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Kedves Olvasó! 

A magyar ipari és technológiai forradalom c. kiadványunk immáron ötödik kötetét tartja 

kezében. A téma az iparosodás, de már nem annyira sikertörténetként megközelítve, hanem 

annak következményeként megjelenő környezeti ártalmak szempontjából. Mondhatnánk azt is, 

hogy ez a kötet az „ellenforradalom”, de méginkább úgy, hogy az előzők szntézise. 

A 2014. augusztus 11-13. között megrendezett nyáti egyetemünkre leadott pályaműveket 

fogjuk csokorba. Szó esik a víz és az erdő mitológiai-archetipikus megközelítéséről, virágok, 

erdők védelméről, valamint a technológia alkalmazásáról az önmaga által előidézett károk 

enyhítésében, vagy akár felszámolásában. A szakértői nevek között már nem csak a múlt 

nagyjai tűnnek fel, mint Fodor István, a kárpátaljai botanikus, de a ma alkotó, a 

környezetvédelemben minden korosztályt lefedő tevékenysége révén hírnevet szerző szabadkai 

Tóth Dénes tanár úré is. A szerzők maguk is beszámolnak a környezet védelme érdekében 

folytatott tevékenységükről, műszaki eredményeikről. 

Kellemes olvasást kívánok. 

 

Tisztelettel: Dr. Kopp Kristóf, a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány kuratóriumának 

elnöke 

 

Budapest, 2014. augusztus 15. 
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Spirituális és őko-lábnyomok: a víz és az erdő ökoszisztémáiban 

 

Írta: László Péter Sándor, adjunktus 

 

Bevezetés elé:  

Erdő nincs víz nélkül. Vannak olyan helyek a Keleti-Kárpátokban, így pl. Lapos-havasa, ahol 

a délnyugati „főlejtőkön” 300 méterenként egy-egy patak „öntözi”1 az erdőt, majd újabb 300 

méterre újabb erecske, patak. A fák bámulatosan magasak, a törzseik pedig csodálatosan 

vastagok. Mint egy csodás erő által alkotott katedrális olyanként tárul fel a szem előtt. 

Sokszor mégis el kell vonatkoztatni az élmény (katarzis) átélésétől és „hideg fejjel” a 

technikai, szemléletnevelési ügyekre kell fókuszálni oktatási menetünket. Jelen tanulmányban 

rövid mitológiai és spirituális-pszichológiai bevezető után az erdei iskolákat mint a természet- 

és környezetvédelmi nevelés egy fontos eszközét mutatom be részletes tematikai javaslattal 

kiegészítve. 

Bevezetés: 

Az erdőkben okozott káros emberi jelentés hatása közismert (pl. erdei hulladékgyűjtő iskolai 

akciók révén), de a víz öko-lábnyoma is közismerten nagy. Mindkettő, azaz a víz(es élettér), 

mint ökoszisztéma, és az erdei élettér mint ökoszisztéma közös vizsgálatot érdemel(né)nek, 

mert annyira függenek egymástól. Mindkettő, azaz a víz(es élettér), mint ökoszisztéma, és az 

erdei élettér mint ökoszisztéma közös vizsgálatot érdemel(né)nek, mert annyira függenek 

egymástól. Mindkettőt talán Új-Zélandon terheli legkevésbé a mai (XXI. sz.-i) fejlett emberi 

civilizáció jelenléte. 

Az ember azonban másutt „jobbára” – inkább felelőtlenül – elbitorolja a felszíni vízvagyont, 

és a „nyom” Eurázsiában nagyobb (az Aral környékén, a Szír-darja, Amu–darja tengelyében: 

a víz gyakorlatilag eltűnt), de Európában mi is jócskán törleszthetünk a természet ezen 

adottságával szemben, pl. Zagyva, Perje, Gerje, Tarna, Hejő, Sajó voltak a mocsári 

teknőcökben leggazdagabb folyó vizeink (géncentrum), még a XX. sz. elején is. (Ma már 

nyáron víz is csak éppenséggel hogy hírmondónak van bennük.) A „spirituális lábnyom” 

azonban ennél is mélyebbre „nyomódik” átivódva a kauzalitások területére, a jelenlétünk e 

bolygón, ezt idézi elő… 

  

                                                           
1
 Phare Program HU-94.05 jelzettel (kóddal) megjelent egy könyv Ökoturizmus címmel, szerző: László 

Péter Sándor, a kiadás éve: 1998, Budapest. A 11. oldalon „a vizes élettér és az erdei élettér találkozása”, 
az 50.o.-on „a lignosa erdei társulások”, a 98. o.-on „a patakok dús hálózata nélkülözhetetlen az erdő 

életében”, végül 101. o.-on „illir bükkös” tematikájú képet lehet tanulmányozni. A képek alpikus 

„sziklavilág” részét alkotta: László Péterné; montán, szubalpi részét Révész Barna; kollinus 
(dombvidéki), és síkvidéki részét Koncz Attila fotósok, László Péter Sándor, s mások készítették. (A BGF 

/ „Gazdasági Akadémia” – régi nevén: Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi főiskola – 

copyrightja, ezért képeket nem hozhatunk le, a szerk.) 
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1. Rész: A víz 

A víz mindent felold, de biokémiailag semleges, mert többnyire nem változtatja meg az általa 

átmenetileg „megszerzett”, azaz a szállított és feloldott, azaz oldásba vett anyagszerkezetet.2 

Nemcsak szerkezeteket hordoz (pl. aminosav-sorrend, mint primer szerkezet), de lehetővé 

teszi tápanyagok (cukrok) és vitaminok (és ásványok) szállítását.3 A víz egyedi felületi 

feszültséggel bír. Ez jelentősen hozzájárul, hogy mamutfenyőkben, óriáseukaliptuszokban a 

gravitációval ellentétes irányban „kúszni” tudjon a víz. 

Tehát a víz mindent „lágyít”, vagyis mindent felold. Ezzel ellentétes a hermeneutikusok másik 

állítása, de csak látszólagos az ellentét. Ez így szól: „A víz mindent keménnyé tesz!” Folyók, 

tavak, beltengerek hátát megpáncélozza sarki teleken, amin jelentős terheléssekkel autók, 

buszok, de teherautók is képesek járni (É-Skandinávia, Alaszka, É-Szibéria ún. „permafrost”-

zóna típusos esetei.) 

Spiritualitás - mitológia 

Az „ősforrással való szerves kapocs jele, vagy maga a kapocs a víz” (IN: Jung: Az 

archetípusok…)4. Ez hihető, sőt kitapintható természettudományos és spirituális szempontból 

egyaránt. Hiszen a víz tulajdonságai az ’életre lettek szabva!’ 

„Hogyan keletkezett a világ, azaz a Teremtés. A teremtés titkán eltűnődve – írja az arámi 

nyelvű (ma Szíriában egynémely falu és egy város is beszélte) Zohar – a tenger partján 

jártam egyre fel-alá”… „amikor hirtelen megjelent előttem a próféta és azt kérdezte: 

„Ismered-e a MI BARA ELE szavak értelmét?” (Scientia Sacra I., 63 old.)5 A szerző nem 

tudhatta, hogy a BARA – lehet, hogy teljes véletlenségből – magyar szó, fekete vizet jelent 

(pl. Csernabara városka nevében, a helynévtárban is fel-felbukkan, pl. a Délvidéken, Csóka 

mellett, – amit bejártam /a Szerző/), de lehetett egykori holtág, amely morotva-tóként 

lefűződött Bánát, Bodrog, Bács régi vármegyei vidéken, vagy éppenséggel Torontálban. Az 

ELE a fényből készült trónon ülő fénypalástja. Ez az igazi kontraszt: a fénytrón a fekete vizek 

felett lebeg, azaz a „központi” víz felett (tehát az alsó, azaz felszín alatti, és a felső, azaz 

felszíni) vizek találkozásánál éppen. Mintegy „lebeg”. Az ’idea’, az ’ige’ pedig e ragyogó 

fényből szőtt palástról/ból sugárzott elő. Felületéről átragyogva rácsillant a fekete-vízekre, 

mintegy eleven csillanásúvá, azaz vakító gyémántszínűvé téve azt. A Habadban, ez a 

harmadik Sefirot, s ennek BINA a neve6. Tulajdonnévtani jelentése MI sefira. Ő az Örök 

                                                           
2
 Például a vízoldékony proteinek szerkezetét. IN: Elődi Pál: A fehérjék titkai nyomában. Gondolat 

Könyvkiadó, 1972, a 2. /folyamat/ ábra, a 22. oldalon 
3
 Alkálifémek az ún. K-Na „pumpa”. 

4 Az archetípusok és a kollektív tudattalan. Scolar Kft. 2011. C. G. Jung Összegyűjtött Munkái 
5 Hamvas Béla műve (1995), Medio Kiado Kft, id. mű. id. oldalszám. 
6
 Keleti ezoterikus gnosztikus fogalmak - s itt a habbad (Habad) maga a Bölcsesség+ Tudás+Értelem 

művileg alkotott szófűzéréből lett „összekompilálva”, a harmadik megismerési tudatállapotbeli szint, azaz 

sefirot-szint, amelyet leginkább központként, „csakraként” ábrázolnak Keleten. A Sefirot jelentése pedig: 
Emanáció, ill. Kiáradó kisugárzás, mely egy „fentebbi létformába” segít(het) fel az „alsóbb szférákból”. 

Alapvetően gnosztikus, dualista, eretnek elv. Szótanilag a ’számlálni’=’sfira’ szóból ered, amely 

„fellépkedés az alsóból a felsőbe…” kibővített jelentéstartalommal is bír. Ezzel a kabalisztikus sefirot-
felfogással indítva a „bázis” a Föld /Malkhut/, és a célkitűzés, a Nap(on át!) -metafóra felé halad, ami 

valószínű egy archetípus, mert a föld sok-sok nép mitológiai (pl. Egyiptom, Európa) elképzelésében 

dominál. Tehát a földi „rögvalóból” kiindulva a Nap(szimbólum! -on) át vezet a tudati eszmélődés sora. 
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Anya (az arameus szöveg értelmezésében a gnosis szülőanyja), aki megszülte a 7. „felső” 

szefirotot. (Így pl. a Hesed-ből a Malkhut-ot7). Egymás mellé szerkesztve a két szót MI és Ele, 

az arameusban helyesen, vagyis jobbról-balra olvasat révén ca. megkapjuk a szót: Eleim≥ 

Eleh’im≥ Eloh’im. /A ’h’ itt ’hehezet’, vagy enyhe ’k’, vagy talán éppenséggel néma hang./ 

(Megjegyezendő a Zóhár-irat Spanyolországba került át még a középkor legelején. A próféta 

által idézett mondat spanyolul, íme: 

Quién /ki, kicsoda/ - Ha creado (Has createa) /formál, teremt, alkot perfectumban/ - Estos 

/mind-ezeket/. A mondat megfejtése tehát: ’Kicsoda teremtette… ? Hogy Kicsoda? Hát 

mindezeket teremté Elé.’ Az ELE ELÉ-ként van említve.)8 

Mandalák. A mandala, minden nép ornamentikájában fellelhető. (Csík vármegye, 

Magyarandrásfalva: unitárius mennyezeti kazetták zöme, kínai: mandarin írás tipográfiai 

betűtengelyei, kazah: buddhista szentélyek központi térrésze). A mandala hozzánk 

legközelebbi forrása mégis, feltehetően Heftalita-hunok közvetítése révén, a Meru-

hagyomány9. Négy folyó tör ki belőle. (Ahogy a Genezisben ábrázolt Édenből is négy folyó 

tör ki: a Tigris, az Eufrátesz és kettő, amely mára, a geológusok szerint a Perzsa-öböl 

tektonkai lemezrepedésébe torkollik.) 

Albertus Magnus Liber octo capitulorum de lapide philosophorum c. művében az Aqua 

perennisről10 írja: Első princípium az Élet Vize (A. Magnus szerint ez az, amit a szamariai 

vízmeregető asszonynak maga Jézus kínál a kútnál), a víz második jegye nála a „szűz teje”, 

amely egyértelműen alkimista utalás, a harmadik a forrás (ilyen pl. Görögországban több is 

van a klasszikus korból). Hazánkban majdnem minden második kegyhelynek (főleg Szűz 

Mária, de Szt. Antal, Szt Kristóf) van gyógyító, csodát adó forrása, kútnyílása, végül az 

’Alumen’- az örök élet víze, mely csudatévő erejével feltámasztja a holtat, a sebesült haldoklót 

erőre „kapatja”. (János vitéz mitológiája Juliskával jó példa erre.) 

2. Rész: Az erdő 

Spiritualitás - mitológia 

„A lélek útja víz felé vezet” (IN: Jung: Az archetípusok, 25 old.) … „ahogy a Sophya is 

Bythost, elveszett atyját keresi”. Ahogy a bölcsesség istennője eljár, az valójában egy 

folyamatábra, folyamatterv bölcs követése, majdnem lineáris technikát programozásként 

alkalmazva – akár ezt is mondhatjuk átültetve korunk nyelvére (vö. Baudelaire, Ady, Claudel, 

                                                           
7
 Malkhut egy létszintet jelöl a fenti ’léthierarchiában’, de a fentiekhez képest kevéssé dualista, inkább 

univerzalista módon 
8 Forrás: Zóhár, A Ragyogás Könyve. A felemlített Kabbala irat arámi eredeti elődje, amit a héber rabbi-
alkalmazás átvett és torzított. 
9 Heftalita=fehér-hun (Nyugat India meghóditói). Meru-toposz legendás hegye talán hozzájuk köthető 

szent-hegy hagyomány. Ilyesféle létezett másutt is (hármas-halom hagyomány, vagy dél-amerikai hegy-

tisztelet, sőt -kultusz, legendába vesző Rhipai–hegy szkítákhoz köthető hagyománya /Belső-Ázsa/, de 

iráni-perzsa hagyomány is van, de jóval konkrétabb a Khalissza-hagyomány /Hindukus-Punjab-Himalaja-

Transz-Himalaja zónában elevenen él hagyománya, aktívan követi is ezt több jelentős ottani ázsiai vallás/. 
10 Középkori, koraközépkori paracelsusi továbbfejlesztéssel egy ős-gyógyszerészeti, 

„gyógyszervegyészeti” elv. 
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– a mi költőnagyságunk a szilágysági ’kicsiny értől’, az utóbbi a hegyi pataktól indít filozófiai 

mélységű gondolatfüzért).11 Az erdőt azonban nem lehet logikai-boxok összeadásával és 

„ágak gyepűsorán” verticilliumok12 egysíkú elágaztatásával képezni. Inkább egy térmátrixban 

(több vektor alkalmazva), mintsem egy gráf-modellben képzelhető el. A Nobel-díjas fizikus 

szerint (Massech. Univ.) az összeadás, mint matematikai művelet lényege a természetes 

számokon alapul13. Az ilyen mártixoké pedig vektorok alkalmazásán. Ezt a jóval 

bonyolultabb rendszert a rendszerben gondolkodók lignosa-nak, vagy erdő-assotiatio-nak 

nevezték el.14 

„Aligha van olyan nép, amelynek monda- és hiedelemvilágából kimaradt volna az erdő 

titokzatos világa. Az áthatolhatatlan, rejtelmes erdő mélyén sejtette az ember az élet titokzatos 

forrását.”15 De itt csodák (aranytojás, óriásgyöngy), kivételes gazdagságú érc-bányabejárat, 

csudálatos Világfa töve, stb… és hozzá köthető olykor bűvös vajákosságok is vannak. De 

bizony még filozófusok is felbukkannak. (Gondoljunk Nietzsche Zarathustrájára). Egyetlen – 

talán közelebbi – példát felhozva:  

’„Ki vagy te” 

„Och vagyok, – az erdő királya”, – felelte az emberke 

Az szolgálatba adta hozzá ’mihaszna’ fiát, az erdő királya meg elment a fiúval, és átvezette őt 

a föld alatti másik világba.’ (IN: Jung: Az archetípusok…, 216-217. old.) Ez a meserész az 

orosz kultúrkörből való, ahol jócskán találkozhattak, ha nem is az erdő királyával Och-hal, de 

az erdővel. Őrségben, Zalában, Moldvában (utóbbi: kantéros, lüdércz, rekegő, vidornyák, 

prikulits)16 is számtalan hasonló mese, sőt erre vonatkozó mitológiai-hiedelmi tárgykörbe 

tartozó – de mindenképpen mára már csak – szakszó fedezhető fel. Az erdő tehát az eddigitől 

eltérő, alapvetően más típusú közeg. Hiszen az ókori görögök is, a bozótos és járhatatlan erdő- 

és sziklarengetegben vélték felfedezni az „istenek tanyázóhelyét”. Az erdő „törpék” (parányi 

ízeltlábúak, szinte láthatatlan vékony gombahifák17, v. növényzet, pl. pirinyó, mikroszkopikus 

moha, s páfrányelőtelepek), de egyben (gigászi tölgyek, fenyőfák) „óriások földje…, ahol a 

mondavilág… alakjai megjelennek a reggeli párában, a felszálló ködben, a felhőkben, a 

fortyogókban, a Föld és az Ég fenyőfák kötötte nászában.” (Bányai)18 Avagy: „Micsoda sok 

minden található az erdőn? Íme: Sokoldalúság, nagyszerűség, összhang”… ahogy…”az 

erdőben született gondolatsorokat szedik versbe a költők”… úgy a festőt…” is tanítja, üdíti … 

/sőt még/… lelkesíti is.” (Majer)19.   

                                                           
11 Pierre Emanuel: La Pensée religieuse de Claudel. Desclée de Brouwer (1969) nyomán P. Claudel nagy 

szimbóluma a víz. Íme egy példa: ”Megismertem a szomjúság-forrást!/A Lelket akartam megismerni, őt, 

azt a vizet, amely nem ismer halált!” (idézet Pierre Emanueltől) 
12 P. Claudel Aranyfő c. monológjából vett költői (már-már zsoltárköltői) képlet 
13 Freynman R. I. kötet, 15-25. fejezet (22.1 tételszám) 
14 Bonyolultságának fokát csak az emberi szervezet (organismus) komplexicitásával szokták „mérni” 
15 Dr. Mátyás Csaba (1986): Az erdők nagy képeskönyve. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 6. oldal, Az 

erdő legendája 
16 mesebeli rémlények nevei   
17 fonálba rendeződő - felszín alatt terjedő - sejtformák 
18Bányai Jánostól (geológus) vett idézet jó példa az irodalmi-metaforikus megközelítésre 
19 Majer Antal. tudós-erdészünk (mérnök, egyetemi oktató-kutató, szakíró, dendrológiai kutató) volt. 

1967-ben az Erdészeti lapokban írt (16. évf. 5 füzet) egy irányadó cikket, ebből: nevezetesen az „Erdő a 

Művészetben” az alábbi festőket hozza: Tizian, Rubens, Ruysdael, Poussin, Lorrain, Schallhas Károly, id. 
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Végezetül a képzőművészethez elvivő fordulatot megtéve: „Megfigyeltem magamon, ha 

hosszabb ideig idegenben alkotok – pl. valamelyik művésztáborban, – itthon /Gyergyóalfalu/ 

nézve sekélyesnek találom az ott készített alkotásomat…” (Balázs)20 

Küldetés-vázlat egy leendő szakirány számára 

Ahhoz, hogy az erdő, mint emberi lelki típusformáló tényező beívódjon a tudatba – 

szembeszállva az elidegenítő hatásokkal, (amit most nem részleteznénk) – az ifjúság oktatását, 

„megragadását” kell kezdeményezni. Felsőbb fokon – az összehasonlításokon okulva (román, 

szlovák adatok /EUROSTAT/) – feltételezhető, hogy a magyar egyetemi képzés, így a 

tanárképzés rendszere, vélelmezhető változások előtt áll.  

Gondolatébresztőként arra jutottunk, hogy az erdei iskolai (kötött tanrenden kívüli) oktatási 

forma – már gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező – tanárgárdáját lehet oktatásból kilépő 

hallgatókkal szakmailag, etikailag és esztétikailag is erősíteni. E szellemi műhelyben olyan 

szellemi erőket lehet képezni, akik az erdei iskolai tanári személyzetet oktatják. Olyan 

rajztanárokat és festőtanárokat, akik a leendő erdei iskolai (vezető) pedagógusokat oktatják. 

Az erdei iskolák akkreditációs eljárási procedúrája napirenden van, s ez lehet az egyik 

kardinális szempont (esztétikai-etikai igényesség). Ez egyben a nevelésügyi multiplikátor-elv 

egyik megfelelőnek tűnő alkalmazása. A tanári lét – egyúttal – reflexió kell, hogy legyen 

magára a társadalomra. Ezen sorba „szervesen” tartozik a természetre való reflektálás 

tudatosítása (ökológiai-ökonómia szemlélése, v. a humánökológia felismerései). Felsőbb 

képzési szinteken egyenesen – az intuitív érzelmeken túl – a megfelelő kognitív-kommunikatív 

szintre hozása.  

Mindez alól a tanári létforma – már K. Lorenz21 óta – előkelő „talárban” nem húzódhat ki. A 

képzőművész tanári lét- és szemléletforma sem lehet íróasztal jellegű. Vagyis nálunk a 

természet rehabilitálása, más szerencsésebb népeknél valójában a „státusának visszahelyezése 

és megállapítása”, szubsztanciális jellegének megfogalmazása napjaink szükségszerűsége. 

Nemcsak a bölcsészet filozófiai ága (Lex-Naturalis, ill. Opus Tripartitum Juris 

Consuetudinarii inclyti Regni, azaz a Werbőczy Hármaskönyv előszava /3. Cím, ill. 7. Cím/ 

IN: Alappremisszáiról) felől közelítve, de amannak tanári, gyakorló ága felől is egyaránt… 

Az erdőt – mint szubsztanciát – kell azonban megbecsülni elsőként az erdei iskolákban, mind 

óvodapedagógus képzési, pedagógusképzési mind gyereknevelési aspektus tekintetében. 

Ezzel a gyakorlattal az egyik kreatív festészeti forma – az „erdőfestés” (vö. barbizoni iskola 

hihetetlen valamikori kreativitása) mint oktatás – az erdei iskola keretein belül jelentős 

küldetést tölthetne be. 

Az ilyen ún. nem-kötött tanrendre alapozott erdei iskolai képzésben – annak oktatási kereteit 

tekintve – a paraméterek szabadon módosíthatók, hálótervük szerint sem túlságosan, de 

                                                                                                                                        
Markó József, Molnár József, Barabás Miklós (bükkösök ábrázolása: Kisfaludy Károly, Bródszky Sándor 

ill. Alexander Brodszky, Ligeti Antal /Ős-várak, sziklák a Kárpátokban/, Paál László (Barbizon), 

Munkácsy Mihály, Mészöly Géza, Szinyei Merse Pál (Oculi, Csend); Mednyánszky László (emlékezet 
után, de látomásosan /!/ fest, Ferenczy Károly). Ők nála az erdőfestők „kánoni” része. 
20 Gyergyószéki, gyergyóalfalusi kortárs ismert festő, Gyergyó fenséges tájának festője (Székelyföld) 
21 K. Lorenz (Nobel-díjas  tológus, író) Salamon király gyűrűje c opusában foglalt emellett először állást. 
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időtartamuk is változhat (rövidebb 4-6 napos vagy hosszabb 7-9-/11/ napos képzés a 

gyermekek számára, az erdei iskola szerinti pedagógusképzés számára pedig több hetes akár). 

Ezekre – e tanerő képzésére, oktatására, művészeti nevelésére – azonban már meg kell alkotni 

az ide kapcsolódó egyetemi oktatási-képzési ún. hálótervet, mert a nem-kötött forma is 

fegyelmet, s figyelmet követel. A folyamatok jó időben ’plein-air’, rossz időben pedig, vagy 

pedig a feltétlen szükséges előkészítő, azaz teoretikai szakaszban – nem az erdei 

„tantisztáson”, de egy kőházban történhetnének. Kitűnik, hogy küldetésként nagyobb részt az 

„erdő” inspirál, s inkább ez a szubsztancia az alap, s nem a festészeti szempontrendszer 

másutt elengedhetetlen maximalizálása. Maga az erdő, mint „katedrális”, mint „mitológiai 

helyszín” olykor egykor volt irodalmi, vagy épp történelmi toposz (pl. csatahelyzetek) 

fennkölt szempontjait is képes érdemben „képviselni”, azaz megnyilvánítani. (barbizoni 

iskola). Tehát a festészeti tanszékkel összedolgozva, hol a festményi képábrázolás 

tökéletesítése a cél, így kiindulás is (anatómia!), hol pedig a művészetpedagógia, de addig itt 

ezek mindössze eszközök egy olyan figurális ábrázoláshoz, ahol cél maga az erdő képi 

„megélése”. Kivonatokban, absztrakciós szinten olykor megjeleníthető az erdő, mint 

átlagosnál magasabb rendű szerveződés, csúcs-ökoszisztéma.  

 (De azt is hangsúlyozni kell a megjelenítésnél, hogy a ’Pán-istenség’ nem az erdőben lakó 

„tölgyember” (vö. Jung), azaz az Erdő nem önmagáért való szubsztancia, nem értékközpont, 

kiszorítva az embert, az emberit, „mint használót”, sőt mint az életközösségét „lelakót” – 

tehát a panteista világlátás képviselete helytelen. ’Ezek az ún. szinkretikus, vagy direkt 

holisztikák, melyek világszemléleti torzulásokból eredeztethetőek22.). Az erdőt kognitív, sőt 

tudományos módszerrel kell górcső alá venni, s huzamosan. Tehát nem gyors impresszió, 

hanem fantáziadús rekombináció (figuratív-nonfiguratív elemeké) eszköztárával kell 

közelíteni. Ehhez kell bizonnyal az alkalmas tanár. Ehhez kell – továbbvíve s 

természetszerűen – a további tanárképzés, e téren finomítva. Mindehhez meg kell, hogy 

legyen a tanár ’posteriori’ tudása, s ehhez már vannak nyomott és e-segédanyagok. Az erdő 

nem független entitás. Ezért kiegészíthető, barbizoni népi elemekkel. A fotóművészet erre 

bőven ad példát.23 Ilyen folk (házikó, kút, népi élhetőséget, esztétikumot biztosító eszközök, 

egyebek: pl. kazal,24 gyömölcsös, aratási rendek) vagy népi mitológiára utaló elemek is (erdő 

„tündéri” arculata, hegyi szénégető kunyhó) hasznos kiegészítésként szolgálnak, de csak 

utalásszerű jelenléttel. Ennek pedig oka, hogy a gyermekeknek, fiatal hallgatóknak adott erdei 

iskolai – leadandó – tananyagba be lehet, s kell szőni a szellemi néprajz, mitológia elemeit is 

(Ipolyi)25. Továbblépve: az erdő egyes részleteit lehet „zárványból” is építeni. Mesterséges 

tájképi elemek mint gátak, kikötőrámpák lámpásai, romjai, hídjai, stb…(esetünkben jelesen 

alagutak: Pyrker-szoros az Északi-középhegységben, Cuha-szoros a Dunántúli-

középhegységben), vasutak (szokványos, erdei, egykorvolt „úttörő”-jellegű), de akár istállók, 

vadetetők, kápolnák, kilátók, asztalok, pad, tábortűzi hely, vadászházak – többek között 

Csontváry festészeti tematikájában visszatérő tájelemek.   

