézve rendszeres ellenőrzéseket ígért, a kedélyek pedig le-
csillapodtak. Újabb botrány akkor tört ki, amikor kiderült, hogy 
a Foxconn (a cég egyébként a világ legnagyobb elektronikai 
bérgyártója, amely a Dellnek, a HP-nek, a Sonynak és a Micro-
softnak is dolgozik – a szerk.) kínai gyártelepein 2009 nyarától 
egy év alatt tizenkét munkás követett el öngyilkosságot, az 
esetekről beszámoló híradások szerint a sokak által vitatott 
munkakörülmények miatt. Steve Jobs Apple-vezér aggodal-
mát fejezte ki az ügy kapcsán, de óva intett az elhamarkodott 
következtetésektől. A brit Independent egyik írása szerint az 
Apple 2010-es beszállítói jelentése komoly problémákat tárt 
fel. Kiderül, hogy a céggel szerződésben álló gyárak több 
mint fele nem tartja be a munkaidőre vonatkozó előírásokat, 
mintegy negyven százalékuk megszegi a balesetvédelmi 
szabályzatot, és közel egyharmaduk nem tartja be az Apple 
veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseit. A cikkből azt 
is megtudhatjuk, hogy a Foxconn sencseni gyárában alig száz 
forint az órabér, ami ötven százalékkal kevesebb, mint a kínai 
átlag. A kínai Apple-beszállítók idén júniustól mindenesetre 

sorra béremeléseket jelentettek be, és 
az év végére újabb jelentős fizetéskiegé-
szítéseket ígértek. 

A cég környezetpolitikáját először a 
Greenpeace piszkálta meg még 2003-
ban, amikor az Apple-nél használt mér-
gező vegyi anyagokról érdeklődött. A 
környezetvédők később megállapítot-
ták, hogy a cég a gyártási folyamatok 
során PVC- és brómtartalmú égésgát-
ló anyagokat épít a termékeibe. Ezek 
e-hulladékként mérgezik a környezetet 
és azokat, akik (általában fejlődő orszá-
gokban) szétbontják a roncs készülé-
keket. A Greenpeace ezért több ízben 
megkereste a vállalat képviselőit, hogy 
változtassanak a cég környezetpolitiká-
ján. Az eredménytelen megbeszélése-
ket követően az Apple a Greenpeace 
2006-ban publikált zöldelektronika-fel-
mérésén 10-ből mindössze 2,7 pontot 
gyűjtött, és a sereghajtók közé került. A 
környezetvédők bírálatai szerint az imi-

dzsére kényes és a technológiai fejlesz-
tésekben élen járó Apple nem enged-
hetné meg magának, hogy korszerűtlen 
környezetpolitikát folytasson. 2009-ben 
végül a vállalat számos mérgező anya-
got száműzött a termelési folyamatok-
ból, és globálisan is vállalta elhasznált 
termékeinek visszavételét, újrafeldol-
gozását. Ezzel felzárkózott a zöldebb 

gyártók közé, bár még mindig a Nokia és 
Sony mögött kullog. (A legfrissebb zöld 
rangsort lásd a 15. oldalon – a szerk.)

Az elmúlt években az Apple-t ver-
senyjogi bírálatok is érték, noha az EU 
versenyjogi biztosa épp a közelmúltban 
szüntette be a céggel szemben tavasz-
szal indult vizsgálatokat, mivel úgy ta-
lálta, hogy a vállalat üzletpolitikájában 
időközben kedvező változások történ-
tek. Az Apple-t azzal vádolták, hogy 
korlátozza a külső fejlesztőket, hogy 
Apple-alapú szoftvereket gyártsanak, 
illetve nehezíti, hogy a vásárlói a vásárlás 
helyszínétől eltérő EU-s országokban is 
érvényesíteni tudják az elvileg globális 
garanciát. Floridai jogászok pedig azt 
sérelmezték, hogy az iTunes zeneáru-
házból kizárólag iPod típusú hordozha-
tó lejátszókra lehet zenét vásárolni, és 
ezzel számos másfajta készülék tulajdo-
nosa kiszorul a világ egyik legnagyobb 
zeneáruházából. Ezekre a problémákra 

a fejlett országok jogrendszerei képe-
sek megfelelő válaszokat adni, a beszál-
lítóknál tapasztalt munka- és emberi jogi 
problémák azonban még hosszú éve-
kig komoly gondot jelenthetnek. Főleg 
azért, mert az Apple fanatikus vásárlói-
nak többségét sajnos nem különöseb-
ben izgatja, hogy milyen körülmények 
között készülnek kedvenc cuccaik. 

A beszállítók több mint fele nem tartja be  
a munkaidő-előírásokat, mintegy negyven szá-
zalékuk megszegi a balesetvédelmi szabályokat.
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Mikor  kel l  belépni  a  kar r ier  f ront ján zaj ló  öldöklő 
küzdelembe? A születést  követően mennyi  ideig szabad 
adaptálódni  a  minket  körülvevő v i lághoz,  és mikor  jön el 
a  pi l lanat ,  amikor  a  méla szemlélődés ,  az  önfeledt  je lenlét 
már  luxus ,  ami  a  későbbi  e lőmenetel  során csúnyán 
v isszaüt  majd? Meddig maradhat  k ívül  egy csecsemő 
a s ikerér t  fo ly tatot t  verseny mezőnyén? A Helen Doron 
nyelv iskola válasza:  három hónapos kor ig.

a helen Doron nyelviskola reklámja

Az az első három hónap legyen elég a 
gyerekkorból! Legyen elég a maciból 
meg a tütű-autóból, itt az ideje, hogy 
előkerüljön a mobiltelefon és a Financial 
Times! Itt az ideje megdolgozni a felnőtt-
kori sikerekért! Tanulja meg az a gyerek, 
hogy három hónapnál hosszabb sza-
badság nem vár rá az életben soha! A 
munkaerőpiac nem babaszoba! Rossz 
elképzelni, amint Attila felnőttkorában 

majd szemrehányást tesz a szülőknek 
azért a havi félmillió forintos mínuszért, 
amit a csecsemőkori fejtágítás hiánya 
miatt könyvelhet el.

Hogyan lehet megóvni a szülőket és 
gyermekeiket ettől? A Helen Doron-
nál mindent elkövetnek ennek érde-
kében. Fognak egy kétéves gyereket, 
adnak rá egy inget meg egy nyakken-
dőt, ölébe egy angol nyelvű napilapot, 

puzsér róberT  
Attila annyira aggódik 
az Airbus műszaki 
megbízhatósága miatt, 
és annyira fontos  
telefonokat intéz  
ez ügyben, hogy a bili  
helyett a bugyiba ürít.

ü z l e t i  c é l ú  
m e g r o n tá s
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kezébe szilikontokos iPhone-t, aztán 
ráültetik egy bilire, de a bugyit rajta 
hagyják. A helyzet világos: Attila any-
nyira aggódik az Airbus műszaki meg-
bízhatósága miatt, és annyira fontos 
telefonokat intéz ez ügyben, hogy a 
bili helyett a bugyiba ürít.

Attila az a nemzetközi bróker, akire 
a tőle megkövetelt karrierképet már 
kétéves korában rákényszerítették. 
Úgy gondolom, nem véletlen, hogy 
Attila nem tanár vagy orvos, nem tűz-
oltó vagy sportoló. Attila spekuláns. 
Attila nem termel és nem művel, At-
tila jegyez és elad. Attila könyörte-
len, gyors reagálású, a szükséges 
információknak mindig a birtokába 
jut. Több éves versenyelőnye van a 
kortársaival szemben. Amikor ők az 
Ablak-Zsiráfot bújták, Attila Dale Car-
negie Sikerkalauzát tanulmányozta 
angolul. Akkor dőlt el, ki lesz a főnök, 
és ki a beosztott. 

Ráadásul a nyelviskola nem csekély 
kedvezménnyel kecsegteti remény-
beli ügyfeleit. A Helen Doron kétezer 
forint árengedményt kínál mindazok-
nak, akik hajlandóak utódjuk gyer-
mekkorát akár már a bölcsőtől kez-
dődően megnyomorítani. Azoknak, 
akik készek a világból még mit sem 
értő kisbabájukat a pénzért és presz-

Egy három hónapos  
csecsemőnek már nincs mindig 
ökölben a keze. Ekkortájt tanulja 
meg, hogyan kell a fejét egyik  
oldalról a másikra fordítani.

tízsért zajló eszeveszett hajszába ke-
mény kézzel benevezni. Azoknak, akik 
úgy érzik, ha ők annak idején kaptak 
volna pár év versenyelőnyt, most nem 
itt tartanának.

Tekintsük át röviden, hogy fejlő-
déstanilag mire képes egy három 
hónapos gyerek, akit a Helen Doron 
angolul akar tanítani: Már nincs min-
dig ökölben a keze. Ekkortájt tanulja 
meg, hogyan kell a fejét egyik oldalról 
a másikra fordítani. Már tudja a sze-
mével követni a mozgó tárgyakat, a 
színek közül azonban csak a kéket, 
a zöldet és a pirosat látja tisztán, a 
pasztellárnyalatok még elmosódnak 
a szeme előtt. Milyen fokú kapzsiság 
kell ahhoz, hogy úgy tegyen valaki, 
mintha ezeket a csecsemőket ango-
lul tanítaná?!

A nyelvtanárszakma ráadásul nem-
zetközileg (angol nyelven) ért egyet 
abban, hogy amit iskolai körülmények 
között (vagyis nem idegen nyelvű szü-
lő vagy bébiszitter állandó jelenlété-
ben) egy hatéves gyerek egy év alatt 
tanul meg, azt tízévesen egy hónap 
alatt képes elsajátítani. A pszichológu-
sok körében pedig legalább ekkora a 
konszenzus az ügyben, hogy a beis-
kolázási kort megelőző oktatás helyre-
hozhatatlan érzelmi károkat okoz, és 

súlyosan rombolja a későbbi kreativitást. Az idegen nyelvű 
gyermekdalok játékos elsajátítása persze lehetséges már 
kiskorban is, az az állítás azonban, hogy ezek ismerete 
jottányival is közelebb hozná a gyermeket ahhoz, hogy 
sikeres nemzetközi bróker legyen, szemérmetlen hazug-
ság. Egy átlagos hatévesekből álló osztály heti két angol-
órával körülbelül három hónap alatt hozza be Nagy Attila 
nemzetközi bróker Helen Doron nyelviskolában szerzett 
versenyelőnyét.

A csecsemőkor és a kisgyermekkor természetes állapo-
ta a nyugalom, a biztonság, a zavartalan szemlélődés és az 
önfeledt játék. A szülők nem mindig és nem kellőképpen 
vannak tisztában ezzel. Gyermeküknek természetesen 
jobb életet akarnak, mint a sajátjuk, így könnyen meg-
győzhetőek arról, hogy az ehhez szükséges képességek 
felhalmozását nem lehet elég korán kezdeni. Hajtja őket a 
szeretet, szorongatja a féltés, és korlátolja a tudatlanság. A 
nyelviskolát propagáló marketingeseknek azonban nincs 
mentségük. Akik egy kétéves gyerek eredendő méltóságát 
olyan durván és ízléstelenül sértik meg, továbbá szülők 
tömegeit olyan kártékony, hazug és nem mellesleg költ-
séges illúziókba rángatják, mint a Helen Doron nyelviskola 
hirdetői, nos, azok megérdemelték volna, hogy kétévesen 
Financial Timest olvastassanak velük. 

    www.tudatosvasarlo.hu/magazin/megrendeles  www.tve.hu/rendeles 

Tudatos Vásárlók Könyve 
2850 forint  

(TVE támogató tagoknak: 2280 forint)

Szatyrok 1200 forint/darab  
(TVE támogató tagoknak: 1000 forint)

Az éves előfizetés díja 1840 forint 
(négy szám)

Ha 2010. december 20-ig  ajándék előfizetést  rendelsz, kártyát küldünk, mellyel elegánsan  nyújtHatod át ezt  a remek ajándékot.

Tudatos Vásárló-előfizetés ajándékba is!
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elekTronik ai hullaDékbonTó TarnaboDon

A z  e l s ő  f ű s z á l

hevesi flóra  

„ Ide még a pap is  máshonnan jár!”  – nevet  fe l  egy 
helybél i ,  és  ezzel  nagy jából  minden el  is  mondatot t 
Tarnabodról .  Ám öt  éve egy k is  e lek tronikai  bontóüzem 
ny í l t  ebben a hétszáz le lkes hevesi  fa luban,  és vele  
ta lán egy pic i  remény is  megcsi l lant:  van k iú t . 

Tarnabod poros utcáin fel-alá porosz-
kálva alig találjuk meg az üzemet. Fel-
vonul előttünk viszont a magyar vidék 
problémáinak szinte teljes kelléktára: 
munkanélküliség, elöregedő lakosság, 
lassú enyészet a társadalom peremén. 
Végül egy hatalmas zöld fémkaput tár 
szélesre előttünk egy mosolygós férfi. 
Tarjányi József, az üzem vezetője rög-
tön elnézést is kér, amiért az udvaron 
kicsit rendetlenség van. Pedig mi csak 
válogatott és takaros, csoportokba ren-

dezett hulladékot látunk, na meg szép 
zöld gyepet az udvar szélén. Lucerna 
az, mondja Tarjányi, nemrég vetették 
el. Az üzemi terület minden sarkát pró-
bálják hasznosítani.

Tarnabodra a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat hozta el az új időszámítást, 
amikor 2005-ben itt indította el az úgyne-
vezett „Befogadó falu” nevű programját. 
Az ötlet egyszerű volt: hal helyett adjunk 
hálót a hajléktalanoknak, azaz ellátás he-
lyett kapjanak házat egy kis faluban és 

esélyt az újrakezdésre. Elsősorban olyan 
családokat kerestek, akiknek voltak vi-
déki gyökereik, vagy nyitottak voltak 
arra, hogy háztáji gazdálkodásba kezd-
jenek. Az is fontos szempont volt, hogy 
a szétszóródott családtagokból lehet-e 
még igazi családot kovácsolni, hiszen 
sokszor három különböző helyről kellett 
őket „összeszedni”. Volt olyan, ahol a férfi 
az utcán lakott, a felesége női szállón, a 
gyerekek pedig otthonban. Végül egy 
tucat családnak vásároltak házakat.

Évi 20 tonnányi elektronikus hulladék lehetővé teszi egy munkahely megtartását vagy új létesítését 
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De a máltaiak nemcsak saját istápoltjaikat akarják segí-
teni, a cél egész Tarnabod megmentése. „Próbáljuk ennek 
a langyos vízben éldegélő vagy inkább haldokló falunak az 
életét felpezsdíteni” – foglalja össze Tarjányi József tevékeny-
ségük lényegét. Első lépésként közösségépítésbe kezdtek: 
a régi lerobbant kocsmából játszóházat varázsoltak, ahol a 
gyerekek meleg ebédet és uzsonnát is kapnak – sokuknak 
ez nem jut otthon –, zenei programokat szerveztek nekik, a 
nagyobbak kedvéért pedig számítógépeket vásároltak. De 
a lelkek fejlesztése mit sem ér, ha nincs munka, márpedig 
a téesz 1990-es megszűnése óta itt egyetlen új munkahely 
sem létesült. Ingázni ugyan lehetne, de naponta összesen 
három busz jár erre, és azok sem illeszkednek semmilyen 
munkarendhez – mondja Tarjányi. 

ü z e m  a  f a l u  s z é l é n

Az üzem ötlete mégis szinte véletlenül jött, amikor néhány 
éve megkapták a falu egyik legszebb, de teljesen leromlott 
kúriáját, hogy óvodát csináljanak belőle. (Ami egyébként igen 
jól sikerült: az utcán sétálva már messziről szembetűnik a 
szépen felújított épület és az ablakokra pingált gyerekdeko-
rációk bájos hangulata – bármelyik oviszépségversenyben 
megállná a helyét.) Ám a kúriához járt még egy épület, és 
azzal is kellett valamit kezdeni.

Az egykori marhaistállóra ma már rá sem lehet ismerni. 
Egyszerű, de feltűnően rendezett üzembe vezet be Tarjá-
nyi. „Bármi, amit a konnektorba lehet dugni, az számunkra 
hasznos alapanyag” – mondja, és valóban, van itt minden: 
a rengeteg monitor meg számítógép mellett újraélesztő be-
rendezés, mobiltelefon, pénzkiadó automata, inkubátor. „De 
a minap kaptunk egy több mint százéves telefonközpontot 
is! Na, ezt azért inkább megmentjük.”

Most épp van elég bontanivaló, de alaposan meg kell érte 
harcolni. „Ez a torta már rég fel van szeletelve a nagy cégek 
közt, nekünk a morzsákra kell ugranunk” – meséli az elekt-
ronikai bontók piacáról. Az elektronikai hulladékot ezért néha 
úgy kell összevadászni. Ugyan bárkit szívesen fogadnak, 
aki itt akarja leadni a kidobásra szánt háztartási eszközeit, 

de az igazi üzlet nekik az, ha meg tud-
ják csípni például egy iroda komplett 
felszámolását. 

A ma Befogadás Nonprofit Kft. néven 
működő céget ugyan a Máltai Szeretet-
szolgálat hozta létre, de attól teljesen 
függetlenül működik. A különbség egy 
sima kft. és e között pusztán annyi, hogy 
a megtermelt nyereséget sosem veszik 
ki, hanem visszaforgatják a helyi közös-
ségbe. „A máltaiak segítségére persze 
bármikor számíthatnánk, de nekünk 
önállóan kell megélnünk, a piacon kell 
boldogulnunk” – mondja Tarjányi, és 
rögtön meg is mutatja legújabb büszke-
ségüket, egy présgépet. „A válság, mint 
mindenkit, minket is utolért. Ilyenkor 
még az elsődleges nyersanyagok sem 
fogynak, nemhogy a másodlagosak! De 
úgy döntöttünk, előremenekülünk, és 
megvettük ezt a gépet, hogy még az 
utolsó morzsa kis műanyagot is tudjuk 
hasznosítani.” 

m u n k á s  h é T k ö z n a p o k

Az egyszemélyes pultok mögött köz-
ben nagyban folyik a kalapálás, csava-
rozás. „Persze hiába szeretnénk egy 
kalapáccsal mindent szétverni, ennél 
azért picit bonyolultabb a szétszedés. 
De legalább változatos a munka” – 
mondja. „Ezt soha nem lehet meg-
unni” – bólogat Elek Jánosné. Nyolc 
általánossal régebben neki csak nap-
szám jutott, az meg olyan, mint a ku-
tya vacsorája: vagy van, vagy nincs. 
Most négy és fél éve, tehát a kezdetek 
óta itt dolgoznak a férjével együtt. A 
két minimálbérből, ha nehezen is, de 
minden hónapban kijönnek, és na-
gyon megbecsülik, hogy van munka 
– a meghirdetett harminc álláshelyre 
százhúszan jelentkeztek. A felvételinél 
már nem számított, hogy ki jött a Befo-
gadó programmal, és ki helyi, mindenki 
egyenlő eséllyel indult, és a körülbelül 
nyolcvan százalékos roma lakosság-
hoz képest végül a dolgozók aránya 
is elég hasonlóan alakult. A mérnök 
végzettségű Tarjányinak szintén nem 
volt könnyű dolga, ő Gyöngyösről érke-
zett főnöknek, azóta is onnan ingázik. 
Végül befogadták, és a szinte teljesen 
képzetlen embereket hamar betanította 
az elektronikai bontásra. 