                                                           
22 például az asztrológia vagy keleti szinkretizmusok túlhangsúlyozása, archetipikus gyökerekből eredő 

feldolgozatlan „impulzustömeg” 
23 Az idézett ”Phare Program HUN” könyve, 37 old. „Az épített és természeti táj harmóniája Erdélyben, 

Csalhó, Péntekpataka”, fotó: Révész Barna és László Péter Sándor 
24 Az idézett Phare könyv, 66. old. „A hegyi kaszálók… Finn nyárs”, Fotó: Révész Barna, László Péter 
Sándor 
25  Ipoly Arnold (besztercebányai majd nagyváradi) püspöktől származó idézet népi mitológiai elemek, 

részint azok meseszerű alkalmazásának rendszerszerű gyűjtésére, feldolgozására  
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Ez utóbbiak – beleértve a folk-ot – nem igazán hangsúlyosak, csupán utalásszerűek. A 

mezőgazdaságilag motivált tájban (agrártáj) nyilván nagyobb szerepet kaphat mindez, de 

ehhez szükséges megfelelő tájelméleti képzés is az anyagban. Mindezek ellenére, inkább 

mellett, az erdei festőoktatás gerince maga az erdő, hogy abban jobban „otthon” legyen az 

oktató és az oktatott egyaránt (erdő zaja, kisebb erdei munkakörben elszenvedett tipikus 

balesetek, időjárási faktor, stb). Így itt a hagyományos oktatási etalon (rajzkészség) túlsúlya 

szükségszerűen kissé(!) visszább szorul. Nyilván ez a – képzőművészettel, mint diszciplinával 

határos – kreativitás nem egy akadémikus jellegű „professzionista festő képzési” mód, azaz 

nem dominánsan iskolásan zárt termi foglalkozásigénnyel lép fel. Legalább ennyi a 

legszűkebb keresztmetszetek szerinti megfogalmazásban a pedagógiai igény.  

Természetesen nem is csupán hobby-művészetről van szó: hisz küldetése (műhelyenként 

összeállítandó küldetésnyilatkozat alapján) több mint hobby, de szellemi „parttalan 

kalandozásoknak sincs helye”. Nyilván nincs sem a kommersz, de még a „progresszív” felé 

sem. Leghelyesebben kezdetben leginkább erdész szemmel (!) érdemes szemlélődni, vagyis 

nem Plein-air művésztábor jelleggel, annak fokozott presztizs- és igényszintjével – legyen az 

akár Nemzetközi Művésztábor. Helyette inkább pedagógiai ismeretközlés, multiplikáció 

volna a lényege. Mégpedig elsősorban Incentíve, azaz jutalmazó, serkentő, ösztönző módon. 

(Forest Incentive Systems – a szakneve a megfelelő angol irodalomban). Nyilván megfelelő 

szintű figyelem, tudásközvetítés is szükséges.. /Megjegyzendő: Iván Szilárd és Aranyi Sándor 

– kortárs tájképfestők – ún. „szál-erdőt” nem sokat festett, csak erdős agrártájat, illetve még 

inkább természetközeli tájat. A Nagybányai Festőiskola meg pl. jellegzetesen kárpáti-

szubkárpáti tematikájú volt./) 

Fontos szempont tehát, hogy „kerüljünk” ki ezen elképzeléseinkkel valahogyan a szabadba, 

akár az erdőbe, az erdei „tanterembe” úgymond’. Gátakat átlépve, „áttörve” menjünk ki a 

szabadba, és idézem: „mossuk ki a szemünket”. Könnyen meglehet, hogy mindez a legkisebb 

aprócska magyar (lengyel, horvát, vend) falu erdejében történhet, azaz nem kell – sőt nem is 

nagyon ajánlott – felkeresni frekventált helyeket (a klasszikusak között: Lillafüred, Lovas, 

valamint Tihany, Badacsony, Tokajvidék borturisztikai góchelyei), noha itt munkálkodni talán 

kényelmesebb... 

Alapvetően tehát zenei hasonlattal az „improvizált”, de nem a „kínnal” szerkesztett, számító 

módon „összerótt” festményekről van szó. Az erdő ui. önmaga adja meg a „bűvös” szerkezet, 

tehát a struktúra főbb gerincét. Mint neves vadászati festők és/vagy akár grafikusok (utóbbira 

példa Balogh Péter) mindennél jobb azonban, ha magára a flórára koncentrálunk (tisztás ún. 

„sarjú”-pázsitfüvei, cserjéi, erdőszegély fái). Az erdő szerkezete zömmel a „megtestesült” 

harmónia és nyugalom, ha a toposzt megfelelően választjuk ki.  

1. A természetkövető színeknek itt nagyobb a jelentősége, mint a formák nagy 

felületre való át-„másolásának.” Ezt úgy kell érteni, hogy ha valaki túlságosan 

„kirajzolt”, és egyúttal részletes hatalmas tájképet fest a vászonra, könnyen 

előfordulhat, hogy éppen az erdő „spiritus”-a vész el, közhellyel – és talán lényegre 

törőbben – szólva innentől kezdve már: „nem látni rajta az erdőtől a fát”. Sokszor 

egy éles szemmel észrevett kis részlet, vagy ráközelítő technika, többet mond az 

ökoszisztémáról, vagyis az Egészről. Valójában az ilyen ’plein-air’–jellegű 

helyzetben az akadémikusság mit sem ér. Inkább magára az erdőre, és főleg 
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egymásra kell figyelni. Éppenséggel „Közösségként”; sokszor nem is a tanárra… 

Nem a tanártól tanulnak a legtöbbet, hanem a tájtól. A tanár maximum „névtelen” 

katalizátor szerepet tölt be.  

2. Vagyis feltétlenül nem előre megcsinált, „mérnöki hálótervről” van szó. Az erdő 

„rezzenéseit”, „arculatát”, „és az azt közvetítő érzelemvilágát” kell közvetíteni és 

nem a mérnöki, műszaki igényű „leképezéseket” (pl. boszorkányfák, vagy ún. 

„böhöncök” mint szimbólumok). Didaktikai jelenlétük azonban mindenképpen reális 

és nem pedig erőltetve okkult, szinkretikus, olykor egyenesen zűrzavaros módon 

holisztikus. Ez a fajta ún. narratív, és természetkövető s más egyéb (most nem 

részletezhető) realizmus egyre inkább fontos szemponttá kezd válni a 

művészetpedagógiában is.  

3. Ezeket az érzéseket, elvárásokat a – képzésnél – bele kell oltani a leendő erdei 

iskolai tanárságba. 

Záró megjegyzésként itt talán megemlíthető, hogy a leendő részletező tananyag 

kidolgozásnak a jellegzetesen terepi (erdei iskolai „tantermi”) és nem termi foglalkoztatási 

részénél a hálóterv-javaslat során a kívánt, szakmai, művészettörténeti, esztétikai, 

festéstechnikai, színpszichológiai, stb. megkülönböztetést okszerűen megtesszük.  

Anélkül hogy sémákat kellene adni egy pár kerülendő formamotívum mégiscsak van: 

1. Noha igen jelentős szerepe van itt a szubjektumnak, azért mégis mindenképpen 

kerülendő a minimalizmus, és az impresszionizmus. Az erdő ugyanis nem (csak) 

impresszió. Szerkezete, sőt egzakt (kettő) tudománya(i) is van(nak): dendrológia, 

erdőbiológia. Olyan csodálatos növényfestők (habitus-festők) mint a japánok, vagy 

nálunk Dr. Csapody Vera ezt kellően alátámasztják, de így a habitus-fotósok is (l. 

nálunk Vajda E., Vajda J.). 

2. Az erdő nem könnyed ábrázolású közelítésmódban szemlélendő és mivel jelentősen 

mély szellemiségű helyeket ábrázol, tehát nem népies – pl. „bukolikus vadászjelenet 

legkülönböző féle kellékekkel” – ehelyett avatott vezetést követel, kíván. Tehát nem 

egyféle obligát attribútum a naplemente–feeling, vagy a „Ki a Zöldbe” 

környezet/természetbarát lobby-érzés. (A falvédő-ábrázolás vagy a logószerű 

plakátábrázolás itt nyilvánvalóan nem kerülhet a pedagógiai eszköztárba, még 

negatív természetű jelzés, azaz/és/vagy szarkasztikus értelemben sem.) 

3. Az erdő nem igazán impresszionista módon megközelíthető toposz. 

Természetszerűleg nagyon sok gyümölcsös, tömve-telten virágzó (blossom) 

állapotban, témája lehet (talán, megítélése nem a dolgunk), de az erdő ennél 

visszafogottabb, méltóságteljesebb, sőt szakrálisabb. Egyelőre még – zömmel, és 

dominánsan – nem ember telepítette. (Persze csak, ha jó érzékkel választunk 

toposzt.) 

4. Az erdő nem absztrakciós ötletek tárháza, azaz távoli absztrakciókat itt feltétlenül 

hagyjuk meg az „erdő avatott” táj-költőinek (Jékely, Áprily, Vajda, Kányádi), és 

táj-prózaíróinak (Wass, Jókai) 

5. Az erdő mára – festészetileg nem játéktér, (erdei játszadozó, sétálgató gyermekek), 

de tele van technikai és egyéb eszközökkel. Míg a Barbizon korában ezen erdei 

tájelem alkalmazások spontán jellegűek, így még teljesen kifogástalanok, nálunk ma 
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már „objektummá” változtak.. Főleg, s jórészt egyféle amerikanizálódó hatás 

expresszív jelenléte miatt.  

6. Nyilván a fentiek követése mégiscsak egyfajta szigort is jelent. Nemcsak a konkrét 

hálóterv (lásd 2. ábra) megszerkesztésénél, de a végrehajtandó feladatok során is. 

De ennek közvetítése ne skrupulus (utasításos, hanem finomított-animációs jellegű, 

v. drámapedagógia jellegű) módszerekkel történjen. 

7. A társadalomtudományok (így pl. a drámapedagógia) tapasztalatainak átadása 

történhet egyes konzervatív iskolák követésének mintáját alapul véve. Pl. egyházi 

képzés (Debrecen: Református Kollégium, Vác: Apor Vilmos Katolikus Főiskola). 

8. Végezetül, nyilván érdemes szomszéd hatásokat (finn, balti, egyéb) is figyelembe 

venni, mert a kiváló kapcsolatok későbbi tanulmánysegítő (cserekapcsolati) 

lehetőségeket rejtenek magukban. Ezeknek „összegereblyézése” a nemzetközi 

művésztáborok megfigyelése alapján nem is olyan lehetetlen, bár szakmailag és 

időbelileg igényes feladat. 

Erdei iskola. Definíció: Olyan oktatási-nevelési forma, amely nem kötött tantermi, nem kötött 

rendű, és nem a hagyományos motívációkkal (feleltetési, dolgozatírási sikerélmény) késztet. 

Az erdei iskola nemcsak gyermekeket oktat-nevel, hanem tanítókat (óvodapedagógusi, tanári 

szinten), így multiplikatív hatása jelentősebb. A „küldetése” szerint az alábbi tipologizálás 

állítható fel ezredfordulónkon. (Korábban ez az egészségmegőrzés, azaz az oktatással „ki a 

falusi természetbe”, a kertvárosi „leutánzása” volt a fő cél.) 

A tipologizálás vázlata 

1. Erdei iskola lehet infrastruktúra (pl. erdei kisvasutak „ráfűzésével”) 

2. Erdei iskola lehet oktatói szuprastruktúra („zöldbe kitelepített ’komoly’ tanítás”) – 

egyes tárgyakra alkalmazható. De motivációs ereje nem lényegtelen. 

3. Erdei iskola lehet ökoturisztika, geoturisztika – mint desztinációs tartalom – része is 

4. Erdei iskola lehet incentív jellegű (Forest Incentive Rendszerek) 

5. Erdei iskola lehet egyházi-hitéleti szándékkal (pl. ferences rendi próbálkozások a 

Dunakanyarban) 

6. Erdei iskola lehet alternatív próbálkozás (pl. festő-ashram26 indiai skanzenekben, 

stb…) 

7. Erdei iskola fűződhet (ifjúsági) mozgalmakhoz, mint amilyen nálunk a cserkészet 

(pl. Bottló Vince cst.27., Felvidék, 1934) 

8. Erdei iskola lehet szakmai mozgalom, természetvédő jelleggel főleg (pl. Méta-

túrák28, MMTE specifikációjú táborok).  

Ezeknek a formációknak a tanártestületét kell biztosítani, egyenletes minőséget adva a 

kötetlen tanrendű oktatási-nevelési-képzési szolgáltatáshoz. Esetünkben: főleg az ad.1-ad.4.–

ig releváns.  

                                                           
26Az Ashram-megoldások sajátosan keleti (shakti, ill. Upanisad-szemléletű pl. dharma /vágytalanított 

tudat/, stb…) megoldások, így nálunk nem alkalmazhatóak.  
27 híres cserkészpedagógus volt, Reagen USA-elnök szaktanácsadója 
28 A Méta egy igen nívós színvonalat képviselő (botanikai, erdőtársulástani - lignosa) és kifejezetten 

magas belső elvárások és szempontok szerint működő civil, de egyben szakmai rangot is adó 

kezdeményezés 
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Tipizálás az erdei iskola „szerkesztési elve” szerint: 

1. Óvodapedagógusoknak szóló rendszer (képzés) 

2. Pedagógusképzésre szóló rendszer (képzés) 

3. A – különböző korú – gyermekek oktatására-nevelésére szóló rendszer 

4. Egyebek (referensek, animátorok, drámaszakemberek, táborvezetők, túravezetők, 

geo- és ökotúra vezetők /ún. „ranger”/ számára specializált rendszer) – ezt 

Főhatóság intézi29 (pl. Baranyában a Duna–Dráva Nemzeti Parkban Igazgatóság a 

szakminisztériummal egyeztetve.) 

(Megjegyzés: esetünkben a fentiek közül leginkább ad.1-ad.3. alkalmazható) 

Tipizálás az „idővolumen” kiterjesztése szerint 

1. Kihelyezett 1-2 tanóra (ez nem erdei iskola) 

2. Hetes „nyaraltatás” (ez is gyermekmegőrzés inkább) 

3. Rövid formula: 3-4 (6) napos képzés, végén vizsgával. Lazább felépítésű blokkok, 

ismeretanyagi egységek jellemzik 

4. Hosszabbított formula: 8-12 napos képzés. Tudatosan felépített és animált modulok, 

ismeretanyag csoportjainak egységei (oktatási háló).  

(Az ad.4. formáció az igazán ’professzionista’ megoldás.) 

Erdei iskola helyszíne szerint: 

1. Tanítási rész (erdész-, vadász-, őrház, ökoturisztikai objektum bérlete, szerződéses 

birtoklása) 

2. Nemzeti Parkok, valamint geoparkok (pl. Celldömölk – Ság-hegyi 

bemutatóközpont, ill. Úrkút /Bakony/) tanösvényi részletein, ez didaktikus módszer 

(megjegyzés: mindkettőt más főhatóság regulálja és kontrollálja) 

3. Öko-bemutatóközpontok „csuda” építményei mellett. Szintén didaktikai 

megfontolásból (Poroszlói Ökocentrum – autentikus vizes élőhely, és 

bemutatóközpont). 

4. „Erdei tisztás részlet”. Alkalmassá tett tisztások (kaszálás, kullancsirtás, víz, 

mellékhelyiség, étkező stb.). Lehetőleg parkolóhoz közel (baleseti mentőszolgálati 

/mentőorvossal kiépített/ kapcsolat mint az Erdélyi v. vö. Alpokban a 

Hegyimentők!). Oktatási helyzetünkre szabva e modell alkalmazható. 

Hol nem érdemes azonban magunkat pozicionálni? Teljesen nyilvánvalóan az eluralkodóan 

antropogén jellegű így pl. autóparkoló, dominánsan autósturizmus-centrumú pihenő- és 

parkerdőkben. Ezek listája immár negyedszázada ismeretes (lásd: Parkerdők 

Magyarországon /szerk.: Mészöly Győző/ számos térképpel)30. Túl elvadult helyeken nem 

lehet oktatási helyszínt kialakítani (Mátra egyes részei, Börzsöny, Bükk egyes részei), de a túl 

frekventált helyszínek sem jók. Erdélyben a hegyi kaszálók és a völgyfők, az erdők felső 

                                                           
29

 a ranger-képzést szakanyagilag a Főhatóság intézi, a forrásokkal ő gazdálkodik 
30

Budapest, Natura, 1981.   
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„bütüje” igen alkalmas, nálunk erre többnyire nincs ennyi lehetőség (kivéve Bakony, 

Keszthelyi-hegység, Cserhát, Gerecse, Mecsek, Erdélyi Szigethegység). 

A közvetlen városi pihenőerdők (kivétel: Debrecen, Kecskemét, Nagykőrös közeli erdők) és a 

kultúrerdők (pl. papíripari nyáras, avagy ismétlődő megakoncertek) – nem alkalmasak erdei 

képzési helyszínként. 

1. ábra: Az erdei iskola lehetséges helyszínei  

erdei autóspihenők funkció: logisztika nem alkalmas! 

pihenőerdők, sétaerdők, 

frekventált kirándulóerdők, 

üdülőerdők (Pl. Csillebérc) 

funkció: masszív, azaz 

autós, és olykor ifjúsági 

turizmus 

pihenőerdő parkerdő egyes 

részletei (10% alatt) 

alkalmas (?) (pl. Debrecen) 

arborétumok, romkertek 

(pálos romok Aggtelken és a 

Balatonnál, Vértesi romkert -

Vértesszentkereszt, 

Természeti, biológiai 

emléknél: Ipolytarnóc, 

történelmi, kastélyparkok 

megfelelő előkészítéssel) 

funkciós: kulturális 

tájékozódás, és természeti 

örökségben tájékozódva. 

egyes részleteiben (10% 

felett) körültekintéssel, 

konzultációval, stb… 

alkalmas! 

Forrás: A szerző átdolgozása /Kategóriaképzés Mészöly alapján, módosításokkal/ 

A gátló tényezők többfélék lehetnek: a. vagy mert oktalan pusztítások (deforesztáció) 

történnek, sokszor önkormányzati engedéllyel (pl. Budafok, Budatétény, Nagytétény, 

Hamzsabég), b. vagy – és ez legyen e rövid felsorolásban a második eset – mert hiszen a táj 

már alapvetően „lerontott” (pl. „rontott-erdő”), vagy túl monoton és szikkadt (exikáció 

/kiszáradás/ következtében) és „kényelmetlen” tájélményt ad (általánosságban az akácos), 

vagy túlságosan, merev mondhatni „üzemszerű” (ezek az úgynevezett ipari rendszerben 

telepített nyárasok). 

Érdemes – második, illetve harmadik tervezési lépcsőként – akár felvidéki (Zobor) vagy 

erdélyi kapcsolatokat kiépíteni hagyományos zónákkal (pl. Királyhágó környéke), vagy pedig 

távolabbi népekkel, – el egészen akár Kazahsztánig – a sztyeppe-erdő zónában. Határozottan 

feltételezhető, hogy ilyenkor akár főiskolai szintű gyümölcsöző cserekapcsolatok is 

létrehozhatók – mégpedig a magyarság történetében nem is lényegtelen térségekben (Pontusi 

erdők, Hyrcaniai erdők a Fekete-tenger és a Kaszpi-tenger egyes körzeteiben tenyésző erdő 

/takaró/). Ezekre az UNESCO//ENSZ egyik szakmai szervezete (oktatásügyi-kulturális) 

felfigyelt már. Nyilván ezeket itt nem részletezhetjük, de a mi sziki, és löszös erdős-

szteppeink jelentős átmenetet képeznek velük (illetve szervesen kapcsolódnak hozzájuk: lásd 

az ún. Ősmátra–elmélet31 /Zólyomi szerint/. 

                                                           
31

 Az Ősmátra elmélet mindeddig egy munkahipotézis, azaz egy elv, amely azonban mára egyre inkább 

bizonyosságot nyer. A fajvisszavándorlásról szól, annak irányultáságáról, amely a lezajló legutolsó jégkor 

után következett be (Kr. e 16 e.-12 000 között). Ezzel az elvvel élvonalba törtünk, mert ennek a teóriának 
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Erdő / Kis erdőbiológia 

Az erdő bizonyára meglehetősen „konzervatív” életközösség. Jellemzője a harmónia s a 

végkifejletéig tartó fejlődési ún. klimax-dinamika32. Továbbá másodlagosan jelentős az az 

esztétikai érték is, amelyre sok kiváló gondolkodó – Arisztotelésztől, sőt Homérosztól kezdve 

(Ithaka-partjainak leírása) – utalt, mely már alapjaiban („premisszáiban”) a harmónia 

nyomában keletkezik. Ennek ellenére túlzóan mindez nem kezelhető, nem „isteníthető” (vö. 

különböző árnyalatú panteista elképzelések, nyelvileg Pán szóból /a görögből/ levezethetően), 

nem „perszonalizáható” – az eleai görög iskola (pl. Xenophanesz) „szellemtörténeti 

vonulatát” mintegy követve. A magyar erdők leglényegesebb karaktervonása hogy 

tündöklően fényesek (világosak, úgynevezett „fény” kutak találhatók bennük). Olykor ez 

jellemzi még bükköseinket is (pl. hazai pre-illír tájon). Ezért – mert naposabbak – a színeknek 

itt nagyobb a jelentősége, mint a trópusi, havasi, vagy magas-északi „szálerdőknél”, amint azt 

festés közben tapasztalhatnánk. (Március, április hó folyamán nálunk, május, június hóban a 

Kárpátok magasabb területein). De az alpesi erdők is „mattabbak” mint a Kárpát-medenceiek. 

Vizsgálataim a pinkafői bükkösöktől, vagy északabbra a neulengbachi ún. „reliktum” erdőktől 

a Rozáliáig, ill. Roxán-hegység lábáig33 terjednek. Ilyen napfényben pompázó erdőket tehát 

Európa e táján csak Jénától DK-re lehet találni kis területen. (Erdélyben csak a Lapos, ill. 

Keresztény-havasokon láttam e „színeket” – inkább színimpulzusokat felvillanni). További 

kapcsolatok is kimutathatók, mégpedig leginkább a keleti erdős szteppekkel, mintsem a 

nyugatibb párásabb, komorabb (atlantikus – Hercinai-hegységrendszer /tölgy/, Ardennek 

/bükk/) erdőkkel. Főleg a tölgyeseink az igencsak „karakteresek”, de olyannyira hogy a 

kijelölt ún. UNESCO-MAB34 területek is szinte kizárólag itt vannak hazánkban. Vagyis ezek 

szinte 100%-ban tölgyesek, de biodiverzitási természetű szempontokból történt a kijelölés. 

A mi szempontunknak viszont leginkább két talán legfőbb formációja van: 

1. sztepp-jelenséghez köthető erdőtakaróink – sztepplejtő, lejtősztyepp, erdős sztyeppe 

erdőszegély-társulásaikkal. (ZoborhegytőlZoboraljtól Tokajig35, sőt volt Bereg vármegye 

kárpátaljai részéig /így Ung, Munkács, Bereg várainak andezitikus tanúhegyei vidékéig/ 

húzódnak); b. a fentieknél jóval zártabb tölgyesek (ezek: gyertyános tölgyes, cseres tölgyes, 

lösztölgyes, homoki és sziki tölgyes társulások /assotiatio/). De még jelentős erdőkincsünk 

ezeken túl is a bükkösök és a fenyvesek (utóbbiak szubspontán). Az ún. szubspontán fenyves 

zóna veszélyeztetett a klímafelmelegedés miatt: pl. Pinka, Zemplén, Bükk, Kőszeg, valamint 

csak így az ún. szubmontán bükkösök, pl. Zselic, Veszprém, Vas, Zala – de a mi 

szempontunkból, azaz erdő- és tájszemléleti szempontból megkülönböztethetetlen a montán-

                                                                                                                                        
élharcosai magyarok voltak, ma zoológiai alátámasztása folyik (Debreceni Tud. Egyetem), korábban 
pedig szinte erdőbiológiai és botanikai (növényfödrajzi) ELTE, illetőleg Vácrátót központokkal. 
32

 a klimax-dinamika megmutatja,hogy milyen hamar, milyen akadályok ellenére, és milyen 

egyértelműen nyeri el a ’végfejlett’, azaz szálerdő állapotot a beerdősödni induló tájrész 
33

 Rozália, Roxán-hegység az Alpok keleti oldalnyúlványa (felénk eső részletei), „Neulengbach” ennek 

alpokaljai-hegylábi részlete 
34

 az ember (M=Man), és a Bioszféra (B=Bioszféra) rövíditésére való betűszó, ez nem civil szervezet, 

hanem nemzetközi, sőt legfőbb integrációjú (ENSZ), azaz politikai szervezet 
35

 Ez a vonulat szinte egy folyosó, hiszen folyamatosnak tekinthető (Zoboraljától elindulva, azaz 

Zoborvidék/Zoboralja kiindulóponttól) 
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jellegű bükktől (Mátra, Bükk). Nyilvánvalóan itt is vannak pikareszk részletek, mint az 

„Őserdő/Bükk36”. 

Végkövetkeztetés 

A víz az élet (biosz) forrása, célja van (pl. óceán); az erdő (szerveződésileg jellemezően 

polifiletikus létszint), ui. polifaktoriális rendszerben van szerveződve. A vágy, politikai 

célként megfogalmazódó igény a vízkincsre hihetetlen erős tényezővé válik. De más 

szemszögből kialakítható felfogásban pedig törekvéssé lett, franciául „consupiscense37”. E 

felismerés38 (recognitio) jelentősen felértékelheti a régi példákat, (Pl. Szeged oppidumának 

okszerű vízgazdálkodása). Az archetipikus fák rendje-sora „numenként… egyfelől … 

uralkodik az erdőben…. másfelől kapcsolatban áll a vízi világgal is… amiből felismerhető a 

tudattalanhoz tartozása, amennyiben ez gyakran, mint erdő, víz alakban fejeződik ki.” – látja 

meg C. G. Jung a víz és az erdő konceptualitásokon túlmutatón szorosabb kapcsolatát a 

Szellem jelensége c. műben (211-212 old.). Mindez a praktikumba áttéve így fogalmazódik 

meg: „Erdő és víz nélkül nincsen ember!” 

Mindezt számos filozófiai, antropológiai iskola próbálta kellő rangján értelmezni. (Így Jung 

német pszichológus, a franciáknál meg főleg Bergson, Teilhard, Marcell filozófusok, stb...) 

Ezek az természetben – jól megtapasztalható – erőfolyamok tulajdonképpen ténylegesen 

sebezhető ősforrásai a Selbst39 (C. G. Jung szóalkotása) lendületének, és ha nem is képezik e 

lendület vonatkozási központját, de a lendület, „elan”40 (H. Bergson szóalkotása), ide 

vonatkozásának elősegítői (még G. .Marcell filozófiája). Sebezhetőek, azonban 

újraaktiválhatóak. Helyreállítható ingatag helyzetük a „kitettségből” – tételesen a XVIII-XXI. 

századok közötti kizsigereltségükből – eredő kártétel, mely ezen ősforrás „hozamát” 

csappantja, annak túlhasználatával. Mára, azaz napjainkban elég tudás gyűlt össze a tudatos 

törekvéssel (consupiscence) véghez vitt „reaktiváláshoz”. Ezzel véget vetve a majdnem 

félezredes civilizatórikus roncsolódásnak, és eutrofizálódásnak, mellyel végül is magunk alatt 

fűrészeltük a ’nooszférát’41 fenntartó Világfa főágát, azt éppen, melytől valahányan függünk. 

A civilizatórikus, bántó hatásainkat nevelés-képzés-oktatás útján vagy megállítani, vagy 

megfékezni vagyunk (még) képesek. Mindezt (megállítás, lefékezés) meg kell tegyük, a 

bioszféra, és a nooszféra (P. Teilhard de Chardin S. J.42 szóalkotása) védelme érdekében 

egyaránt. 

                                                           
36 Ez a területrész egy elsőként alapított erdőrezervátum, amelyik egy voltaképpen erdőműveléstől 

háborítatlan erdőséget jelöl, és így, e néven is szerepel a hivatalos kartográfiai és turisztikai térképeken 
(Bükk turistatérképen is). 
37

 tudatos egyfajta megközelítésben 
38

 Concupiscence (francia Larousse szerint: a latin concupiscere szógyökből eredztethető szóbokor) 

jelentése vágyakozó tudat. Még concupiscible, ill. concupiscticion „peuchant á jour des biens de la terre, 

particulierement des choises seusuelles”. 
39

 fensőbb tekintetbe vett én, felsőbb éntudat, amely mentes az önzéstől „egoizmus” 
40

 A teremtő lendületből vezette le Bergson hibásan. A kiindulópont hibás ugyan, de az itt alkalmazott 

’lendület’ kifejezés megfelelő módon helyettesítheti a perszonális, szellemi lelki energiát, ill. szellemi, 

spirituális erőt. 
41

 elme, tudat 
42 P.Teilhard, S.J.: Az Emberi Jelenség. Gondolat, 1977, 1980. Budapest. (Gondozta Tordai, Z; Rónay 

Gy., Bittei L.) 



21 

1. Függelék 

2. ábra: Iskolai hálóterv /Provizórikus Vázlat/  

Pedagógia/Festészeti Tananyag Dendrológia Tananyag 

/Habitus 

Erdőbiológia Tananyag 

/Társulástan - nevezetesen 

’Lignosa’/ 

1. 1+2 félév OKJ-minősités    nincs   OKJ minősítés 

2. 1+2 félév OKJ.    nincs  OKJ 

3. 1+2 félév OKJ és BA 

minősítés 

   nincs  OKJ 

4. 1+2 félév OKJ és BA 

minősítés 

(7+8. félév) 

5. 9+10. félév MsC 

   OKJ minősítés 

 

 

   OKJ. 

 nincs 

 

50%-ismeretfrissités és 

exotikák / arborétum 

 

2. Függelék 

Tematikai részletek finomítása: A tematika meggondolásai, valamint a kreditpontok részletes 

megosztása (Lásd még fent: Kompetenciák) a főiskolákkal, egyetemekkel (Pécs43, ill. MKE 

Tanári Tanszékkel együttesen dolgozhatók/dolgozandók ki). 

Gyakorlati időtartam: 80 óra/Terepen 

Most itt csupán e Vázlat mindösszesen ötletszinten mondhatni – „ötletelő - Brain-storming 

szakaszban”) nyilván van további –részletezendő – meggondolás… 

Sajátos-speciális kompetenciák: 

Megjegyzés: itt az évközi szakanyag-értékű dolgozatírások is jelentősek, mert didaktikai, 

pedagógiai hospitálások nem nagyon létezhetnek, ezeket e módszer didaktikusa igyekszik 

pótolni. 

- eltérő irányzatok története, módszertani tanulságaik 

- erről évközi dolgozat – kredit gyűjtésére 

- tanult tájábrázolási képesség átadása 

- tájábrázolás módszertana (vázlat-javaslat) – kiemelt kreditértékkel  

- jó pedagógiai (didaktikai) képesség 

- didaktikai vázlatok (évközbeni dolgozat) 

                                                           
43 Pécsett, Árpádtetőn van oktatási bázis. 
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- kiforrott perspektivikus és térábrázolási (értelmezési) érzék 

- erről (évközi dolgozat) kreditgyűjtésre 

- didaktikai-pedagógiai bevezető „keret”: terepi alkotói gyakorlatokhoz 

- terepi-alkotói gyakorlat, erdei iskolai terep, „táborozói” kreativitás 

- didaktikai „képzelt” terepi alkotói gyakorlat (benne pl. lodge egy erdőn) 

- terepi-alkotói installációs képesség, pl. erdei interpretációs tábla terve 

- erről (évközi dolgozat) kreditgyűjtésre 

Általános-generális Kompetenciák: 

- lelki beleélő-készség (tájba, közösségbe) 

- gyakorlás: rajzkészség  

- szükséges előtörténeti tájékozottság (Paál Árpádtól /Erdély-Sóvidék/ 

napjainkig) 

- szükséges erdei iskolai tájékozottság (erdei iskolai ált. oktatási elvek) 

- szükséges erdei iskolai tájékozottság (erdei iskolai nevelési elvek) 

- szükséges erdei iskolai tájékozottság (átlagos praktikák az erdőben) 

- gyakorlás: eleven példák a mai gyakorlatból: így Environmental 

Interpretation44 

- szín és térlátás, berendezés (de a termitől eltérő fény, ellenfény, árnyék, szín, 

tónus, téri viszonyok) 

- pedagógiai készség (általánosan „kanonizált” azaz bevett „pszicho-

pedagógiai”45 stúdium szerint felkészítve, kidolgozva) 
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Az első lépés, avagy hogyan őrizzük meg a Nárcisz-völgyet? 

 

Írta: Vass Szabina és Vass Norbert 

 

Bevezető: 

Kárpátalja sok természeti kincset és szemet gyönyörködtető tájat rejt magában. Ezek 

egyike, mely népszerűségét tekintve is kiemelkedő helyet foglal el látványosságaink sorában, 

a Nárciszok-völgye. A virágtenger évről évre turisták ezreit vonzza a vidékre, hogy egy héten 

keresztül megoszthassa velük csodáját. A völgy viszont nem csupán a béke és az örök tavasz 

világa. A ma elénk táruló kép kemény munka és sok kitartás eredménye: az emberé és a 

természeté. Az emberé, amelyik oly sokszor kárt okozott, s okoz most is benne, s a 

természeté, mely egyik kezével elvesz, a másikkal évezredes létet ajándékoz. A munka még 

nincs befejezve, s ha hosszantartó megmaradását kívánjuk a virágnak, még sok feladattal kell 

megbirkóznunk. Az első lépést viszont már megtettük… 

Jelen írás a kárpátaljai Nárciszok-völgyének az elmúlt néhány évi történetét hivatott 

bemutatni, azt a harcot, melyet a virágok megmaradása érdekében kényszerült megvívni a 

térség, s az iránta felelősséget érző emberek egy csoportja. A téma rendkívülisége abban áll, 

hogy vidékünkön ez egy egyedi esetet képez arra, hogy némi odafigyeléssel és emberi 

segítségnyújtással miként képes a természet sok évtizednyi elhanyagoláson és romboláson is 

felülemelkedni, s visszaadni a táj már-már elfeledett eredeti szépségét. 

A legenda 

Réges-régen történt, mikor még az istenek és az emberek sorsa szorosan egymásba 

fonódott, mikor még osztoztak egymás örömeiben és bánataiban, a szerelem kiolthatatlan 

tüzében, s a halál szörnyű fájdalmában. 

Történt pedig ezekben az időkben, hogy élt egy Nara nevű lány Huszt-mellett, kinél 

szebbet festeni nem lehetett, kinek bájosságát emberi szó nem írhatta le. A lány szépsége nem 

hagyta érintetlenül a Napistent sem, aki álmaiban gyakran meglátogatta választottját. Addig 

folytatódott mindez, míg az isten felesége, Dea tudomást nem szerzett a románcról, s meg 

nem tiltotta a férfinak, hogy meglátogassa a Kárpátokat. Ekkorra viszont Nara már a szíve 

alatt hordta az álomban a Napistentől fogant gyermeket. 

Az istenség viszont nem vette le teljesen a kezeit a lányról. Néha, mikor Dea elaludt 

csodás városi palotájában, ő galambbá változott és elrepült Narához.  

Féltékeny volt, mikor látta, hogy az párra talált fiatal juhász, Lunya személyében. 

Mikor megszületett a gyermek, az istenség a következő kéréssel fordult az anyához: 

–– Add nekem őt, s halhatatlanná teszlek! 

–– Nem –– mondta a lány –– nem adom neked, sosem fogom neked adni! 

Napisten dühös lett, s bosszúból némasággal sújtotta Lunyát, hogy ezáltal vessen 

gátat szerelmüknek. De a fiatalok érzelmei így is tovább éltek, a pillantásaik és mozgásaik 

ékesszólóbbak voltak minden emberi szónál. Ez még dühösebbé tette az istenséget, s úgy 

döntött, az újszülött Náron mutatja meg isteni erejét azáltal, hogy nem ad neki érzelmeket. 

Az anya sokáig nem vett észre semmit. Nem fordított figyelmet arra, hogy a kicsi 

Nár nem szeret játszani a kortársaival, nem tud sem örülni, sem szomorkodni. Mikor viszont 
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felnőtt és nem mutatott érdeklődést a lányok iránt sem, Nara aggódni kezdett. Felkereste a 

bölcseket, hogy véleményüket kérje Nárt illetően. Ők pedig ezt mondták: 

–– Ő meg van babonázva, hogy csak önmagát legyen képes szeretni. 

Hazatért Nara, s mindent elmondott Lunyának. A beszélgetésüket viszont 

kihallgatta Nár, s faggatni kezdte őket az igazságról, az ő valódi apjáról. 

–– Csend [цить––céty]! – kiáltott rá Nara, mire a fiú sértődötten elszaladt becsapva 

maga után az ajtót. 

Luny futott utána, megragadta a kezeivel, s el akarta magyarázni neki a helyzetet. El 

akarta mondani, hogy a fiú csak az övé, de csak ennyi jött ki a száján: 

–– Sz-sz-sz… 

–– Én nárcisz vagyok? – kérdezte értetlenül és ridegen Nár, aztán az erdőbe szaladt. 

Napokig nem tért haza. Luny kereste őt a járhatatlan erdőben, míg egyszercsak egy 

kis tó mellett rátalált a fiára. 

Nárt elbűvölte a víztükörben felcsillanó önképe, s tudomást sem vett apjáról. Ekkor 

Luny egy kővel megzavarta a víz sima tükrét, amire a fiú éktelen haragra gerjedt. 

–– Megölted őt! –– kiáltott fel, majd egy nyíllal halálra sebezte a férfit, s a 

következő pillanatban ő is tehetetlenül rogyott a földre. 

A hegyek megremegtek a szerencsétlenséget látva, megborzongott az ijedelemtől a 

föld. Nara sajgó szívének üzent a természet. 

Az anya futott amennyire csak bírt a tragédia színhelyére, de ott már csak egy 

büszke tiszafát és egy meghajlott törzsű, görbe kőrist talált. Mindent megértett. 

Hazament, s elárasztotta a földet keserű könnyeivel, amelyekből fehér virágok 

születtek. Nárciszok, melyek hamarosan az egész Huszt-melletti völgyet beborították. 

Ez hát a története a huszti nárciszoknak, a legenda, melyben az önimádat és 

érzéketlenség tragédiába torkollott. Nekünk viszont tovább kell élnünk, élni és szeretni, mert 

csak a szerelemben van a mi menekvésünk. 

Erre emlékeztetnek a huszti nárciszok, az emberi szerelem virágai. (Popadinec, 

2000) 

 
1. ábra: A nárciszok születése 

Forrás: Popadinec, 2000 
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A völgy földrajzi adottságai, természeti viszonyai, élővilága 

A Nárciszok-völgye egyike Kárpátalja legszebb csodáinak, a természet 

legtökéletesebben megformált ajándékainak. A virágtenger, amely Európában másutt szinte 

sehol nem fordul elő, mintegy 256,5 ha-nyi területet ölel fel, s minden év májusában ámulatba 

ejti szépségével az iránta érdeklődő látogatókat. A tudósok állítása szerint a világon ez az 

egyetlen völgy, ahol ezer éve folyamatosan virágzik tavasszal a vad nárcisz. Emellett 

vidékünk e virágai azért is egyedülállóak, mert habár hasonló növények a Balkánon és az 

Alpokban is vannak, e helyeken 2000 méteres magasságban honosodtak meg, míg nálunk 

mindössze 200 m-rel a tengerszint fölött érzik jól magukat. 

 
2. ábra: A völgy májusban 

Forrás: http1 

A völgyben 496 féle növény található, közöttük olyan ritkaságok is, mint az 

Achillea salicipholia, Iris sibirica, Dactylorhiza fuschii, Gymnadenia odoratissima, D. majalis, 

Erythronium dens-canis, Orchis coriophora, Gentiana pneumonanthe, O. laxiflora, Potentilla 

alba (Bíró, 2007), vagy épp a Narcissus angustifolius Curtis, amit magyarul vad, esetleg fehér 

nárciszként ismerünk, és még sok más növény. 

A völgynek ez utóbb említett lakójáról feltétlenül el kell mondanunk, hogy egyike 

az Ukrajna Vörös Könyvének I. kategóriájába sorolt, ezáltal pusztulás közvetlen veszélyébe 

került, vagy közvetlenül veszélyeztetett növényfajoknak. Ugyanakkor rajta kívül még 13 itt 

élő növény (hóvirág, kakasmandikó, békaliliom, tavaszi tőzike, őszi kikerics, legényvirág, stb. 

(Kohut-Izsák, 2008) ) van feltüntetve a jegyzékben mint védelmet igénylő faj. Ezek egyikét 

képezi a szibériai nőszirom, mely az 1970-es években a turisták gyarlósága miatt majdnem 

teljesen kipusztult, csak újratelepítés útján sikerült ismét meghonosítani a vidéken. (Kovács, 

2007) 
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3. ábra: Szibériai nőszirom 

Forrás: http2 

Ez pedig csak egyetlen példája annak, hogy mekkora károkat visz véghez az ember 

napról napra a vidék természetvilágában. 

Az őshonos növényzet megóvásának fontosságát felismerve 1979-ben a területet a 

Kárpáti Bioszféra Rezervátum részévé alakították, ezáltal helyezve védelem alá a kipusztulás 

szélére került fajokat. A Nárciszok-völgye a terület 3-5%-át alkotja csupán. 

Ha a nárciszok a völgyben való elterjedésének a fent említett legendánál 

valóságosabb körülményeit kutatjuk, érdemes a geográfusok vizsgálataira támaszkodni, 

melyekből kiderült, hogy a területen valaha tölgy- és gyertyánerdők húzódtak, a kiirtásukat 

követően viszont az egyenetlen, agyagos, savas talajú mezőt magashegyi eredetű nárciszok 

lepték el. A virágok számára alkalmas élettér a második jégkorszakot követően alakult ki, 

amikoris a völgy masszívuma 1200-1300 méter magasságból a jelenlegi 180-200 méter 

magasságig „csúszott” le meghonosítva a területen a nárciszpopulációt. (Renn, 2012) 

A nárcisz szára 20-40 cm magas, virága 5-7,5 cm átmérőjű, 2-5 levelet és a földben 

hagymát növeszt. Május közepén virít, egy száron 1-2, ritkán 3 virág nyílik. (Komendar, 

2014) 

Érdekes folyamat, amint a növény elérkezik a nyitás stádiumába. Virágzás előtt, 

április elejére a hagymában már teljesen meg van határozva az ezévi termés milyensége. Az 

előző évben már eldőlt a növény idei leveleinek és virágainak száma, s ugyanígy a virágban 

minden évben megszületnek a következő év terméseinek csírái. A növény virágzása 7-10 

napig tart, ekkor a hagymában megkezdődik a következő évi termés elkülönülése az ideitől. 

Június első felében már jól láthatóak az új növények embriói. Június végére pedig már 

általánosan meg van határozva az új rügy jellege.  

A beporzás után megtörténik a megtermékenyítés és a termés valamint a magvak 

képződése, de még várat magára a pollenátadás. A virágot meglehetősen nagy levelek fedik, 

közepében fényes, piros korona helyezkedik el, mely felhívja a méhek figyelmét a pollenre és 

a virágporra. A nyitás időszakában a szirmok színe megváltozik: krémszínűből hófehérré 

alakul. E folyamat egybeesik a portok megrepedésével. A virágzás ideje alatt a növény 

elveszíti vörös koronáját, s kb. ezzel egyidőben megszűnik a nektár kiválasztódása. A nárcisz 
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jellegzetessége, hogy a virágzás periódusában viszonylag sok (8-10 mg) nektárt képes 

előállítani. (Komendar, 2014) 

 
4. ábra: Hófehér nárciszok 

Forrás: http3 

A pusztulás okai 

Ferencik János, a nárciszvölgy igazgatója a virágok fogyatkozásának kezdetét a 80-

as évekre teszi, s azzal magyarázza, hogy a vidéken ekkor kezdtek bele a csatornák javításába, 

s azt befejezve az új berendezések jobban felszívták a nedvességet a földből, ezáltal kevesebb 

lehetőséget hagyva a nárciszok fennmaradására és szaporodására. (Bileckij, 2010) 

A probléma kialakulása másrészről a szovjet gazdasági modell sajátosságaiig nyúlik 

vissza, amely lehetővé tette a korábban érintetlen vidék bevonását a kolhozi termelésbe. 

Mindez 50 ha-ral károsította a nárciszvölgyet. 

2006-ban a kutatók ismételten észrevették a talaj nedvességtartalmának 

megfogyatkozását, s munkához láttak ennek megakadályozása érdekében. E célból betiltották, 

hogy a turisták autókkal közelítsék meg a völgyet, s visszavonták az engedélyt az aszfaltutak 

építésére és a fák ültetésére. A próbálkozások kezdetben sikert hoztak, ugyanakkor egy újabb 

probléma megjelenését eredményezték: a páratartalom növekedésével felgyorsult a fűz 

szaporodása. (Korcsuk, 2010) 

Ellenben nemcsak a szovjet gazdasági modell, de az emberi jóindulat is negatívan 

befolyásolta a virágmező jövőjét. Mielőtt beavatkoztunk volna a természet rendjébe, ott 

minden zavartalanul működött. Az 1979-es védett övezetté nyilvánítás előtt háborítatlanul 

nyíltak a virágok, pedig a pásztorok ott legeltették a nyájat, s kaszálóként is szolgált a vidék. 

Azáltal viszont, hogy megtiltottak minden effajta tevékenységet, a növényzetnek szabad utat 

engedtek az elburjánzás felé. Ez pedig szükségszerűen vonta maga után a nárciszok számának 

csökkenését (Hubály, 1992). 

http://magyarno.com/wp-content/uploads/narcisz.jpg%20(2014
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5. ábra: A nárciszok völgyét jelző tábla a Kárpáti Bioszféra Rezervátumban  

Forrás: http4 

A növényzet háborítatlanná válását követően a gyomnövények terjedése felgyorsult, 

s a vidék élővilágának összetételében előtérbe került a már fent említett fűzcserje. E növény 

sajátossága, hogy gyorsan növekszik, s ennek hatására már közel 40 ha-on ölte el a virágot. 

A szovjet időszakban tehát egyik részről a rendszer rablógazdálkodása, másfelől a 

túlzott védelem pusztította az egyedi ritkaságokat. Ezzel szemben ma a meggondolatlan 

turisták jelentik a virágmezőre a legnagyobb veszélyt. Habár tilalommal illették a 

növénykolóniák pusztítását, sok látogató mégis megpróbál szerezni magának néhány példányt 

a ritkaságnak számító virágból, s gyökerestől tépi ki azt. Nem gondolnak arra, hogy az effajta 

szuvenír igény következtében veszélyeztetik az egyedi növényt, s hogy általuk – a mérések 

szerint – évről évre közel 1 ha-ral csökken a nárciszmező területe. A felelőtlen viráglopást az 

is elősegíti, hogy a növényvédő szerveknek mindössze 12 hrivnya (jelenleg kicsit több mint 

200 Ft) bírságot van jogukban kiszabniuk a garázdaságon kapott személyekre (Hadnagy, 

2011). Miroszlav Kabaljnak, a rezervátum idegenvezetőjének elmondása szerint a növények 

megfogyatkozását első ízben 2009-ben vették észre, de ekkorra már a probléma akkorára nőtt, 

hogy feltétlenül szükségessé vált bizonyos intézkedések foganatosítása a növénytársulás 

védelmében. 

Az elsődleges károsító tényező tehát maga az ember, annak a természet rendjébe 

való illetéktelen beavatkozása, melynek következtében a fennálló rendszer felborul, s az 

ökoszisztéma önmegsemmisítésbe kezd – ahogy ez esetünkben is fennáll. 

Eduárd Turisz, az Ungvári Nemzeti Egyetem erdőgazdálkodási tanszékének 

docense a pusztulás, vagy inkább a védelem terén való emberi tehetetlenség okát abban 

határozza meg, hogy a völgy el van könyvelve, mint a természet ajándéka, melyet csak 

csodálni kell. Azáltal, hogy ezzel egyetért az emberek többsége, s a hozzáértők nem 

törekszenek a növény tudományos vizsgálatára, még nagyobb lehetőséget teremtenek a 

virágmező további pusztulására. (ЖУК, 2013) 

  

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/6798520.jpg%20(2014
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Védelem: lehetőségek, próbálkozások és sikerek 

Eduárd Turisz az általa felvázolt probléma logikus megoldásaként a 

növénypopuláció tanulmányozását nevezi meg. Megítélése szerint ez azért is kiemelten 

fontos, ugyanis a nárcisz a magas hegyvidéket kedveli, mint életteret, s a völgy nem ideális 

számára. Az e területen való elterjedése a jégkorszak éghajlati viszonyainak köszönhető, 

megmaradása a térség földterületeinek megművelése folytán valósulhatott meg. A védelem 

érdekében elsődleges feladat – közli a kutató – a területet rendszeres kaszálása. A már 

kipusztult növények pótolásának elindítása érdekében pedig meg kell kezdeni a növények 

szaporítását. Ez úgy valósítható meg, ha a virághagymákat kiássák, szétvágják, kiszárítják, 

majd újra elültetik a darabokat. Ezek mellett a nárcisz megmaradását és terjedését 

elősegítheti, ha gondot fordítanak a terület regenerálására, ugyanis azon az elmocsarasodás 

kezdeti jelei figyelhetőek meg. (ЖУК, 2013) 

Miután a nárciszok száma látványos csökkenésnek indult a völgyben, a 

természetvédők próbálkozni kezdtek annak megállításával. Ennek első lépéseként ösvényeket 

létesítettek a völgyben, s kötelezővé és kizárólagossá tették az ezen való közlekedést. A 

befizetett bírságokból befolyó összeget a természetvédők a terület megóvására, a környezet 

javítására fordították. Zsilipeket állítottak fel, melyek a mező nedvességének megőrzését 

voltak hivatottak elősegíteni. (Hadnagy, 2011) 

 
6. ábra: Zsilippel védett nárciszok  

Forrás: http5 

További veszélyt jelent a nárciszokra a vidéket behálózó, vadon élő gyomnövények 

és fűzfabokrok gyors terjedése. Ennek egyrészről úgy próbálnak gátat vetni, hogy minden 

évben a nárciszok virágzását követően lekaszálják a mezőt és kivágják a kellemetlenséget 

okozó bokrokat. Másfelől egy, vidékünkön korábban még ki nem próbált eljárással 

kísérleteznek, melynek kapcsán 2009-ben bivalycsordát telepítettek a vidékre. Az állatok 

feladata hasonló a zsilipéhez: lelegelni a virágok elől a nedvességet elszívó fűzcserjét, ezáltal 

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/22229678.jpg%20(2014
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kedvezőbb életkörülményeket teremtve a védelemre szoruló növényeknek. Az ötlet a 

Hortobágyi Nemzeti Parkból származik, ahol az elmúlt években már sikerre vitték a 

betelepítés tervét. Egy német természetvédelmi alapítvány karolta fel a vidékünkre 

összpontosító ötletet, s 10 ezer euróval támogatta annak megvalósítását. (Szilva, 2010) 

Miroszláv Kabaly a Kárpáti Bioszféra rezervátum laboratóriumi erdészmérnöke a 

betelepítésnek hármas jelentőséget tulajdonít: „Először is a bivalyok megmentik a 

nárciszokat, ugyanis a fűz- és fűzfabokrok nem fognak tovább növekedni, másodszor –– 

puhítani fogják a talajt és végül ők gyógynövényekkel táplálkoznak, ami lehetővé teszi, hogy 

azok ne szorítsák ki jobban a nárciszokat a vidékről.” (Moszkály, 2010)  

S a bivalyok betelepítése nemcsak a nárciszoknak tesz jót. Az állatok a területen 

való meghonosítása pozitív irányba billentheti el azok kárpátaljai számának mutatóit. Az 

ideális életkörülményeiket kutató német tudósok vizsgálatai alapján a terület megfelelő 

természeti adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy otthont biztosítson az Ukrajnában már a 

kipusztulás szélére sodródott állatoknak. (Moszkály, 2010) 

Kárpátalja és a bivalyok 

A bivaly ma sajnos egyike az Ukrajnában honos azon állatoknak, melyek a 

kipusztulás közvetlen közelébe kerültek, ezáltal védelmük és újrahonosításuk a kiemelten 

fontos feladatok egyike. Az állatok számának csökkenése az utóbbi években drasztikus 

méreteket öltött. Mára egész Ukrajnát tekintve mindössze egy megyében, Kárpátalján 

fordulnak elő. Számuk viszont itt is kiábrándító eredményeket mutat. A 2008-as adatok 

szerint a korábbi 400-as egyedszámból a megyében mindössze 15 állat maradt (14 üsző és 1 

bika). (MTI, 2008) 

A kárpátaljai bivalytípust minden bizonnyal a 1,9-2 m magas vadbivalyból 

tenyésztették ki, mely mára már csak Kelet-India mocsaraiban fordul elő. Első említése a XI. 

századra tehető, Erdélyhez kötődően jelenik meg. Ezt követően terjed el egész Magyarország 

területén, s különösen a Királyhágótól keletre, a Dunántúlon, Somogyban, Zalában és 

Kárpátalján  (Lajos, 2012). A legenda a 13. századra teszi vidékünkre való betelepülésüket, 

meghonosodásuk elsőként a técsői és huszti járásban valósult meg.  