„Volt, aki mégse bírta” – mondja Elek-
né. Az elmúlt években a kezdő csapatból 
ugyanis jó páran elmentek. Olyanok pél-
dául, akik életükben először dolgoztak 
nyolcórás műszakban, és nem tudták 
megszokni a szabályokat. „Volt, aki ma-
gától belátta, hogy ez neki nem megy, 
és visszament segélyre. Volt, akinél meg 
nekem kellett belátnom, hogy ez nem 
működik. De szerencsére a dolgozók 
többsége bevált – mondja Tarjányi, és 
hozzáteszi, azért neki is alkalmazkodnia 
kellett a helyzethez. – Rájöttem, hogy 
nem lehet egyből a mélyvízbe dobni 
őket, hiszen legtöbbjüknek nagyon kicsi 
a monotóniatűrése. Ezért úgy oldottam 
meg a munkaidőt, hogy picit több szü-
net van, de picit tovább is dolgozunk. Így 
óránként kimehetnek az üzem elé egy 
cigire, vagy csak sétálni egyet. Van egy 
szociális munkásunk is, mert a lelküket is 
próbáljuk ápolni. Van, akinek például ab-
ban kell segítség, hogyan kell beosztani 
a fizetést – közülük sokan a Befogadó 
falu programmal érkezett családok.”

Az üzemnek lett egy nem várt hatása 
is. „Igenis szemléletformáló, hogy a fa-
luban látják, hogy ami másnak szemét, 
az nekünk értékes alapanyag” – állítja 
Tarjányi, még ha a környezetvédelmi 
tudatosság egyelőre csak addig fejlő-
dött, hogy páran elkezdték behordani 
a műanyag palackokat otthonról az 
üzembe. Ha csak néhány fűszál is nőtt 
itt az elmúlt években, legalább már van 
mibe kapaszkodni. Az új ovi, a napközi, 
na meg az üzem harminc munkahelye 
nyomán talán lehet hinni, hogy serken 
itt még új élet egyszer. 

Tarjányi József üzemvezető

befogadás nonprofit kft.

Telefon: (06 36) 497 311

E-mail:  e-bonto@maltai.hu

Cím: 3369 Tarnabod, Gazdakör u. 20/A.fo
tó
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k ampány a mélTányos és zölD elekTronik ai TermékekérT

r A b s zo lg A s o r s 
Már t izenötezren csatlakoz tak ahhoz a nemzetközi 
mozgalomhoz,  amely  az  e lek tronikai  iparban dolgozók 
sanyarú munkakörülményeinek jav í tásáér t  és az ágazat 
zöldí téséér t  indul t .  A gyár tók kezdik  beismerni  fe le lősségüket, 
de a szer vezők szer int  még messze a vár t  fordulat . 

Köztudott, hogy kedvenc ruhadarab-
jainkat nagy valószínűséggel éhbérért 
foglalkoztatott munkások varrták a 
Távol-Keleten, de azt már kevesebben 
tudják, hogy divatos laptop- vagy mobil-
csodáink előállításáért sokan az egész-
ségükkel, sőt akár az életükkel fizetnek 
a világ kevésbé szerencsés felén. 

2007-ben több nemzetközi szervezet 
kampányt indított a harmadik világban 
az elektronikai ipar beszállítóinál tapasz-
talt embertelen munkakörülmények fel-

fogas 
kriszTina

számolásáért. Magyarország a Tudatos 
Vásárlók Egyesülete révén 2010-ben 
kapcsolódott a makeITfair elnevezésű 
akcióhoz. „Rájöttünk, hogy a hírhed-
ten rossz munkakörülményeiről ismert 
textilfeldolgozó ipar mellett a márkás 
elektronikai termékeket gyártó fejlődő 
országokbeli munkások is nyomorú-
ságos helyzetben vannak” – avat be a 
kampány indulásának részleteibe Irene 
Schipper, a holland főszervező, a SO-
MO Stichting Onderzoek Multinationale  

Ondernemingen, Multinacionális Cé-
gek Kutatásának Központja) vezető 
kutatója. A számítástechnikai és szó-
rakoztató elektronika (angol rövidítés-
sel: IT) esetében ráadásul a munkások 
mérgező kémiai anyagokkal dolgoz-
nak, sokszor védőfelszerelés nélkül. 
„Sokkoló volt megismerni az áldoza-
tok történeteit, különösen hogy az em-
berek fejében az elektronikai iparhoz 
egy tiszta, steril kép kötődik. Kiderült, 
hogy a munkáltatói és környezetvédel-
mi visszaélések leginkább az alacsony 
végzettséget igénylő, munkaigényes 
tevékenységeknél fordulnak elő” – ma-
gyarázza Irene Schipper. Ezeket egyelő-
re főleg Indiában, Kínában, Thaiföldön, 
a Fülöp-szigeteken, Malajziában, Indo-
néziában és Mexikóban végeztetik, de 
a gyártók már az ennél is alacsonyabb 
munkabérért foglalkoztató Kambodzsa 
és Vietnam felé kacsingatnak. 

A holland kutató számára megdöb-
bentő volt, hogy az olyan világszínvo-
nalú és jól csengő márkanevű cégek, 
mint a Philips, a HP, a Dell vagy az Apple 

egészen a közelmúltig nem tettek je-
lentős erőfeszítéseket a mun-
kakörülmények javítására a 
beszállítói láncukban. Annak 

ellenére nem foglalkoztak a kér-
déssel, hogy valószínűleg tisztá-

ban voltak az uralkodó állapotokkal, 
és hogy követendő példaként már 

előttük voltak a ruházati iparban elért 
eredmények. A kilencvenes évek végé-
re ugyanis az addig hasonlóan rossz il
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feltételek között dolgoztató nagyobb ruházati és sportmárkák 
elismerték felelősségüket a beszállítói láncban foglalkoztatot-
tak munkakörülményeiért, és nekifogtak a helyzet javításának. 
Az etikai és méltányossági szempontok figyelembevételé-
hez persze elengedhetetlen volt a nemzetközi kampányok 
nyomásgyakorlása. 

j o g T a l a n s á g ,  e g é s z s é g k á r o s í T á s  

é s  m e g f é l e m l í T é s  a  j é g h e g y  c s ú c s á n

Ezt a nyomásgyakorló szerepet kívánja betölteni a makeIT-
fair kampány, amely felelős magatartást szeretne látni az 
elektronikai ipar legnagyobb márkái részéről, és jelentős 
javulást a három legsúlyosabb területen. Az egyik az érdek-
képviseletek, a szakszervezetek nyomorúságos helyzete. A 
BYD Electronics, a Nokia beszállítója például idén november-
ben tömegesen bontott szerződést indiai dolgozóival, miután 
azok a munkakörülmények javítását és a szakszervezetek 
elismerését követelték. Félezer munkásnak pedig felaján-
lották, hogy egy bocsánatkérő levél aláírásáért „cserébe” 
nem rúgják ki őket. Szintén Indiában a több nagy cégnek is 
beszállító Foxconn több száz sztrájkoló dolgozóját tartóztatta 
le a rendőrség, közülük tizenketten októberben szabadultak, 
két hét börtön után. 

Az elektronikai szektor másik aggasztó területe a mun-
kakörből fakadó egészségkárosodás és a nem megfelelő 
munkabiztonság. Az idén novemberben hatalmas botrányt 
kavart egy huszonkét éves nő halála az indiai Nokia-gyárban, 
ahol munkagépjavítás közben egy alkatrész rácsapódott a 
fejére és a nyakára. A Samsung dél-koreai gyárában pedig a 
dolgozók petícióban kérték munkakörülményeik javítását a 
vezetéstől, miután az utóbbi években több tucat dolgozónál, 
főleg fiatal nőknél diagnosztizáltak vérrákot, valószínűleg a 
gyárban használt mérgező anyagok miatt. 

Az IT-cégek etikátlan viselkedésének legsötétebb oldala 
a lelki terror alkalmazása. A Foxconn-nál történt öngyilkos-

ságok okán került napvilágra, hogy a 
legnagyobb beszállítók agresszív, sok 
esetben megalázó, szinte katonai mód-
szerekkel szabályozzák a dolgozók min-
den tevékenységét, beleértve a magán-
életüket is.

Mindez valószínűleg csak a jéghegy 
csúcsa. A makeITfair kampány elektro-
nikus képeslapokkal, aláírásgyűjtéssel, 

nyílt levelekkel igyekszik elérni, hogy a 
vállalatok legalább ismerjék el felelős-
ségüket az ügyben, és dolgozzanak 
ki körültekintőbb szabályozást. Irene 
Schipper szerint sajnos a felelősség 
beismerése egyelőre az egyetlen ered-
mény. Jóllehet néhány vállalat figyelmét 
sikerült ráirányítani az iparág etikai kér-
déseire, és több cégnél már szigorították 
is valamelyest a biztonsági, környezetvé-
delmi előírásokat, a munkakörülmények 
érdemben szinte sehol sem változtak az 
elmúlt években. A kutató hangsúlyozza, 
hogy ezeket az eredményeket is meg 
kell becsülni. A kampány indulásakor 
ugyanis még azt is tagadták a cégek, 
hogy közük lenne ahhoz, milyen körül-
mények között bányásszák beszállítóik a 
mobiltelefonokhoz szükséges koltánt a 
Kongói Demokratikus Köztársaságban.

m é l T á n y o s  é s  z ö l D  m o b i l T  

k é r n e k  a  f o g y a s z T ó k

A makeITfair eddig tizenötezer fogyasz-
tót mozgósított, akik elektronikus levél-
ben vagy kampányképeslapok küldésé-
vel kérték a gyártókat méltányos és zöld 
mobiltelefonok gyártására. Az egyik leg-
nagyobb elektronikai óriás, a Motorola 
máris vállalta, hogy a dolgozói bérek 
meghatározásánál a jövőben figyelem-
be veszi, hogy mennyi az adott ország-
ban a létminimum összege. A legtöbb 
„méltányos és zöld mobiltelefont” kérő 
képeslap címzettje, a Nokia is hasonló 
lépéseket kíván tenni.

A magyarországi címzettek közül a 
Telenor nyilatkozott a Tudatos Vásárló-
nak. Kadlok Nelli, a vállalati kommuni-
kációért felelős munkatársuk elmondta, 

hogy a vállalat a piacképesség mellett 
fontosnak tartja a környezetvédelmi és 
méltányossági elveket és az ezzel kap-
csolatos vásárlói visszajelzéseket. Itthon 
a környezetbarát kínálatért tudnak tenni. 
A Telenor már korábban is értékesített 
környezetbarát készülékeket, bár úgy 
tapasztalták, egyelőre nincs rájuk töme-
ges igény. „Ennek ellenére a jövőben is 

szeretnénk árulni a környezetbarát mo-
bilokat, visszajelzést adva ezzel a gyár-
tóknak is, hogy ezekre a készülékekre 
igenis szükség van a piacon” – számolt 
be a Telenor munkatársa, amelynek 
szolgáltatásait ma mintegy 3,6 millióan 
használják országszerte.

Úgy tűnik, hogy az elektronikai szek-
tor etikusabbá tételéért indított mozga-
lomhoz csatlakozó civileket összeköti a 
fogyasztói tudatosság újfajta közösség-
teremtő ereje. „Egyénenként kell tanúsá-
got tennünk arról, hogy az elméleteink 
vagy elméleti törekvéseink mögött igazi, 
hús-vér emberek állnak” – fogalmazta 
meg, miért csatlakozott a mozgalomhoz 
az egyik magyar résztvevő, aki szemé-
lyesen jelezte etikai elvárásait telefon-
szolgáltatójának. A makeITfair kampány 
hatékony része lehet egy világszintű 
társadalmi összefogásnak, amelynek 
eredményeképp mindenki kezében 
olyan zöld mobil csörög, amelyhez nem 
tapad távoli munkások vére-verejtéke. 

még több makeitfair:

www.makeitfair.org

www.tudatosvasarlo.hu/makeitfair

Ismerjék el felelősségüket a termékeik előállítá-
sánál alkalmazott nyomorúságos munkakörül-
ményekért, és dolgozzanak ki szabályozást.



32  

pilisi klímabaráT üzleTek mozgalma

A Pest  megyei  k isváros bol t ja i  egyszerű, 
de hatásos eszközökkel  v ív ják a maguk 
zöld for radalmát.  A vásár lókat  a  nehéz 
gazdasági  hely zetben még nem sikerül t 
lá zba hozni ,  de a legf iatalabb generáció 
bevonása mel let t  ez  már csak idő 
kérdése.  És közben el indul t  a  határokon 
átnyúló együt tműködés is . 

bán DáviD

Amikor néhány éve Hadas Jánosné kéz-
hez vette a tizenkétezer lakosú kisváros 
éves hulladékgazdálkodási jelentését, 
megdöbbenve látta, hogy a szemét 
hatvan százalékát a csomagolóanyagok 
adják. A korábban óvónőként dolgozó 
környezetvédő és a Pilisi Klímabarát Kör 
többi tagjának ez adta az ötletet, hogy 
összefogják azokat az üzleteket, ame-
lyeknek fontos a környezet védelme. A 

Klímabarát Üzletek mozgalmához azok 
a boltok csatlakozhatnak, amelyek hu-
szonegy elvárásból legalább tíz szaba-
don választható és egy kötelező elemet 
teljesítenek. Alapkövetelmény, hogy a 
használt műanyag csomagolóanyagot 
fokozatosan papírra, de legalábbis le-
bomló műanyagra cseréljék. Ehhez 
a szervezők megnyertek egy helyi és 
egy távolabbi beszállítót, de reményeik 

szerint a csomagolóanyagok hamaro-
san már Pilisen készülnek. A választha-
tó feltételek között szerepel a szelektív 
hulladékgyűjtés, a hazai és a régióban 
előállított termékek előnyben részesíté-
se, a környezet szépítése, kerékpártároló 
létesítése, biotermékek forgalmazása, ta-
karékos vagy megújuló energiaforrások 
használata és az autóhasználat csökken-
tése legalább az alkalmazottak körében.

A  fenntArthAtóság 
á b éc éj e 
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Tavaly januártól decemberig tizennégy üzletnek ítélték 
oda a Klímabarát címet, ez a szám mostanra megduplá-
zódott; és ma már inkább a környezetért aggódó bolttulaj-
donosok keresik őket, hogy csatlakozni szeretnének. Az 
egyik első klímabarát üzlet a helyi COOP élelmiszerbolt lett. 
Ennek vezetője, Toldi Józsefné elmondta, hogy már évek 
óta szelektálják a kidobásra ítélt csomagolóanyagokat, 
hiszen sok hasznosítható kartont, papírt a helyi iskola és 
óvoda is használni tud. A választék kapcsán ügyelnek ar-
ra, hogy a hazai előállítású termékek megfelelő arányban 
szerepeljenek a polcokon. A szintén az úttörők közé tartozó 
egyik családi vegyesbolt társtulajdonosa, Csikós Jánosné 
számára régóta természetes, hogy odafigyelnek a szelektív 
hulladékgyűjtésre, a szárazelemek szakszerű begyűjtésére, 
illetve arra, hogy szép virágos környezetet alakítsanak ki. 
Az üzlethelyiség tetején napkollektor dolgozik, a bejáratnál 
a betérő tájékoztatást talál ennek otthoni kiépítési lehe-
tőségeiről. Petőfalvi Jánosné, egy virágüzlet tulajdonosa 
igyekszik minél több virágot a hazai piacról beszerezni, 
szerinte ugyanis a közhiedelemmel ellentétben néhány faj-
tán kívül minden virág beszerezhető az itthoni kertészektől. 
Csokraihoz általában természetes alapanyagú dekorációs 
elemeket használ, és igyekszik a vevőket lebeszélni a kü-
lön csomagolásról, főleg a celofánról. Igaz – tette hozzá –, 
teljes mértékben nem tudta ezeket kivonni a forgalomból, 
hiszen ha csökkenő mértékben is, de még van rá kereslet. 

A mozgalom egyik legfontosabb célkitűzése a szemlélet-
formálás: azt szeretnék, ha a településen létrejönne egy 
tudatos, a környezetére, egészségére odafigyelő vásár-
lóréteg. Az üzlettulajdonosok szerint nem egyszerű meg-
változtatni a vásárlói magatartást, de nem is reménytelen; 

A  fenntArthAtóság 
á b éc éj e 

Hadas Jánosné főszervező

Toldi Józsefné szelektíven gyűjt a COOP-nál

Csikós Jánosné virágosít a napkollektort 
alkalmazó vegyesbolt előtt

Petőfalvi Jánosné hazai virágokat árul

Földvárszky János zöldséges üzlete előtt 
biciklitároló várja a vásárlókat

A Pilisi Klímabarát Kör jó kapcsolatot ápol a helyi önkormány-

zattal, így számos célkitűzésük városi szinten is megvalósulhat. 

Pilis városa az elsők között csatlakozott a Klímabarát Telepü-

lések Szövetségéhez, amelynek jelenleg tizenkét város és fa-

lu, valamint két fővárosi kerület is a tagja. Itt alakult meg az 

első hazai Klímabarát Körzet, Gerje-Tápió néven. A civilek a 

Nagy-Britanniából indult Transition Towns közösségi klímabarát 

mozgalom mintáját követve átlépték az országhatárt. A nyolc 

szlovákiai és nyolc magyarországi település által létrehozott 

InterKlíma SK+HU szövetség a Kárpát-medencét egységes kli-

matikus régióként kezeli, és a jövőben erdélyi településeket is 

szívesen látna a szövetségben. A civilek által kezdeményezett 

és a polgármesterek által szentesített együttműködés egyik 

legfontosabb feladata a szemléletformálás, erre hozták létre a 

Klímabarát Iskola programot. A Jane Goodall Intézet és alapít-

ványainak segítségével működő oktatási programok a külön-

böző korosztályú diákokat és szüleiket terelgetik a tudatosan 

klímabarát, fenntartható életmód irányába.

K l í M a B a r á t s á G o K   
csak türelem és elhatározás kérdése. 
Földvárszky János, aki családi vállal-
kozásban üzemeltet zöldség- és gyü-
mölcskereskedést, kiemelte, hogy 
nehéz visszaszoktatni a vevőket nagy-
anyáink szokásaihoz: ők ugyanis nem 
üres kézzel, hanem kosárral indultak 
neki a bevásárlásnak. A boltosok sze-
rint néhányan észreveszik a klímabarát 
emblémát, nyilatkozatot, és páran kér-
deznek is róla, de az emberek egyelő-
re nem ezek alapján választják meg, 
hol vásárolnak. „Mostanában még 
inkább a pénz, az ár a legfontosabb” 
– emlékeztetnek a kereskedők.

A klímabarát üzletek tulajdonosai és 
a mozgalom szervezői a bolthálózaton 
túl számos rendezvénnyel, esemény-
nyel próbálják felkelteni az emberek 
érdeklődését. Évente Klímabarát Na-
pot szerveznek, és a maguk módján 
minden fórumon igyekeznek a helyie-
ket megismertetni a mindennapokat 
érintő környezeti problémákkal és 
megoldási lehetőségekkel. „Minden 
apró lépés fontos lehet a jövő szem-
pontjából” – állítja Hadas Jánosné, 
aki azóta a szervező csapat vezetője 
lett. A helyi kezdeményezésből regio-
nálissá, a szlovákiai települések bevo-
nása révén pedig már nemzetközivé 
lett Klímabarát Kör a legkülönbözőbb 
szinteken próbálja meghonosítani a 
fenntartható fejlődés eszméjét. A város 
három óvodájában például már hosz-
szú ideje komoly környezeti nevelés 
folyik: a gyerekek külön foglalkozáson 
tanulnak a hulladékgazdálkodás fon-
tosságáról, és az új szemléletet otthon 
átadják szüleiknek is. Pintér Sándor, a 
Klímabarát Kör koordinátora a jövőbe-
ni tervekről elmondta: szeretnék létre-
hozni a tanyasi üzletek hálózatát, illetve 
az új törvényi lehetőséget kihasználva 
a helyi kistermelőket be akarják vonni 
az iskolai étkeztetésbe. (A május 15-től 
hatályos új kistermelői rendelet révén 
a gazdálkodók több agrárterméket, 
nagyobb mennyiségben, sokkal széle-
sebb mozgástérrel értékesíthetnek. A 
módosításban komoly szerepe volt a 
zöld civilszervezetek lobbizásának – a 
szerk.) Emellett szeretnének egysé-
ges törzsvásárlói, illetve egészségkár-
tya-programot is elindítani. 
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pocak zene mp3 - lejáTszó

Megoszlanak a vélemények ar ról ,  mennyire szükségesek  
a  különböző elek tromos ketyerék a várandósság  
és a babagondozás körül ,  mindesetre a Magyar 
Formater vezési  D í j ja l  k i tüntetet t  Pocakzene fantáz iadúsan 
ötvözi  a  hagyomány t,  a  technológiát  és a dal lamokat. 

d A l l A m o s  
á r A m kö r ö k
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frazon zsófia 

A technika, az elektronika és a mun-
kás, szürke hétköznapok összekapcso-
lásával egyszerű dolgunk van. Hiszen ki 
választaná önként és dalolva, boldog 
és sugárzó arccal a mosógép helyett 
a mosósulykot? Ki érezné kényelmes-
nek, hogy villával kell mindent pépesre 
gyömöszölni, mondjuk, naponta három-
szor, hogy elkészüljön a szupersima, pé-
pesített bébiétel, amikor ott a botturmix, 
a háziasszony gépesített jobbkeze? Ki 
ágálna egy porszívó ellen, amivel per-
cek alatt eltüntethetők az otthon nevel-
getett porcicák, és inkább söprögetne 
rendületlenül? Vagy ki emelne kifogást 
az ellen, hogy van telefon, ha hívni kell 
az orvost? És sorolhatnám azokat a 
hétköznapi technikai segítőket, me-
lyeket maguktól értetődően tekintünk 
barátnak. 

Ám könnyen zavarba jövünk, ha 
olyan területeket hódít meg magának 
az elektronika, ahol több ezer éves, jól 
bevált megoldások léteznek, s ráadásul 
olyan élethelyzetekhez és élményekhez 
kapcsolódnak, amelyek nem tartoznak 
a fizikailag megerőltető hétköznapi tevé-
kenységek sorába. A gyermekvárás, a 
szülés és a gyereknevelés aktív, vára-
kozással és érzelmekkel átitatott világát 
is egyre több szállal szövi át a technika 
és az elektronika. Egyre speciálisabbak 
a „funkciók és multifunkciók”, sok-sok 
csábítással, hasznos és haszontalan 
fogyasztási eszközök garmadájával. 
Ezeket lehet szeretni vagy nem szeret-
ni, de talán a legfontosabb, hogy bátran 
merjünk gondolkodni róluk. Látszólag 
praktikus, de tényleg szükségem van 
rá? Szeressem vagy ne szeressem, ha 
mindent behálóznak az áramkörök? 
Jó ez nekem? És tényleg ez a legjobb 

megoldás? Nem könnyű eldönteni, 
hogy egy-egy kütyü valóban nélkülöz-
hetetlen segítő-e, vagy pusztán öncélú, 
a fogyasztók csábítását célzó bigyó.

Ha egy tárgyban van gondolat, ötlet 
és például egy cseppnyi érzelem, ami 
tartalmában és formájában is tükröző-
dik, könnyű dolgunk van. Gondolkod-
hatunk együtt a tervezővel, érezhetjük, 
hogy partnerek és nem csupán balga 
fogyasztók vagyunk. Kucsera Péter, a 
Geppetto Design Stúdió egyik tervező-
je Pocakzene névre keresztelt MP3-le-
játszója hasonló gondolatokból nőtt ki. 
A várandós nők és pocaklakóik közös 
zenehallgatása egyszerre több és keve-

sebb is annál, mint hogy valaki egy szál 
hangon dalol – főleg ha azt vesszük, 
hogy nem vagyunk mindig nótás ked-
vünkben. Ehhez kellett összeilleszteni a 
tartalmat, a formát és az anyagot, ami 
már nemcsak gondolkodást, hanem 
tervezést, fejlesztést és technológiai tu-
dást is igénylő kreatív munkafolyamat. 
Nézzük az elemeket! 

Képeskönyvekből, fényképekről 
és akár a közelmúltból is könnyedén 
felidézhetjük a fotelben üldögélő és 
hímezgető nagymama képét. Amikor 
ebéd után jön egy kis pihenés, nem, 
nem alszom, csak a szemem pihente-
tem, mondja, majd lassan előrebukik a 
feje, és ölében pihen a hímzőkeret, az 
épp aktuális keresztszemes terítővel. A 
fából, fémből, csontból, majd műanyag-
ból készített egyszerű kis szerkezet, a 
hímzőkeret két egymásba illeszthető 
vagy pattintható karikából áll. Igazi női 
tárgy, amelyre egy mozdulattal lehet ki-
feszíteni az anyagot. Feszített állapotá-
ban könnyebb a hímzés, szebb az öltés. 
Ezt a pattintós technológiát használta 
és gondolta tovább Kucsera Péter a 
Pocakzene MP3-lejátszó rögzítési mód-
jának ötletével: a kerek technikai és 
hangszóró felület került a póló alá, amit 
a külső részen egy rugalmas műanyag 
keret feszít rá az anyagra. A tárgy és a 
textil találkozása ugyanolyan ideális és 

simulékony, mint a hímzőkeretnél, de a 
Pocakzene egészen másként női tárgy. 

Összekapcsolja a hagyományt, az 
emléket, illetőleg a modern tárgyterve-
zést és elektronikát, majd egy végtele-
nül „egyszerű”, fölösleges sallangoktól 
mentes, korszerű, 21. századi tárgyat 
hoz létre. Magától értetődően kapcsol-
ja össze a tervező a látszólag ellenke-
ző irányú gondolkodásmódokat. Ezzel 
új perspektívát teremt, amelyből egy-
általán nem hiányzik az érzelem. Ezt 
erősíti tovább a programozható zenei 
üzemmód, öt zenei csomag összeállí-
tásával, amelyek különféle hétköznapi 
elfoglaltságokhoz igazodnak. Altató, 

dúdoló, mocorgó, pihenő és emelke-
dő fantázianévre keresztelt menüsor-
ral, Brahms, Chopin, Liszt, Schumann, 
Saint-Saens, Vivaldi, Schubert, Bach, 
Elgar, Mozart és Satie műveivel. A ze-
nei tartalom összeállítását Tallis Baker 
zeneszerző, zongoraművész és felesé-
ge, Gáborján Réka jógaoktató, dúla és 
független szülésfelkészítő segítette.

A gondolatból, hagyományos és kor-
társ formai megoldásokból, áramkörök-
ből, lágy és kemény műanyagokból, 
zenetörténeti klasszikusokból, fantázi-
ából, érzelmekből és tudásból illesztet-
te össze a Pocakzene MP3-lejátszót a 
tervező, aki talán kevésbé az egy szál 
hangos énekléssel és az alternatív fül-
hallgatós módszerekkel szemben, mint 
inkább abból merítve hozta létre ezt az 
apró elektronikus tárgyat. 

A Pocakzene a 2010-es Magyar Forma-

tervezési Díj díjazottjai és kiállítottjai között 

szerepelt, forgalmazása várhatóan 2011 feb-

ruárjától indul meg az Egyesült Államokban.

Nem könnyű eldönteni, hogy egy-egy kütyü  
valóban nélkülözhetetlen segítő-e, vagy pusztán
öncélú, a fogyasztók csábítását célzó bigyó.
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informális Termelői piac 

Harmathy I ld ikó három éve indí tot ta  a  Balaton - fe lv idéki 
L i l iomker t  piacot.  A szövetkezetként  működő 
kezdeményezés már messze fö ldön híres ,  eddig 
mégsem sikerül t  legal izálni .

A Balaton-felvidéken, Tapolcától alig tíz 
kilométerre található Káptalantóti egyre 
híresebb a vasárnapi Liliomkert miatt. Itt 
a termelőtől közvetlenül vehetjük meg 
a házi májkrémet vagy a tökmagolajos 
kecskesajtot. A hely azért is egyedülál-
ló, mert önszabályozó módon működik 
– és akár egy polgári engedetlenségi 
mozgalom, egyelőre hatósági engedé-
lyek nélkül is. A négyszáz lakosú falu-
ba érve a parkoló autók számából úgy 
tűnik, hogy nem csak a környékbeliek 

intézik itt a bevásárlást. A standokon sa-
ját termelésű zöldségek, házi lekvárok, 
sajtok, kenyerek, sütemények sorakoz-
nak, de találunk frissen préselt alma-
levet, antik bútorokat árusító standot, 
kézzel készített arckrémet, szappant, 
kerámiákat is. Fekete Ferenc lassan két 
éve árulja saját építésű kemencéjében 
sült kenyerét. „Kézzel dagasztjuk, ko-
vásszal kelesztjük a kenyeret naponta 
háromszor, az eredményt pedig elho-
zom. Nincsen ebben semmi különös. 

Édesanyám is ugyanilyet sütött ötven 
évvel ezelőtt.” 

A piac elindítója és vezetője, Har-
mathy Ildikó Veszprémben született. 
Biológusmérnökként végzett, foglako-
zott rákkutatással, panziót, vízimalmot, 
ökogazdaságot nyitott, de termékigaz-
gatóként is dolgozott a Nagykőrösi 
Konzervgyárban. Később kertészeti 
árudát nyitott Káptalantótiban. A piac 
ötletét egyik ismerőse, Viki problémája 
ihlette. „Kecskesajtot készített és árult 

„ A k ko r  k i t eszü n k  
egy  tá b l át ”

szilva eszTer
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a salföldi majorban, de mindig panasz-
kodott, hogy nem fogy az áru. Buzdítot-
tam, hogy hozzanak a kertészetbe egy 
hűtőt, amit ő azzal hárított el, hogy ah-
hoz engedélyek kellenek, és árusítani 
csak piacon lehet. Erre mondtam neki, 
hogy kiteszünk egy táblát, hogy ez itt 
a piac, és odaül alá. Ezen elkezdtem 
gondolkodni. Mindenkit ismertem, tud-
tam, hogy az egyikük isteni puszedlit 
süt, van, aki ceruzát farag, és hasonlók. 
Itt van rengeteg tehetséges ember, és 
nincsen hol árulniuk, eltűntek a pia-
cok. Az egyik célunk az, hogy a falusi 
ember munkáját újból megbecsüljék. 
Mivel ma a korábbinál jóval olcsóbban 
lehet például zöldséget kapni, ezért a 

falusiak már nem termesztenek. Sze-
retnénk ösztönözni a háztáji gazdálko-
dás, a kistermelés visszatérését.”

A piac 2007 nyarán indult, Harmathy 
Ildikó körülbelül három és fél hektá-
ros magánterületén, körülbelül húsz 
árussal. Ma már egy-egy alkalommal 
hatvanan-százhúszan érkeznek. Eddig 
húsvéttól karácsonyig üzemeltek, a ter-
vek szerint idén már egész évben vár-
ják a vásárlókat. A vevők eleinte a ker-
tészeti áruda közönségéből érkeztek, 
mára a piac igazi nevezetesség lett, 
ahová jönnek az ország másik végé-
ből, sőt külföldiek is megfordulnak itt. 
A népszerűség ellenére a termelői piac 
hatósági engedélyek nélkül működik. 
A piacoknak nyilvántartásba vételt kell 
kérniük, és többféle engedélyt is be kell 
szerezniük. „Több szakhatósági enge-
dély kell, amelyek összességében több 
százezer forintba kerülnek, és semmit 
nem adnak. Nem garantálják sem az 
áru minőségét, sem a fizetőképes vevő-
ket. Van egy csomó értelmetlen előírás 
is, ami szintén csak a pénzt viszi: ilyen 
a kötelező szilárd burkolat, a kerítés, 
a kőből készült WC. Vagy itt van az 
élelmiszer-megsemmisítő helyiség: itt 
kell azt az árut megsemmisíteni, amit a 
hatóság a papírok hiánya miatt esetleg 
elkoboz, pedig a kofa és gyermekei ott-
hon megennék, ha nem tudják eladni” 
– sorolja Harmathy Ildikó, miért tartja 
életszerűtlennek a hazai szabályozást.

Harmathy Ildikó folyamatos kapcso-
latban áll a hatóságokkal, leveleket ír, 
tárgyal, és reméli, hogy a Liliomkert si-
kere rávilágít arra, hogy túlbonyolított 
szabályozás nélkül is lehet a vevők 
és az eladók igényeit kielégítő piacot 
csinálni. A hatóságok többször ellen-
őriztek a helyszínen, ám amikor leg-
utóbb elterjedt a hír, hogy razzia készül, 

Harmathy Ildikó több száz e-mailt küldött szét a sajtónak. 
Részben ennek a nyilvánosságnak köszönhető, hogy a piac 
még mindig üzemel. Szeptember elején a Mezőgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Veszprém megyei kirendeltsége is 
vizsgálódott a piacon. „Kedvesek voltak, és udvariasak, fi-
noman próbáltak meggyőzni, szerezzek végre engedélyt, 
a kofák pedig kistermelői igazolványt” – emlékszik vissza 
Harmathy Ildikó.

A piac jelenleg hatvannégy taggal szövetkezeti formá-
ban működik, az árusoknak egy évre kell állandó helyet 
vásárolniuk. Arról, hogy ki árulhat, Harmathy Ildikó dönt a 
tagokkal együtt, a termékek eredetének ellenőrzése pedig 
szigorú. „Ha valakiről elterjed, hogy nem házi terméket hoz, 
kikérdezem a többieket, mi a véleményük, meghallgatom 
a megvádolt felet. Ha kell, elmegyek és megnézem a gaz-
daságát. Nem lehet sumákolni. Aki mégis megpróbálja, az 
általában talál valami kifogást a látogatás ellen, aztán nem 
jön többet.” Viszonteladók csak külön engedéllyel árulhat-
nak a piacon. A Liliomkert vezetője a területen szabadidő-
központot, színpadot, folyamatosan nyitva tartó kávéházat 
is szeretne a közösségi élet felpezsdítésére. A közeljövőben 
a káptalantótihoz hasonló piac megnyitását tervezik Keszt-
helyen is. A hírnév és az egyre növekvő vevőkör ellenére 
Harmathy Ildikó nem tartja sikersztorinak a Liliomkert tör-
ténetét: „Nem a nyilvánosság a fontos. Akkor lesz igazán 
sikeres a Liliomkert, ha nemcsak turistaattrakcióvá, hanem a 
bevásárlás mindennapos helyszínévé válik. Ez egy színpad 
is, amely ahhoz kell, hogy ne lehessen a problémát lesöpörni 
az asztalról. Nagyon sok hasonló kezdeményezésre lenne 
szükség az országban.” 

e n G e d é l y e K ,  f o r i n t o K

Egy piac engedélyeztetése valóban nem 

egyszerű. Az engedélyt a helyi jegyző 

adja ki a részletes építészeti, rendezési, 

logisztikai, energia- és vízellátási, szenny-

víz-elvezetési, hulladékkezelési tervek, 

közműellátási és hatósági nyilatkozatok 

alapján. A legális működéshez az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgá-

lat vizsgálatai is kellenek a közegészség-

ügyi követelmények betartásáról, illetve 

a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

szakvéleménye az élelmiszer-higiéniai és 

állat-egészségügyi feltételekről. Harma-

thy Ildikó szerint a sokszor ésszerűtlen el-

várások miatt egy piac indulási költsége 

akár a milliós nagyságrendet is megkö-

zelítheti, ami már eleve ellehetetleníti a ki-

sebb piacok létrejöttét. „Egyszerűsítené 

a helyzetet, ha elkülönülnének a termelői 

piacokra és a vásárcsarnokokra vonatko-

zó szabályok. Jelenleg nem létezik olyan 

kategória, hogy termelői vagy biopiac. 

Számos olyan előírás van, amely a terme-

lői piacok esetében nem életszerű. Ilyen a 

lebetonozott terület vagy a különböző ter-

mékek elkülönítésének követelménye, de 

ide tartozik, hogy évente kétszer kötelező 

a szakemberrel elvégeztetett rovar- és 

rágcsálóirtás akkor is, ha ezek jelenlétét 

nem észlelik” – sorolja Szabadkai And-

rea, a helyi termékek könnyebb piacra 

jutásáért lobbizó Szövetség az Élő Tiszá-

ért elnökségi tagja. Reményeik szerint 

hamarosan elkészül az új szabályozás. 

Harmathy Ildikó ötletgazda
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kalas györgyi 

közösségi bicikliműhely a paDláson

s z e r e l d  m A g A d !
A Br ingakonyhában jó  tár saságban tanulhatunk meg 
szerelni ,  és  ha ez már e lég jó l  megy,  magunk is 
segí thetünk a rászorulók kerékpárhoz ju t tatásában. 
A példásan zöld kezdeményezésnek esély teremtő 
ambíciói  vannak,  nemsokára pedig még főzni  is  fognak. 

A budapesti Szimpla kert nevű szórako-
zóhely padlásán működő Bringakonyha 
két éve kezdett szerveződni, amikor a 
Critical Mass fórumán egy rászoruló-
nak használt biciklit kerestek. Rögtön 
annyi felajánlás érkezett, hogy kiderült: 
adománybiciklikkel valami nagy dolgot 
lehetne Budapesten véghezvinni – me-
séli a Tudatos Vásárlónak Liptay Orsolya 
szervező. Folytatták a gazdáik számára 

fölöslegessé vált biciklik begyűjtését, és 
pár hét múlva meg is nyílt az első szere-
lőműhely. Ez még olyan kicsi volt, hogy 
alig fértek be a biciklik. A ma már egy 
tágas padláson üzemelő Bringakony-
ha működése két irányvonalat ötvöz. 
Az egyik az Egyesült Államokból indult 
vidám, társasági bicikliműhelyé (Bike 
Kitchen), emellett az adománybiciklikre 
(angolul Social Bike) is nagy hangsúlyt 

fektetnek. A műhelybe érkező használt 
bicikliket az itt tevékenykedő önkéntes 
szerelők szétkapják, a használható al-
katrészeket kiválogatják, és két-három 
hét alatt egy teljesen új, ragyogó kerék-
párt raknak össze. Lelkesedésüknek 
köszönhetően eddig nyolc Down-szid-
rómás gyerek és az Együtt a Daganatos 
Gyerekekért Alapítvány bevonásával ki-
lenc daganatos betegségben szenvedő 
kisgyerek lett gazdagabb egy gyönyörű 
biciklivel.

„Mostanában inkább egyéneket 
segítettünk” – magyarázza lelkesen 
Orsolya az ilyenkor már hideg pad-
láson. A didergésnek nemsokára vé-
ge: hamarosan lesz fűtés és szigete-
lés. Természetesen saját erőből, mint 
minden. A tavasszal még átláthatatlan 
lomrengetegből időközben tágas kis 
szerelőműhely lett. „Igyekszünk meg-
találni azokat, akiknek segíteni tudunk. 
Nemrég Győrbe vittünk egy biciklit egy 
anyukának, aki jelenleg munkanélküli, 
egyedül neveli autista kisgyermekét, és 
ellopták a biciklijét. Amikor megjelen-
tünk nála, elsírta magát. Szilveszter-
kor Mátyásföldre tekertünk el ötvenen, 
hogy átadjunk egy biciklit egy idős 
hölgynek, aki hetente többször bicikli-
vel látogatta meg Ecseren élő unokáit, 
amíg el nem lopták az övét is. Teljesen 
meghatódott, azt sem tudta, hová kap-
jon hirtelen. Talált egy kis csokit, azt 
osztogatta szét a bringások között.”