Régen építőanyagok és tűzifa szállítására alkalmazták őket, tavasszal a szántás 

folyamán vették nagy hasznukat, s a szűzföldek feltörésére is alkalmasabbnak bizonyultak a 

nálunk elterjedt szarvasmarhánál. A bivaly sokkal erősebb, mint a ló, viszont sokkal lassabban 

is dolgozik. Idővel ez utóbbi tevékenységben az állatokat traktorokra cserélték. 

A szovjet időben a kárpátaljai bivalyokat a helyi kolhozokban tenyésztették, annak 

összeomlása viszont véget vetett az állatok szaporításának. 

A bivaly még ma is egyike azon haszonállatoknak, melyek jelentős segítséget 

nyújthatnak a gazdaságban, ráadásul élelmezése is viszonylag könnyen megoldható. Az állat 

alkalmazásának más szarvasmarhákhoz viszonyítva pozitív vonásaként tűnik fel, hogy míg 

például a tehén teherbírása kb. 14 éves koráig vehető igénybe, a bivaly 45 éven át is alkalmas 

a gazdasági tevékenységbe való bevonásra, ráadásul sok tekintetben igénytelenek, jobban 

ellenállnak a betegségeknek és védőoltásra sincs szükségük. (MTI, 2008) 

 Nagyon szeretik az almát, s kedvenc időtöltéseik egyike a vízben való fürdőzés. 

Gyakran lehet látni az állatokat délutánonként a számukra létrehozott tóban pihenni, ilyenkor 

csak a fejük látszik ki a vízből. 
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Nyáron kizárólag „zöld” élelmet fogyasztanak, különösen kedvelik a fűzfa ágait. 

Télen hajdina, széna, zab és egy kis só az állatok eledele. Átlagosan egy állat téli 

takarmányszükséglete 3 tonna szénát tesz ki. (Fedorova, 2014) 

 Az ökröknél szívósabb igavonók, kiváló minőségű, mintegy 8-12% zsírt tartalmazó 

tejet adnak (a tehéntej esetében ez 3-4%), melynek mind kalcium-, mind vitamintartalma 

magasabb a tehéntejénél, ám tejhozamuk lényegesen alacsonyabb (kb. 7-8 liter naponta). Míg 

a tehén kilenc, addig a bivaly tizenegy hónapos vemhesség után ellik meg, a borjú pedig dús 

szőrzettel rendelkezik. A bivaly három évesen válik ivaréretté, 60 évig is élhet, a nőstények 

elérik a 8-9 mázsát, a bikák pedig az egy tonnát is. Bőrük a múltban bocskor, hám, gyeplő, 

szíjak, ércszállító zsákok, az újkorban cipőtalpak és gépszíjak alapanyagául szolgált, húsuk 

hasonlóan jól értékesíthető. Úgy tartják, a borjú húsa egyenértékű a szarvasmarhaborjúéval, a 

felnőtt állatok esetében viszont az utóbbi számít ízletesebbnek. A bivalyhús mellett szól 

viszont az, hogy abban nagyobb mennyiségben előfordul a foszfor és a vas, ami elősegíti az 

agy jobb működését, javítja a memóriát. Többek között ebből is adódik számuknak az utóbbi 

időkben való rohamos csökkenése (Lajos, 2012). Az állatok vágóhídra való küldése folytán 

jelentős mértékben megfogyatkozott az ukrajnai bivalyállomány, melyet az elmúlt évek 

tapasztalatai szerint az emberek inkább tehenekkel igyekeztek pótolni. 

Az állatok nagyméretű fogyását jól szemlélteti Kricsfalu (Kricsovo) példája, ahol a 

60-70-es években még egy 300 példányt számláló csorda létezett, melyből 2010-re mindössze 

27 maradt (26 nőstény, 1 hím), s 2012-re számuk már 4-re csökkent. (Lajos, 2012) 

Hasonló tendenciát mutat Száldobos bivalypopulációja is, ahol a 80-as években 

mintegy 300 példányt tartottak számon, s melyből 2012-re már csak 25 maradt. A fent 

említett csökkenési ok itt is domináns jelentőséggel bír. A hentesek által meghagyott néhány 

példányt a Kárpáti Hegyek Mezőgazdasági Értékeit Védő „Száldobos” ukrán-német 

társadalmi szervezet vásárolta fel, s választotta ki a nárciszvölgy megmentésére. Misel Jakob, 

a Németországból áttelepült ökológus, aki gondozásába vette az állatokat úgy véli, hogy 2008 

óta a bivalyszaporulatot illető statisztikai adatok jelentős előrelépést mutatnak a bivalyok 

számát illetően: számításai szerint ez idő alatt azok száma 34-ről 70-re emelkedett (ebből az ő 

farmján 25 él). (Fedorova, 2014) Misel Hamburgtól 100 km-re született. Az egyetemen 

ökológiát tanult, s disszertációját is a hucul lovak és a kárpáti bivalyok témakörben készítette. 

2008-ban települt át Kárpátaljára, ahol mikor meglátta, hogy az állatokat a kipusztulás 

veszélye fenyegeti, úgy döntött, segít nekik a túlélésben. 

A szteblivkai farm a „Kárpátok fejlesztése és biológiai sokszínűségének megőrzése” 

projekt keretein belül jött létre. Az első állatokat Misel és társai pénzért vásárolták, melyet 

Európában speciálisan erre a célra gyűjtöttek össze. Másik 3 állatot idős helyi lakosoktól vett 

át, akiknek nehézzé vált azok gondozása.  

Az ő értelmezésében a megindított projekt célja a bivalyok gazdasági értékének 

visszaadása. Ezt látja az egyetlen módnak, amellyel jelenleg az embereket ösztönözni lehet az 

állatok szaporítására. Ennek folytán vették tervbe a bivalyok számának további növelését, s 

hogy ezáltal is lehetőséget biztosítanak az olyan gazdáknak történő tanácsadásra, akik 

szeretnének bekapcsolódni az állatvédelembe. 

A német kutató megítélése szerint jelenleg a farmon kétfajta bivaly (bolgár és 

kárpáti) él, ám ezeket külsőre aligha tudja megkülönböztetni egymástól egy, a témában 

kevésbé jártas érdeklődő. Az előbbit Bulgáriában tenyésztik avégett, mert ez nagyobb hasznot 

hajt gazdájának, mint a tehén. Ugyanakkor a nálunk honos állat előnyei sem 

elhanyagolhatóak: ők egészségesebbek déli társaiknál, jobban bírják a kárpátaljai környezeti 

feltételeket, s az időjárás kevésbé viseli meg őket. 
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A bivalykolónia a vidéken való újjáélesztése hosszadalmas és fáradságos feladat. 

Egyik legfőbb nehézségét az adja, hogy az állatok természetes szaporulata alacsony, amihez 

még az is hozzájárul, hogy a farmon születő utódok kb. fele bika. (Fedorova, 2014) 

 
7. ábra: A bivalypapa, Misel Jakob 

Forrás: http6 

Záró gondolatok 

A Nárciszok-völgye Európa-szerte egyedi nárciszlelőhely, melynek már csak 

létrejöttét is egy rendkívüli természeti jelenségnek köszönhetjük. S most, mikor a 

megóvásáról szükséges beszélnünk, szintén egy nem megszokott megoldást kell a 

leghasznosabbnak látnunk. A természet megmenti önmagát. Az egyik élőlényt a másik által. 

Azzal, hogy a természeti körülmények ideálisak a bivalypopuláció meghonosítására (vagy 

helyesebben újrahonosítására), a feltétel adott, hogy egyből két élőlénnyel tegyünk jót: 

megőrizzünk egy védett fajt, s ne hagyjunk kipusztulni egy másikat.  

A Kárpáti Bioszféra Rezervátum vezetője kettős értéket lát a megkezdett 

projektben: „Elsősorban elősegíti a virágok megmaradását a bivaly, másrészről pedig az 

állat egyike a vidék látványosságainak, mely a nárciszok virágzását követően is turisták 

sokaságát vonzhatja a területre.” (Korcsuk, 2010, 12. o.) 

Menteni tehát érdemes, s mi több, szükséges. Mi emberek megtettük a kezdő lépést, 

a végső eredmény viszont már a természeten múlik. 
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Fodor István, kárpátaljai botanikus, ökológus életútja és tevékenysége 

vidékünkön 

 

Írta: Bimba Brigitta 

 

 
1. kép: Fodor István. Forrás: Сабадош (2007) 

Bevezetés 

A környezetvédelemre vonatkozó ismereteink rendkívül fontosak, hiszen meghatározhatják 

jövőnket. Sajnos a környezet szennyezése és rombolása szinte egyidős az emberiség 

történelmével. Azonban a környezetvédelem is hasonló múltra tekint vissza. Az ember saját 

maga változtatja környezetét, s ha ezt pozitív irányban közhasznúvá teszi jelentős 

eredményeket érhet el. Követendő példaként szeretném bemutatni egy olyan személy életét, 

aki sokat tett vidékem, Kárpátalja környezetének védelméért. Fodor István nagy tekintélyű, 

nemzetközi szinten elismert kárpátaljai magyar tudós, botanikus, ökológus. Több mint öt 

évtizedes munkássága során nem csak a flóra és a növénytársulások kutatásában ért el jelentős 

eredményeket, hanem kitűnt a környezet- és a természetvédelem, valamint a növényföldrajzi 

és az ökológiai ismeretek gyakorlati alkalmazása terén is. Vizsgálódásai kezdetben főként 

Kárpátalja növénytakarójának rendszertani kutatására irányultak. Felkutatta a térség szinte 

minden zugát, feltérképezte a közel 3000 növényfaj elterjedését, lejegyezte az őshonos, a 

jövevény és az eltűnt növények mozgását. Sokat foglalkozott a havasok lehetséges 

erdősítésével, ami mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból kedvezőbb helyzetet 

teremtene a hegyekben és a régióban. Az Északkeleti-Kárpátok erdőinek, felső határának a 

felemelésével, arktikus facsemeték ültetésével próbálta megfékezni a természeti károkat. 

Célom felhívni a figyelmet e jeles tudós példaértékű tevékenységére és a jelenben is létező 

további természeti károkra, melyek közös összefogással, kisebb anyagi ráfordítással 

csökkenthetőek. Pozitívumként említeném, hogy az utóbbi években történtek előrelépések, 

2011-ben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének 

bázisán létrejött a Fodor István Természettudományi Kutatóintézet, melyben ma is folyik a 

tudományos munka természeti kincseink, örökségünk védelme érdekében. 
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Fodor István életútja 

Fodor István 1907. november 2-án született Bereg vármegye Alsó-Gereben 

községében Fodor István iskolaigazgató és Kerschbaum Anna öt gyermekének egyikeként. 

Tanulmányait a Munkácsi Gimnáziumban kezdte. A tanintézetben Margittai Antal volt a 

tanára, akit mélyen tisztelt mint pedagógust és a növények kitűnő ismerőjét. Az ő 

irányításával tette meg első lépéseit Kárpátalja növényvilágának megismerése felé. (Карпати, 

2010). 1926-ban gimnáziumi tanulmányainak a befejezése után szülői tanácsra először a papi 

hivatást célozta meg és felvételre jelentkezett az ungvári görög-katolikus szemináriumba, 

próbálkozása nem sikerült, megbukott az énekvizsgán. Munka után kellett néznie, vasutas lett 

Beregszentmiklóson. Munkája közben megfigyelte milyen lelkesen utaznak a kárpátaljai 

fiatalok Szlovákiába vagy Csehországba, úgy döntött ő is velük tart. Csatlakozott egy népes 

kárpátaljai csoporthoz, mely a prágai Károly Egyetemre tartott. Sikerült felvételt nyernie és 

megismerkednie egy neves botanikussal, Karel Dominnal46 .A professzornak köszönhetően 

aztán eredményesen végezhette botanikai kutatásait. A Szernye-mocsár és Pannónia 

növényvilágának vizsgálata volt az első önálló kutatása és diplomamunkájának a témája is. 

Prágában sok kárpátaljai egyetemistával ismerkedett össze. Hazatérve ők alkották a helyi 

értelmiség és nemzedék színe-javát. 1931-ben természet- és földrajz tanári diplomát szerzett 

és visszatért Kárpátaljára, ahol még abban az évben az Ungvári Drugeth Gimnázium tanára 

lett. A második világháború kitörése után, a 40-es évek elején a Kassai Oktatási 

Főigazgatóság áthelyezte az Ungvári Szent Erzsébet Leánygimnáziumba természet- és 

földrajz tanárnak. A háború előtt a gyógynövények kérdésköre is foglalkoztatta, ezt bizonyítja 

az 1940-ben Ungváron kiadott Útmutató Kárpátalja fontosabb gyógynövényeinek gyűjtéséhez 

című könyv, amelyet Száhlender Károllyal és Martin Jánossal közösen írt.  

Tanári hivatása mellett a cserkészet foglalkoztatta leginkább. Fenczik István 

vezetésével 1928-ban megalakult a legjelentősebb ruszin cserkészszervezet, mely a 

Csehszlovák Cserkészszövetségen belül tevékenykedett. Három év múlva Fodor István az 

Ungvári Gimnázium tanára lett és Fenczik Iván őt bízta meg a cserkészcsapat vezetésével. 

Gróf Teleki Pál országos főcserkész a kárpátaljai cserkészkerület parancsnokává nevezte ki. 

Budapesti útja során behívót kapott katonai kiképzésre, ezzel gyakorlatilag megszűnt 

Kárpátalján a cserkészmozgalom. Politikai intrikát sejtett a háttérben, mivel a ruszin 

cserkészek követeléseinek és érdekvédelmi mozgalmának aktív támogatója volt, s ezt az új 

Horthy-kormány nem nézte jó szemmel. 

Fodor először a munkácsi Zrínyi Ilona laktanyában kapott kiképzést 1941 májusa és 

szeptembere között. 1942 júniusában egyhónapos híradós kiképzésre vezényelték a 

pétervásári laktanyába. 1942 áprilisában a budapesti Károly király laktanyában a második 

magyar hadsereg kilencedik páncélos ezredének híradósa lett. 1943 elején légvédelmi 

kiképzésre a Fertő-tó mellé, Eszterházára vezényelték egy tiszti iskolába. 1944-45-ben a 

főváros ostroma alkalmával Budapesten harcolt, majd egy évig szovjet fogságban sínylődött.  

Kiszabadulása után Ungvárra tért vissza. Itt azonban a KGB vette „kezelésbe”: a 

magyar éra alatt viselt dolgairól faggatták és csak felesége határozott fellépése mentette meg 

attól, hogy nem kötött ki a Gulag valamelyik táborában. Ettől kezdve a félelem és a 

diszkrimináció állandó kísérője lett további életének. 

                                                           
46

 Karel Domin (Kutná Hora, 1882. május 4. –  Prága, 1953. június 10.) cseh botanikus, politikus. 1906-

ban szerzett diplomát a prágai Károly Egyetemen, melynek később rektora (1933-34) és elismert 

professzora lett. 
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Visszatérve első munkahelye Ungváron, az orosz nyelvű középiskolában volt, ahol 

rövid ideig biológiát és földrajzot tanított. A szovjet hatóságok 1946-ban Ungváron állami 

egyetemet alapítottak, ahová megfelelő képzettségű szakembereket kerestek (Lajos, 2013). 

Fodor Istvánnak állást ajánlottak fel az egyetem botanikus kertjében és növénytani tanszékén, 

amit örömmel elfogadott. 

 Háború utáni botanikai munkásságát és egyetemi tevékenységét Fodor István a 

tanintézet botanikus kertjének megszervezésével kezdte, ebben segítségére volt Hrabár 

Vladimir és egyik fia, Perduk Zoltán. Hamarosan asszisztensi állást kapott a botanikai 

tanszéken is. Kandidátusi disszertációjának a megvédése után kinevezték egyetemi tanárrá. 54 

éves korában pedig docenssé. Professzori kinevezését csak 1974-ben 67 éves korában vehette 

át, miután a moszkvai Lomonoszov Egyetemen megvédte nagydoktori értekezését. 

Vizsgálódásai kezdetben főként Kárpátalja növénytakarójának rendszertani kutatására 

irányultak. Felkutatta a térség szinte minden zugát, feltérképezte a közel 3 000 növényfaj 

elterjedését, lejegyezte az őshonos, a jövevény és az eltűnt növények mozgását. Ezeket az 

adatokat legjelentősebb művében, az először 1974-ben kiadott könyvében közölte. Később 

bővült botanikai érdeklődésének köre. Foglalkozott erdészeti kérdésekkel, ökológiával, a 

növénytakaró védelmének problémáival, a kárpátaljai városok egzotikus és dísznövényeivel 

is. Közreműködött Ungvár parkosításában, zöldesítésében, egy időben a jóváhagyása nélkül 

egyetlen fát sem vághattak ki a kárpátaljai megyeszékhelyen. Annak idején az évente 

megrendezett hagyományos virágkiállításokat is mindig ő nyitotta meg.  

V. K. Terleckijjel és J. D. Hladunnal közösen jelentette meg 1982-ben a Kárpátok 

egzotikus növényei című könyvet, amelyben összefoglalta a tudnivalókat Kárpátalja, 

Bukovina és a nyugat-ukrajnai Galícia mintegy 360 jövevényfajáról, -cserjéjéről, azok 

feltételezett honosítási idejéről. A Szernye-mocsár különleges növényvilágának vizsgálatát 

még 1929-ben, prágai egyetemista korában elkezdte, s ez vissza-visszatérő témája volt 

későbbi kutatásainak is. A háború előtt foglalkoztatta a gyógynövények kérdésköre is. Erről 

tanúskodik az 1940-ben Ungváron kiadott Útmutató Kárpátalja fontosabb gyógynövényeinek 

gyűjtéséhez című munka. Érdeklődése a gyógynövények iránt a háború után sem szűnt meg. 

Egyik állandó kutatási témája volt a csicsóka, annak az emésztőszervekre kifejtett gyógyító 

hatása, a cukorbetegek édesítőszerként való alkalmazása. Egész életén át rendszeresen kutatta 

a kárpátaljai havasok növényzetét. A részletes térképek hiánya ellenére kitűnően ismerte a 

Kárpátok hegyeit. A 60-as évektől sokat foglalkozott a havasok lehetséges erdősítésével, ami 

mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból kedvezőbb helyzetet teremtene a 

hegyekben és a régióban. Az Ungvártól nem messze lévő Róna-havas lett idősebb korában a 

kedvenc hegye. Kollégáival együtt élete legjelentősebb kísérletét végezte ott. Sikerült 

megtalálniuk azokat a fajokat és azt a telepítési módszert, amelyekkel a fák életképesekké 

tehetők a zord havasi éghajlati körülmények között is. Az általa telepített fák ma is díszítik a 

hegy déli lejtőit. Kezdetben Hrabár Volodimirrel járták a hegyeket. A növények gyűjtésében 

és a herbárium fenntartásában évtizedeken át Tóth Imre segítette őket, de gyakran 

csatlakoztak hozzájuk fiatal botanikusok, köztük Perduk Zoltán, Csemeky József, M. I. Bedej, 

Szikura József. Később Vaszil Komendar lett a munkatársa Kárpátalja növénytakarójának 

kutatásában, és különösen a havasi erdőtelepítési kísérletek kivitelezésében. Kilencvenedik 

életévéhez közeledve fokozatosan vonult ki a közéletből, egyre nehezebben bírta a sétákkal 

járó fizikai megterhelést, mind ritkábban tűnt fel Ungvár utcáin. Utolsó nyilvános szereplése 

1997-ben volt, amikor az Ungvári Egyetem botanikai tanszéke kulturális programmal 

egybekötött meghitt ünnepséggel méltatta 90. születésnapját. Az Ungvári Nemzeti 

Egyetemnek 1987-ben történt nyugállományba vonulásáig volt a tanára, majd 1997-ig a 
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botanikai tanszéknek volt a tanácsadója. Kiemelkedő tudományos munkásságáért az MTA 

Biológiai Tudományok Osztályának Botanikai Bizottsága aranyérmével tüntette ki. Életének 

93. évében, 2000. április 23-án – húsvét vasárnapján – békésen hunyt el Ungváron, s ott is 

temették el. (Forest Press, 2007). 

Tudományos munkássága az Északkeleti-Kárpátokban 

Az Északkeleti-Kárpátok különleges növénytakarója már a századforduló idején 

felkeltette a botanikusok érdeklődését. A kutatásoknak lendületet adtak a második 

világháború után az ungvári botanikusok is. Az elődök nagyobb részt florisztikai célokat 

követtek. Fodor és kutatótársai viszont a növényrendszertani kutatásokkal és 

növénytársulások leírásával, ezek gazdasági jelentőségének feltárásával is egybekapcsolták a 

vizsgálatokat. Sőt, a népgazdaság szempontjából fontos gyakorlati feladatok elvégzésére is 

szívesen vállalkoztak a botanikusok. Kárpátalja növénytakarója ma már teljesen fel van 

dolgozva. Jellegét ma 3 820 növényfaj, illetve alfaj határozza meg. Ebből 610 faj és alfaj az ő 

munkájuk által vált ismertté. Közben felfedeztek 38 olyan növényfajt is, amelyeket a 

tudományban Kárpátalján írtak le először, mint például az alpesi hínárt, boglárkát, ungvári 

szagos ibolyát, sokvirágú parlagi ledneket, alpesi galajt, vízparti csengettyűt, kárpátaljai 

csetkát, kárpáti hóvirágot, vörös szegfűt stb. Mindemellett kutatásuk rámutatott arra is, hogy 

korára 72 növény hagyta el hazáját területünkön. Közülük olyanok, mint a szirti haraszt, 

kígyónyelv, szelágineila, rucaöröm, mételyfű, lépfűzi buvákfű, farkasszem, latorján, szibériai 

nőszirom, lópatkófű, tollas szálkaperje, kálmos, nyári hérics, közepes sarkvirág, estike, kerti 

baróka stb. (Kelemen, 2000). 

Kutatásai, amelyek 1950-ben a Róna-havason, a kutató állomás felépítésével 

kezdődtek, mind a tudomány, mind a gazdaság szolgálatába álltak. A kutatásokból kiderült, 

hogy ezek az új növények nem mind Kárpátalján születtek, hanem a szomszédos területeken 

és országokban. Kárpátaljára csak bevándoroltak (migráltak), mint például a kereklevelű 

csengettyűke, sokformájú csengettyűke, havasi lóhere, tavaszi hóvirág stb. Kutatásának 

tartalma lényeges szerepet tulajdonít a gazdasági szempontoknak és feladatoknak. A 

megalapozott és széleskörű kísérletei nyomán az volt a cél, hogy az erdőhatárokat lejjebb 

tolja. A Róna-havason kialakított kísérleti állomáson biztató eredmények születtek. További 

kutatásai rámutattak arra is, hogy az Északkeleti-Kárpátok gerincein elterülő rétek (havasok, 

áfonyások) másodlagos keletkezésűek. Az elpusztított és kiirtott erdők helyén vízmosás és 

legelők alakultak ki.  