„A bicikli mellé mindig adunk egy jó 
lakatot is, nem szeretnénk, hogy az ado-
mánybiciklik a tolvajok kezén végezzék” 
– veszi át a szót az egyik önkéntes, majd 
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meg is mutatja a zár helyes használa-
tát. Közben egyre gyűlnek a biciklik és 
a bringások; a Bringakonyhába ugyanis 
bárki eljöhet megszerelni kétkerekűjét. 
Így egyrészt pénzt spórol, hiszen nem 
kell szervizbe járnia, másrészt idővel ma-
ga is megtanulja, hogyan kell rendbe 
hozni a paripát. A mellettem szerelgető 
lány teljesen laikusként érkezett, de ma 
már simán kicserél egy belső gumit vagy 
egy fékbowdent. Persze mindig van va-
laki, aki megmutatja, mit hogyan kell csi-
nálni, ha a kezdő szerelő elakadna. Van, 
aki állandóan jön és bütyköli, csinosítja a 
biciklijét, de akad, aki csak egyszer ug-
rik be, mert éppen elromlott a kontra. A 
műhelyben amúgy feltűnően sok a lány. 
Viki éppen élete harmadik biciklijét rakta 
itt össze. Van már egy túrabicaja, egy 
országútija, és most egy úgynevezett 
fixie versenybiciklivel távozik. (Városi 
bringás körökben kultikus „örökhajtós” 
kerékpár. Egysebességes, legfeljebb el-
ső fékje van, és ha a kereke forog, akkor a 
pedálok is – nem lehet úgy gurulni, hogy 
pihennek a lábak. A szerk.) Viki kicsit ag-
gódik, hogy új biciklijét esetleg „túldizáj-
nolta”, de megnyugtatjuk, hogy erről szó 
sincs. A bringa egyszerűen gyönyörű. 

„Amikor szétszedjük a bicikliket, 
csoportosítjuk a szerszámokat és esz-
közöket, hogy minden könnyen meg-
található legyen. Ha valaki eljön, ösz-
szeszedi, amire szüksége van, és az 
adománygyűjtő dobozunkba bedob 
annyi pénzt, amennyit méltányosnak 
gondol” – magyarázza Orsi. Semmi-

nek sincs megszabott ára, de némi 
ellenszolgáltatást illik adni. A bringás 
azonban így is sokkal jobban jár, mint-
ha a szervizdíjat fizetné, és a társasági 
élet örömeiről még nem is beszéltünk. 
Liptay Orsolya szeretne hátrányos 
helyzetű gyerekeket a Bringakonyhá-
ba szoktatni, de ennek mikéntje még 
kitalálásra vár. „Sokkal jobb, ha itt töl-
tik az estéiket, mint ha az utcán lődö-
rögnének. Szerelgetik a biciklit, aztán 
lehet, hogy kedvet kapnak a dologhoz, 
elvégeznek egy OKJ-s tanfolyamot, és 
egész életre szóló szakmához, meg-
élhetéshez jutnak.” A következő adag 
adománybiciklit gyerekeknek szánják, 
rengeteg használt kisbicikli tornyosul 
ugyanis a padláson, amit gazdáik kinőt-
tek vagy tönkretettek. „Kapcsolatban 
állunk egy óvodával, ahol az óvónők 
szívesen építenének egy pályát az ovi 
udvarán. Nekik szeretnénk eljuttatni a 
felújított gyerekbringákat. Amit nem 
lehet megjavítani, abból pedál nélküli 
futóbiciklit készítünk.”

Nemrég készült el a szervezet leg-
nagyobb büszkesége: egy igazi car-
gobike, amelybe vidáman pakolhatjuk 
a gyerekeket vagy a csomagokat. Az 
adománybicikliket már ezzel szállít-
ják a műhelybe, a honlapjukon pedig 
pontosan vezetik, hogy mennyi benzin-
költséget spóroltak meg, és mekkora 
szén-dioxid-kibocsátástól óvták meg 
a levegőt. A budapesti kezdeménye-
zés híre messzi földre eljutott, nyáron 
minden héten beesett hozzájuk egy 

nagy túrázó; volt, aki egy ausztrál Bike Kitchenből jött őket 
meglátogatni. Orsi csak azt sajnálja, hogy főzni nem tudnak, 
hiszen ez a dolog egyik lényege. „Nyáron meglátogattuk a 
bécsieket, és nagyon irigyeljük őket, mert konyhájuk is van. 
Reméljük, ezt hamarosan mi is megoldjuk. Addig is otthon 
készítek sütit, és áthozom.” 

A bringakonyha minden kedden és csütörtökön tart nyitva 18 és 21 

óra között, a Szimpla kert padlásán. Budapest, VII. kerület, Kazinczy 

utca 14. www.bringakonyha.hu
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Tennivalók

d e c e m b e r tő l
f e b r u á r i g 

>  v i T a m i n  s a j á T  s a v a n y ú  k á p o s z T á b ó l  

Kiváló vitaminforrás a téli hónapokban a tartósítószer-mentes 
házi savanyú káposzta, amit magunk is egy hét alatt elkészít-
hetünk a gazdaboltokban kapható cserépedényben vagy egy 
ötliteres befőttes üvegben. Az edény aljára tegyünk legyalult 
káposztát, szórjuk meg egy marék sóval, majd jól nyomkod-
juk össze. A rétegezést addig ismételjük, míg meg nem telik 
a bödön. A só mellé adhatunk köménymagot, borsszemeket 
és babérlevelet is. Ha kész vagyunk, az edény erre kialakított 
karimáját töltsük meg vízzel, és tegyük rá a fedőt. (A befőttes 
üvegre elég csak a fedő.) Az erjedés beindításához a mun-
kát kezdjük szobahőmérsékleten, majd a második naptól 
állítsuk az edényt hűvös helyiségbe és tegyünk alá tálcát. Ha 
a káposztalé kibugyog, a karimába töltsünk újra friss vizet. 

  s z o k T a s s u k  h á z h o z  a  b i o k e r T é s z T !  

Az itthon telelő madaraknak nagy segítség, ha etetjük 
őket. Sőt ha rendszeresen táplálékot találnak nálunk, 
később fáradhatatlan segítőtársaink lesznek a rovar-
irtásban. A legegyszerűbb téli madáreleség a fekete 
napraforgó. A kezetlen magokat keverhetjük kölessel 
vagy muharral. A főtt szalonnának vagy faggyúnak a 
cinkék fognak a legjobban örülni. Keverjünk egy adag 
zsírt két adag napraforgóval, és töltsük hálóba vagy 
etetőbe a masszát. A madarak szívesen csipegetnek 
a megmaradt hibás almákból is.

<  i l l a T o s  f ű s z e r e k   

Ha mindig illatos és intenzív 
ízű fűszereket szeretnénk 
használni, ne tartsuk őket pa-
pírtasakban vagy közös do-
bozban. A rendszerezésben 
segíthet, ha összegyűjtünk 
legalább egy tucat egyforma, 
jól zárható üvegedényt. Ha si-
kerül színezett (sötét) üveget 
találni, vagy sötét és hűvös 
helyre állítjuk a tartókat, fű-
szereink fél évnél is tovább 
megőrzik aroma- és szín-
anyagaikat. Akkor lesz iga-
zán zamatos az étel, ha a fű-
szerekből mindig csak annyit 
darabolunk vagy reszelünk 
(pl. gyömbér vagy szerecsen-
dió), amennyit főzés közben 
fel is tudunk használni. 
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Vetésnaptár

d e c e m b e r tő l
f e b r u á r i g 

<  a b l a k b a :  s n i D l i n g  

Csak egy jó kis ablak és cserép kell ehhez a téli 
vitaminforráshoz, na meg ültetnivaló. A snidlinget a 
tavasz érkezéséig nevelgethetjük, és még a tehet-
ségtelen kertészek is biztos sikerre számíthatnak 
vele. A beszerzéssel sem lesz problémánk, a leg-
több piacon műanyagpoharakban árulják a meté-
lőhagyma néven is felbukkanó növényt. Ültessük 
tápanyagban gazdag földbe, és tartsuk kicsit hűvös, 
világos helyen. A snidling gazdag C-vitaminban és 
ásványi anyagokban – ami mindig jól jön a téli hóna-
pokban. Leveleit rendszeresen vághatjuk, nagyjából 
10 centiméter hosszúra. Az apróra vágott darabokat 
frissen használjuk, a snidling kiváló ízesítője a sajt- és 
túrókrémeknek, salátáknak. Ha levest vagy főzelé-
ket ízesítünk vele, csak a főzés végén használjuk fel.    

>  c s o D a n ö v é n y :  a l o e  v e r a 

Az Aloe vera igazi csodanövény, melynek gyógyító gélje vastag leveleiben 
található. Megszünteti a bőrproblémákat, és szinte nincs olyan betegség, 
amelyre ne ajánlanák. Az Aloe vera a szobában napfényes helyen érzi jól 
magát, nyáron a szabadban is nevelhető. Ha levelei legalább 20 centimé-
teresek, otthon is megpróbálkozhatunk hidratáló hatású házi krém készí-
tésével. Egy levágott levelet metsszünk be mélyen a középvonala mentén, 
és csorgassuk tálba a kifolyó nedvet. Ehhez annyi testápolót keverjünk, 
amennyit pár nap alatt elhasználunk. A tápanyagokban gazdag krémet 
tároljuk hűtőszekrényben. Ügyeljünk rá, hogy az aloéfélék családjába tar-
tozó növények közül nem mindegyiket lehet felhasználni. 
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Most kell szedni 

>  c s i c s ó k a  l i s z T é r z é k e n y e k n e k 

A csicsóka göcsörtös, burgonyára emlékeztető gumóját a 
fagymentes talajból egészen február közepéig lehet ásni. 
A csicsókában jócskán van a fáradékonyság ellenszeréből, 
a vasból, az idegrendszert működtető káliumból és B1-vi-
taminból. A gumót jóízűen fogyaszthatják a cukorbetegek, 
akiknek a hagyományos burgonyát nem ajánlják. A lisztér-
zékenységben szenvedők csicsókaliszttel helyettesíthetik a 
hagyományos fajtákat. 

A gumókat mossuk meg és kendőbe csavarva tároljuk. 
Sima felszínű, egészséges héjú daraboknál a felhasználás 
előtti hámozás elhagyható.

Kis mennyiségben rágcsálhatjuk nyersen, reszelhetjük 
salátába. Vigyázat! Nyers fogyasztása az érzékeny gyom-
rúaknál felfúvódást eredményezhet. Készülhet belőle leves, 
tehetjük sós és édes süteménybe. Zöldségköret részeként 
süthetjük, párolhatjuk. Ízesítsük erdei gombával, fokhagy-
mával, zsályával.

<  m é g  n o k e D l i h e z  i s :  m á k 

Krétán már a második évszázadban is termesztették a pipacs 
ízletes rokonát, a mákos kalácsot pedig valószínűleg a görögök 
élvezték először. A mák a Földközi-tenger vidékén, Afganisztán-
ban, Kínában és Iránban vadon is terem, itthon még a hagyo-
mányos kertekben is díszelegnek laza virágai. 

Vásárláskor száraz, darálatlan mákot válasszunk, és csak 
felhasználás előtt daráljuk. A mák héja tulajdonképpen természe-
tes tartósító, amely az avasodástól is véd. Száraz, enyhén meleg 
helyen (légmentes üvegben, kamrában) sokáig eltartható. A mák 
bőséges energiaforrás. Linolénsav-tartalma megelőzheti egyes 
szívbetegségek kialakulását. Zsírsavai, különösen az omega-3 
zsírsavak, ellenállóbbá tesznek a betegségekkel szemben, a 
magvak pedig hozzájárulnak a könnyű emésztéshez. A pici 
golyókban található jód szabályozza a vérkeringést, a cink az 
inzulintermelésbe segít be, a réz pedig jótékonyan hat a vér-
képzésre. A csontritkulás ellen is bevethető, foszfortartalmának 
köszönhetően, amely segíti a kalcium felszívódását. 

Míg mi főleg sütiket töltünk vele, Indiában mártásokat sűríte-
nek a darált mákkal. De kellemes savanykás gyümölcsökkel, 
tejtermékekkel is. Ha darálás helyett megtörjük, és enyhén meg-
pirítjuk, akkor a mák dióra emlékeztető aromája jól illik egyes 
hal- és zöldségételekhez, sőt még nokedlihez is!
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Idénymenü

csicseriborsós zölDségleves
hozzávalók 6 személyre: 3 evőkanál olívaolaj, 3 nagyobb apróra 
vágott hagyma, 8 összenyomott fokhagymagerezd, 1 karikára vágott 
póréhagyma, 4 csésze víz, borsikafű, rozmaring, só, balzsamecet, 
200 g áztatott és előfőzött csicseriborsó, 5 evőkanál paradicsomlé, 
1 felkarikázott sárgarépa, 1 kockára vágott nagyobb burgonya, 
díszítéshez petrezselyemlevél. 
elkészítés: Éjszakára áztassuk be a csicseriborsót, másnap lassú 
tűzön főzzük puhulásig. A habot szedjük le. Ha elkészült, 
a háromnegyedét pürésítsük burgonyatörővel. Nagyobb lábosban 
olajon dinszteljük meg a hagymákat. Adjuk hozzá a burgonyát,  
a sárgarépát, és sűrű kevergetés mellett pároljuk-pirítsuk további  
10 percig. Lassan öntsük fel a vízzel és a paradicsomlével. Adjuk  
hozzá a csicseriborsót. Ízesítsük tetszés szerint. Forrón, petrezse-
lyemlevéllel megszórva tálaljuk.

Téli csemege

hozzávalók 6 személyre: 2 csésze 
tönkölybúzadara, 2 nagy fakanálnyi vaj, 
6 csésze víz, 2 evőkanál mazsola, 4 
evőkanál méz, fél citrom leve és reszelt 
héja (csak ha bio), csipet só, apróra 
vágott szárított gyümölcs (körte, alma, 
szilva) és olajos magvak (dió, mandula, 
mogyoró, napraforgó). 
elkészítés: Nagyobb lábosban, állandó 
kevergetés mellett pirítsuk meg a darát a 
vajon. Eközben forraljuk fel a vizet, majd 
öntsük a darára és főzzük együtt kis 
lángon még 5-10 percig. Miután kihűlt, 
ízesítsük és gazdagítsuk tetszésünk 
szerint. Alaposan keverjük össze. Két 
vizes kanál segítségével formázzunk a 
masszából gömböket, vagy tömködjük 
edénykékbe. Tejszínhabbal is 
fogyaszthatjuk.

csicsók ás rizoTTó
hozzávalók 6 személyre: 2 nagy hagyma, kockára vágva,  
8 összenyomott fokhagymagerezd, 8 közepes méretű hámozott  
és szeletelt csicsóka, 12-16 csésze víz, szárított lestyánlevél, petrezse-
lyemlevél, zellergumókockák, 2 evőkanál vaj, 6 evőkanál olívaolaj,  
4 csésze rizs
elkészítés: Lapos edényben olvasszuk fel a vajat és az olajat,  
majd futtassuk meg 5 perc alatt rajta a hagymákat. Adjuk hozzá  
a csicsókaszeleteket, és további 5 percig pároljuk kavargatás közben. 
Ezalatt forraljuk fel a fűszerezett vizet. Öntsünk rá 1 szedőkanálnyival 
a csicsókás hagymára, majd fedő nélkül pároljuk további 15 percig. 
Kissé törjük meg villával, és sűrű kevergetés közben öntsük bele  
a rizst. Adjuk hozzá a főzőlé többi részét. Időnként megrázogatva  
20-25 perc alatt pároljuk puhára. Tálalás előtt ízlés szerint újabb adag 
vajat keverhetünk hozzá.
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elekTrokozmeTik ai körkép  

l é z e r á gy ú VA l 
V e r é b r e ? 

A szalonokban használ t  különféle csodafegy verek 
csak szakavatot t  ember kezében veszély te lenek 
és hatásosak.  A legtöbb el járás azonban 
helyet tesí thető természetes módszerekkel .

A hetvenes években a valami újra vá-
gyó kozmetikusok is felfigyeltek a ku-
tatási eredményekre, amelyek szerint 
a bőr az elektromágneses sugárzáso-
kat bizonyos mértékben képes „(bio-)
elektromossággá” alakítani. Az, hogy a 
mágneses térerősség a bőr állapotán is 
javíthat, viszonylag új felfedezés. Elektro-
mágneses erőtérben a megfigyelések 
szerint lényegesen megnő az enzimek 
kapacitása, gyorsabbá válik a sejtek, 
szövetek anyagcseréje, regenerációja.

A gyógyászatban bevált eljárásokat 
ügyes műszaki szakemberek segítsé-
gével a szalonok igényeihez igazítot-
ták. Magyarországon hivatalosan 1978 
óta használhatnak a szépségszalonok 
elektrokozmetikai készülékeket. Akkori-
ban előírás volt, hogy csak szakképzett 
kozmetikus dolgozhatott velük, aki tan-
folyamot végzett és vizsgázott, így meg-
felelő anatómiai, kémiai, illetve szakmai 
ismeretek birtokában diagnosztizálni tu-

markovics vera 
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t é l i  s ü t ő t ö K - t ú r ó  p a K o l á s 
M i n d e n K i n e K 

Sütőtökkészítésnél tegyünk félre egy evőkanálnyi tököt, majd 

adjunk hozzá ugyanannyi túrót és egy mokkáskanál mézet. Ha 

száraz a bőrünk, akkor növényi olajat (pl. mandulaolajat, búza-

csíraolajat) is tegyünk hozzá, ha pedig zsírosabb, akkor pár 

csepp citromot. Keverjük az egészet össze és kenjük fel ecsettel 

az előre megtisztított arcra, nyakra és dekoltázsra. Vonjuk be 

fóliával (az orrnál és a szájnál rést vágva), és 15-20 perc eltel-

tével mossuk le langyos vízzel. A pakolástól a fakó, megviselt 

bőr napsütött színűvé és finom tapintásúvá válik.   

dott. Ma már az előírások messze nem 
ilyen szigorúak, pedig „…ezeknek az 
energiáknak a hatása attól jó vagy rossz, 
hogy az alkalmazott dózis megfelelő, 
vagy sem” – írja Seres Júlia, az első ha-
zai elektrokozmetikai tankönyv szerző-
je. Ennek megállapításához pedig meg 
kell ismerni a vendég tűrőképességét, 
és az esetleges ellenjavallatokra (gyul-
ladásos vagy lázas állapot, terhesség, 
idegrendszeri zavar) is figyelemmel kell 
lenni. A szépségápolási célra tervezett 
készülékek egy részénél – mint például 
a gyakran használt iontoforézis eseté-
ben – az áram közvetlenül fejti ki hatását; 

a készülék a hálózati elektromos áramot 
alacsony feszültségű, magas frekvenci-
ájú árammá alakítja. A gépek nagy része 
azonban az elektromos áramot közve-
tetten, vagyis mechanikai, hő- vagy fény-
energiaként hasznosítja. 

Sokan eleve ódzkodnak az elekt-
romos készülékektől, pedig a mai, 
modern gépek már legalább érintés-
védelmi szempontból biztonságosak. 
Nézzük meg közelebbről, hogy mire 
jók, illetve mire kell vigyázni a kozmetikai 
szalonokban leggyakrabban használt 
készülékeknél.

Az iontoforéziskészülékek gyártói azt 
ígérik, hogy – az egyenáram ionszállító 
tulajdonságát kihasználva – segítségük-
kel a bőr mélyebb rétegeibe is be lehet 
juttatni a vizes anyagokat. Azt állítják, 
hogy ha a kezelés előtt a szigetelő sza-
rusejteket és a zsíros réteget, valamint a 
mitesszereket eltávolítják, akkor az anya-
gok feleannyi idő alatt szívódnak fel a 
bőrben, mint egyébként. Itt azonban sok 
mindent szem előtt kell tartani ahhoz, 
hogy a bőr ne károsodjon. Például a ven-
dég nem viselhet fémes tárgyat (fémek a 
fogakban!), mert ütésszerű, kellemetlen 
érzésben lehet része. A kivörösödésre 
hajlamos, érzékeny bőr állapota pedig 
rosszabbá válhat, mivel az erek kitá-
gulnak. A kezeléseknek mellékhatásai 
is lehetnek: a sejtekben bekövetkező 
ionvándorlástól a bőr ideális pH-értéke 

jelentősen megváltozhat (pl. bőrfelma-
ródás), amit a kozmetikusnak vissza 
kell állítania. A bőrre felvitt anyagokból 
(gél, ampulla) a hatóanyagokon kívül a 
kevésbé vagy egyáltalán nem bőrbarát 
anyagok is bejuthatnak a bőr mélyebb 
rétegeibe. Ha a szem környékén óvat-
lanul használják a készüléket, könnyen 
kárt szenvedhetnek a szemidegek. Vi-
gyázni kell arra is, hogy a fémelektróda 
ne érjen közvetlenül a bőrhöz. Ehhez 
az elektródákat beborító anyagot (vat-
ta, géz, vileda kendő) minden esetben 
jól ki kell mosni, ellenkező esetben a ki-
csapódó lúg csúnyán kimarhatja a bőrt. 

Tudni kell, hogy gyulladt, sérült bőrre, 
várandós nőknek vagy fogínygyulladás 
esetén, foghúzás után – az esetleg elő-
forduló károsodások miatt – egyáltalán 
nem javasolják az ilyen elektromos 
kezeléseket.  

A face lifting (arcfeszesítő) készüléket 
az arc izmainak stimulálására használ-
ják. A jó eredmény alapvető feltétele, 
hogy a kozmetikus pontosan ismerje az 
arc izmainak és a nyirokrendszernek a 
felépítését, működését. Ha az elektródá-
kat nem megfelelő irányban használják, 
a ráncok még mélyebbé válhatnak. Az 
eredmény, vagyis a ráncok enyhítése 
csak rövid ideig tart, ezért a kezeléseket 
kúraszerűen végzik. Csakhogy a keze-
lések befejezése után hamarosan így is 
visszaáll az eredeti állapot. 

Az úgynevezett viokészüléket a 
zsíros, mitesszeres és pattanásos 
bőr kitisztítása utáni fertőtlenítésé-
re használják. Amikor a berendezés 
üvegelektródáját a bőrhöz közelítik, 
a kisülések hatására ózon keletkezik, 
ami elpusztítja a baktériumokat, víru-
sokat, gombákat; az idegvégződések 
ingerlése nyomán a bőr vérellátása is 
javul. Ugyanakkor, mint az elektromos 
kezeléseknek általában, ennek is van 
természetes alternatívája. Komoly koz-
metikai cégek tisztítás után fertőtlenítő 
tonikot, illóolajokat ajánlanak a bőrfe-
lület fertőtlenítésére.

Míg az iontoforézissel a vizes, addig az ultrahangos készü-
lékkel a zsíros (olajos) anyagokat juttatják a bőrbe. Elsősorban 
száraz és öregedő bőr kezelésénél, valamint a narancsbőrnél 
használják, az arc csontosabb területeit azonban tanácsos 
kikerülni, mert a kevésbé korszerű gépek károsíthatják a cson-
tokat és a csonthártyát! 

A kozmetikában csak enyhe lézerrel szabad dolgozni. Ezt 
a készüléket különböző bőrhibák – akné (pattanásos bőr-
betegség), rozácea („borvirágos” arc), stria (a bőrszövet csík-
szerű nyúlása), cellulit, keloid (jóindulatú szövetburjánzás), 
herpesz – gyógyulásának gyorsítására, valamint a kötőszöveti 
rétegben található és a rugalmasságért felelős kollagén-, illet-
ve elasztikus rostok regenerálására lehet használni. A lézer 
fénye kimondottan veszélyes a szemre, ezért a vendégnek 
és a kozmetikusnak a védőszemüveg használatát komolyan 
kell vennie. A lézernél a készülékhez mellékelt tájékoztató-
ban található dózisokat nagyon pontosan be kell tartani, mert 
a kívánatosnál nagyobb sugáradag sejtburjánzást, heget is 
okozhat. Ne feledjük, hogy szemölcsöket, bőrkinövéseket 
nem szabad lézerrel kezelni! A termékfejlesztők fantáziája nyo-
mán egyre újabb és újabb „okosnak” hirdetett gépek jelentek 
meg a piacon. Ilyenek például a vákuumos, fogyasztást ígérő 
készülékek; a hideg-meleg terápiás berendezések, amelyek 
a hatóanyagok gyorsabb bejuttatásával kecsegtetnek; az iz-
mokat tornáztató és fogyasztással hitegető gépek, amelyek 
hatása az izomrostoknak arra a tulajdonságára épít, hogy 
bizonyos ingerek hatására rövidebbé és vastagabbá válnak. 

Nem kevés kozmetikai cég (például a Dr. Hauschka, a 
Panarom vagy a Primavera) és kozmetikus azonban eleve 
elzárkózik a különféle készülékektől, mert szerintük saját koz-
metikumaik, kezelési javaslataik és életmódtanácsaik révén 
is jó eredményeket tudnak felmutatni. 

Ezeknek az energiáknak a hatása attól jó vagy 
rossz, hogy az alkalmazott dózis megfelelő-e,  
és figyelni kell az ellenjavallatokra is.
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m i n d e n r e 
V e V ő k  

elekTronik a a csecsemő körül 

A csecsemőgondozásban a szülők 
odaf igyelése és személyes gondoskodása 
nyúj t ja  a  legnagyobb biz tonságot, 
nem a kényelmet  és biz tonságot  ígérő 
e lek tronikus eszközök.  A forgalmazók 
gátlástalanul  épí tenek a f iatal  szülők 
fé le lmeire ,  a  cél juk azonban semmi más, 
mint  az  e ladások növelése.   

Amikor az anya és az újszülött átlépi az 
otthon küszöbét, a boldogság mögött 
hívatlan vendégként sokszor a szoron-
gás is betoppan. A baba ugyanis töré-
keny, sérülékeny és magatehetetlen; ha 
sír, a felnőttek adrenalinszintje az égbe 
szökik, ha csendben van, a szülők azon 
ijedeznek, hogy nem történt-e vele va-
lami. A félelmeket csak fokozzák az in-
terneten, pletykalapokban és nívósabb 
sajtótermékekben is rendre előkerülő 
túlzó történetek. Úgy tűnik, hogy az élet 
legtöbb területéhez hasonlóan a min-
dent látó, mindent halló elektronika itt is 
képes megnyugtató megoldást kínálni. 
Az egyik babápolási cikkeket árusító 
webáruház honlapján összesen har-
minchárom olyan tételt találunk, amely a 
reklámok szerint a legmodernebb tech-
nika alkalmazásával biztonságosabbá 
teszi a csecsemő nevelését. Nézzük, mi 
mindenre kínálnak megoldást a vidám 
színekben pompázó kütyük! Kapható a 
plafonra képeket vetítő és zenélő bébi-
projektor, ultrahangos hidegpárásító, 

Dr. vajDa 
zsuzsanna 
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elektronikus orrszívó és digitális lázmé-
rők, amelyekkel a fülben, a szájban vagy 
a homlokon ellenőrizhetjük a testhőmér-
sékletét. De hozzájuthatunk elektroni-
kus mérleghez, üvegsterilizálóhoz, me-
legítőhöz, pisistop cseppcsengőhöz, 
bébiőrhöz, monitorhoz és hordozható 
légzésfigyelőhöz. Az árak ugyan széles 
skálán mozognak, de az elektronikus 
kényelem és biztonság semmiképpen 
sem olcsó mulatság. Különösen azért, 
mert akik hisznek bennük, hajlamosak 
a legmegbízhatóbbnak tűnő és legdrá-
gább szerkezetet megvásárolni. 

Valóban vannak helyzetek, amikor 
nagy hasznát vehetjük a gyors és pon-
tos információnak. Tipikusan ilyen, ha a 
gyerek lázas. A kisbabák láza könnyen 
felmegy, és a tartósan magas hőmér-
séklet veszélyes rájuk nézve. A lázas 
betegség nem is ritka az első néhány 
évben, erre tehát érdemes elkölteni 
azt a pár ezer forintot, amennyibe a 
legolcsóbb és legpraktikusabb cumi-
lázmérő kerül. (A homlokmérők viszont 
notóriusan megbízhatatlanok.) A tízezer 
forintnál is drágább digitális mérlegről 
már megoszlanak a vélemények. A kis 
súlyú babák szüleit nyugtalanítani szok-
ta, hogy nem tudják, pontosan mennyit 
szopott a kicsi. Az orvosok és védőnők 
azonban nem tanácsolják az állandó 
méregetést (illetve legfeljebb az első na-
pokra, de ezt a kórházban úgyis meg-
teszik). Ha az édesanyának van teje, 
és a baba szépen szopik, elegendő 

hetente egyszer mérni, ami többnyire 
megoldható a gyermekrendelőkben. 
A néhány napos, hetes babák gyara-
podása egyébként pedig látványos je-
lenség: ha kerekedik az arca, szépen 
„hurkásodik” a karja és a lába, akkor 
felesleges nyugtalankodni, és elég rit-
kábban mérni. Hasonlóan értelmetlen 
pénzt adni az elektronikus orrszívóért, 
mert a mechanikus is megteszi, de sok-
kal kevesebbe kerül (egyébként ennek 
gyakori használata semmiképp sem 

az anyák messzebbre el mernek távolodni a babától, és ha 
gyors beavatkozásra van szükség, az sem mindegy, milyen 
távolságból kell ott teremni. A valóban biztonságos feltételek 
úgy teremthetőek meg, ha hallótávolságon belül maradunk, 
és időnként rápillantunk a babára.

Még kényesebb téma a légzésfigyelő kérdése, amelyet a 
bölcsőhalál (hirtelen csecsemőhalál) megelőzése érdekében 
árusítanak. Sokan vásárolnak belőle, mert a médiafigyelem 
miatt nagyobb veszélynek vélik a rendkívül ritka tragikus 
eseményt, mint amekkora a valóságban. A bölcsőhalál diag-
nózisa körül sok a tisztázatlanság. A légzés az egyik legősibb 
vegetatív reflex, amely „magától” nem tud leállni – ha a vérben 
megnő a szén-dioxid koncentrációja, akkor automatikusan 
levegőt veszünk. Közelebbről is megismerkedve a bölcső-
halál (szerencsére nagyon ritka) eseteivel, az derül ki, hogy 
a halál okát gyakran nem tisztázták megnyugtatóan. Saj-
nos előfordul, hogy a baba halálát olyan körülmény okozta, 
amelynek a veszélyességét a szülők minden gondosságuk 
ellenére sem tudták felmérni. Okolják időnként a túlmelege-
dést, előfordulhat fulladás – ha a baba szája vagy orra elől 
valami elzárja a levegő útját –, de ehhez is a szerencsétlen 
véletlenek sorozata kell, hiszen már az újszülöttek is reflex-
szerűen oldalra fordítják a fejüket, ha hasra fektetik őket. A 
megfelelő matrac, lepedővel vagy pelenkával letakart hab-
szivacs semmiféle veszélyt nem jelent, ám jobb, ha a kiságyat 
nem rakjuk tele plüssállatokkal, műanyag könyvecskékkel, 
csörgőkkel és ruhadarabokkal. 

Az Amerikai Gyermekgyógyászati Társaság széles körben 
végzett kutatása azt találta, hogy az otthoni monitorozás 
egészséges csecsemők esetében nem befolyásolja a hirtelen 
csecsemőhalálban elhunytak számát. Újabban arra is fény 
derült, hogy a hason alvás és a bölcsőhalál összefüggését 
igazoló egyetlen tanulmány nem hiteles adatokkal dolgozott, 
a mindenáron való hanyatt fektetés viszont hátráltathatja a 
mozgásfejlődést. A légzésfigyelő alkalmazása tehát egész-
séges csecsemők esetében szükségtelen. Ezt nyilatkozta 
korábban például prof. dr. Machay Tamás, a SOTE I. szá-
mú Gyermekgyógyászati Klinikájának egyetemi tanára, aki 
ugyanakkor figyelmeztet, hogy kivételes esetekben – az éret-
len koraszülöttek visszatérő légzésszüneténél, illetve azoknál, 
akik egyszer már csaknem meghaltak így – szükséges az 
otthoni műszer, de a kockázatos esetekben a gyermekorvo-
sok pontosan tájékoztatják a teendőkről a szülőket. Fontos a 
figyelem, de nincs okunk rettegésben élni. Az emberi szer-
vezet, és ez alól nem kivétel a kisbabáé sem, megbízható 
műszer, érdemes bízni benne. 

Az éjszakai bepisilést jelző készülékről (mintegy huszon-
kétezer forint) viszont határozottan lebeszélném a szülőket. 
Vannak gyerekek, akik a szobatisztaságra szoktatás után 
még egy ideig bepisilnek éjszaka, de ez előbb-utóbb abba-
marad. Ha egy gyerek négy-öt éves korában is nedves lesz az 
alvásidőben, akkor érdemes szakember segítségét igénybe 
venni. Az éjszakai felkeltés azonban nem jó recept. A gye-
rekek egy része a második elalvás után ugyanúgy bepisil, 
viszont elrontjuk az éjszakáját – és a magunkét is. 

ajánlott, mert csak fokozza a váladék 
képződését). Az egyik legfontosabb 
„berendezés” mégis a mezei szobahő-
mérő, sokan ugyanis hajlamosak túlfű-
teni a gyerek rezidenciáját (a megfelelő 
szobahőmérséklet nem több, mint 22-
24 fok). A bébiőr ma igazi sztártermék. 
Ez alapesetben az adóvevőhöz hason-
ló készülék, amelynek segítségével az 
anya hallja a gyerek minden rezdülését, 
akár többszobányi távolságból is. Az 
olcsóbb verziók hét-nyolcezer forintba 
kerülnek, de lehet venni ötvenezerért is. 
Kapható érzékelővel ellátott matraccal 
együtt – így arról is tudomást szerzünk, 
ha a baba forog az ágyban – vagy ka-
merával felszerelt változatban, hogy a 
szülő messzebbről is premier plánban 
láthassa alvó csemetéjét. 

Kérdés, valóban szükség van-e arra, 
hogy a csecsemő minden rezdülését 
figyeljük. A szorongó fiatal anyák álta-
lában igennel felelnek, de sokan azt 
tapasztalják, hogy az állandó feszült fi-
gyelem nem csökkenti, hanem növeli a 
szorongást. A szülők hajlamosak nagy 
jelentőséget tulajdonítani minden szo-
katlan mozdulatnak és hanghatásnak 
(például horkantásnak), pedig a kisba-
báknál az elején a legtöbb dolog szo-
katlan. Az első hónapokban még nem 
működik jól az apparátus, ami a szán-
dékot és akaratot az izmok felé közvetíti. 
Ezért szoktak a pár hetes babák furcsán 
fintorogni, vagy különös „varázsló” moz-
dulatokat leírni a kezükkel a levegőbe. 

A megfelelő, biztonságos körülmények 
között élő és táplálkozó csecsemő 
nincs veszélyben. Az állandó készenlét, 
folyamatos beavatkozás azzal jár, hogy 
a szülő mindig fáradt, kimerült; az elek- 
tronikus figyelők alkalmazása ráadásul 
kikapcsolhatja vagy legalábbis gyengít-
heti az anyák természetes, minden mű-
szernél pontosabb jelzőberendezését 
– amellyel például azonnal észlelik, ha 
rendellenes hangok érkeznek a gyerek-
szobából. A bébifigyelő hátránya, hogy 

A kiságyat ne rakjuk tele plüssállatokkal,  
műanyag könyvecskékkel, csörgőkkel és  
ruhadarabokkal, legyen kellemes hőmérséklet, 
de ne hagyjuk túlmelegedni a babát.
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Karácsonyi shopping helyett ültesd össze a barátadat vagy 
a családodat, és ökodíszek készítésével készülődjetek az ünnepre!

k arácsonyfaDíszTippek a -Tól z - ig

A b l A k - z s i r á f 

b i c i k l i l á n c

Sportos karácsonyfánk lesz használt 
bicikliláncból készített díszekkel. A tönk-
rement olajos láncokat tisztítsuk meg, 
vágjuk darabokra, és egy drót segítsé-
gével készítsünk belőle formákat. Haj-
lításhoz csavarjuk meg a szemeken 
átfuttatott drótot. 

c e r u z a

A pici ceruzavégekkel nehéz rajzolni, de 
jól mutatnak a karácsonyfán! Hegyez-
zük ki, és egy erősebb fonál segítsé-
gével kötözzük össze csillaggá őket. A 
színeket tetszőlegesen variálhatjuk, így 
a többi dísszel is harmóniában lesz a 
kézzel készült alkotás. 

c s u h é

Kukoricahéjból karácsonyi csillag is ké-
szülhet. Egyenként sodorjunk fel négy 
csuhécsíkot a hosszabbik oldaluk 
mentén, és kössünk mindkét végükre 
egy-egy csomót. Az így keletkező négy 
pálcikát X alakban kötözzük össze. A 
csillag többszárú is lehet.  

é g ő 

Most, hogy hagyományos égőinket 
energiatakarékosra cseréltük, ideje új 
életet adni a régi villanykörtéknek. Ha 
színes mintákat festünk rájuk üveg- 
vagy akrilfestékkel, máris mehetnek a 
fára. A rögzítéshez az izzó nyakán erő-
sen tekerjünk körbe egy ezüst drótot.  

f o n á l

A pompon elkészítéséhez vágjuk ki egy 
duplarétegű körsablon közepét, és te-
kerjük át maradék fonállal. Ha befedtük 
a papírt, a kör külső oldala mentén vág-
juk el a fonalat, és a felszabaduló belső 
mellett csokorszerűen kötözzük össze a 
bolyhot. A végén borzoljuk össze. 

g y ü m ö l c s ö k

Készítsünk karácsonyi füzért a szárí-
tott narancs- vagy almakarikákból! Egy 
erősebb fonalra fűzzünk szárított gyü-
mölcsöket, bogyókat, szelídgesztenyét, 
fahéjrudakat vagy akár szárított levele-
ket. A kerti almafüzérnek a madarak is 
örülni fognak. 
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A b l A k - z s i r á f 

k i s c i p ő

Kedves díszek válhatnak a régóta őriz-
getett horgolt vagy kötött babacipőcs-
kékből. Sőt a játékos ajándékozók apró 
meglepetéseket is elrejthetnek bennük. 
Ha nincs otthon babafelszerelésünk, 
biztos találunk olyan ismerőst, aki szí-
vesen odaadja a kinőtt cipőket.

T o b o z

Kirándulásaink alkalmával gyűjthetünk 
duci, hosszúkás, kicsi vagy nagy tobo-
zokat, amelyek eredeti színükben vagy 
akár kifestve is a karácsonyfa díszei le-
hetnek. A gyerekeknek szervezhetünk 
versenyt, hogy melyikük gyűjti a leg-
több vagy legszebb tobozt. 

m é z e s k a l á c s

Nincs semmi veszve, ha az ajándékba 
sütött mézeskalács kőkeményre sikere-
dik. Ha egy szép szalagot vagy fonalat 
hurok alakban a hátoldalukra ragasz-
tunk, kész a mutatós karácsonyfadísz. 
Az igazi konyhatündérek már sütéskor 
lyukat fúrnak a dísznek szánt tésztába. 

l e m e z e k

A CD vagy DVD korongok magukban is 
egy modern fa díszei lehetnek, de szal-
vétatechnikával változatosabbá tehetjük 
őket. Fedjük be fehér papírral a lemez 
mindkét oldalát, majd ragasztólakkal 
egyenként vigyük fel a szalvéta vékony 
rétegeit a felületre. 

n a r a n c s h é j

Narancs- vagy mandarinhéjból vágjunk 
csillag alakú formákat, majd szárítás 
után úgy fűzzük cérnára őket, hogy a 
cérna a hátoldalukon haladjon. Fonalak, 
tollak és fagolyó segítségével angyal-
ka születhet, de bevethetünk gyöngyöt 
vagy terméseket is. 