Az Északkeleti-Kárpátok erdeire és rétjeire a legnagyobb csapást a II. világháború 

után megalakult szovjet mintájú kolhozi gazdálkodási rendszer mérte. Az utóbbi időben 

Kárpátalja egyre többet szenvedett a természeti csapásoktól. Különösképpen sok kárt okozott 

a váratlan esőzéseket követő vízbőség. Az árvizek különösen azóta annyira pusztítóak, amióta 

megjelentek a benzinmotoros láncfűrészek, lánctalpas rönkvontatók és más gépi vagy ipari 

felszerelések. Ezeknek egyetlen feladatuk az volt, hogy minél több fát vágjanak ki, és 

juttassanak el a feldolgozó üzemekbe. Megcsúfolva a természetet, néhány rövid évtized alatt 

lekopaszították az Északkeleti-Kárpátok gerincét és megszüntették az addig „szivacsként” 

működő növénytakaró víztároló képességét, így az eső akadálytalanul folyt a patakokba, 

amelyek felduzzadva rohantak a folyókba, elöntve azok árterületét, kárt okozva 

építményeinkben és jószágállományunkban. A károk megelőzése, elhárítása érdekében 30 

éves kutatói munkát végzett Fodor István. (Сабадош, 2007). 
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Munkája eredményeit többször nyilvánosságra hozta, és igyekezett azokat a 

hivatalok tudomására hozni. Lépéseket tett abban az irányban is, hogy a Róna havason 

eredményesen kipróbált módszerét szabadalmaztassa. Sajnos sikertelenül. Moszkvában 

kezdett a szabadalmaztatási oklevél után kilincselni. Mivel a megfelelő kommunista 

pártszervek nem adtak ajánlást, a hivatalnokok nem törődtek javaslataival. Később úgy 

gondolta, hogy mivel Ukrajna önállósult, Kijevben hamarabb ér el sikereket. Ott az illetékes 

helyeken elismerték a szabadalomhoz való jogát, ám az okmányt mostanáig sem adták ki.  

 Az árvizek okát a hegyek teljes lekopaszításában látta. Ezt a helyzetet az erdők 

rablógazdálkodásos módon történő kiirtása eredményezte. Azelőtt úgy gondolta, hogy ebben 

Moszkva a hibás, amely a határvidékeket gyepűnek szerette volna látni, ahol csak pusztát és 

csapdát talál a határon belépni szándékozó. A bolsevik szemlélet szerint a határvidéken csak 

ellenség lakozhat. Az utóbbi években bekövetkezett rendszerváltás eredményeképpen remélte, 

hogy ez a nézet is megváltozik. Tévedett. Az Ukrán Erdőgazdasági Minisztérium még 

nagyobb pusztítást irányzott elő a Kárpátok erdeiben, az utóbbi években még az 

árvízvédelmet és a városok levegőjének frissítését szolgáló telepített erdők fáinak irtását is 

elrendelte. Éppen ezért tűnt számára úgy, hogy meg kell kezdeni a korábban elpusztított erdők 

újratelepítését. Ezzel nem csak a kárpátaljai lakosokat juttatta volna friss levegőhöz, hanem 

gátat vethetett volna a pusztító árvizeknek is. 

A hegyvidékeken történt erdőtelepítés azonban, mint kiderült, nem volt egyszerű 

feladat. Biztosítani kellett a fák megfoganását és fejlődését is. Majdnem úgy kell velük bánni, 

mint a gyümölcsfákkal. Hegyeink talaja vulkanikus és tengeri üledékes eredetű. Felső rétegük 

vékony gyepföld, amely a savanyú agyagon fejlődik. Ennek fő összetevője rendszerint a 

kevés tápanyagot tartalmazó szőrfű. Alatta következik az elsődleges podzolos erdőtalaj. Ezek 

egyike sem alkalmas arra, hogy az erdő fejlődését biztosítsa. A feladat ennek az 

ellentmondásnak a feloldása volt, a gyepréteg áttörésével, táptalajt biztosítva a 

facsemetéknek. Hiába kísérletezett trágyás földkeverékkel, kiderült, hogy a különböző fajú 

erdei fáknak más és más gombákat, baktériumokat, csillámokat tartalmazó táptalajra van 

szükségük. Ezek a fácskák gyökereivel együtt alkotott szimbiózisban képesek arra, hogy 

ellássák a növényeket a kellő mennyiségű nedvességgel, még az év legszárazabb napjaiban is. 

Szabadalma lényege tehát ennek a táptalajnak az összetételében rejlik. (Ifj. Fodor, 2007). 

Módszere segítségével a Róna-havason létesített kísérleti állomáson a régi 

növényzet között hat olyan „újszülött” endemikus növénnyel is találkozunk, amelyek az 

odatelepített fák hatására fejlődtek ki. Ilyenek voltak: a komlós lucerna, a sokvirágú parlagi 

lednek, háromvirágú tőzike, a kárpáti papírvirág, a kárpáti keményhölgymál és a vörös 

szegfű. 

 A 45 évig tartó kísérleti munka 1992. május 12-én fejeződött be. Az Északkeleti-

Kárpátok erdőinek, felső határának a felemelésével arktikus facsemeték ültetésével próbálta 

megfékezni a természeti károkat. A Szentpétervári Erdészeti Növénykert vezetőségétől meg is 

kapta a magvakat. Azokból az ungvári botanikus kertben 1991-ben elő is állították a 

csemetéket. Ezeket a következő évben el is ültették a rónai kísérleti állomás környezetében, 

25 ha arktikus luc- és jegenyefenyőt. Sajnos az azt követő évben, 1992. május 12-én 

ismeretlen személyek a földből kihúzogatták és elvitték az ültetvényeket. Ugyanazon a napon 

ugyanott a 45 éves kutatóállomás épületét is felrobbantották. Kísérleteiket 3 év után sikerült 

újból megismételni (Kelemen, 2000). A 45 éven át végzett kísérleti munka a Róna-havason 

meghozta az eredményét. Hegyeinken a havasok csak másodlagos fejlemények, növényzetük 

alapjában véve az erdők pusztulása utáni migráció folyamán a szomszédos idősebb 

növényzetből alakult ki, vagy esetleg valamely idősebb erdei növénytől származott le. Az így 
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létrejött új ökológiai hatáskörök a hegygerincen kopár szőrfüves réteket, cserjéseket, 

áfonyásokat vagy havasi legelőket hoztak létre, ezután a lehulló csapadék akadálytalanul, 

sietve levonulhatott a lejtőkön, és magával vihette a humuszos-homokos-kavicsos 

talajrészecskéket. Ezek aztán előkészíthették a víz áradását. Az árvízkatasztrófa ellen csak az 

erdők határainak lejjebb tolásával lehet védekezni. A beültetett facsemeték szivacsként 

magukba szívnák a lehullott csapadékot, s azt fokozatosan szivárogtatnák lefelé a 

hegyoldalakon, s ezzel megakadályoznák az áradást. „A kísérleti eredmények azt 

bizonyították, hogy ha a Kárpátok hegygerinceit mindenütt hasonló módon telepítenék be 

erdőkkel, akkor pozitív változások állnának be a Kárpátok teljes ökológiai rendszerében, és 

remélhetőleg szabályosabbá, kiegyensúlyozottabbá válna a Tisza vízjárása az egész Kárpát-

medencében. Bizonyítékául szolgálhatnak a rónai kísérleti állomás erdőültetvényei, amelyek 

eredményesen álltak ellen a nagy kárpátaljai áradásnak” (Ifj. Fodor, 2007, 59. o.). 

A Szernye –mocsár vizsgálata 

A Fekete-vagy Szernye-mocsár Kárpátalja alföldi részének középpontjában, 

Munkács és Beregszász közt, a Beregszász-Végardó, Nagybereg és Dercen közötti háromszög 

alakú területen található. Vulkánkitörés eredményeként jött létre az oligocén idején a Pannon-

tenger felszíne alatt. Ebben az időben a sekély Pannon-tenger az aktív vulkanikus tevékenység 

régiója volt. Egymás után emelkedtek ki belőle a vulkanikus hegyvonulatok a mai közép-

dunai (magyar) Alföldön, így területünkön a kaszonyi-, beregszászi-, nagymuzsalyi- és 

nagyszőlősi hegyek. Csak egyetlen kráter nem emelkedett ki a Pannon-tengerből, a mélyből 

gázkitöréseket „köpködve”: a mai Szernye. Kezdetben, mint az eltűnt tenger „emlékezete”, 

ebben a kráterben tó alakult ki, amely a későbbiekben elmocsarasodott. A kráter mélyedését 

folyamatosan táplálta a Borzsa vize, deltájának akkor még legbővizűbb ágán, a Vérkén 

keresztül. E mocsár első uralkodó növénytakarójából meg kell említenünk a fehér 

tőzegmohát. Később a moha közt megjelent a tőzegáfonya, a sás különböző fajtái, a békatutaj, 

a norvég pimpó, a mocsári kardvirág stb. Még később a fa- és bokorfajták közül a fűz, a nyír, 

az éger és a mocsári tölgy alkotott összefüggő masszívumokat, de megtalálhatjuk a mocsári 

ciprus, az amerikai kőris és a szofora fosszíliáit is.  

A mocsár mezőgazdasági célú hasznosítása érdekében már 1771-ben megkísérelték 

csatornázását és lecsapolását. Ekkor a Vérke vízrendszerében kialakított csatornák 

segítségével vissza akarták vezetni a vízfölösleget a Borzsába. (NAPÚT, 1999). A csak 

később megvalósult csatornázással a Szernye mocsári talaja, s a talajjal együtt a tőzegtelepek 

is kezdtek kiszáradni. Ez utóbbiakat gyakran felgyújtották, s hosszú hónapokig sötéten 

füstölögtek. A tüzek után a kiégett helyek feketévé váltak. Ekkor kezdték az eredeti Szemye-

mocsár helyett a Fekete-mocsár elnevezést használni.  

A lecsapolás után az elsődleges mocsári növényzetet mezőgazdasági kultúrák 

váltották fel. Gyökeres változások mentek végbe a természetes növénytakaróban. Gyakrabban 

tűntek fel a díszparéjok, a szegfűfélék és a fészekvirágzatú növények. Egyidejűleg 

megjelentek a nedvességkedvelő gyomok: a hegyfű, a fehér libatop stb. a mocsárterület 

mélyebb részein. A nedvességkedvelő növényekkel párhuzamosan szárazságtűrő fajták is 

elterjedtek (erdei papsajt, keserű hegyifű, gólyahír stb.) A lecsapolt területen a mocsári 

növényzet pusztulásnak indult. A réti növénytársulások csak foltokban maradtak fenn. 

Jelenleg a kráter körzetében csak a kosbor, a harmatfű és a sás fajtái találhatóak meg. A 

lecsapolás során a Szernye-mocsár olyannyira elvesztette víztömegét, hogy a kultúrnövények 

termesztése során gyakran öntözésre van szükség. Az ökológiai egyensúly megőrzése 
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érdekében meg kellene állítani a mocsár további kiszáradását, valamint az itt is 

nélkülözhetetlen szerepű fák kivágását. 

Napjainkban kutatják annak a lehetőségét, miként állíthatnánk vissza a kráter 

élővilágát. Ennek a feladatnak az érdekében elhatározták, hogy azokat a módszereket fogják 

alkalmazni, amelyeket negyed évszázada a Róna-havason kísérleteztek ki, amikor a 

mélyebbre helyeződött felső erdőhatár helyreállítására törekedtek. Akkor sikerült teljes 

mértékben visszaállítani a Kárpátok gerincein az erdők és a magashegyi rétek szimbiózisát. A 

mocsár esetében a különbséget csak a katalizátorok jelentik. A Róna-havason a tűlevelű 

fajtákat honosították meg újra (lucfenyő, jegenyefenyő és cédrusfenyő). A Szernye-mocsár 

erdeinek visszaállítása során katalizátorként a lombos mocsári fajták szolgálhatnak, így a 

molyhos nyírfa, a mocsári fűz és a mocsári tölgy stb.  

Ezek mellett felhasználhatnak néhány meghonosított egzotikus fafajtát: az amerikai 

kőrist, a mocsári ciprust és a japán akácot. Nem is oly rég a mocsárban megpróbálkoztak a 

duzzasztásos gazdálkodás megszervezésével. Ennek érdekében nagy és igen költséges 

halastavakat hoztak létre. A befektetett eszközmennyiség és munka azonban nem hozott 

eredményt. Ennek elsődleges oka e vállalkozások nem megfelelő szakmai információs 

felkészítése volt. A dolog lényege az, hogy az ősi kráter ma is él. Gázvegyületeket bocsát ki 

magából, amelyek különböző nitrátokat, foszfort, szulfátokat és más, a halak szervezete 

számára mérgező anyagokat tartalmaznak. Az elsődleges növénytakaró helyreállításával 

párhuzamosan feltétlenül gondolni kell a mocsár vízháztartásának megjavítására. Ezt a 

kérdést tanulmányozva négy olyan vízutánpótlási bázist találtak, amelyek lehetővé teszik e 

feladat megvalósítását. Egyet Fomos község határában, valamint a Szemye-csatoma főágát, a 

Beregújfalu határában fakadó forrásokat és a Kis-Borzsa vizét. A Szemye-mocsámak e négy 

forrás vízanyagával való feltöltése hatásos szimulátora lehet mind a növénytakaró 

fejlődésének, mind a tógazdaságok beindításának. Mindent egybevetve van lehetőség 

ökológiailag is megbízható módon jelentős gazdasági eredmény elérésére a Szemye-mocsár 

térségében. (Ifj. Fodor, 2007). 

Emlékezete és hatása az utókorra 

2007. november 2-án ünnepelte az Ungvári Nemzeti Egyetem biológia kara Fodor 

István professzor születésének századik évfordulóját. A nemzetközi hírű, nagy tekintélyű 

kárpátaljai magyar botanikus jubileumát nemcsak Ungváron, Ukrajnában méltatták, hanem a 

volt Szovjetunió, valamint a kárpáti régió valamennyi országában, s elsősorban 

Magyarországon. 2007. május 10-én Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia 

Széchenyi téri székházának dísztermében tudományos emlékülést rendezett az MTA Biológiai 

Tudományok Osztályának Botanikai Bizottsága, valamint a kiskunfélegyházai székhellyel 

működő Közép-Európa Klub (kiemelkedően közhasznú szervezet) dr. Fodor István (1907-

2000) professzor, a nemzetközi hírnévnek örvendő kárpátaljai magyar botanikus születésének 

100. évfordulója tiszteletére. Az emlékülést Borhidi Attila professzor emeritus, az MTA 

rendes tagja, az említett akadémiai bizottság elnöke vezette. 

„A megemlékezésen Kelemen József, a Közép-Európa Klub főtitkára azt foglalta össze, hogy 

mi Fodor István üzenete a jelen és a jövő nemzedékek számára. 

– A szülőföld szeretete 

– A család szeretete 

– A természet szeretete és tisztelete 
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– Az élet szeretete és tisztelete 

– Tolerancia és együttműködés másokkal („Kárpát-medence népei, egyesüljetek!”) 

– A jövő iránti aggodalom 

– Komplex gondolkodás 

– A tudomány és a valódi tudás megbecsülése 

Kelemen József szerint Fodor István megkezdett munkásságát folytatni kell a Róna-havason, 

nemzetközi összefogással egy „Fodor István Nemzetközi Kutatóintézetben”. A munka célja a 

Kárpát-medence megbomlott ökológiai egyensúlyának helyreállítása. A Közép-Európa Klub 

ezzel kapcsolatban már kidolgozott egy erdővédelmi és erdősítési programot is” (Dr. Király, 

2007, 367. o.). 

2011-ben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Biológia és Kémia Tanszékének 

bázisán létrejött a Fodor István Természettudományi Kutatóintézet. Vezetője Prof. Dr. 

Szikura József akadémikus, botanikus, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

rektora. 

 Az intézet működési profilját Kárpátalja természeti kincseinek felkutatása, 

tudományos igényű feltérképezése, megőrzésének elősegítése, az itt élő növény- és állatfajok 

felkutatása, életterük változásainak nyomon követése, tudományos gyűjtemények létrehozása, 

valamint egy, a Kárpát-medence védett és ritka növényfajait felvonultató növénykert életre 

hívása és fenntartása képezi. Az oktatási és tudományos feladatokat is ellátó növénykertet a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nagyberegi tájházának kertjében alakították ki.  

A Fodor István Természettudományi Kutatóintézet célkitűzései: 

- Kárpátalja növény- és állatvilágának védelmét, a természetes állapotok megóvását, azok 

lehetőség szerinti visszaállítását célzó szakmai munka elősegítése 

- Kárpátalja védett növényfajait bemutató virtuális gyűjtemény, valamint tudományos 

herbárium létrehozása, eddigi kutatások eredményeinek összegzése, rendszerezése, azok 

kutathatóságának elősegítése 

- A Tisza kárpátaljai vízgyűjtőjének ökológiai feltárása, védelmének és hosszú távú, 

fenntartható használatának elősegítése 

- Mag- és spórabank létrehozása, anyagainak megfelelő és biztonságos tárolása 

- Állattani gyűjtemények kialakítása 

- Faiskolák létrehozása (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2014) 
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2. kép: Fodor István Természettudományi Kutatóintézet. Forrás: II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola (2014) 
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Szabadka szennyvíztisztítása 

 

Írta: Kazinczy Szllveszter 

 

Bevezetés 

A Palicsi-tó a Délvidék talán legismertebb és legközkedveltebb tava. Szabadkához 

való közelsége miatt is nagyon népszerű kirándulóhely, a városból kikapcsolódni vágyók 

gyakran keresik fel a régi és új villákkal, épületekkel szegélyezett, idilli tópartot. Ugyanakkor 

nagyon sok magyar történelmi emlék, kultúrtörténeti érték is kapcsolódik a Palicsi-tóhoz. 

Mindezek és maga a természet védelmének fontossága miatt is szükséges, hogy ne csak a tó 

partja és környezete legyen szép és tiszta, hanem a tó vizének is kifogástalan állapotban kell 

lennie. 

Pályaművemben röviden bemutatom a Palicsi-tó és Szabadka város történelmét, 

valamint a szabadkai szennyvíztisztító telep létrejöttének, fejlesztéseinek és jelenlegi 

állapotának, működésének főbb jellemzőit. Igyekszem szemléltetni, hogy Szabadka 

szennyvizének tisztítása mennyire nélkülözhetetlen a tónak és élővilágának megmentése, 

fennmaradása érdekében. 

A Palicsi-tó 

A Palicsi-tó és az azonos nevű település a 46°03'35" északi földrajzi szélességen és a 

19°43'29" keleti földrajzi hosszúságon terül el. Szerbiában, az Észak-bácskai körzetben, 

Magyarország déli határától 3 km, Szabadkától keletre 8 km távolságban található (1. ábra) 

(http1, http2). 

 
1. ábra: A Palicsi-tó elhelyezkedése. Forrás: http3 
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2. ábra: Palics és a Palicsi-tó. Forrás: http4 

 

A tó 4,6 km² nagyságú és 4 szektorra oszlik. A tópart 17 km hosszú. Az átlagos 

vízmélység 1,9 m, hőmérséklete fürdőidényben 18 °C és 25 °C között van. Halban gazdag. 

A tó forrásvízből és a völgyet feltöltő csapadékokból táplálkozik. A környező 

területekről összegyűlt víz kimosta a talajból a nátrium-kloridot, aminek a hatására a víz sós 

lett (http1). 

Első említése Paly néven történik és Mátyás király 1462-ben kelt adományleveléből 

maradt ránk. Ebben az adománylevélben a környező pusztát édesanyjának ajándékozta 

(http2). Már a 18. század végén ismertté vált, hogy a tó vize és iszapja gyógyhatású. 1837-ben 

a szabadkai orvosok javasolták fürdő kiépítését a tóparton. A 19. század közepétől kezdett el 

kiépülni a város is. A palicsi fürdő aranykora az 1880-as évektől kezdődött, miután 1883-ban 

átadták a Budapest-Zimony vasútvonalat. A most is jellemző szecessziós külsejét az 1900-as 

évek elején nyerte el (3. ábra). A fürdőhely és gyógyfürdő látogatóinak száma egészen az I. 

Világháborúig folyamatosan növekedett. Az Osztrák-Magyar Monarchia felkapott 

fürdővárosai között tartották számon (http1, http2). 

 
3. ábra: A palicsi női fürdő az 1900-as évek elején. Forrás: http5 
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Az I. világégés után, akkor már Jugoszlávia részeként, a tó keleti partján építették ki a 

Nagy (Férfi) strandot, amely az akkori Jugoszlávia legnagyobb ilyen célú létesítménye volt. A 

II. Világháború után tovább folyt Palics építése, és a szocializmus idején Tito tulajdonába is 

került egy családi villa (http1, http2). 

Már a 19. század végén feljegyzések készültek arról, hogy a tóban burjánzásnak 

indult a növényzet. Ez a nem kívánt állapot a vízszint folyamatos csökkenésének, a 

forróságoknak, a halállomány csökkenésének, a szélcsendnek és legfőképpen a tóba került 

városi szennyvíznek (volt) tulajdonítható. A probléma kicsúcsosodása 1970-ben következett 

be, amikor a víz túlzott szennyezettsége és az ellenőrizetlen algavirágzás következtében a 

vízben oxigén-hiány lépett fel, és a tó szinte teljes élővilága elpusztult. A tavat 1971-ben 

kiszárították, eltávolították az iszapot, majd felépítették a szennyvíztisztítót (4. ábra), és a 

tavat 1976-ban újra feltöltötték vízzel. Azóta a víz minőségét állandóan ellenőrzik és óvják 

(http1). 

 
4. ábra: A Palicsi tó 4 szektora, 1-es szektor partján a szennyvíztisztító üzem. Forrás: Fábián, 

2014 

Szabadka város rövid története 

3000 éves régészeti leletek bizonyítják, hogy régóta éltek emberek Szabadka 

település környékén. A település fejlődése annak is tulajdonítható, hogy erre 

haladtak/haladnak az Ázsia és Európa közötti kereskedelem útvonalai (http6). 

Szabadka első írásos feljegyzése 1391-ből való, amelyben Zabotka vagy Zabadka 

néven említik. A török idők előtt a Hunyadiak birtokához tartozott. Mária Terézia 1743-ban 

mezővárosi rangra emelte az akkoriban Szent Máriának nevezett települést. 1799-ben szabad 

királyi várossá nyilvánította, és ekkortól nevezték németül és latinul Maria Theresiapolisnak. 

Szabadka a kiegyezés korában már dinamikus fejlődésnek indult, amit jól tükröz, hogy 1869-

ben vasúti közlekedés kötötte össze a világgal. 1897-ben már villamos járt Szabadka és 

Palicsfürdő között (5. ábra). Amikor a várost az abszolút többséget alkotó magyar 

nemzetiségű lakosságával együtt 1920. június 4-én hivatalosan is elszakították 

Magyarországtól, az egész Kárpát-medence egyik legnépesebb településének számított. Az 
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újonnan megalakult délszláv királyság legnagyobb városa Szabadka volt. Jelenleg a 96 483 

lakosú város Újvidék után a Délvidék második legnépesebb települése (http6). 

 
5. ábra: Szabadka, Szent István tér 1914 körül. Forrás: http6 

A szabadkai szennyvíztisztító története 

1957-ben megalakult a Vízművek és Csatornázási Igazgatóság, hogy előkészítse a 

közműrendszer kiépítésének tervezetét. Két évvel később megkezdődött a szennyvízgyűjtő 

kiépítése. 1964-ben befejeződött a csatornahálózat gerincét képező III. számú 

szennyvízgyűjtő kiépítése. 1967-ben a Vízművek saját laboratóriumot hozott létre az ivóvíz, a 

szennyvizek és a Palicsi-tó vizének vegyi és bakteriológiai vizsgálatára. 1971-ben a városból 

érkező szennyvizek halpusztulást okoztak a Palicsi-tóban. 1975-ben üzembe helyezték a 

szennyvíztisztító telepet, ami naponta 28 000 m³ szennyvizet dolgozott fel (http7). A tisztítás 

hatásfoka 82-92 % volt, és hiányzott a foszfor és a nitrátok eltávolítása, valamint iszapkezelés 

sem volt (Rabaközi et al., 2014). 1975-ben a Vízművek indítványára rendelet születik, 

melynek alapján a környezetszennyezők a szennyezési értékhatárok átlépéséért büntetéssel 

sújthatók. 1985-ben a szennyvízvizsgáló laboratórium a szennyvizek és csapadékvizek fizikai, 

vegyi, bakteriológiai és toxikus vizsgálatát végző nyilvános laboratóriummá vált (http7). 

2001-ben a tó ismét kritikus ökológiai helyzetbe került, ezért határozat született egy új, a kor 

legújabb követelményeit kielégítő szennyvíztisztító berendezés kiépítéséről (Rabaközi et al., 

2014). 2009-ben elkészül Szabadka új szennyvíztisztító telepe, melyet hollandiai kivitelezők 

építettek. A Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat jelenleg 230 személyt 

foglalkoztat (http7). 

Szenny- és csapadékvíz elvezetése 

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat (továbbiakban: 

KKV) csatornahálózatának teljes hossza 239 534 méter. A város csatornával való lefedettsége 

60 %-os, a csatlakozások száma 17 750 darab (http7). 
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A város nyolc vízgyűjtő helyre van felosztva, és ennek megfelelően nyolc fő 

gyűjtőcsatorna létezik. A szennyvizek elvezetése egy általános csatornarendszer útján 

történik, vagyis a szennyvizek és a csapadékvizek elvezetése is ugyanazokban a vezetékekben 

történik. A csatornarendszer a gravitáció elvén működik az egész vízgyűjtő területen (http7). 

A csatornahálózat vizuális megfigyelésére a PIR (Pipeline Inspection & 

Rehabilitation) rendszer szolgál. Egy különleges kamerát leeresztenek a csatornába, és 

távvezérléssel elvégzik a csatorna állapotának teljes vizsgálatát. Ezen rendszer segítségével 

felderíthetők a csatornában keletkező repedések, akadályok, dugulások, az illegális 

csatlakozások. A rendszer továbbá lehetőséget nyújt a magassági profil elkészítéséhez is, ami 

az új csatornavezetékek lehelyezésekor szükséges. Minden csatornának a szennyvíz 

elvezetéséhez minimális esése kell, hogy legyen. Ez a berendezés rendelkezik egy, az esés 

mérésére szolgáló beépített érzékelővel, ami segítségével ellenőrizni tudják a csatorna 

működőképességét (http7). 

A szennyvíztisztító telep 

Pénzügyi konstrukció 

A forrás megnevezése: Összeg euróban 

Az EBRD hitele a Vízvonal kiépítésére 9.000.000 

Az Európai Fejlesztési Alap (EAR) donációja az Iszapvonal 

kiépítésére 
4.720.169 

Az EBRD Műszaki Fejlesztési Alapjából 150.000 

Az EAR és a MIASP hozzájárulása műszaki segély alakjában 200.000 

Az olasz kormány segélye a felügyeleti szerv 

társfinanszírozásában 
599.990 

Szabadka önkormányzatának önrésze 3.000.000 

Összesen: 17.670.159 

1. táblázat: A szennyvíztisztító létrejöttének pénzügyi alapja. Forrás: Rabaközi et al., 

2014 

A szennyvíztisztító üzem megépítése és berendezése több mint 17,5 millió euróba 

került. Szabadka városának nem állt rendelkezésére ekkora összeg, ezért külföldi szervezetek 

biztosították a költségek döntő részéhez az anyagi forrást (1. táblázat). Így Szabadka önrésze a 

teljes összeg kevesebb mint egyötöde volt (Rabaközi et al., 2014) 
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A vízkezelő mű 

A vízkezelő mű két részből áll. Az egyik rész a mechanikus és a biológiai tisztítás, 

ami a biológiailag aktív iszap eljárásával47 működik, a másik rész az utólagos kezelés a derítő 

rendszerben. 

A fő gyűjtőcsatornán keresztül, amely kb. 1700 m hosszú nyitott csatorna, érkeznek a 

lakosságtól, intézményektől és ipari létesítményekből származó szennyvizek és a 

csapadékvizek a szennyvízkezelő telepre. Az első építmény, ami a beérkező vizet fogadja a 

durva rács, ami a nagyobb méretű szennyeződéseket szűri ki (http7). 

A rács után a szennyvíz a fő szivattyútelepbe kerül (6. ábra), amely a szennyvizek 

elsődleges átemelését végzi a többi víztisztító műtárgyba. A szennyvizet három egység 

csigasoros szivattyú emeli fel 3,2 m magasságba. Az egyes szivattyúk teljesítménye 200 l/s, 

400 l/s és 300-600 l/s, a villanymotorok erőssége pedig 11 kW, 22 kW és 30-42 kW. Az 

átemelést követi a két egységből álló finom rács, amely szintén a mechanikus tisztításra 

szolgál (http7). 

 
6. ábra: A szivattyúház. Forrás: Rabaközi et al., 2014 

Ezután a szennyvíz a két egységből álló homokfogóba jut. Az egyik egység a 

tangenciális homokfogó48, melynek térfogata kb. 20 m³, és kizárólag a homok kifogására 

szolgál. A másik homokfogó egység a kétkamrás légbefúvásos homokfogó és zsírleválasztó 

berendezés, melynek térfogata 260 m³, és a homokszemcsék kifogása mellett leválasztja a 

zsíros szennyeződéseket is. E kétlépcsős homokszűrés ellenére is az egész vízvonalon 

ülepedik a szennyvízben lévő homok (http7). 
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 A biológiailag aktív iszap eljárás olyan biológiai szennyvíztisztítás, amely a tisztítandó szennyvízben 

lévő szerves szennyezőanyagok lebontódását felgyorsítja. Az eljárás szuszpendált állapotban jelenlévő 

mikroorganizmusokat használ oldott és kolloidális szerves anyagok CO2-vé és H2O-vá való oxidáláshoz, 

molekuláris O2 jelenlétében. A szennyvizet medencébe vezetik, amelyben a tápanyag és a 
mikroorganizmusok a vízben lebegve vannak jelen, a két anyag érintkezését és az oxigénbevitelt 

levegőztetés útján érik el. Bizonyos idő elteltével a biológiailag aktív iszapot kiválasztják és fölös 

iszapként a rendszerből elvezetik, vagy pedig recirkulációval újra felhasználják a rendszerben (Simándi, 
2011). 
48 A tangenciális homokfogó a szennyvíz kényszeráramlásának hatására a centrifugálisan kicsapódó 

homokszemeket gyűjti össze (http8). 
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7. ábra: Az előülepítők. Forrás: Rabaközi et al., 2014. 

A homokfogót követi a kör alakú, vízszintes áramlású előülepítő (7. ábra), melynek 

átmérője 28 m, átlagos mélysége 2,5 m, térfogata 1423 m³. A már eddig elsődlegesen kezelt 

szennyvíz a légbefúvásos medencékbe kerül az eleven iszappal történő tisztításra. Az aerációs 

medencék kétkamrás műtárgyak, térfogatuk egyenként 4653 m³ (8. ábra). A légbefúvásos 

rendszer 2003-ig felületi volt, amikor felszerelték a mélybefúvásos rendszert, melyben a 

medence alján elhelyezett 4 darab kompresszor fújja be a levegőt 3.5 kg O2/kWh49 effektív 

oxigénbevitellel (http7). 

 
8. ábra: A levegőztető medence. Forrás: Rabaközi et al., 2014 

Ezután következik a három darab utóülepítő, amelyek kör alakúak és vízszintes 

áramlásúak. Két ülepítő átmérője 28 m, egyé pedig 50 m. A két kisebb ülepítő térfogata 1 500 

m³, a nagyobbé 4 600 m³. Az ülepítőtől az aktív iszapot az aerob medencéig csigasoros 

szivattyúk szállítják, melyek emelési magassága 2,2 m (http7). 

A derítőrendszer 

A szennyvíztisztító műhöz három darab, sorosan kapcsolt derítőmedence is tartozik, 

melyek felülete egyenként megközelítőleg 50 000-80 000 m², mélységük kb. 2 m, térfogatuk 

114 000-196 000 m³. Harmincöt évnyi működés után sincsenek megbízható adatok a 
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 kg O2/kWh – a levegő bevitelére alkalmazott berendezések fajlagos hatékonysága villamos 

teljesítményre számolva; vagyis 1 kWh elektromos áram felhasználásával hány kilogramm oxigént 

tudunk bejuttatni a rendszerbe (Ábrahám et al., 2007). 
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medencék állapotáról. Minden bizonnyal a derítőrendszer felülete jóval kisebb az eredeti 

állapothoz képest, valamint a levegőztető medence légbefúvó berendezése sem működik 

(http7). 

Az iszapvonal 

A felúszott többletiszapot a recirkulációs iszapmedence szivattyútelepén gyűjtik 

össze. A többletiszap kezelésére szolgáló műtárgyak üzemeltetése jelenleg szünetel. A még 

folyékony halmazállapotú, még nem stabilizált iszap csöveken át kerül a földből készült, a 

műtárgyon kívül eső tározókba, kazettákba, vagy a műtárgy területén lévő iszapmedencébe. A 

15 ha területű iszapmedence volt az első iszaptározó, mely mintegy 300 000 m³ préselt iszap 

tárolására lett előállítva. Mivel az iszap stabilizációja és préselése szünetel, így a nyers iszap 

elhelyezése egyre nagyobb területeket igényel, ezért tárolására újabb iszapkazettákat hoztak 

létre (http7). 

A szennyvíztisztító kapacitása 

A szennyvíztisztító (9. ábra) száraz napokon 36 000 m³ szennyvizet dolgoz fel 

átlagosan. Esős napokon ez a mennyiség a csapadékvízzel együtt 72 000 m³, míg záporok 

esetén akár 108 000 m³ is lehet (Rabaközi et al., 2014) 

 
9. ábra: A szennyvíztisztító 3 D modellje. Forrás: Rabaközi et al., 2014 

Laboratóriumi szennyvízvizsgálat 

A szenny- és csapadékvíz minőségének ellenőrzése 

A Szabadkai Vízművek és Csatornázási KKV szennyvízminőséget ellenőrző 

laboratóriuma a szennyvíztisztító városi telephelyén van elhelyezve. A laboratórium két 

egységre osztható: a vegyi és a biológiai laboratóriumra. A laboratórium fel van szerelve a 

fizikai-kémiai és hidrobiológiai elemzések elvégzéséhez szükséges felszerelésekkel és 

műszerekkel. Itt folyamatosan végzik az ipari és kommunális szennyvíz, a csapadékvíz, 

valamint a Palicsi-tóba kerülő vizek minőségellenőrzését (http7). 
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Kezeletlen szennyvíznek azokat a hulladékvizeket nevezik, amely vizek a 

háztartásokból, a gazdálkodó szervezetektől, intézményekből, a talajból, a csapadékból a 

csatornahálózaton keresztül a városi tisztítótelepre kerülnek. Azért, hogy a tisztítás megfelelő 

technológiáját megállapítsák, a beérkező szennyvizek vizsgálatát naponta végzik. Az 

analízisek a víz és az iszap pillanatnyi és összetett mintavételezéseinek vizsgálatát is 

magukban foglalják. Az összetett minták legtöbbször 24 óra alatt, kétóránként összegyűjtött 

pillanatnyi mintából állnak (http7). 

Mindezek mellett a labor rendszeresen végzi a víztisztító műtárgyak heti, havi és 

háromhavi ellenőrző vizsgálatait, a megtisztított víz befogadójának, a felszíni vizek, az ipari 

szennyvizek, a csatornahálózat szennyvizének minőségellenőrzését, valamint külső 

szolgáltatásokat is teljesít. 

A szenny- és felszíni vizek és a bioaktív iszap biológiai ellenőrzése 

A Biológiai Laborban történik az ipari és felszíni vizek toxikológiai vizsgálata, a 

szabadkai és a palicsi szennyvíztisztító telepekre beérkező és onnan távozó vizek foszfatáz-

enzim aktivitásának50, valamint a felszíni vizeknek az elemzése. Emellett még nagy hangsúlyt 

kap az iszap mikroszkopikus vizsgálata is (http7). 

A toxicitás mértékét standard 24 órás teszttel állapítják meg szivárványos guppikon 

(Lebistes reticulatus). Meghatározzák a méreganyagok azon koncentrációját, amely halálos az 

élő szervezetek 50 %-ára (LC5051). A foszfatáz aktivitások biokémiai elemzését is végzik a 

laborban, az eredményeket foszfatáz-aktivitási indexben (IFA) fejezik ki (http7). 

A bakteriológiai elemzések hasznos információkat nyújtanak a vízi ökoszisztémák 

állapotáról és a víz biológiai tisztulásáról. A labor számára beszerzett lamináris kamrával és 

hőszabályzóval meg lettek teremtve a bakteriológiai vizsgálatok bevezetésének és 

rendszerezésének műszaki feltételei (http7). 

Az iszap elemzése magában foglalja a friss, natív preparátumainak vizsgálatát és 

rendszer-állapotának felmérését a flokkuluszok52 minősége és a mikroorganizmusok 

összetétele alapján. A mélyrendszeri aerációra való áttérés után az iszapban nagymértékben 

megnövekedett a fonál alakú baktériumok száma. Ezek színezésével és meghatározásával, a 

növekedésüket és szaporodásukat kedvezőtlenül befolyásoló körülmények megismerésével és 

a kapott eredmények technológiai alkalmazásával sikerült elérni, hogy hatékonyan és időben 

megakadályozzák a fonál alakú baktériumok nagymértékű elszaporodását és az iszap-

flokkuluszok felszínre törését a későbbi ülepítőkben. A fényképek feldolgozását szolgáló 

digitális kamera, valamint a kísérő szoftver (10. ábra) nagyban segített a laboratóriumi 

munkán és javította minőségét, és egyben lehetővé tette az elektronikus adatbázis magasabb 

szintű alkalmazását. Az aktív iszap vizsgálatára alkalmazott módszerek, az adatbázis és 

adatkezelés, a digitális fényképezés használata és szoftveres feldolgozása, valamint az elmúlt 

években megszerzett tudásanyag és tapasztalat Szerbia vezető laboratóriumai közé helyezi a 

szabadkai szennyvíztisztító laborját. (http7). 
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 A kötött és az oldható foszforformák megfelelő egyensúlyát a foszfatáz enzim biztosítja. A szervetlen 

foszfátok mennyiségének növekedése csökkenti, a szerves foszfortartalom növekedése pedig serkenti a 

foszfatáz aktivitását (Szegi, 1979). 
51 Átlagos letális koncentráció (LC50) – azt a vízben mért koncentrációt jelöli, amely a kísérleti állatok 

populációjának 50%-ának pusztulását okozza meghatározott idő alatt (Konstantinovic et al., 2011). 
52 Pelyhecskék, vízben lebegő kisméretű szennyezők (http9). 
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10. ábra: Az iszap mikroszkópos elemzése. Forrás: http7 

A kimenő víz minőségi mutatói 

A szennyvíztisztítóból kimenő, megtisztított szenny- és csapadékvízben néhány főbb 

mutató a következő: 

− biológiai oxigén igény (BOI): 20 mg/l, 

− kémiai oxigén igény (KOI): 125 mg/l, 

− lebegőanyag összetétel: 30 mg/l; 

− összes N: 10 mg/l, 

− összes P: 1 mg/l (Rabaközi et al., 2014). 

A szabadkai szennyvíztisztító meghatározó mértékben hozzájárul a Palicsi-tó 

élővilágának fennmaradásához. Szerbia legmodernebb ilyen célú létesítménye, amely 

Európában is megállja a helyét. 

Befejezés 

A modern szennyvíztisztító ellenére is a Palicsi-tó vize jelenleg rossz minőségű, 

alkalmatlan a fürdőzésre. A víz zöld színű, nagy mennyiségű szerves és ásványi anyagot 

tartalmaz, nagy a hidrogén és foszfortartalma és magas a pH értéke is. A víz el van algásodva, 

ami oxigénhiányt idéz elő és a halak pusztulását okozhatja. Ezen tényezők miatt a tóban 

fürödni tilos (Huszka, 2014). A rossz vízminőség főleg a nagy mennyiségű szerves anyagot 

tartalmazó iszapnak köszönhető, ami több módon halmozódott fel a tóban: talajvízzel, a 

korábban nem megfelelő hatékonysággal tisztított szennyvízzel és a jelenleg is engedély 

nélkül bejuttatott tisztítatlan szennyvízzel.  

Elkészült egy akcióterv a tó szanálásáról, amelynek része a tó iszaptalanítása is, 

mindezek előtt azonban meg kell szüntetni a tó szennyező forrásait. Ilyen szennyező forrás a 

talajvíz és a tisztítatlan szennyvíz. Készül azok listája, és a jövőben nyilvános is lesz, akik 

tisztítatlan szennyvízzel károsítják a tó vizét és ökoszisztémáját (Miklós, 2013). 

Örömmel vehetjük tudomásul, hogy a Palicsi-tó megmentésére tett erőfeszítések nem 

feneklettek meg, hanem tovább folynak, és így a jövőben jó eséllyel élvezhetik gyermekeink 

és unokáink is a Délvidék eme jellegzetes, az itteni magyarság történelméhez kapcsolódó 

természeti kincsének látványát és gyógyító, pihentető hatását. 
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Jó elemtöltök és a Palicsi Általános - az Európa első az elemek 

újrahasznosításában 

 

Írta: Ágyas Andor és Pakai Zsolt 

 

Bevezetés 

A projektmunkában Tóth Dénes tanár úr munkásságáról írunk, akinek az élete elsődlegesen az 

energiatakarékosságra összpontosult, de a méréstechnika, robottechnika, digitális erősítő 

rendszerek alkalmazása, és a környezetvédelem is érdeklődési körébe tartoznak, azért 

alapította meg a ECO-FRIENDS AND ECO-KITS-et (névmagyarázat: környezetbarát és 

újrahasznoítással nyert egységcsomagok alkalmazása), hogy kímélje a környezetet és átadja a 

tudását másoknak is korosztálytól függetlenül. Munkája az energiatakarékosságot és a vizek 

védelmét célozza meg. A dolog érdekessége abban rejlik, hogy a tanár úr az 

energiatakarékosság specifikus fajtájával foglalkozik, tette ezt 4500 extra órán keresztül (40 

evés öko pályafutása alatt az előírt órákon felül a tanulókkal ingyen még 4500 órát 

foglalkozott), de ma is, nyugdíjba vonulása után, aktívan dolgozik a fiatalokkal (az óvodáktól, 

a technikumokon keresztül egészen az egyetemig). Mintegy 10 000 tanítványa vitte magával 

az iskolából és azon kívülről a tölthető elemek használatát a 40 év alatt.  

Az elemek újrahasznosításának jelentősége  

A tanár úr egyik tanítványa, Kuti Andrea két alkalommal készített kérdőívet, nyomtatvány 

formájában, kérdőívenként 10 kérdéssel, az elemek fogyasztásával, használatával 

kapcsolatban. 2004-ben 500 (nem voltak iskoláskor előtti résztvevők), 2007-ben pedig 1500 

diák töltötte ki (itt iskoláskor előtti résztvevők is kitöltötték). Az eredmények a következők 

voltak: az 1500 megkérdezett közül, nyolcan használtak tölthető elemet. Az iskoláskor 

előttiek átlagban egy elemet használtak hetente személyenként, a “Lazar Nešić” iskolaközpont 

fogyasztott legtöbbet, ami 1,58 elemet jelentett hetente, a Műszaki Iskola pedig 1,36-ot. Mai 

állás szerint Szerbia 7 000 000 kg elemet hoz be évente, ami 1 kg fejenként és ez átlagban 1 

darab hetente. Magyarországon és más Szerbia körüli országokban is körülbelül hasonló az 

elem fogyasztási arány. Szerbiában ez anyagilag 70 millió euró veszteséget jelent, mert nincs 

primáris újrahasznosítást és 56 milliárd liter vizet tesz tönkre évente, ami 28 milliárd 

porciónyi ivóvizet jelent. Magyarországon becslésünk szerint a primáris újrahasznosítás 

hiánya miatt a vidék 100 millió eurót veszít és 80 milliárd liter ivóvizet, ami 40 milliárd évi 

porciót jelent.  

A palicsi általános iskola már 25 éve gyakorlatban aktív a jó töltők készítésében, és 10 éve 

aktív az elemek begyűjtésében. A “Lámpákat a kerékpárakra” verseny keretében 2013-ban a 

szabadkai iskolák közül elsők lettek a 17-es szelekcióban, 3 kg elemet 10 tanuló 4 perc alatt 

válogatott szét. Emellett 108 kg elemet gyűjtöttek be. 2014. január 25-én 140 kg elemet 

szelektáltak 5 csoportba. 40 gyerek a félméteres hóban jött be az iskolába és két és fél óra 

alatt elvégezték az 5-ös szelekciót. 2014 áprilisában az 5-ös szelekció versenyében a 

szabadkai iskolák közül elsők lettek és 100 elemet 10 tanuló fél perc alatt szelektált szét. 

Ezekkel a programokkal az “ECO-FRIENDS AND ECO-KITS” teljes ökoprogramját 

megvalósították. A stafétát Tóth Teréziától Sörös Márta, Ubori Zsolt és a fiatal kolléganők 

vették át és folytatták a hagyományt. 
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1-2. kép: A palicsi általános iskolában hallgató közönség, szintén a palicsi általános 

iskolában télen az elemek szelektálása. Forrás: Tóth Terézia fizika-kémia tanárnő képei 

A palicsi általános iskolában 2008-ban már a Kovács Adrián, Purucki Csaba és Tamás 

vezetésével 30 tanuló megoldotta a mobiltelefonok elsődleges újrahasznosítását Tóth Terézia 

és Tóth Dénes segítségével. 

Az elemek káros hatásai 

 
1. ábra: Ezt a pannót a palicsi Általános Iskola tanulói készítették, amivel vajdasági 

versenyen 3. Helyezés nyertek (Patyi Gábor, Ágoston Roland és Bessenyei Bálint). Forrás: a 

kép az előző tanulók versenymunkája a körzeti környezetvédelmi versenyről – III. helyezés 

Veszélyes hulladéknak számít, mivel egészségre és környezetre ártalmas anyagokat tartalmaz 

(pl. kadmium, higany, ólom, nikkel). Ezek az anyagok a lerakóra kerülve kiszabadulnak, és 

súlyosan károsítják az élővilágot: egyetlen elem 1 m3 élővizet, 1 gramm higany egy millió 

liter vizet képes elszennyezni (http5). Sente Andrija foglalkozott a nehéz fémek hatásával 

2010-ben – Szerbia tanügyi minisztériumának III. helyezését nyerte el.) Az elemek külön 

gyűjtése tehát feltétlenül szükséges! Jelenleg a begyűjtött elemeket depóniába szállítják, 

hasznosításuk nem megoldott. Az egyik legproblémásabb a higanyoxidos (HgO) gombelem, 

mert súlyának 30%-a higany. Ha nem tudjuk elkerülni az elemvásárlást, válasszunk kadmium- 

és higanymenteset, ezüst-oxidos gombelem helyett pedig lítium tartalmút. A teljesítményt 

átszámítva egyébként az elemből nyert áram 2-3 ezerszer drágább a villanyáramnál.  
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Káros anyagok az elemekben 

“Ólom (Pb, Lead): Mérgező fém. A szervezetbe jutva idegi rendellenességet, 

veseelégtelenséget, szív- és érrendszeri megbetegedéseket, nőknél fogamzási zavarokat 

okozhat. A gyerekekre különösen veszélyes. 

Higany (Hg, Mercury): Mérgező fém, ezért a higanytartalmú termékek, mint a lázmérő, a 

fénycső, az elemek, veszélyes hulladékok. A higany bőrön keresztüli felszívódása, a 

higanygőz belélegzése idegrendszeri elváltozásokat, fejfájást, remegést, húgyhólyaggyulladást 

és emlékezetvesztést okozhat. Megtalálható az amalgám fogtömésben is, melyet vitatott 

hatása miatt egyre kevésbé használnak. 

Kadmium (Cd, Cadmium): Rákkeltő anyag. Szén, kőolaj vagy lakossági hulladék égetése 

során a levegőbe foszfátos műtrágyázással a talajba, közvetve az élelmiszerbe kerülhet. A 

kadmium felhalmozódhat a tüdőben és a vesében; állatkísérletek során magzati károsodást is 

megfigyeltek. Rákkeltő hatása miatt számítógépekben való használata tiltott az Európai 

Unióban.” (http6) 

Miért jobb elemek helyett tölthető elemeket használni?  

Környezetvédelmi és takarékossági szempontból nézve is ajánlatos akkumulátorokat 

használni a nagyobb fogyasztású elektronikai eszközökben. Magyarország területén 2 000 

tonna szárazelem kerül a „kukák” mellé évente (kereskedelmi tévék adata 2006-ból). 

Szerbiába 7 000 tonna elemet hoznak be évente (Szerb Környezetvédelmi Minisztérium 

adata), mivel nincsenek gyűjtőhelyek. ezért becslések szerint ezek használat után a 

természetbe kerülnek. Ez kb. 56 milliárd liter víz szennyezését okozza a talajban (ez 2l vízre 

számolva 28 milliárd ember napi vízszükséglete).  

Egy kilogramm kidobott szárazelem a talajban 8000 liter vizet tesz használhatatlanná! (A 

becslés forássa a „MediaMarkt” Kereskedelmi hálózat.)  

Megjegyzések:  

- Egy családban hetente kb. 2 elemet használnak el – egy 2005-ös felmérés alapján 

Szabadkán 

- Az 5-18 évesek kb. 27 241 darabot és ebből csak három hetente 2 elemet használ el 

- Különféle elemek árának átlagát véve (15+25+57+60)/4=40 dinár, ami kb. 100 

forintnak felel meg 

- Több elem tömegének átlagát véve az kb. 17,5 g, és azt kettesével számolva a 

berendezések működésétől függően  

- Az összlakosságnak csak az 1/3-át vettük figyelembe Szabadkán az 

elemfogyasztással kapcsolatban. 

A legtöbb elemet az óvodás korosztály használja el, mert az ő játékaik igénylik a leginkább 

ezt az áramforrást. Erre csak a második hatástanulmány elkészítése után jöttünk rá. Némely 

játék 5, 6 vagy annál több elemet is fogyaszt (van olyan játékautó, amely 10 elemet tesz 

tönkre naponta), igy ezek az elemek a szemétre kerülnek. Már óvodás kortól rá kell szoktatni 

a gyerekeket az akkumulátor használatára, mert kamaszkorban már nehezen alkalmazkodnak. 
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Nagy előrehaladást jelentene, ha a szülők a kisgyerekeknek akkumulátorokat és töltőket 

vennének, de még gazdaságosabb és jobb mínőségűek, ha maguk állítanák elő.  

A megoldás, hogy ne használjunk szárazelemeket nagyfogyasztókban, mint pl.: 

zseblámpákban, diszkmenekben, MP3-MP4 lejátszókban, digitális fényképezőgépekben, 

játékokban, riasztóberendezésekben és más elektronikai eszközökben. A szárazelemek 

felcserélhetők tölthető elemekkel, azaz Ni-Cd, Ni-Mh akkumulátorokkal. 

Első lépéseink a környezetvédelem területén : 

1.Környezetvédelmi feladat – újrahasznosítunk. Elmegyünk néhány rádió-, TV-, 

videószervízbe, kérünk (és kapunk!) az iskola részére elavult (rossz) készülékeket, és az 

elektronikai alkatrészeket kivesszük és rendszerezzük, majd felhasználjuk.  

2.Környezetvédelmi feladat – megint újrahasznosítunk  

Meglátogatunk néhány mobiltelefon szervizt. Mit keresünk?  

- régi készülékekhez NiCd és NiMh, Li-Ion akkumulátorokat és töltőket  

- ezek még igen megbízható AA és AAA akkumulátorokat használtak  

- szétszedjük az akkublokkokat (egy tokban 3-5db akkumulátor van – darabonként 1,2V-os és 

300-tól 1200 mAh kapacitással rendelkeznek)  

3. Környezetvédelmi feladat – újból újrahasznosítunk  

Elmegyünk néhány számítógépes szervizbe. Miért?  

- régi számítógépért  

- régi monitorért  

- UPS-ért (Uninterruptible Power Supply), nyomtatóért   

Ezekből felhasználjuk a 12/5V-os tápot, UPS akkumulátort, az alkatrészeket és ezeket is 

rendszerezzük.  

Nagy előrelépést jelentene a Kárpát-medencei életminőség javítása tekintetében, ha sikerülne 

a töltőinket a Kárpát-medence iskoláiban elterjeszteni. Ez hatalmas eredmény lenne mind 

környezeti, mind anyagi szempontból. 