ú j s á g

Színes újság borítójából vagy vasta-
gabb csomagolópapírokból vágjunk ki 
hosszúkás deltoid alakú darabokat, és 
az egyik sarkuktól indulva csavarjuk fel 
őket szívószálon. A tetejére került sarkot 
rögzítsük ragasztóval. A kész gyöngyö-
ket fűzzük fonalra. 

p a T T o g a T o T T  k u k o r i c a

A pattogatott kukorica fehér szemei 
nagyszerűen mutatnak a zöld ágakon. 
Legkönnyebb dolgunk akkor lesz, ha 
a szemeket egy vastag tű segítségével 
erős cérnára fűzzük. Ha szeretnénk a 
láncot színesebbé varázsolni, tegyünk 
a szemek közé szárított bogyókat. 

s z a p p a n

Még illatosabb lesz a karácsonyi fenyő 
a szappandíszektől. A maradék szap-
pandarabokat egész évben gyűjthet-
jük, majd ha kiszáradtak, egy hústűvel 
könnyen kilyukaszthatjuk őket. Masniba 
kötött szalaggal nagyszerűen fognak 
mutatni a fán. 

v i r á g

Nyári emlékek díszíthetik a fát, ha hosz-
szú szárú, kinyílt mezei virágokat gyűj-
töttünk. A virágok megtartják formáju-
kat és színüket, ha vékony csokrokat 
kötünk fel fejjel lefelé egy szellős, sötét 
helyen. A sóvirág, aranyvessző, hanga 
és fűzfabarka jól szárítható. 
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kómár hanna 

cédécipzár
lépcsőhá zi Dekoráció újrahasznosíToTT anyagból

A kicsi ,  kerek adathordozók ot t  vannak az i rodában, 
ot thon,  a  táskában,  a  f iókban,  a  v isszapi l lantó tükörre 
akasz tva .  Sz ivár ványsz ínben ragyogják be életünket,  ám 
őket  is  u tolér i  a  vég.  De van remény a fe l támadásra! 

Egy kívül-belül sivár panelházban nőt-
tem fel, amelynek az építésénél nem volt 
cél, hogy a széplelkeknek is kedvesked-
jenek. Sem a homlokzat, sem a lépcső-
ház nem kínált gyönyörködnivalót. Hi-
ába vártam, hogy egyszer csak valaki 
szemrevaló díszítéssel dobja fel a kiet-
len közlekedőket, végül magam fogtam 
hozzá, hogy színesbe burkolt CD-immel 
felcicomázzam a lépcsőfordulókat. 

A haszontalanná vált CD és DVD le-
mezek veszélyes hulladékok. Bár mű-
anyagból készülnek, nem lehet őket a 
szelektív gyűjtőbe dobni, külön gyűj-
tőhelyre vinni pedig kitartó keresést 
és szervezést igényel, ráadásul van, 
ahol pénzt kérnek a lerakásért. A pár 
tucatnyi felesleget felhalmozó tulajdo-
nosoknak nincs sok választásuk. Nem 
csoda, hogy legtöbben egyszerűen a 
kukát célozzák meg. A környezettuda-
tosak pedig pakolgathatják kupacokba, 
polcról polcra, egyik fiókból a másik-
ba a lemezeket, és várják a megoldást. 
Jó hír, hogy könnyedén kitörhetünk a 
CD-őrizgetés és halmozás fogságából, 
csak egy kis kreativitás és elszántság 
kell hozzá.
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cédécipzár

Sokunknak ismerősek kisiskolás-
korból az anyák napjára, szigorúan az 
előre berajzolt minta szerint készített 
keresztszemes hímzések. Ehhez ha-
sonlóan egy négyezetrácsos papíron 
előre megterveztem, mi kerüljön a falra. 
Köröket rajzoltam a kis kockákba, majd 
színeztem. Nem feltétlenül szükséges 
rácsokban gondolkodnunk, a kockás 
lap csupán mankó. Sőt akár a tett hely-
színén rögtönözve is kitalálhatjuk, mi 
kerüljön a falra.

A mintáknak csak a fantáziánk és 
a fal mérete, valamint a szomszédok 
ízlése szab határt. A közelben lakó 
gyerekek például biztosan örülni fog-
nak az állatfiguráknak. A minta alapján 
összeszámoltam, hány darab CD kell 
a kompozícióhoz, hányféle szín szük-
séges, és egy-egy szín mennyi lemezt 
borít majd. A színes lap lehet egyszerű 
színes papír, öntapadó tapéta vagy mat-
rica. Én az utóbbit használtam fényes 
felülete miatt, emellett időtállóbb, és a 
színét is jobban tartja. A színes papír 
ezzel szemben könnyen fodrozódik, 
erős fény hatására gyorsan veszti szí-
nét, és nehéz szépen feltenni a lemezre. 
A tapadó fóliánál figyeljünk arra, hogy 
a felragasztásnál ne kerüljön levegő a 
fólia és a lemez közé, különben „bubo-
rékos” lesz a felület. Határozott, gyors és 
pontos mozdulattal simítsuk a matricát 
a lemez felszínére. Ha így nem megy, 
először csak egy kis részről szedjük le a 

hátlapot, és ezt rögzítsük a cédéhez, majd kefe segítségével 
fokozatosan simítsuk a matricát a korongra, miközben a má-
sik kezünkkel óvatosan lehúzzuk a hátlapot. További lehető-
ség, hogy kis fülecskéket hagyunk a CD köríve körül, és csak 
ezekről szedjük le a hátsó lapot, majd így rögzítjük a matricát 
a koronghoz. Merészebbek tükröt, cserepet, fát, műanyagot, 
szórófestéket, gyöngyöt, újságkivágást is használhatnak a 
korongok dekorálására. Ha a CD-k készen állnak, gyurma-
ragasztó segítségével mehetnek a falra. Érdemes legalább 
három ponton rögzíteni a lemezeket, nehogy leessenek. A 
gyurmaragasztók tartóereje elég eltérő, nekem a kék vált be 
leginkább. A történet jó véget ért: a lemezeknek van második 
esélyük, a pedig lakók boldogan szemlélődhetnek. 

A mintákat bármilyen nagy felületű csupasz falon elkészít-
hetjük. Ha a lépcsőházat szeretnénk feldobni, előtte azért 
egyeztessünk a lakókkal és a gondnokkal. 
 

kellékek: CD, DVD lemezek, négy-
zetrácsos papír a tervezéshez, ceruza, 
színes lapok, öntapadó tapéta vagy 
matrica, kék gyurmaragasztó, esetleg 
vízmérték a pontosság kedvéért.

Színes fóliák Cipzárterv

Kész cipzár

Széthulló deltoid Fóliaragasztási trükk 2.

Fóliaragasztási trükk 1.
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kovács gyula

o d ú  á s z
a gömör -Tornai - k arszT viDék 

Mesés bar langok,  csodálatos 
szurdokvölgy,  hazai  szafar i  
–  aki t  ez  nem hoz lázba,  
az  tény leg aludjon té l i  á lmot.

Jó hideg van, a fák csupaszak. Ilyenkor 
a hegyek felértékelődnek, mert rövid 
idő alatt is sokféle dolog látható, nem 
beszélve a lejtők kínálta lehetőségekről 
– úgy is, mint szánkó, síléc stb. A fázó-
sabbak kedvéért most mégis alászál-
lunk, és az állandó hőmérsékletű (nyá-
ron hűvös, télen meleg) barlangokról, 
illetve környékükről beszélünk. Hazánk-
ban sok ezer barlang éli csöndes magá-
nyát, és akad néhány olyan is, amelyet 
idegenforgalmi és ismeretterjesztési 
célból hasznosítanak. A legtöbb és 
legszebb barlangtúrát az Aggteleki 
Nemzeti Park (NP) kínálja. Az ideérke-
ző turisták legtöbbször reggel jönnek, 
este mennek, pedig a táj gazdagsága 
és a sok száz kilométeres utazás miatt 
semmi értelme rohanni. A nemzeti park-
nak otthont adó Gömör-Tornai-karszt 
lenyűgöző vidék, amelyet már csak az 
országhatár túloldalán fekvő völgyek, 
falvak, emberek miatt is érdemes fel-
keresni. A környéken annyi barlangtúra- 
lehetőséget találunk, hogy az kitölt egy 
hosszabb üdülést is. A részletes ismer-
tetés egy kisebb útikönyvet is megtöl-
tene, ezért ízelítőül most egy gyönyörű 
szép szlovák oldali járatot, egy ottani 
csodaszurdokot, egy kevésbé látoga-
tott hazai barlangot és egy jósvafői „sza-
farit” ajánlunk.

Jósvafő fölött



53  

A Domica-barlang az aggteleki határ-
átkelőtől gyalog egyórányira található. 
A föld alatti túra 1300 méter hosszú 
(hozzávetőleg hatvanperces), útközben 
elképesztő cseppkőtermek sorozatá-
ban gyönyörködhetünk. Túránk kéthar-
madánál lépcsős mésztufa medencék 
rendszeréhez érünk, a fogyó hold ala-
kú „tálak” csipkés oldalán kristálytiszta 
karsztvíz csorog át. Ilyen vízbe merül a 
csónak is, amellyel további termekhez 
hajózunk, majd visszatérünk. Ettől a 
különös szépségtől az ember magába 
száll, és ha nem tudunk szlovákul, ak-
kor nyugodtan le is maradhatunk egy 
kicsit az idegenvezetésről, hogy zavar-
talanabbul szemlélődhessünk. Lelkese-
désemet osztották alkalmi túratársaim 
is, akik keveset és csak suttogva be-
szélgettek, és mind hálával búcsúztak a 
vezetőtől. A jegy ára hét euró, a fotózás 
még egyszer ennyi (állványt használni 
tilos), a kisgyerekek ingyen jöhetnek. 
Nyitva tartásról és a túrák indulásáról ér-
deklődjünk az aggteleki Tourinformnál.

Visszatérve a felszínre, az 587-es 
úton Plešivecnél (Pelsőc) jobbra fordu-
lunk Rožnava (Rozsnyó), majd Turňa 
nad Bodvou (Torna) felé. Viszonylag 
nagy távot ugorva kelet felé a különböző 
alternatív túrák mellett megyünk el. Ilyen 
Krasznahorka vára, amely igyekszik lát-
ványával feledtetni a műanyag vurstli és 
a többlépcsős pénzlehúzás váralját. Cé-
lunk a Háj (Áj) településtől Hačava (Áj-
falucska) irányába induló lélegzetelállító 

szurdok. Alig öt kilométerre vagyunk a 
Tornanádaska fölötti határátkelőtől, de 
olyan százméteres sziklafalak között kó-
vályoghatunk, amilyenekről otthon ál-
modni sem lehet. Foszlott aszfaltúton 
kanyargunk (behajtani még bringával 
sem lehet, csak gyalog). A túrára a 
szurdokfőtől minimum öt órát szánjunk, 
mert a pár kilométeres szurdok akkor 
mutatja meg igazán magát, ha először 
a patak mentén, a falak alatt indulunk el 
fölfelé, majd az Áji-völgy felső bejáratát 
elérve egy tuti hegyi kricsmiben iszunk 
csapolt sört, majd felkapaszkodunk 
a keleti bércekre, s végül egy karsz-
tos fennsík borókás-erdős-tisztásos 
környezetében térünk vissza. Az úton 
számos alkalommal visz jelzés nélküli 

ösvény a szakadék széléhez: el ne mulasszuk óvatosan meg-
nézni felülről is, hol jöttünk lent, mert ez a lényeg! Végül ka-
nyargós szerpentinen, mészkőkibúvásokat kerülgetve érünk 
vissza a kiindulópontra.

Következő állomásunk a magyar oldalon a 15-20 kilomé-
terre eső Esztramos. A bánya által lefejezett hegy a kis Sza-
lonnai-hegység északi tagja; aljában a Rákóczi-, tetejében a 
Földvári-barlang. Előbbi mindenki számára hozzáférhető, és 
igen sajátos túrát kínál: a szintén nagyjából órányi program 
alatt egy inkább függőleges járatot mászunk végig. A hosszú 
tárnából leforduló utunk során borsóköves felületek mellett, 
meredek vaslépcsőn ereszkedünk a valószínűtlenül kék vagy 
zöld, tiszta barlangtó fölé. Innen megint felkapaszkodunk, 
aztán újra le, és máris elérkezünk egy ugyanabból a vízből 
táplálkozó, negyven méter mély tóhoz. A formagazdag barlan-
goknál a látogatók mindig nevet adnak egy-egy képződmény-
nek. Itt az egyik legérdekesebb az India Domborzati Térképe 
névre hallgató csoda. A barlang unalmában növesztett egy 
indiai szubkontinens alakú képződményt, amelynek a felső 
részén borsókövekből ott a Himalája is! Mindez rozsdapasz-
tellban, oldalról megvilágítva. A belépő felnőttenként 3500 
forint. A Rákóczi-barlang ma már szinte bármikor felkereshe-
tő, de naponta legfeljebb hétszer tíz látogatót fogadnak – a 
részletekről a (06 48) 350 011-es számon egyeztessünk. A 
barlangbejárat két oldalán szunyókál Tornaszentandrás és 
Bódvarákó: felettük csodaszép bükkösök állnak, ami csak 
részben ellensúlyozza a szomorú tényt, hogy egyik települé-
sen sincs kocsma, így se ropi, se kávé, se szendvics.

Négyszögletű körünk befejező sarka Jósvafő. Maga a te-
lepülés és a nemzeti park épületéig húzódó patakrendszer 
is egész napos felfedezőút lehetne. Tavasztól egészen a 
fagy beálltáig találkozhatunk itt a nemzeti park címerállatá-
val, a ritka és gyönyörű foltos szalamandrával – főként a Ten-

Áji-völgy

Jósvafő fölött Huculok
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gerszem-tó feletti vizesárokrendszer 
legfelső vájatának sekély állóvizében. 
A faluból most inkább a Lófej-völgy 
irányába, két heggyel jobbra kanya-
rodjunk, ugyanis itt legel a hucul ló. 
Egy heggyel-erdővel körülvett irdat-
lan katlanban tarka legelőt látunk. A 
bokorcsoportok között valahol szá-
zas létszámú ménes kószál: mokány, 
borzas, nyugodt, elszórt állatcsorda, 
elsőre őslényeknek tűnnek. Nincs két 
egyforma színű, mégis mintha egyet-
len pasztellpalettáról színezték volna 
őket. Megtalálni őket viszont legalább 
félnapos program. Legjobb a Jósva-
főről a térképen is jelzett karám fölötti 
magaslatokról szétnézni, majd észak-
keletre haladva átfésülni a terepet. 
Halkan, óvatosan közeledjünk, és ne 
próbáljunk közéjük menni. Tisztes tá-
volságban leülve, néha arrébb-arrébb 
telepedve várjuk meg, míg (talán) ki-
tüntetnek a bizalmukkal – erre ne 
sajnáljuk az időt! Amikor fényképezni 
akartam, az egyik vemhes kanca fe-
lém trappolt, majd az utolsó métere-
ken kikerült. Csak el akart ijeszteni, és 
semmiféle balesetről nem tudok, de 
legyünk óvatosak. A katlanban találjuk 
egyébként a Vass Imre-barlangot is, a 
Narancs Zuhataggal.

Körünk nagyon foghíjas, de így is 
többnapos programot biztosít. Szál-
lás-étkezés kapcsán elsősorban a ma-
gamfajta lapos zsebűek lehetőségeiből 
indulok ki, a többieknek ott a Tenger-
szem Szálló. A barlangtúrák belépő- 
jegyei drágák, a magánszállások viszont 
lehetnek olcsók. Érdekes élmény és taka-
rékos megoldás a szállásadóval együtt 
lakni (három fő/5000 forint/éj áron). A 
központi terület fő étterme a jósvafői 
szálló, innen a gulyáslevest ajánlom. 
Mivel azonban néha ötletszerűen nem 
nyitnak ki, legyen „B” tervünk, vagyis 
hideg tartalékunk. Ha sikerül olyan te-
lepülésre elbújni, mint Tornakápolna, 
Teresznye, Égerszög, ott egyértelmű-
en hozott anyagból kell főzni. Nagy ka-
land még a fenti ménes katlanjának 
páholyában található cserépkályhás 
kutatóállomáson aludni. Tervezéshez 
pótolhatatlan a Cartographia spirálos 
atlasza, amelyre ugyanakkor nagyon 
ráférne egy javított kiadás; valamint jól 
jön a beszerezhetetlen, de esetleg köl-
csönözhető nemzeti parkos monográ-
fia (Baross Gábor: Az Aggteleki Nem-
zeti Park, Mezőgazda Kiadó, 1998). Az 
autó nélküli közlekedés nehézkes, de 
ettől lesz igazán értékes, amit gyalog 
vagy busszal befogunk. 

Vörös foltos szalamandra

Domica-barlang

Narancs Zuhatag

Kilátás az Esztramosról
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frazon zsófia 

A különböző kábelek ú jrahasznosí tásának év t izedes hagyományai 
vannak.  Fer i  bácsi  a  gyárból  éppolyan kreatívan hasznosí tot ta  
a  maradékot  a  ház tar tásban,  mint  Jean - Luc Cornec,  
aki t  a  társadalomkr i t ika művészi  megfogalmazása inspirál t . 

A  b á r á n yo k 
h A l lg At n A k

k ábel - újrahasznosíTás régen és ma

Nem emlékszem pontosan, hogy Jo-
nathan Demme A bárányok hallgatnak 
című filmjében a cím tulajdonképpen 
mit is jelentett, de amikor néhány évvel 
ezelőtt először láttam Jean-Luc Cornec 
tárcsás telefonkészülékekből és kábe-
lekből készített göndör szőrű bárány-
szobrait, azonnal ez a fordulat jutott 
eszembe. A használatból kikerült tele-
fonok hangja mára valóban elnémult, 
a vicces nyáj mégis beszédes példa a 
használatból kikerült technikai eszkö-
zök művészi újrahasznosítására. 

Korunk egyik közhelyesre szaggatott 
jelzője és jellemzője a szüntelenül gyor-
suló tempó, amely nemcsak a társa-
dalmi mobilitásra, hanem a tárgyak és 
használati eszközök áramlására és cse-
rélődésére is hatással van. Ami elromlik, 
már nem kell, feleslegessé, hordalékká, 
szemétté válik. De míg egy fürdőkádat, 
egy zongorát vagy egy íróasztalt nem  
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cserélünk le évente, egyszerű mindennapi eszközeink kör-
forgása már-már megállíthatatlan. A technikai eszközök és 
az elektronikára épülő tárgyak dobogósak a vesszőfutásban.  
Hiába tanulunk kitartóan, mi használók roppant keveset tu-
dunk a hulladékká váló eszközök sorsáról. Az újrahasznosí-
táson alapuló művészet (recycling art) ebben a történetben 
kevésbé a használatból kihulló tárgyak tömeges újrahaszno-
sítása miatt jelentős, mint inkább a tárgyak megmunkálása, 
ezen keresztül pedig a társadalomkritika élénkítése miatt. 

Ó, az a régi jó tárcsás telefon! A jó minőségű sima mű-
anyagfelület, a vidám színek, a tárcsa visszaforgásának kat-
togó hangja, az ágyból kiugrasztó csengőhang és persze a 
készüléket és a kagylót összekötő dugóhúzó formájú kábel 
(PVC borítású vezeték), ami mindig összetekeredett, kibo-
gozhatatlanul, újabb és újabb csavarokkal nehezítve a tele-
fonálást. Olyan volt ez a kábel, mint egy póráz, abból a rövid 
fajtából, amely megakadályozta, hogy a szülők szobájában 
elhelyezett telefon kagylójával és kamaszkori titkainkkal ki-
surranjunk a folyosóra. Hiába rángattuk a rugósan csavart és 
csomókba tekeredett kábelt, sosem volt elég hosszú! Mennyi 
csacsogás – és persze: mennyi bosszúság! (Magyarországi 
gyártó a Telefongyár, forgalmazó a Magyar Posta volt.) De 
meglátni egy tárgyban egy másikat: a tárcsás telefonban, a 
kagylóban és a kábelben a bárányt. Na, ez már művészet! 