Az ötletadó: 

Az akkumulátortöltő környezetkímélő ötlet egy orosz gyártmányú SOKOL rádióval indult.  

  
3. kép: SOKOL rádió. A kép forrása: Eco-Friends and Eco-Kits   
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Ez a kis rádió egy jó minőségű akkumulátornak köszönhetően működik még ma is. Az 

akkumulátort annyira jól elkészítették, hogy a 20, 30 évi működést is kibírja. Ez a felfedezés 

adta az ötletet a Tanár úrnak, hogy elkezdje népszerűsíteni a nikkel-metál-hidrid 

akkumulátorok használatát a hagyományos alkáli elemek helyett.  

Tanár úr először az osztályával végezte el a kísérleteket, azután terjesztették az ötletet, 

külföldi fizikusok, elektronikusok és környezetvédők körében. 

Most ezzel szeretnénk megismertetni Önöket is! Ezek az elemek rendkívül gazdaságosak és 

környezetkímélők. Hetente körülbelül 2 alkáli elemtől vagyunk kénytelenek megválni, 

amelyek a digitális fényképezőgéphez, rádióhoz, mp3 lejatszóhoz, zseblámpához és más 

kisebb elektronikus eszközök üzemeltetéséhez szükségesek (ezek általában két elemmel 

működnek).  

Célunk, a vizek és a zsebünk védelme.  

Az osztály elkészített egy olyan töltőt, amely pontosan ezen akkumulátorok töltésére szolgál, 

köztük a 600 mAh-ás akkumulátor töltésére. Erről a töltőről is készült kép, pontos mérésekkel 

és számításokkal ellátva, hogy mindenki elő tudja állítani otthon ezt a csupán 5 euró értékű 

konstrukciót. 

A jó töltő: 

1. C/10-zel, 15 órán keresztül tölt.  

2. Amikor feltölt, kikapcsol 

A fizikai-elektrotechnikai tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyárak által is javasolt C/10 érték 

eredményezi a leghosszabb életet az akkuknál, és a legkisebb környezetszennyezést. Mi a 

NiCd és NiMh akkumulátorokat tanulmányozzuk, a Li-Ion, és polimer akkuk intelligens 

töltőket igényelnek speciális elektrotechnikával, amelyek az átlagember számára bonyolultak. 

A NiCd, NiMh akkumulátorok cellánként csak 1,2V-osak. Ezt a problémát a németországi 

,,Müller” cég, az ,,Accu Cell” 1,5V-os tölthető szárazelemeivel orvosolta.  

A kádmium nagyon mérgező elem, vigyázni kell hova dobjuk, nem szabad szétszedni, mint a 

szárazelemet. A NiCd es NiMh akkuk 1,2V-osak, ez hátrány, előnyük pedig a kis belső 

ellenállás és sokszori tölthetőség (1000), amely a százszoros hasznot hoz és környezet-

természetvédelmet nyújt.  

Fajtái: 

Egyszerű töltők – egyfajta akku töltésére 

Unitöltő 1 – 5-6 fajta akku töltésére 

Unitöltő 2 – 50 fajta akku töltésére 

Unitöltő 3 – minden fajta akku töltésére 

Intelligens töltő – NiCd NiMh akkuk töltésére, valamint AAA és AA elemek kapacítás 

mérésére szolgál  
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Gyári töltők minőségének tesztelése 

A jó töltők C/10-zel kell, hogy töltsenek (pl. 500 mAh akkut 50 mAh-val töltjük 14-16 órán 

keresztül). A töltés ellenőrzéséhez külön szonda készült (pl. ha 60 mA-t mérünk, az azt 

jelenti, hogy 12 órát fogunk tölteni és az akku élettartama így 10 év lesz). A szonda egy 1mm 

vastag és egy 5x40 mm kétoldalas nyomtatott lapból (a lap összetétele: réz – szigetelő – réz). 

A két oldal 1 ohm/0,5 W ellenállásra köt össze. Ezt 200 vagy 2000 mV-ra kapcsoljuk. A 

töltőbe bekötjük a szondát, az akkumulátor és valamely (+/-) kontaktus közé. A keletkezett 

mV-ok mA-ral ekvivalensek.    

Szürke töltő (jobb oldali): tölthet 500 mA – 4 Ah 

2 kis akku: pl. 1200 mAh: töltés -38,7 mA 

2 nagy akku: pl. 4000 mAh: töltés -100 mA 

Mindkét akkut kb. 50-60 órát kell tölteni. A célnak nem felel meg, mert mindíg ugyanúgy tölt. 

Fekete töltő (bal oldali): párhuzamosan tölthet 9 V, és 4 akkut 500 mAh-4000 mAh. A 9V – 

rendben 100 mAh-10 mA. 

1db   1200 mAh     117 mA    tölti, ami kb. megfelel a C/10-nek 

 

1db    4000 mAh     117 mA    tölti, ami 3,4x gyengébb az előírtnál, a töltési idő, így pedig 

3,4x több ( 3,4x15 óra, ami 51 óra ) 

 

A 10 fajta akkuból csak egy fajtára jó, az 1200 mAh-ra. 

A kicsiket 500, 600, 750 fölött tölti, mivel a C/10-es szabvány szerint túl nagy árammal tölti. 

Az 1400, 1700, 1900, 2200, 2900, 4000 alul tölti, mivel a C/10-es szabvány szerint túl kis 

árammal tölti. 

 
4. kép: Akkutöltők. A kép forrása: Eco-Friends and Eco-Kits 
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Ebből kifolyólag is szeretnénk terjeszteni már az elemi iskolákban is az elektrotechnika 

alapjait, hogy a gyerekek otthon is el tudjanak készíteni egy töltőt. 

I. Akkumulátor töltő 

Az első akkumulátor töltőnk egy fajta akkumulátor töltésére szolgált, a 600 mAh-s akkukat 

töltötte 60 mA-rel. A töltőáramot ellenállások soros kapcsolásával állítottuk be. Két 

akkumulátor 600mAh-ás töltése 60mA 14-15 óra hosszára vált lehetővé.   

Előálítás: 

A töltő kísérleti beállítása és számítása Ni-Cd; Ni-Mh akkumulátorokra 

- 2 akkumulátor 600 mAh - töltése 60 mA 14 - 15h 

- A komplettban van a táp, 100µ/25V elektrolit kondenzátor, 1 ohm/0,5 W ellenállás 

R1=1 ohm – amelyen mérjük a töltő áramot (mA) I=U/R=U (mV), feladat: 

különböző ellenállásokkal beállítani a töltőáramot 60 mA-ra (230 V hálózati 

feszültségnél) 

 
5. kép: I. akkumulátor töltő kapcsolási rajza. A kép forrása: Tóth Dénes 

Adott töltő áramra szeretnénk kiszámolni az ismeretlen ellenállást (∆Rx) 

I=0 (kivesszük az egyik akkut) E=12,5 V (E=Uo, ami az üresjárási feszültség) 

            I=63 mA           U=6,9 V 

Generátor egyenlete:          E=U+RgI 

                        Rg=E-U/I = 12,5-6,9/0,063 = 5,6/0,063 = 88,88 ohm 

Ohm. általános törvénye:        ∑E=∑Ek +I∑R 

                        I*∑R=E-∑Ek 

∑R=E-∑Ek/I = 12.5-2.4/0.063 = 160 ohm 

            ∑R=Rg+R1+R2+R3+Re+Rakku(0)    Rx=R1+R2+R3 

            Re=Rd*R4/Rd+R4                              mA   mérve 
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            Re=421*27/421+27=25,3 ohm           Id=20 mA  I4=43 mA     Ud=1,6 V 

                                                                       Ud=Rd*Id 

            Rd=Ud/Id=1,6/0,0038=421 ohm       I4=Ud/Ru=1.6/27=0,059 A 

            Rx=∑R-(Rg+Re+Rakku(0)) 

            Rx=160-(88.88+25.3)=45,82 számitással 

Kísérlettel: Rx=R1+R2+R3=43,9 ohm 

            ∆Rx=45,82-43,9=1.92 ohm, elfogadható! 

Általános esetben bármelyik akkumulátorra alkalmazható az a szabály, hogy az amperóra 

(Ah) kapacitásértéket 10-zel osztjuk, és ezzel az árammal töltjük az akkumulátort 14-15 

óráig. 

 
6. kép. I.akkumulátor töltő működés közben. A kép forrása: Eco-Friends and Eco-

Kits 

 

Különben, ha az akkumulátor-gyárak feltüntetik a javasolt töltőáramokat, egy kis és egy nagy 

értéket, mi a kisebb értéket kell, hogy válasszuk és ekkor lesz érvényes az a szabály, hogy 

1000 töltés vagy 10 év élettartam. 

Univerzális töltő – UNITÖLTŐ 1 

Az újabb akkumulátor töltő még gazdaságosabb, hiszen képes többféle akkumulátor 

töltésére. A méréshatárt mi állítjuk be, ahhoz mérten, hogy ahány mAh-ás az elem, 10-ed 

annyi áramerősséggel kell tölteni. Az ,,Unitöltő 1” 20 fajta AA és AAA akkumulátor NiCd és 

NiMh (2 db) töltésére alkalmas. 

Kisérlet: 

UNIVERZÁLIS TÖLTŐ  

50mA-250 mA-ig (500 – 2500 mAh) Ni-Cd-Ni-Mh 

1. Az R2 potenciométert középhelyzetbe tesszük 
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2. A kapcsolási rajz szerint balra tetszőleges tápegységet (12-20 V/ 50-250 mA) 

kapcsolunk (16 V) 

3. Az egyszerőség kedvéért 2x2300 mAh akkut alkalmazunk, amely tölthető 50, 60, 

75, 120, 140, 170, 190, 220, 230 mA-ral. 

4. Minden egyes áramot indirekt mérünk az Ohm-törvény alapján I=U/R3 

Mivel az R3=1 Ω, így: I=U/1=U 

Ha párhuzamosan az R3-mal mV (2000 mV) mérőt kapcsolunk akkor a töltőáram is 

mA-ban lesz! 

Tehát az R2-vel beállítjuk a névleges akku áramait:  

4a.      I1=50 mA (500 mAh), leolvassuk az R3-on mért feszültség értéket a felső voltméter 

segítségével.  

Az alsó mV mérő mA-okat mér, ezt is leolvassuk. 

Az Rx1=UR2/I1=10,8/0,05= 216 Ω 

Px1 = Rx1*I12 = 0,54 W, kerekítjük 1 W-ra.  

4b.       Beállítjuk a következő töltőáramokat    

I2=60 mA ;   Rx2 =UR2/I2 = 10,51/0,06   =  175 Ω     ;0,63 W    W 

4c.       I3=75 mA ;   Rx3 =UR2/I3 = 10,08/0,075 = 134.4 Ω   ;0,75 W    W 

4d.       I4=120 mA ; Rx4 =UR2/I4 = 8,81/0,12     = 73,4 Ω     ;1,05W    

4e.       I3=140 mA ; Rx5 =UR2/I5 = 8,26/0,14     = 59 Ω        ;1,15 W    W 

4f.        I3=170 mA ; Rx6 =UR2/I6 = 7,58/0,17     = 44,5 Ω    ;1,28 W    W 

4g.       I3=190 mA ; Rx7 =UR2/I7 = 7,14/0,19     = 37,5 Ω    ;1,35W    W 

4h.       I3=220 mA ; Rx8 =UR2/I8 = 6,18/0,22     = 28 Ω       ;1,35 W    W    

4i.        I3=230 mA ; Rx9 =UR2/I9 = 5,81/0,23     = 25,2 Ω    ;1,32 W    W 

És íme a kikapcsolási rajz (mérési) – ez méri a töltőáramot (indirektben): 

 

 
7. kép: Univerzális töltő. A képek forrása: Eco-Friends and Eco-Kits 

Ajánlatos 10 – 20 V tápot alkalmazni, mert stabilabb a töltési áram (pl. 16 V) 

A töltés idejét ne lépjük túl, ami max. 15h! 

Mérési módszer U – I (feszültség – áramerősség) 
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Alkalmazhatjuk a piaci, de nem melegedő tápegységet (1,5-12 V)/1000 mA, 12 V-on kb. 20 

V van, mely transzformátorának üresjárási feszültsége 14,14 V, amely a szűrőkondenzátort 

14,14*1,41=20 V-ra tölti. 

A teljes kapcsolási rajz így néz ki: 

 
Töltéskor figyelni kell az időtartamra, ami max 15h! 

 
8-9. kép. Unitöltő 1 megvalósított áramköre. A képek forrása: Eco-Friends and Eco-Kits 

UNITÖLTŐ 2 

Legfontosabb újitásunk az az univerzális töltő ”Unitöltő 2”, amelyik alkalmas 50 különböző 

típusú akkumulátor töltésére. A töltő nem kerül pénzbe, mert kizárólag hulladékból készült. 

Íme, a kapcsolási és felülnézeti rajza: 
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10-12. kép: Unitöltő 2. A kép forrása: Eco-Friends and Eco-Kits 

Ezt a töltőt el is készítettük elektrotechnikai órán a középiskola folyamán, Tóth Dénes tanár úr 

mentorálásával, mint ahogy az Unitöltő 1-et is. Az alaktrészeket újrahasznosítasból nyertük, 

régebbi elektronikai készülékekből. Ezeket a töltőket mai napig is használjuk. 

Unitöltő 3 

Ez a töltő bontott anyagból készül, bontott akkumulátorokkal (számítógép-tápegység 

felhasználásával). Ráépítését egy 100x50-es deszkára ajánljuk. Kapcsolási rajz: 
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13-15. kép: Unitöltő 3. Kezdeti megvalósítás és forrás: Tóth Dénes 

Intelligens töltő 

Íme, az intelligens töltő, melyet két chip vezérel (drága, elkészítése időigényes és nagyon 

magas szaktudást igényel, ezért ezt a töltőmegoldást nem publikáljuk a lakosság körében). A 

töltőt leginkább mérési célokra alkalmazzuk: minőségellenőrzésre akkumulátoroknál és 

szárazelemeknél. 

Ez a töltő tölthet NiMh AAA és AA akkumulátorokat 500 - 6300 mAh-, és NiCd 

akkumulátorokat 600 mAh-tól. Az értékeknél a leggyakrabban használt típusú 

akkumulátorokat vettük figyelembe, mégpedig a gyártó által előírt C/10-es töltési értékből 

kifolyólag. Ehhez egy körkapcsolót alkalmaztak.  

Mindegyik áramkörön a töltési illetve a kiürítési részen is ellenállások lettek elhelyezve, 

amiken direkt le lehet olvasni a töltő/ürítő áramokat (200 mV és 2000 mV-on). Az időt egy 

kvarcóra méri, ami egy piros LED-del van összekötve, ami minden másodpercben villan 

egyet, amíg az óra dolgozik. Ez a rész 10 mA-t fogyaszt. Kisütés előtt ezt az órát 12 h-ra 

állítjuk. Ennél a töltőnél is érvényes a C/10-es töltési „törvény” (pl. a 1000 mA-os 

akkumulátort 100 mA-ral töltjük).  

A két chip van beépítve, a MAX712 és a MAX713, amelyek amerikai integrált áramkörök 

jelzései. 
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16-17. kép: Kuti Andrea, mentorával Tóth Dénes tanár úrral, és az intelligens töltőről egy 

cikk az InfoElektronika folyóiratban.  Képek forrása: Tóth Dénes 

Sente Andrija munkája 

Sente Andrija s Miroslav Antić Általános Iskola volt tanulója, aki a Svetozar Marković 

gimnáziumot végezte el, tanulmányait jelenleg Belgrádban folytatja és az Eco-friends 

környezetvédelmi csoport tagja több mint 4 éve. 2010 tavaszán Andrija Sente gimnazista Tóth 

Dénes mentorálásával az elemek töltésének spektroanalízises elemzéséért elnyeri a szerb 

oktatási minisztérium 3. helyezését. Ebben a munkájában Fraunhofer-vonalak (lásd: a 

színképek elemzését fizikából) elvén bizonyítást nyer, hogy a távol-keleti elemek nehéz 

fémeket tartalmaznak (higanyt, ólmot és kádmiumot), amelyek veszélyesek a fiatalok 

mentális fejlődésére. 

 

 

18-19. kép: Andrija Sente és az oklevele. Forrás: Tóth Dénes 

Néhány szó Odry Ákosról 

Odry Ákos a palicsi Miroslav Antić Átalános Iskolába járt, melyet tiszta kitűnő eredménnyel, 

Vuk-díjjal végzett. (A Vuk-díj a legmagasabb iskolai tanulmányi kitüntetés). A felvételi 
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vizsgát a legjobbak között rakta le magyar nyelvből és matematikából, így bekerült a 

szabadkai Műszaki Középiskola számítógép elektronikus szakára. 

Konstrukciós pályafutása a középiskola első osztályában kezdődött el. A minden évben 

megrendezett iskolai konstrukciós versenyen minden alkalommal volt nyerő munkája. 

A nemzetközi versenyeken először második végén aratott sikert, 3. nemzetközi helyezést a 

„Természet Világa”, „Az akkumulátortöltő a jövő reménysége” című szakdolgozattal kapott, 

amit Kúti Andreával együtt készített. Ezek jelentették számukra a környezetvédelem kezdetét. 

Az ez után következő környezetvédelmi lépéseik, Tóth Dénes tanár úrral együtt 

hulladékanyagból készített töltőik sorra hozták az első helyezéseket különböző versenyeken. 

2007-ben a Tesla év idején Ákos és Andrea a „Természet Világa” nemzetközi pályázaton 

„Üstökös” című munkájával Tóth Dénes mentorálásával első helyet nyert. 

Ákost környezetvédelmi munkáiért a Magyar Innovációs Szövetség dicséretben részesítette. 

Ákos érettségi munkája a véglegesen megépített robotról szól, ami szintén négyéves kutatás 

és fejlesztés eredménye. 

 
20. kép: Odry Ákos és Tóth Dénes egyik oklevelükkel. Kép forrása: Tóth Dénes 

A projektum összegzése 

A palicsi általános iskola tanulói azért lettek legjobbak, mert a 25 év aktív munka alatt Tóth 

Dénes és Tóth Terézia tánarok, valamint az Eco-Friends and Eco-Kits öko-szervezet komplett 

programját realizálták. Ismerik az elemek és elektronika újrahasznosítását, műszereket és öko-

lámpákat nyertek az önkormányzattól és a tartománytól. A 2014/2015-ös iskolai évtől kezdve 

a kísérleti osztályok műszereket és LED-es ökolámpákat kapnak egy éves használatra. 

Feladatuk az lesz, hogy a műszerekkel kiválogassák osztályonként a szükséges jó elemeket és 

ezeket egy évig fel is használják. Ez a primáris elem újrahasznosítás lényege. A palicsi iskola 

2014 januárjában elvégezte 150 kg elem 5 csoportos szelekcióját, ebből a tartományból 

megnyerték Szabadka Község első helyét, tavaly pedig a 17 csoportos újrahsznosításból 

ugyanezt az eredményt érték el. Kuti Andrea megkapta az MSc diplomát, Odry Ákos most 

készíti a diplomáját, Andrija Sente pedig felvételt nyert a Cambridge-i Egyetemre. 
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Külön köszönet az együttműködésért és mentorálásért: 

Tóth Dénesnek 

Tóth Teréziának 

Kuti Andreának 

Ódry Ákosnak 

Andrija Sentének  
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Az elemek és az elektronika elsődleges újrahasznosítása a tanügyi 

intézményekben Szabadkán  

(Tóth Dénes tanár úr 3-as jubileuma: a 40, a 25 és a 10 éves) 

  

Írta: Bessenyei Szilárd 

 

Bevezetés 

Mint az "ECO-FRIENDS AND ECO-KITS" környezetvédő szervezet aktív tagja, 

szeretném a teljesség kritériuma nélkül összefoglalni egykori tanárom Tóth Dénes (fizika és 

elektrotechnika szakos tanár) környezetvédő munkásságát, amely egy emberöltőt fog át 

lassan, és emellett bemutatni az újrahasznosítást, amely része a szakdolgozatomnak. A 

dolgozat, a tanár úr munkásságának rövid összegzését követően, bemutatja a szervezet 

tevékenységeit és eddigi főbb eredményeit. 

Tanár úr rövid életrajza 

 Tóth Dénes tanár úr 1947. június 13-án születt Kishegyesen, az általános iskolát 

Csantavéren, a gimnáziumot Újvidéken végezte magyar nyelven, az egyetemet Fiumében 

horvát-szerb nyelven. Az 1973/1974-es iskolaévtől kezdte munkásságát a mai Ivan Sarić 

Műszaki Iskola elődjében, a “MEŠC”-ben, tehát ebben a tanévben van munkásságának 40 

éves évfordulója. Az 1974-2004-es (30 éves) periódus a jó töltők készítéséről szólt. Ez azt 

jelenti, hogy az akkumulátor töltése tárolóképességének (kapacitásának) milliamperórákban 

(mAh) vagy amperórákban (Ah) megadott értékének 1/10-ével történik átlag 15 órán 

keresztül, ha az üres. Ha gépkocsi akkumulátort töltünk, ami például 50 Ah-s kapacitással 

rendelkezik, akkor ez azt jelenti, hogy A 5 50/10 -os töltés 15 órán keresztül, ha pedig egy 

AA méretű 2500 mAh-t töltünk, akkor mA 2502500/10  15 órán át.  

2004 és 2008 között Tóth Dénes tanár úr megkapta utolsó osztályát, amely 

tevékenységben, konstrukciókban, újításokban, kreativításban felülmúlta az előzőeket. Ebben 

az időszakban került sor az előző 30 év munkájának összegezésére, melyet nemzetközi és 

Kárpát-medencei verseny formájában (Természet világa folyóirat pályázatán) Kuti Andea és 

Odry Ákos dolgozott fel, kétszer nyertek vele 3. helyet; a díjat a Magyar Tudományos 

Akadémia épületében vették át. Később Kuti Andrea különdíjat kapott ugyanitt újabb 

fejlesztésű automatikus univerzális töltőjével.  
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1. ábra: Kuti Andrea Uni töltője és elem kapacitás mérője, amelyet diplomájához készített 

2008-ban (bal oldalt). (fotó: Kuti, 2008), a “Természet Világa” versenyre készített munka 

2008-ból, ami 3. helyet hozott (jobb oldalt). (fotó: Természet Világa, 2008) 

Foglalkozási terület 

A terület, amellyel a szervezetben foglalkozunk teljesen innovatív és kreatív. Nem láttunk 

más szervezetet vagy csoportot, amely ilyen módon foglalkozna az elemek 

újrahasznosításával Szerbiában, Európában és a világon sem. Ahogy már említettem, ez a 

“szegények ökológiája”. Tevékenységünknek szociális, környezetvédelmi, anyagi, gyakorlati 

és tudományos momentumai (vonzatai) is vannak. A fiatalokat kivonjuk a számítógépek 

világából, neveljük őket harcolni a jobbért, és szebbért, javítva ezzel környezetvédelmi 

tudatukat is. Idén 2014-ben nyert alkalmazást Szabadkán az óvodások körében a "5-17-5-5”-

ös modell, ezzel (a nyugdíjas korosztályt kivéve) az elmúlt 40 évben bizonyítást nyert, hogy 

az modell alkalmazható 6 éves korú gyerekektől akár az egyetemistákig. A modellünk első 

fokozata az elemek (nem tölthető és tölthető) begyűjtése. Ez külön anyagi megterhelést nem 

jelent senkinek, sőt a PET palackok (műanyag 5-6 literes palackok) edényként való 

alkalmazása újrahasznosításukat is jelenti. 5 db 5-6 literes, száraz PET palackot választunk, 

amelyekben ásványvíz volt előzőleg. A flakonokat a tetejüktől kb. 10 cm-re ollóval kivágjuk 

5 cm-es sugarú félkör alakban felfelé ívelve. Ezen a nyíláson át dobjuk be a nagyobb méretű 

elemeket. A fizika törvényei szerint ez a nyílás önműködően zár nemcsak az elem bedobása 

után, hanem akkor is, ha a flakon megtelik. 15 000 fajta elemet különböztetünk meg kinézetük 

szerint. Fajtára, ahogy ezeket osztályozni kellene, pedig csak öt csoport van.  

Csak kiválogatottan lehet az elemeket kivinni külföldre másodlagos újrahasznosításra. Ezért 

kell nekünk az öt csoportnak öt feliratozott és számozott edényt előkészítenünk. Az 1-es 

számú pet flakonba az úgynevezett karbon-cink és alkáli elemek kerülnek, a 2.-ba a nikkel-

kádmium (NiCd) elemek, a 3. jelzésű pet palackba dobjuk be a nikkel-metál-hidrid (NiMh) 

elemeket, a 4.-be minden olyan elemet, amely lítium jelzésű (Li, Li-ion, Li-po). Az 5. flakon a 

kisméretű ólom (Pb) akkumulátoroknak a fogadására van előkészítve, ezek közül a 

legnagyobb mérettel az "UPS"-ek (szünetmentes tápegységek a számítógépekhez) 

rendelkeznek. Az elemek és az elektronika a veszélyes hulladékok közé tartozik, Sente 

Andrija a Szerbia tanügyminisztériuma által díjazott munkájában (2010-ben) hivatkozott az 

elemekben található nehéz fémekre mint a Hg, Pb, Cd amelyek, ha kikerülnek a természetbe, 

felbomlásuk után a vízen és élelmiszerláncon keresztül bekerülhetnek az emberi szervezetbe 

is. 1 kg elem a természetben 8 000 liter vizet tesz tönkre, ez napi 4000 ember ivóvíz 

szükségletét jelenti. (Media Markt, 2005) Az elem átlagfogyasztás Szabadkán és környékén 
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pillanatnyilag 1 db hetente gyermekenként, amely körülbelül 1 kg-ot tesz ki évente (Dulic, 

2011). A problémát nálunk az jelenti, hogy nem létezik Szabadkán begyűjtő hely a veszélyes 

hulladékokra. Azon dolgozunk, hogy a város vezetősége jelöljön ki az iskoláknak egy-egy 

fedett és zárt begyűjtő helyet, amelyben 5 darab 0,75 m3 műanyag konténer lenne, és ahová az 

iskolák szétválogatott elemeket vihetnének, persze ezek zár alatt lennének. Az ilyen módon 

begyűjtött elemeket az 1. konténer csoportból Bécsbe kell vinni újrahasznosításra, persze, ha 

összegyűlik belőle a szállítás szempontjából ésszerű mennyiség, amely 10 tonna körül van. A 

2. konténer csoportból valószínűleg nem vihetjük majd Németországba az elemeket, hanem a 

"Krusik" NiCd akkumulátor gyár kap feladatot az újrahasznosításra, mivel ez a fajta az EU 

tiltott listáján található. A 3. konténer csoport tartalmát majd Németországba visszük, a 4. 

csoportot Svájcba, az 5. csoport pedig itthon Szerbiában vár újrahasznosításra. Ha a tanügyi 

intézmények közelében elhelyezhetők lennének a 0,75 m3 műanyag konténerek, akkor ez jó 

ugródeszka (összekötő híd) lehetne a gyűjtőhelyek nagy konténerei irányában. Ezzel a 

modellel elsők lehetnénk Európában, akár a világon is, elérhető lenne a fenntartható fejlődés 

az elemek begyűjtésében és újrahasznosításában. 