Kanyarodjuk kicsit vissza az időben! A telefonkábel deko-
ratív, másodlagos felhasználásának ugyanis Magyarországon 
is voltak hagyományai, melyek nemcsak művészi törekvé-
sekből, hanem hétköznapi, praktikus funkciókból táplálkoz-

tak – irónián innen és túl. Nem más ez, 
mint a fonott üvegek és demizsonok 
varázslatos világa, amely az üveg töré-
kenységére adott logikus és népszerű 
válasz, egyben egy kreatív kézműves-
technika megvalósítása. Az üvegek fo-
nási technikája rokon a hagyományos 
kosárfonással, amelyet az ötvenes-hat-
vanas évektől átalakított és átszálazott 
a műanyag kábel – szálfinomságával, 
modern és korszerű anyagával, színes 
világával. De honnan volt ennyi fölösle-
ges színes vezeték? – hangzik a logikus 
kérdés. Általános válaszom nincs, de 
egy ötvenes évekbeli, a Balaton környé-
kéről származó esetet szívesen idézek a 
Néprajzi Múzeum Plasztik művek című 
kötetéből: „A fonáshoz a környék ak-
koriban egyetlen gyára, ahol Feri bácsi 
is dolgozott, bőségesen »biztosította« 
a telefonkábelt, amely lecsupaszítás 
után minden szempontból megfelelt 
az üvegek beborításához. A kábelek 
beszerzésének sajátos és meglehető-
sen eredeti megoldását választotta az  
eposzi jelzővel is illethető leleményes 
Feri bácsi. Ugyanis a gyár területéről 
dereka köré tekerve szállította a tele-
fonkábelt a felhasználás helyszínére, ne-
vezetesen a körtefa alá. Hogy ez nem 
etikus megoldás? Meglehet. De a cél 
szentesíti az eszközt: a gyári felesleg 
újrahasznosítása talán csak nem számít 
főbenjáró bűnnek!” Ha nem is volt min-
den családban „leleményes feribácsi”, 
a színes telefonvezetékkel befont üve-

gek széles körben előfordultak a ház-
tartásokban. Mindehhez a hiányt nem 
ismerő szocialista államgazdaság és az 
erre épülő sajátos feleslegfilozófia kor-
látlansága szolgáltatta az alapanyagot. 
A kreatív megoldások tárháza pedig 
végtelen volt: darabszámban, szín- és 
formavilágban egyaránt.  

A telefonbárányok viszont nem a 
szocialista ipari társadalom anyagbősé-
gére és korlátlan pazarlására épültek, 
hanem a mobiltársadalom és a tech-
nikai változások metszéspontjában 
keletkezett feleslegre: többek között a 
tárcsás és zsinóros telefonok halmazá-
ra. Feketén, fehéren. Jean-Luc Cornec 
meglátta a kábelben a göndör bárány-
bundát, a telefonkészülékben a bárány-
pofát, végül a fület a szájjal összekötő 
kagylóban a patás báránylábat. Egy-
szeri ötlet, amely egyedi tárgyként vic-
ces, nagy tételben, nyáj formátumban 
pedig határozottan kritikus és szemte-
len. Erre a kritikára és humorra épített 
a Frankfurti Kommunikációs Múzeum 
(Museum für Kommunikation Frank-
furt), amikor 2006-ban a múzeum tel-
jes előcsarnokát ácsingózó, nézegető 
és pihenő egyedekből összerendezett 
nyájjal népesítette be – a látogatókö-
zönség nagy örömére. Ma már nincs 
a jellegzetes tárcsahang, az ágyból is 
felverő csengés és a kapcsolásra vára-
kozó ütemes búgó hang. A bárányok 
hallgatnak. Halló, itt a világ! De a sheep 
szó után hagyjon üzenetet! Fonott üveg (a Néprajzi Múzeum gyűjteménye) 
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véDekezés a kéreTlen elekTronikus reklámok ellen

V i s s z A  
A  f e l A d ó n A k 

Óvatossággal  és odaf igyeléssel  megúszhat juk ,  hogy szélhámos 
adatvadászok hálójába kerül jünk ,  vagy hogy kéret len e lek tronikus 
reklámüzenetek (spamek)  árasszák e l  számí tógépünket.  
Végső esetben a médiahatóságot  is  csatasorba ál l í that juk .

Dr. morvai 
gábor

Hány milliárdos lottófőnyereményt, 
vágyfokozót, márkás ruhát kínáló e-mail 
érkezett a héten? A levélszemétként 
özönlő üzenetek kihagyhatatlan akció-
kat hirdetnek, fizetős online tartalmakat 
ajánlanak, a veszélyesebbek adatgyűjtő 
kémprogramokat vagy vírusokat tele-
pítenek észrevétlenül a számítógépre. 
Magára valamit adó e-mail szolgáltató 
vagy levelezőprogram rendelkezik köny-
nyen kezelhető spamszűrővel, amely a 
kéretlen leveleket rögtön a szemétbe, a 
törölt üzenetek közé juttatja. Figyeljünk 
oda, hogy a túlzott szigorúság nehogy 
visszafelé süljön el, és a fontos levelek 
is a süllyesztőbe kerüljenek. A legjobb 
persze, ha megelőzzük, hogy leveles-
ládánk a spamküldők célpontja legyen. 

n e  a D j u k  k i  a z  a D a T a i n k a T ! 

Az interneten számtalan úgynevezett 
robot ténykedik, mely átfésüli a web-  
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oldalakat, és begyűjti az azokon fellelhető nyilvános e-mail 
címeket. Az adatokat aztán jó pénzért adják-veszik, egy-egy 
feladó akár több ezer címzetthez is eljuttathatja kéretlen üze-
netét, ami lehet ártalmatlan reklám vagy akár a banki adataink 
megszerzésére irányuló rafinált csalás is. Az adathalász szél-
hámosok a nagy számok törvényére és a nem elég körül-
tekintő felhasználókra utaznak. Ha csak páran bedőlnek, 
a levélszemét máris hasznot hoz a feladónak. Mára egész 
földalatti iparággá nőtte ki magát az adatbázisok gyűjtése. 
Az amerikai spamkirály, Alan Ralsky például egyes feltéte-
lezések szerint több millió dolláros üzletet csinált a kéretlen 
e-mail hirdetésekből. Igaz, ezért 2009 végén több mint négy 
év letöltendő szabadságvesztésre ítélték. 

Ha betartunk néhány alapvető szabályt, megvédhetjük 
postafiókunkat ezektől az üzenetektől. Lehetőleg kerüljük 
e-mail címünk pontos megadását. Ne tegyük fel közösségi 
oldalakra, és ne adjuk meg a regisztrációhoz kétes bizton-
ságú weblapokon. Már az is elég ahhoz, hogy illetéktelenek 
kezébe kerüljön a címünk, ha megadjuk egy űrlapon. Ha 
mégis szerepeltetni akarjuk, használjuk például a „felhasz-
náló kukac szolgáltató pont hu” formátumot a felhasználó@
szolgáltató.hu helyett. 

Ha már hozzájutottak a címünkhöz, olvasás nélkül töröljük 
a gyanús üzeneteket, nemkívánatos hírlevelek esetén pedig 
kérjük, hogy vegyenek le a címlistáról. A hazai szabályok sze-
rint a felhasználó bármikor lejelentkezhet az ilyen címlistákról, 
akkor is, ha korábban hozzájárult a hirdetések elküldésé-

hez. Ehhez elegendő az eredeti üze-
netet változtatás nélkül visszaküldeni 
vagy a megadott címen lejelentkezni. 
A hozzájárulás nélkül küldött üzenetek 
viszont jogsértőek, és ez vonatkozik az 
engedélykérő üzenetekre is. Az előze-
tes engedélyt ugyanis más formában 
és más fórumon kell kérni. Fontos, hogy 
nem szabad válaszolni a gyanús levelek-
re (sőt meg sem szabad nyitni), mert a 
küldő rendszerek számára ez megerősí-
tés címünk valódiságáról, mely így aztán 
egy létező címeket tartalmazó adatbázis 
részeként magasabb áron értékesíthető 
a feketepiacon. A rosszindulatú spamek 
fejléce általában nyereménnyel, letölté-
si lehetőséggel vagy csodatévő gyógy-
szerekkel kecsegtet. Küldőként pedig 
gyakran egy ismerős cím van feltüntetve, 
ilyenkor csak a tárgy mezőben szereplő 
szöveg nyújthat támpontot. Gyanú ese-
tén inkább ne nyissuk meg, kérdezzünk 
rá az ismerősnél, hogy ő küldött-e leve-
let. A gyanúra elég okot adhat, ha eleve 
a spamek könyvtárában landol a levél. 

T e l e f o n o s  ü z e n e T e k

A kéretlen üzenetek meghódították a 
mobiltelefonokat is, ráadásul ezeket leg-
többször még törölni sem lehet anélkül, 
hogy megnyitnánk. A terjedelmi korlá-
tok pedig lehetetlenné teszik, hogy bár-
milyen ajánlatról megfelelő tájékozta-
tást nyújtsanak a címzettnek, ami ideális 
táptalaja a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatok megvalósításának, ahogy 
erre a versenyhivatal több határoza-
tában is rámutatott a közelmúltban. A 
fogyasztó ráadásul sokszor nem is gon-
dolja, mekkora anyagi kárt okozhat az a 
néhány sor a készüléke kijelzőjén. Egy 
óvatlan visszaigazolás, és máris fizetős 
sms-ek árasztják el a telefont. 

Az sms-ben érkező spam a kéretlen 
elektronikus levelekhez hasonlóan ille-
gális. Előfordulhat, hogy épp a mobil-
szolgáltatónk küld számunkra nagy-
szerű ajánlatot vagy kvízjátékban való 
részvételre buzdító felhívást. Ezt csak 
akkor teheti, ha előzetesen engedélyt 
adtunk neki. Ha el akarjuk kerülni az 
ilyen üzeneteket, már a szerződés meg-
kötésekor jelezzük, hogy nem kérünk 
a reklámüzenetekből, és ezt írásban is 
erősítsük meg. A nyilatkozat ma már ál-

talában a szerződés része. Gyakran kö-
tünk olyan elektronikus vagy hagyomá-
nyos szerződést, amelyhez megadjuk a 
személyes adatainkat is. Jó tudni, hogy 
ezeket csak kifejezett hozzájárulásunk 
esetén adhatják ki a szolgáltatók har-
madik fél számára. Ennek ellenére elő-
fordulnak hibák vagy visszaélés, tehát 
minél több helyen adjuk meg telefon-
számunkat, annál nagyobb az esélye, 
hogy előbb-utóbb rossz kezekbe ke-
rül. A mobiltelefonokban alapbeállítás, 
hogy fogadhatnak emelt díjas sms-t, 
de ha kérjük, a szolgáltató köteles ezt 
leállítani. Ha mégis ilyen üzenetek érkez-
nek, a küldő számra azonnal küldjük el 
a „STOP” szót, ettől a pillanattól ugyanis 
jogszerűen nem követelhetik tőlünk a 
további üzenetek ellenértékét. 

h a T ó s á g i  p a n a s z T é T e l

A kéretlen üzenetek küldése – a világ 
legtöbb országához hasonlóan – itthon 
is tilos. Ha végképp nem boldogulunk 
a fenti módszerekkel, a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság oldalán tehetünk 
bejelentést és kérhetünk hatósági segít-
séget. A hatóság hivatalból és bejelen-
tés alapján egyaránt üldözi a kéretlen 
üzenetek küldőit. A www.nmhh.hu-n, 
az ügyfeleknek szóló részen belül, az 
ügyintézés menüpont „panaszkezelés” 
oldalán található űrlap kitöltésével te-
hetünk bejelentést. Ez az elektronikus 
nyomtatvány kissé bonyolult, de ér-
demes rászánni néhány percet, hogy 
megszabaduljunk a spamküldőktől. 
Fontos, hogy az űrlapot csak ügyfél-
kapu-regisztrációval rendelkezők küld-
hetik el. A regisztráció elkészítését az 
okmányirodában lehet kezdeményezni, 
néhány percig tart és ingyenes.    

2001. évi cViii. törvény az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről 

2008. évi XlViii. törvény a gazdasági 

reklámtevékenység alapvető feltételeiről 

és egyes korlátairól

K a p c s o l ó d ó 

J o G s z a B á l y o K : 
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a z inTerneTes vásárlás k alauz a

k l i k k e s e d ő 
k e r e s k e d e l e m

Egy tavaly i  fe lmérés szer int  minden harmadik magyar 
vásárol t  már  az  interneten,  és egyre többen tesznek így. 
A netes vásár lás kockázatmentes ,  ha előre fe lkészülünk 
a buk tatókra ,  és betar tunk pár  egyszerű szabály t .

oTTlakán 
johanna

A világhálón leggyakrabban műszaki 
cikkeket, könyveket, színház-, koncert- 
vagy éppen repülőjegyet vásárolunk, és 
egyre népszerűbbek a legkülönbözőbb 
termékeket kínáló virtuális árverések is. 
A webes vásárlással a beszerzést ott-
honról, gyorsan, szatyor nélkül intéz-
hetjük, ráadásul mi döntünk az átvétel 
és a fizetés módjáról is. A szkeptikusok 
szerint azonban az árukról csak egy 
(remélhetőleg valódi) képet látunk, az 

eladót nehezebb beazonosítani, ellen-
őrizni és kiismerni, ráadásul a webes 
felületen történő fizetés kockázatosabb, 
mint amikor mi számoljuk le a kápét a 
boltos kezébe. 

Sok kellemetlenségtől kímélhetjük 
meg magunkat, ha tisztában vagyunk 
az internetes vásárlás néhány alapsza-
bályával. Az első és legfontosabb kér-
dés, hogy mikor jön létre a szerződés, 
mikortól lesz egy termék jogilag is a mi-

énk. A netes vásárlás jogi kifejezéssel 
„távollevők között kötött szerződés”, 
de az erre vonatkozó szabályok csak 
a céges webshopokra vonatkoznak, a 
magánszemélyek közti online piactéri, 
például a vaterás vásárlásra nem! A ren-
delet értelmében a felek közötti szerző-
dés akkor jön létre, amikor a szolgálta-
tó (eladó) a szerződés megkötéséről 
visszaigazoló e-mailt küld a fogyasztó-
nak, amely tartalmazza a termék meg-
nevezését, árát és a szállítás feltételeit. 
A visszaigazolásnak 48 órán belül meg 
kell történnie, különben az eladó mu-
lasztást követ el, így mi is elállhatunk 
a vásárlástól. Attól tehát nem kell tarta-
nunk, hogy egyetlen kattintással vélet-
lenül megveszünk valamit, és innentől 
nincs visszaút. Az egykattintásos vásár-
lás ugyanis az uniós jogba ütközik, és 
nem érvényes. Ha egy klikkelés után 
rögtön fizetési felszólítás érkezik, akkor 
ne a pénztárcánkhoz nyúljunk, hanem 
a telefonhoz – és tárcsázzuk a fogyasz-
tóvédelmi hatóságot. 

m e n T s ü k  a  m e n T h e T ő T !

Az internetes vásárlásnál mindig ment-
sük el a fontosabb dokumentumokat, 
lépéseket. Ezek közé tartoznak az ál-
talános szerződési feltételek (ÁSZF), a 
szállítási feltételekről szóló tájékoztató, 
de magáról az online kifizetésről is ér-
demes egy képernyőképet másolni és 
menteni (az FN és Prnt Scrn gomb kom-
binációja megjegyzi a képernyőképet, 
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majd Ctrl + V-vel egy dokumentumba másolhatjuk). Az ÁSZF-t 
csak minden hatodik vásárló menti el, a többieknek semmi-
lyen dokumentum nincs a segítségére, ha esetleg problémá-
juk adódik a vásárlás után.

h o n n a n  ( n e )  v á s á r o l j u n k ?

Vásárláskor ne hagyjuk magunkat elvarázsolni egy webol-
dal tetszetős külsejétől – érdemes inkább a webshopot, az 
eladót „lekáderezni”! Ha nem találjuk az oldalt üzemeltető 
cég nevét, címét, ügyfélszolgálati irodájának címét és an-
nak telefonszámát, az nagyon-nagyon gyanús. (Bizonyos 
cégadatok feltüntetését jogszabály írja elő.) Nem szerencsés 
olyan helyről rendelni, ahol csupán egy telefonszám vagy 
e-mail cím található, ha ugyanis a későbbiekben probléma 
merül fel, akkor elég nehéz lesz megszorongatni az illetőt. 
Ha a webshop megfelel a kritériumoknak, de nincs róla sem-
milyen információnk, akkor érdemes a neten körbejárni a 
céget. A keresőprogramok révén gyorsan és különösebb 
megerőltetés nélkül kinyomozhatjuk, hogy voltak-e komoly 
fogyasztói panaszok ellenük, folyt-e esetleg a cég kapcsán 
hatósági vagy rendőrségi eljárás, nem áll-e a vállalkozás ne-
tán éppen felszámolás alatt. Ha fogyasztói panaszokkal ta-
lálkozunk, tegyük mérlegre azok mennyiségét és jellegét, 
illetve próbáljuk meg kideríteni, hogy a cég mennyire volt 
együttműködő a problémák orvoslásában. Egyébként az 
internetes panaszbejegyzéseket is érdemes éppúgy fenn-
tartással kezelni, mint a reklámokat; hiszen nem ismerjük 
azok valóságtartalmát és motivációit. 

á r

Sokszor a feltüntetett ár miatt döntünk úgy, hogy az internetről 
rendelünk, de mi van, ha a visszaigazolásban vagy a házhoz 
szállításkor már jóval nagyobb összeggel találkozunk? A we-
bes kereskedelemben ugyanúgy az áfával növelt árat kötele-
ző feltüntetni (jelen esetben a termék képe mellett), tehát csak 
olyan helyről rendeljünk, ahol korrekt módon tüntették fel a 
vételárat. Ha bizalmatlanok vagyunk, érdemes a webes oldalt 
lementeni (a böngésző bal felső sarkában a „File” menüből 
kiválasztjuk az „Oldal mentése” funkciót, vagy lenyomjuk a 
Ctrl + S billentyűkombinációt), így később igazolható, hogy 
a vétel pillanatában milyen ár volt feltüntetve. Az árak ellen-
őrzése során ne feledkezzünk meg a szállítási költségekről 
sem. Ezt a tételt az eladók nem kötelesek az árba beleépíteni 
– nem is teszik –, érdemes tehát végiggondolni, miként és 
mennyiért jut el hozzánk a termék, mielőtt annak ára alapján 
fejest ugrunk a megrendelésbe. Általános tapasztalat, hogy 
a fogyasztók gyorsabban mondanak igent az x forint ár + y 
forint szállítási díj képletre, mint egy olyan árra, amely magá-
ban foglal minden költséget. 

Az sem ritka, hogy utóbb kiderül: a termék egy kicsit drá-
gább, mint amennyiért meghirdették. Ennek oka lehet egy-
szerű elírás is; ám ez legyen az eladó gondja – ő viseli a hiba 
következményét, és köteles az alacsonyabb áron odaadni 
a terméket. Ha nem hibáról, hanem szándékos vevőcsalo-
gatásról van szó, az tisztességtelen kereskedelmi gyakor-

latnak számít, és a fogyasztóvédelmi 
hatóságra tartozik.

f i z e T é s

A legtöbb webshopban lehet online, 
utánvéttel, csekken vagy utalással is 
fizetni. Az utalás kapcsán érdemes 
megjegyezni, hogy a legbiztosabb, ha 
egy privát banki felületre vezérelnek 
minket. Akik ebben nem bíznak, azok 
tájékozódjanak saját bankjuknál arról, 
miként tudnak számlájukon elkülönített 

keretet fenntartani kifejezetten az ilyen 
utalásos vásárlások számára. Ennek lé-
nyege, hogy az adott alszámlákra csak 
annyi pénzt teszünk, amennyit interne-
tes vásárlásokra szánunk, így történjen 
bármilyen visszaélés, nem a teljes szám-
lánk kerül veszélybe. Óvakodjunk attól, 
hogy nem banki felületen megadjuk a 
kártyánk 16 jegyű kódját, érvényessé-
gi idejét, érvényességi kódját (3 jegyű 
szám a kártya hátoldalán), az ugyanis 
önmagában is elég ahhoz, hogy később 
mások tudjanak fizetni vele. A honlapo-
kon szereplő „verified” vagy „secured” 
feliratok csupán arra utalnak, hogy az 
adatok küldőjén és fogadóján kívül más 
nem láthatja azokat, de azt nem garan-
tálják, hogy maga a fogadó biztonságos 
lenne. Ha csapdába estünk, és vissza-
élést tapasztalunk, azonnal forduljunk 
a rendőrséghez. A megelőzés legjobb 
módszere, ha bankunktól SMS-értesí-
tést kérünk minden tranzakcióról, így 
rögtön megtudjuk, ha illetéktelenek 
használják a kártyát, és azonnal le tud-
juk tiltani.

n e m  T e T s z i k ,  m i T  T e g y e k ?

A legtöbb aggodalmat sok ember szá-
mára az okozza, hogy „vaktában” vásá-
rol, és közel sem biztos, hogy azt kapja, 
amit vár. Szerencsére a jogszabály le-
hetővé teszi, hogy a nekünk nem tet-
sző árut a kézhezvételtől számított 8 
munkanapon belül visszaküldjük. És 
bár a postaköltséget nekünk kell meg-

fizetni, mégsem marad a nyakunkon 
olyan termék, amely végül nem tetszik, 
vagy nem váltja be a hozzá fűzött re-
ményeket. (A visszaküldés mellé nem 
árt pár soros levelet mellékelni, de nem 
kötelező az indoklás.) A fogyasztókat 
gyakran tévesen úgy tájékoztatják, 
hogy csak eredeti, bontatlan csoma-
golásban visszajuttatott áru esetén 
tudják elfogadni az elállási nyilatkoza-
tot, de a jogszabály nem köti ezekhez 
a feltételekhez a 8 munkanapos elállá-

si jogosultság gyakorlását. Ha ilyennel 
találkozunk, azt nyugodtan jelezzük a 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. 
Ha európai uniós cégtől ér minket sé-
relem, panaszunk megoldásában segít-
het az Európai Fogyasztói Központ, de 
Európán kívül nem sok esélyünk van a 
nyertes csatára. Figyelem! A különféle 
online árverési portálokon (a legismer-
tebb talán a vatera.hu) ez a jogszabály 
adta lehetőség nem vagy nem minden 
esetben illeti meg a fogyasztót, illetve 
könnyen kijátszható. Az internetes piac-
téren ugyanis nem mindig világos, hogy 
az eladó magánszemély-e, vagy cég. 
Előbbi esetében nincs jogszabályi kö-
telezettség a 8 munkanapos cserére, 
de egy cég is könnyen kiadhatja magát 
magánzónak – elég, ha megtévesztő 
felhasználónév mögé rejtőzik, és máris 
kibújt a jogi kötelesség alól. Mivel az 
adásvételt biztosító portál nem vállal 
felelősséget az eladó személyéért és a 
feltöltött adatok valódiságáért, érdemes 
csak azokat az ajánlatokat komolyan 
venni, amelyeknél a létrejövő ügylet 
kapcsán kipróbálási, megtekintési le-
hetőséget biztosítanak számunkra. 

17/1999-es kormányrendelet a távol-

levők között kötött szerződésekről

K a p c s o l ó d ó 

J o G s z a B á l y : 

Ha egyetlen klikkelés után rögtön fizetési  
felszólítás érkezik, akkor ne a pénztárcánkhoz 
nyúljunk, hanem a telefonhoz – és tárcsázzuk  
a fogyasztóvédelmi hatóságot.
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VA N  ú J  A  f Ö L D  A L AT T !

Az MTM Ásvány- és Kőzettárának új kamarakiállítása a Kárpát-övezetben felfedezett  
ásványokat mutatja be. A kiállítást a ritka ásványok mellett dokumentumok, illusztrációk  
és számítógépes adatbázisok gazdagítják.     

proGraMoK
K A R ÁC S O N Y  A  K A S T É LY b A N

Advent hétvégéin és a két ünnep között iparművészek karácsonyfái, mézek, gyógyteák,  
kézművesvásár, hangversenyek és előadások várják a nagytétényi kastély látogatóit. 

f R E E C I K L I 

Mi történt a kétkerekűek világában az elmúlt másfél évszázadban? A Kiscelli Múzeum  
kiállításából megtudod. Izgalmas grafikák, fotók, könyvek, filmhíradórészletek, antik és mai 
kerékpárok várnak.  

I S M E R E T T E R J E S Z TŐ  K ÁV É H Á Z  A  TÁ J fA J TÁ K R Ó L

A Diverzitás Science Café a természeti, társadalmi és kulturális sokféleség témakörét járja 
körbe. A januári beszélgetés a tájfajtákkal foglalkozik Szóló ezerjó szőlő, mosolygó batul  
alma, csengő gönci barack címmel. A sorozat februárban folytatódik.  

KO N f E R E N C I A  A  f E N N TA R T H ATÓ  f O GYA S Z TÁ S R Ó L 

A fenntartható fogyasztás, termelés és kommunikáció legfrissebb hazai és nemzetközi  
kutatási eredményeit ismerheti meg a hallgatóság a Budapesti Corvinus Egyetemen (BCE) 
rendezett konferencián, ahol a TVE is képviselteti magát. 

  időpont: 2010. december 4. – 2011. január 2. helyszín: Nagytétényi Kastélymúzeum, 1225 Budapest,  
Kastélypark u. 9–11. további információ: www.nagytetenyi.hu

  időpont: 2010. szeptember 4. – 2011. január 9. helyszín: Kiscelli Múzeum, 1037 Budapest, Kiscelli utca 108.   
további információ: www.btmfk.iif.hu/freecili.html

  időpont: 2011. január 11. 17.30 helyszín: Merlin Színház, 1052 Budapest, Gerlóczy utca 4.
további információ: www.essrg.hu

  időpont: 2011. január 21. helyszín: BCE, 1093 Budapest, Fővám tér 8.    
további információ: www.naturpark.hu

  időpont: 2010. augusztus 20. – 2011. november 21. helyszín: Magyar Természettudományi Múzeum,  
1083 Budapest, Ludovika tér 2-6. további információ: www.nhmus.hu
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neKünK tetszett…

G L O b A L  V O I C E S
A Global Voices weboldala pótolhatatlan azoknak, akik szeretnének a hírek mögé látni.  
A portálon olyan helyi bloggerek jelentkeznek, akik első kézből számolnak be a világ  
legkülönbözőbb pontjain történő eseményekről. Az oldalon olyan konfliktusos övezetekből  
is olvashatunk híreket, ahová hivatásos újságírók nem is merészkednek, vagy cenzúrázzák a sajtót. 
Az önkéntes fordítóknak köszönhetően több mint tizenöt nyelven számol be a világ eseményeiről  
a portál. A szerkesztők nyitottak a helyi bloggerek, fordítók és önkéntesek jelentkezésére. 
www.globalvoicesonline.org

VA K O K  í R Á S A
A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete lassan egy éve gyűjti  
a használt, de még működőképes kazettákat és magnókat. A mások számára már haszontalan  
eszközökkel mára az egyesület közel ötszáz tagja tudja meghallgatni a negyedévente kiadott  
információs és hanganyagokat, valamint a Szemezgető című kiadványt. A kazettákat  
a Magyar Posta ingyenesen kézbesíti, ha a bélyeg helyére annyit írunk: „Vakok írása”.  
Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete: 

4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 2/215. www.vakegytvn.hu

P A N N O N  H E LY I  T E R M É K  K L A S Z T E R
Már közel száz nyugat-dunántúli őstermelő, kézműves és helyi vállalkozó portékái váltak  
ismertté a Pannon Helyi Termék Klasztert által szervezett vásárokon, rendezvényeken  
és a vasvári helyitermék-boltban. Az egységes mintájú díszdobozok, helyi ínyencségek  
és egyedi kézművestermékek azonban az ország többi részén is elérhetőek a klaszter  
webáruházán keresztül. 
www.pannonproduct.hu

V É R E S  G Y É M Á N T
Sok filmben a szerelem záloga egy csillogó gyémántgyűrű. Edward Zwick azonban megmutatja  
a drágakő ragyogását elhomályosító tragédiákat. A történet a polgárháború sújtotta Sierra  
Leonéban játszódik, ahol egy gyémántlelőhelyen rabszolgaként dolgozó helyi halász különleges 
drágakövet talál, amelyet el akar lopni. Abban bízik, hogy a briliáns segítségével megmentheti  
családját és gyerekkatona fiát. De nem ő az egyetlen, aki a kőtől reméli sorsa jobbra fordulását. 
Gyönyörű képek, megrázó jelenetek és hollywoodi klisék. Garantáltan más szemmel fogunk  
a drágakövekre nézni a film után. 
Véres gyémánt (blood diamond)  Amerikai–német akcióthriller, 2006, 143 perc.

H ú S M E N T E S  H É T f Ő
Hányszor eszel hús egy héten? Sokak számára megdöbbentő lehet a válasz, főleg ha a túlzott  
húsfogyasztás káros egészségi következményeire és klímaváltozásra gyakorolt hatására  
gondolunk. A nemzetközi Húsmentes hétfő mozgalom követői szerint ha csak hetente egy napra  
leszünk vegetáriánusok, fel sem tűnik a lemondás, sőt módszeresen kipróbálhatjuk a vega  
finomságokat. Receptért pedig érdemes szétnézni a mozgalom angol honlapján vagy a magyar  
vega gasztroblogok tájékán. Persze a hétfő helyett más nap is választható.  
www.meatfreemondays.co.uk, http://husmenteshetfo.com/
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olVasósaroK
                             

                             

                            

T i s z T e l T  T u D a T o s  v á s á r l ó !

Régóta szelektíven gyűjtöm a hulladékot, de 
sokszor nem tudom eldönteni, hogy nem na-
gyobb víz- és energiapazarlás-e kimosni a kü-
lönböző üvegeket, flakonokat, mintha egysze-
rűen kidobnám őket a szemétbe. 

Válaszukat előre is köszönöm.

Bori
Budapest

k e D v e s  b o r i !

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. honlapján 
azt tanácsolják, hogy a tejes vagy joghurtos 
poharakat, a kutya- és macskaeledeles dobo-
zokat, valamint az üvegeket mossuk el, mielőtt 
a szelektív hulladékgyűjtőbe dobjuk őket. Kéré-
sünkre elmagyarázták, hogy ez azért elenged-
hetetlen, mert a hulladékfeldolgozó technoló-
giájuk nem teszi lehetővé, hogy a feldolgozás 
során kiválogassák a szennyezett hulladékot, 
így a gépek és a készülő anyag is szennyező-
dik. A víz- és energiaspórolásban segíthet, ha a 
koszos palackokat vagy dobozokat nem folyó-
vízben, hanem a mosogatás végén összegyűlt 
használt vízben öblítjük el. 

Üdvözlettel:
Tudatos Vásárló

O L V A S Ó I 
L E V É L

JáTSSz VELüNK,
éS NyERJ!
Olvasd végig a Tudatos Vásárló cikkeit, és válaszolj 
a lenti kérdésekre. A megoldást küldd el  
a szerk@tve.hu-ra 2011. február 15-ig.  
A helyes választ beküldők között kisorsolunk hármat  
a TVE szatyorsorozatának legújabb darabjából. 

1.  Melyik a legkörnyezetbarátabb elektronikai cég a Greenpeace  
Zöld Elektronika c. rangsora szerint?  

a) Nokia 
b) Nintendo

2.  Mivel foglalkozik a budapesti Bringakonyha?  

a) sílécek árusítása és javítása 
b) közösségi bicikliszerelés 

3.  Melyik hatóság segíthet nekünk leszerelni a spamküldőket?  

a) Országos Rádió és Televízió Testület  
b) Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Előző játékunk nyertesei: Bauer Beáta, Juhász Éva és Záma Márta. Gratulálunk!
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hogyan segítsünk a tudatos vásárlásban? A t Ve várja programötleteidet:
tudatos Vásárlók egyesülete, 1027 budapest , bem rkp. 30.,  (06 1) 225 81 36, t ve@tve.hu 

v e n d é g e i n k  j ö t t e k  
p r o v a n c e - b ó l

Provance-ban több mint száz olyan gaz-
daság működik, amely a tőlük közvetlenül 
vásároló fogyasztóktól szerzi bevételeit. A 
gazdaságok közötti tapasztalatcserét segí-
tő nemzetközi hálózat önkéntesei, többek 
között a TVE szervezésében, szeptember-
ben Magyarországon meséltek a közössé-
gi mezőgazdálkodás sikereiről. 

z ö l d  T é r k é p  k é z i k ö n y v

Mindig is zöld térképész szerettél volna lenni, 
de nem tudtad hogyan? Neked szól a Zöld 
Térkép kézikönyv. A felhasználóknak szóló 
részletes útmutató mellett civilszervezetek 
és szolgáltatók is megtudhatják, hogyan sze-
repelhetnek a térképen. A nemzetközi zöld 
térképészek ezúttal Besztercén találkoztak, 
hogy egymást inspirálva megtervezzék a tér-
képrendszer további fejlesztését. 

p i a c m u s t r a  a  c s a r n o k b a n

A TVE és az Imagine Budapest tudatos vásár-
ló sétáinak újabb állomásaként a budapesti 
Nagycsarnokot jártuk körbe. A várostörténeti 
titkok megismerése után a flódnijáról híres Raj 
Ráhel mutatta be a csarnok legjobb kofáit, 
sajt-, joghurt- és káposztakóstolóval fűszerez-
ve a látogatást. A TVE tagjai kedvezményes 
áron csatlakozhatnak a sétákhoz. Figyeld fel-
hívásunkat a www.tudatosvasarlo.hu-n.

a u t ó m e n t e s  n a p 

Részt vettünk az Európai Autómentes Nap 
alkalmából szervezett forgatagon a buda-
pesti Andrássy úton. A helyszínre özönlöttek 
a gyalogosok és a biciklisek, akik a kulturá-
lis programok mellett több környezetvédő 
szervezettel is megismerkedhettek. Nagyon 
örültünk, hogy találkozhattunk veletek, és
reméljük, a kiadványaink is jó gazdákra ta-
láltak! Ha elolvastad, add tovább!

z ö l d  m o b i l t e l e f o n t !

A nemzetközi makeITfair mozgalomhoz csat-
lakozva aláírásgyűjtésbe kezdtünk, hogy 
megmutassuk a mobilszolgáltatóknak, mi-
lyen sokan szeretnének olyan mobiltelefont 
használni, amelynek gyártása során óvják a 
környezetet és tiszteletben tartják az emberi 
méltóságot. Az e-képeslapot a http://ma-
keitfair.org/take-action/mobiltelefont 
oldalról lehet elküldeni. 

A Tudatos Vásár lók Egyesületének tevékenységei az e lmúl t  időszakból .  Ha tetsz ik ,  legyél  támogató tag!

l e g ú j a b b  t e s z t e k

Megvizsgáltuk, mennyire veszélyesek a 
hajfestékek, és utánajártunk annak is, me-
lyik a legjobb Túró Rudi. A hajfestékekben 
nem találtunk rákkeltő aromás aminokat, 
és kiderült, hogy nem minden hennafesték 
természetes. Túró Rudi-tesztünk győztese 
a Cserpes Trudi lett. A sort azok a Rudik zár-
ták, amelyek még túrót sem tartalmaznak.  
Részletek a www.tudatosvasarlo.hu-n.
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A z a lábbi  k iadványokat ,  te rmékeket  kedvezménnye l  k íná l juk a Tudatos Vásár lók Egyesüle tének 
támogató tagja i  számára .  A megrendeléseket  e - mai l  ( t ve@tve .hu)  vagy pos ta i  c ímünkre 
vár juk  (1027 budapest ,  bem rakpar t  30.) .  A tagságró l  bővebb in formációt  ta lá lsz  i t t : 
w w w.t ve .hu/ tamogatas ,  vagy kérdezd munkatár sa inka t  a  (06 1)  225 81 36 - os  te le fonszámon.

Postai megrendelés esetén a postaköltséget felszámítjuk. 

TUDATOS

VÁSÁRLÓ

KENYÉRVÁSÁRLÁS ÉTOLAJTESZT BELVÁROSI VETEMÉNYEK

K E N Y É R  —  G A B O N A

s t r a p a b í r ó 
v á s z o n s z a t y r o k 

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

T u d a t o s  v á s á r l ó k 
k ö n y v e  ( 2 5 8  o l d a l )

bolti és irodai ár | 2850 Ft
tagoknak | 2280 Ft

v á s á r o l j  o k o s a n ! 
ú t m u t a t ó  e g y 
f e n n t a r t h a t ó b b 
é l e t h e z  ( 5 6  o l d a l ) 

bolti és irodai ár | 800 Ft
tagoknak | 600 Ft

a  T u d a t o s 
v á s á r l ó k  k a m p á n y - 
é s  b o j k o t t s z e r v e z é s i 
k é z i k ö n y v e  ( 3 6  o l d a l )

irodai ár | 300 Ft
tagoknak | 300 Ft

e - s z á m o k r ó l 
r ö v i d e n  ( 3 0  o l d a l )

irodai ár | 300 Ft
tagoknak | ingyenes

a  k á v é  e r e j e  ( D V D )

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

i s k o l a i 
f o g y a s z t ó k é p z é s

Oktatóanyag
irodai ár | 500 Ft
tagoknak | 300 Ft

a  T u d a t o s  v á s á r l ó 
r é g e b b i  s z á m a i

(16: Pénzügyek, 17: Ital, 18: Egészség, 
19: Otthon, 20: Kenyér - gabona)
irodai ár | 350 Ft
tagoknak | 230 Ft



K í V á n c s i a K  V a G y u n K 
a  V é l e M é n y e d r e 
A Tudatos Vásárlót lapszámról lapszámra 

szeretnénk jobbá tenni. Minden 

visszajelzés fontos számunkra. Kérünk, 

értékeld a Tudatos Vásárlót!

www.tudatosvasarlo.hu/magazin

e l ő f i z e t é s i  i n f o r M á c i ó

A magazinhoz előfizetőként vagy a kiadó, 

a tudatos Vásárlók egyesülete támogató 

tagjaként lehet hozzájutni. A magazin 

előfizethető itt: 

http://www.tudatosvasarlo.hu/magazin

vagy a Tudatos Vásárlók Egyesületének

irodájában személyesen. 

A támogatói tagságról és a tagoknak nyújtott 

kedvezményekről 

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

található bővebb információ. 

A támogató tagság díja egy évre 5000 Ft, 

diákoknak és nyugdíjasoknak: 3000 Ft. 

ezért kínáljuk: 3-4 lapszám postai 

kézbesítéssel, ingyenes kiadványok 

minden lapszámmal, 10-50% kedvezmény

 a TVE más kiadványaiból, kedvezményes 

részvétel a Tudatos Vásárlók Egyesülete 

programjain, elsőbbségi tanácsadás 

fogyasztóvédelemmel és környezetbarát, 

etikus fogyasztással kapcsolatban. Támogató 

tagok csak magánszemélyek lehetnek. 

Az előfizetés díja négy lapszámra: 1840 Ft 

ezért kínáljuk: 4 lapszám postai kézbesítéssel. 

Az előfizetést ajándékozni is lehet.
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alapanyagú papírból készült (Cyclus Print). 
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A Tudatos Vásárló tartalmának szerzői 
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illeti meg, kivéve ha a konkrét tartalmaknál  
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a szerzői joggal kapcsolatban egyéb 

közlés történik, ilyenkor annak 

megfelelően kell eljárni.

  

A Tudatos Vásárló magazint a Tudatos 

Vásárlók Egyesülete támogató tagjai 

házhoz kapják. 

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Regionális Fejlesztési Alap  

társfinanszírozásával valósult meg. 

Köszönjük!

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