 
2. ábra: Az elemek és akkumulátorok 5 csoportos szelekciójának gyakorlati bemutatása. 

Fotó: Tóth Dénes 

Tóth Dénes tanár úr munkássága az iskolákban és az elsődleges újrahasznosításának 

módszerei 

Tóth Dénes tanár úr nem volt elnéző azokkal a diákokkal, akik egyszeri használatú száraz 

elemeket használtak, általában ennek óráján egy felelés lett az ára. A tanár úr elérte többek 

között azt, hogy Délvidék legnagyobb kétnyelvű iskolájában, a Műszaki Iskolában, a tanulók 

tölthető elemeket, AA és AAA méretű nikkel-kádmium (NiCd) és nikkel-metál-hidrid (NiMh) 

kis akkumulátorokat használjanak, és ezt több mint 30 éven át hangsúlyozta. Ennek van 

anyagi vonzata: egy tölthető elem (akkumulátor) 1000 nem tölthetőt helyettesít, amely hosszú 

távon alkáli elem helyettesítésekor 500 € hasznot hozott a diákoknak, több használata estén 

ennek többszörösét. Ebben az időben Kuti Andrea kutatásai53 szerint, melyet több iskolában is 

                                                           
53 Két kutatás történt, az első 2004-ben volt, ennek kérdőívét 500 személy (iskolás diákok egyedül) 

töltötte ki, 2007-ben pedig 1 500 személy (diákok és iskoláskor előtti gyerekek) töltötték ki. Az 1 500 

megkérdezett közül 8-an használtak tölthető elemet. 
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elvégzett, a heti elemfogyasztás átlagban 2,58 darab elemet tett ki tanulónként, ez fejenként 

több mint 2,5 kg évente, ami 20 000 liter szennyezett vizet jelent a természetben. A szabadkai 

iskolák (több mint 20) és óvodák (több mint 40) maradtak a nem tölthető elemek fogyasztása 

mellett. A következő cél az volt, ha már nem tölthető az elem, akkor gyűjtsük be. 

Tehát 2004-ben a hatástanulmányok elemzése alapján Tóth Dénes tanár úr tanítványai arra 

jutottak, hogy annak ellenére, hogy míg a Műszaki Középiskolában kiállnak a tölthető elemek 

mellett, ez más iskolákra nem jellemző. Ilyen alapon az "Észak-bácskai Magyar Pedagógusok 

Egyesülete" gyűlésén (2005-ben) az a javaslat fogant, hogy az elemeket be kell gyűjteni a 

tanügyi intézményekben, mivel veszélyes hulladéknak minősülnek, károsak a környezetre, a 

vizeken keresztül mint nehéz fémek (Cd, Hg, Pb) és rákkeltő anyagok kerülhetnek be 

szervezetünkbe, amelyek károsítják minden ember egészségét és emellett a fiatalok mentális 

érését is késleltetik. A javasolt begyűjtést pedig ivóvizes 5-6 literes száraz PET flakonokban 

végezték, és végzik ma is a szabadkai óvodákban és iskolákban, a magyar tanítóképzőben. 

2010-ben a város körülbelül 100 darab 5 literes űrtartalmú szögletes átlátszó dobozt szerelt fel 

a "Trgopromet" kereskedelmi hálózat üzleteinek bejáratához, valamint egyes iskolákba; az 

óvodákba már nem jutott, ott maradtak az 5-6 literes flakonok. A dobozok felszerelésével 

egyidőben a szabadkai származású környezetvédelmi miniszter megindította a veszélyes 

hulladékok depóniájának építését Szabadkán, amely az elektronikai hulladék mellett az 

elemek és más veszélyes hulladék befogadására lett volna alkalmas. A politikai helyzetkép 

megváltozott és a depónia telepet nem fejezték be, így az iskolákban és üzletekben a kidobott 

elemek folyamatosan gyűlnek. Tehát a probléma abban rejlik, hogy az illetékesek a begyűjtés 

érdekében 10 év alatt csak annyit léptek, hogy felszerelték a dobozokat. Azaz Szabadkán 

sajnos patthelyzet állt elő, mivel nem tudnak mit kezdeni a begyűjtött elemekkel, sőt egyesek 

szerint bizonyos helyeken a szemetes konténerekbe dobják azokat. Hogy mi a teendő ebben a 

helyzetben, erre dolgoztunk ki átmeneti megoldást a begyűjtésre, amelyet 10 éve gyakorol a 

szervezet a tanügyben. 

Tehát az általunk javasolt begyűjtés folyamatos, de az elemek szelekciója nem megoldott. 

Közismert dolog, hogy Norvégiában és Svédországban olyan hőerőműveket építettek, 

amelyben minden elégethető. A fenntartható fejlődés egyik módja a skandináv modell. 

Ezekben az erőművekben a meleg víz és a villamos energia előállítása a cél. Emellett a 

hőerőművek kéményei igen komoly szűrőberendezésekkel rendelkeznek. Mi próbáljuk elérni 

szerény körülményeink között a fenntartható fejlődést az ökológia egy kis részében, az 

elemek és az elektronika elsődleges újrahasznosításával, amely modell fő hordozói a tanügyi 

intézmények kellene, hogy legyenek. Nehézségeket jelent, hogy egy átlag pedagógus nem 

rendelkezik megfelelő elméleti és gyakorlati háttérrel a digitális mérésekhez, amelyek 

szükségesek az elemek szelekciójához. Ezért ki kell képezni a pedagógusokat ezen a téren. 

Ennek orvoslására szerb és magyar nyelven iskolai ökofilmeket készítettünk (3-3 részes), 

valamint a YouTube-ra és a Facebook-ra feltöltöttük a tanügyi intézményekben végzett 

elsődleges újrahasznosításról szóló videókat (több mint 100-at). Most pedig térjünk át 

innovatív modellünkre, amellyel eddig ilyen formában csak az "ECO-FRIENDS AND ECO-

KITS" környezetvédő szervezet foglalkozik. 

Nézzük tehát a szervezet újításait és találékonyságát a környezetvédelemben egy Palicson is 

megvalósított módszerrel. Mivel az elemek sorsa bizonytalan, így az a cél, hogy egyelőre, míg 

az illetékesek nem döntenek (ami sajnos nem belátható időn belül fog megtörténni mivel, 
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hatalmasak az árvízkárok Szerbia középső részén), az elemeket minél több ideig az iskolák 

száraz és védett helyen tartsák. Ez idő közben elvégezzük az 5 csoportos szelekciót (ahol az 

elemeket fajtái szerint csoportosítják), a 17 csoportos szelekciót (ahol az elemeket 

feszültségük alapján csoportosítják), ugyanis a pillanatnyi helyzet szerint (a szervezet 

számítása 100 elvégzett szelekció alapján) a begyűjtött elemek 90%-a AA és AAA elem, 

melyeknek 67%-a rögtön (elsődlegesen-primárisan) újrahasznosítható, kiosztható a 

rászorulóknak LED-es lámpáikban történő újrahasznosítás végett.  

Ha azt szeretnénk, hogy "az elemek és az elektronika elsődleges (primáris) újrahasznosítása" 

innovatívabb és kreatívabb, és még kifizetődő is legyen, mindenekelőtt az iskoláknak és 

önkénteseknek egyaránt, minimális, mintegy 25 € befektetésre van szükségük tanügyi 

intézményenként, ez elegendő 5 db 83-as sorozatú (830, 832, 838) műszer vételére, amely a 

számunkra legjobb, 2000 mV-os méréshatárral is rendelkezik. Ezek "AVO" méterek, amper, 

volt, ohm mérésére is alkalmas digitális multiméterek, amelyeknél leggyakrabban a mV  2000

-os, azaz 2 V-os méréshatárt alkalmazzuk. Elegendő lesz iskolánként kialakítani egy öko-

szakkört vagy önkéntes csoportot, 10 fiatallal. Ez a csoport tapasztalataink szerint alkalmas az 

1. csoportba tartozó (karbon-cink és alkáli), legtöbbet használt (90%) AA, AAA méretű 

elemeinek 17 csoportos szétválogatására (a 3. ábra mellékelve). Noha a pillanatnyi műszaki 

helyzet alapján a 17 csoportból az első 9 használható fel elsődleges újrahasznosításra (az első 

5 csoport elemei fehér LED-es lámpákban /amelyek 3 V-ról működnek/, a második fele a 9-es 

csoportig piros LED-es /1,7-2 V-os/ lámpákban nyer elsődleges újrahasznosítást). A többi 

csoportból (10-17-ig) csak az elemek soros és párhuzamos (vegyes) kapcsolásával (lásd 

bővebben: http15) nyerhetnénk ki energiát, amely nem tartozik az elegáns módszerek közé, de 

megoldható.  

A 10.-17. csoport azért is jól elkülönítendő, mert látszik, mennyire rossz elemeket dobunk ki, 

a 17. csoport már nulla energiával rendelkezik.  

Nem mindegy, milyen hozzáállású gyerekeket veszünk be a csapatba. Ahhoz, hogy munkánk 

eredményes legyen, azaz az 1.-9. csoport jó elemei eljussanak az öko-lámpák felhasználóihoz, 

nálunk legjobb megoldás lenne a diákparlament tanulóinak alkalmazása. Környékünkön 

minden osztályonként van két diák, aki tagja a diákparlamentnek: az egyik osztály szinten 

vagy 2-3 szomszédos osztály szintjén összeírná az elem keresletet, a másik pedig kiosztaná a 

jó elemeket. Ez az akció ígéretes, sok helyen bevált. Az általános iskolák közül a palicsiban, 

Tóth Terézia, majd Sörös Márta tanárnők vezetésével valósult meg, sikeres volt még a ludasi 

táborban többször, valamint a Vegyészeti Iskolában és a Műszaki Iskolában is. Szabadkán 

kívül Kishegyesen a nyári táborban többször, az általános iskolában egyszer sikerült a 

komplett elsődleges újrahasznosítás. 
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3. ábra: Táblázat a 17 csoportos szelekcióhoz (felső ábra), táblázat az 5 csoportos 

szelekcióhoz (alsó ábra). Forrás: ECO-FRIENDS AND ECO-KITS 
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Az iskoláskor előttieknek (6-7 évesek) Törökkanizsán 2 csoporttal, míg a szabadkai körzet 12 

óvodás csoportjával sikerült elvégezni az AA, AAA méretű elemek kerékpár lámpákban való 

elsődleges újrahasznosítását. Az egyik óvodás csoportnál a mérésekben a szülők is részt 

vettek. Illik tudni, hogy a fehér LED-ek 3 V-on működnek például a kerékpár első 

lámpájában, míg a piros LED-ek a hátsó lámpákban 1,7-2 V-on. Az összes művelet közül az 

elemek kiosztása bizonyult legnehezebbnek, az innováció miatt. Az emberek manapság 

furcsának találják, hogy ha dolgokat kapnak ingyen. Az elemek és az elektronika elsődleges 

újrahasznosítása pedig erről szól. Ha az elemek az első lámpában legyengülnek, akkor át kell 

rakni őket a hátsó lámpába, ha abban is legyengülnek, akkor pedig a rossz elemek 1. 

csoportjában várják a másodlagos újrahasznosítást. Ez után a 0,75 m3-es konténerekbe, majd a 

veszélyes hulladékok tárolóhelyén a még nagyobb konténerekbe kerül, innen pedig 10 tonna 

esetén külföldre, másodlagos újrahasznosításra. 100 elem közül átlagban 30 db AAA, 60 db 

AA, a maradék 10-et a 15 000 fajta elem egyike teszi ki. A közlekedési szabályok 

megkövetelik a kerékpárokon a lámpák használatát rossz látási körülmények között. 

Környékünkön a kerékpár lámpák hiánya 50 €-s büntetést vonhat maga után, amely gyakran a 

szegényebb réteget sújtja.  

Modellünk az "5-17-5-5". A folyamat röviden a következőképpen írható le: 5 csoportba 

szelektáljuk az elemeket alakjuk szerint, ez után 17-es szelekciót végzünk az elemek 

feszültsége alapján (3. ábra fent), ahol azt állapítjuk meg, hogy az elem elsődlegesen 

újrahasznosítható-e (3. ábra lent). Eddig az 5-17-ig jutottunk. A leírtakban említést nyert, 

hogy a maradék 10-be a 15 000 elemfajta egyike kerül. Ide tartoznak még a 1,5 V-os 

gombelemek, ezek az átmérőjűkhöz viszonyítva vastagok, ezeket 1,3 V-ig használjuk 

általában karórákban. Hasonló a helyzet a többi nem tölthető elemmel, 20% tolerancia 

majdnem mindenütt megengedett. Kivételt képeznek a digitális multiméterek, amelyek 8,6 V 

feszültség érték alatt nem mérnek pontosan. Ez alatt a távirányítókban kell továbbhasznosítani 

őket. Ha kiürülnek, akkor az öt PET első rossz flakonjában gyűjtjük őket (rossz-1./5 - 1. rossz 

csoport az 5 rossz csoportból). A jókat a jó csoport első flakonjába tesszük (jó 1./5 - 1. jó 

csoport az 5 jó csoportból). 2./5-ös csoport: itt is az a cél, hogy külön válogassuk az NiCd 

tölthető elemeket jókra és rosszakra. Ez a csoport veszélyes a kádmium miatt, de igen hosszú 

élettartammal rendelkezik, ami akár 25-30 év is lehet. Ezek legalább 1000-szer tölthetők, 

tehát ennyi nem tölthetőt (szárazelemet) helyettesítenek, ilyen szempontból környezetbarátok. 

Száraz helyen tartva nem hullanak szét, és nem szabad szétszedni őket. Cellánként 1,2 V-os 

kapocsfeszültséggel rendelkeznek. Leggyakrabban AA, AAA vagy 9 V-os változatban, 

valamint gombakkumulátor formájában jelennek meg. Próbaszerűen töltjük őket a töltőjükkel, 

ha 5 perc alatt legalább 1,3 V-ra töltődnek, megfelelnek az öko-lámpába. Ekkor a jók közé 

kerülnek (jók 2./5 flakonba), ha pedig rosszak, azaz nem töltődnek, akkor a második csoport 

rosszai közé (rossz 2./5).  

A következő csoport a 3. csoport, ez a nikkel-metál-hidrid akkumulátorok csoportja, szintén 

cellánként 1,2 V-os kapocsfeszültséggel rendelkeznek. Nem olyan veszélyes, mint az előző 

csoport (NiCd), mérése viszont azonos az előzővel. A jók a "jók 3./5", a rosszak pedig a 

"rossz 3./5" feliratú flakonba kerülnek. A jókat a tanulók tölthető LED-es lámpákban 

hasznosítják már több ezren Szabadkán.  

A 4. csoport a lítium elemek csoportja. Ennek három alcsoportja van, 1./4: 3 V alapú nem 

tölthető elemek. Ezek általában nagy átmérőjű, lapos gombelemek, de a nagyobb 
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kapacitásúak henger alakúak is lehetnek, általában 3 és 6 V-ra készülnek. A jók-rosszak 

válogatási elve megegyezik az alkáli gömbelemekével, itt is 10% eltérésig vannak a jók (2,7 

V min), ez alatt a rosszakhoz tartoznak. A 2./4-es csoportba tartoznak a lítium-ion (Li-ion) 

akkumulátorok (tölthető elemek). Ezeknek ellenőrzése úgy történik, hogy saját készülékkel 

elkezdjük tölteni, vagy külön töltőről a 3,6 V-ost (legfeljebb) 4,1 V stabil értéken, a 3,7 V-ost 

pedig (legfeljebb) 4,2 V-os feszültségről. A töltési folyamat megkezdése után néhány perccel 

az akkumulátor kapocsfeszültsége 3,2 és 4,1 (4,2) V feszültség határok között kell, hogy 

tartózkodjon. Ha a mobiltelefonban nem indul meg a töltési folyamat, akkor vagy az 

akkumulátor rossz, vagy az elektronika, vagy csak leürült 3 V alá. Először próbáljuk külső 

stabil tápforrásról 4,1 vagy 4,2 V-tal tölteni, ha töltődik (a táp ampermérője akár 1-2 A-t is 

mutathat), akkor megfelel. Ha nem töltődik, finoman csípőfogóval csípjük le a végére szerelt 

szabályzó elektronikát, a töltést tegyük át direktben az akkumulátor plusz és mínusz 

kivezetésére, és 4,1 vagy 4,2 V-ról töltsük. Ha töltődik, bekerül a jók 4-es csoportjába, ha nem 

töltődik, akkor rossz, bekerül a rosszak 4. csoportjába. A harmadik alcsoport a 3./4-es csoport. 

Ide tartoznak a modern mobiltelefonok lítium-polimer (Li-po) akkumulátorai. Az 

okostelefonok zöme ilyennel üzemel. Ha az ember filmeket néz rajta, a nagy képernyő 

üzemeltetése kimeríti az akkumulátor képességeit. Ellenőrzésük megegyezik az előző csoport 

elveivel és értékeivel. A kiöregedett mobiltelefonokat innovatív és kreatív ötleteink alapján 

nem tömeg alapon kell újrahasznosítanunk, hanem mint energiaforrást, és újrahasználatukkal 

több nem tölthető (alkáli, karbon-cink) elemet zárunk ki a használatunkból. Ennek hosszabb 

távon igen nagy anyagi és környezetvédelmi hozadékai vannak. Magyarázatképpen említsük 

meg, hogy ahhoz, hogy például 4,2 V-ot kapjunk, azt 3 darab elem sorba kötésével érhetjük 

el, ez pedig alkáli AA, AAA méretben 1,5 €-ba kerül. Ha mi állandó jelleggel 

újrahasznosítunk, akkor állandóan lesz tölthető elemünk. Befektetés nélkül minden töltéskor 

nyerünk 1,5 €-t, 1 000 töltésre 1 500 € marad a zsebünkben, valamint nem szennyezünk be a 

természetben 420 000 liter vizet (Média Markt, 2005). Azt tudjuk, hogy a Föld lakosságát 20 

év múlva ivóvízhiány sújtja. A mobiltelefonok tehát beépíthetők nagyméretű LED-es 

lámpákba, rádiókba vagy más elektronikai készülékekbe. Ha tömeg alapján vizsgáljuk őket, 

akkor 0,2 €-t sem érnek, ha alkáli elem energiáján keresztül, akkor már az első töltésnél 1,3 €-

val nyertünk rajta. Tehát ebben az alcsoportban is megemlítettük a jók és rosszak 

kiválogatását, így ezzel megvagyunk a 4. jó és a 4. rossz csoporttal. Az ötödik csoportba 

(5./5) tartoznak a kisméretű és kis tárolóképességű (kb. 10 Ah-ig) ólom (Pb) akkumulátorok: 

4-6-12 V-ra. A legyengülteket, cellazárlatosokat felhasználhatjuk itt is elemek pótlására, fehér 

LED-es lámpák üzemeltetésére a nyaralókban, sátorozásoknál vagy tanyákon. Ha már csak 

egy cellájuk jó (2 V), akkor az ötös csoport rosszai közé helyezzük, ha pedig csak egy cellája 

rossz, akkor az 5./5 jó csoportjába rakjuk.  

Hogy mi a jó és mi a rossz, ez a vezető tanár és a tanulók kreativitásán nagyban múlik. Ha ez 

gyengébb, akkor valószínűleg minden csoportnál majdnem az összes elem a rosszak közé 

kerül. Szerintünk még ez is több a nullánál, mivel elvégezték az elemek öt csoportos 

szelektálását ilyen alapon, ha majd megtörténik az árvízkárok felszámolása, valószínű sor 

kerül majd a (rossz) elemek Bécsbe, Svájcba, Németországba való szállítására, mivel az 

egykori szocialista blokk országai még ezt a technológiát nem sajátították el. Ezekkel a 

műveletekkel az iskolai öko-csoport elvégezte az 5 csoport jó és rossz szelekcióját. A 

diákparlamentre most nagy feladat hárul, a jó elemek kiosztása a felhasználóknak. Ez azért is 

fontos, mert ingyenes energiát kapnak. A nem tölthető elemek energiája a legdrágább energia, 

AA méretben 166 €/kWh, AAA méretben 333 €/kWh, míg a hálózatról az elemek töltésére 
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0,1 €/kWh-ba kerül az energia. Addig, míg iskoláink dolgoznak modellünkön az "5-17-5-5-

ön", addig a város vezetőségének lehetősége lesz a nagyobb begyűjtőhelyek létrehozására. 

Most pedig nézzük meg az előzőkben említett modellt: 

Ha az iskolák nem rendelkeznek stabilizált tápegységekkel, akkor a számítógépek 

tápegységeinek használatát javasoljuk (PC táp). Ez és a már említett mobiltelefon felhasználás 

már az elektronikus elsődleges (primáris) újrahasznosítások tartományát is érinti. Tömeg 

alapon az említett táp értéke 0,5 € nagyságrendű, elem energián keresztül nézve pedig már 2 

elem töltésekor 1 €, vagyis első töltéskor már 100%-os haszonnal dolgozunk. Töltésre 

használhatjuk a 3,3 V-os kimenetet (a PC-táp narancssárga kivezetése). Tudnunk kell, hogy a 

jó töltők az akkumulátor kapacitásának 1/10-e (C/10) árammal töltenek. Például az 

akkumulátorunk NiMh AAA V  1,2mAh /   1000 . Ennek töltése 100 mA-ral történik 14-15 

órán keresztül. Ha a töltést 2x1,4 V-tal tervezzük, akkor a kontra elektromos erő 2,8 V. A 

töltő áramkörének elektromotoros ereje 3,3 V. Ohm általános törvénye szerint annak az 

ellenállásnak az értékét keressük, amelyet a tápegység és a töltendő akkumulátorok közé kell 

bekapcsolni. Ennek értéke   W0,25 /  5  (a levezetés folyamata a 4. ábrán látható). 

 
4. ábra: A levezetés folyamata (bal oldalt), az töltőáramkör leegyszerűsített kapcsolása (jobb 

oldalt) Fotó: Bessenyei Szilárd 

Ahol a: Utáp - a tápforrás feszültsége, Uakku - a sorba kötött két akkumulátor megengedett 

töltési feszültsége (2,82-2,9 V-ig lehet), Qakku - az akkumulátor maximális kapacitása, Itöltő - az 

akkumulátor töltési árama, R - a tápforrás és az akkumulátor közé bekötött ellenállás, PR - az 

ellenállás teljesítménye. 

 Az ellenállásokat és más elektronikai komponenseket tönkrement készülékekből 

kiépíthetjük, ez is az elsődleges (primáris) elektronikai újrahasznosítás aktív része, a lényeg 

az, hogy semmit se kelljen megvásárolnunk, ha van lehetőség az újrahasznosításra. 

Ha például a számítógép tápegységén A 20 / V 3,3 -t ír, akkor a tápegység legtöbb 

400 (2x200, mivel 2 akkumulátor sorba van kötve) db 1 000 mAh-ás NiMh akkumulátor 

töltésére alkalmas egy időben. Ez már egy iskola össz szükségletének nagyságrendje. Mi 

eddig 8 elem egyidejű töltéséig jutottunk. Ha az 5 V-os kivezetést használjuk (a PC-táp piros 

kivezetése), ez is alkalmas NiCd, NiMh, Li-ion, Li-po akkumulátorok (3,6-3,7 V) töltésére, de 

ilyenkor már LM317T integrált stabilizátor alkalmazását ajánljuk. Ebben az esetben a 

stabilizátor kimenő feszültsége az első három esetben 4,1 V, a negyedik esetében 4,2 V 2 db 

soros töltése esetén. Több akku soros töltése esetén ajánljuk a táp 12 V-os kivezetését (a PC-

táp sárga kivezetése). Az ilyen töltők automatikusak, önállóan feltöltik az akkumulátorokat, 

még az időalapúaknál vigyázni kell a túltöltődés lehetőségére. Azt is elmondhatjuk a PC 
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tápegységekről, hogy kitűnően felhasználhatók a fizikában és az elektrotechnikában, a 

műszaki tantárgyakból az Ohm-törvény, Kirchhoff-törvény, az ideális generátorok soros, 

párhuzamos és vegyes kapcsolásának kísérleti bizonyítására is.  

A tanár úr munkásság Szabadkán 

Eddigi tevékenységünket 2009 óta támogatta Szabadka város környezetvédelmi 

szakszolgálata, városi tanácsa. Innovációképpen tavaly a Vajdasági Autónom Tartomány 

energetikai és ásványügyi titkársága által is támogatott programunk keretében a 6-7 évesek 

digitális műszerekkel végezték az elemek elsődleges újrahasznosítását. Így a kerékpározó 

szülők állandó jelleggel jó elemeket kapnak LED-es lámpáikba, a rosszakat pedig egyelőre a 

"Trgopromet 024" áruház begyűjtőjébe viszik. A tavalyi évben volt a "Lámpákat a 

kerékpárra" verseny. Ennek keretében a 17 csoportos szelekcióval foglalkoztak a fiatalok. 300 

elemet kellett minél rövidebb idő alatt 17 csoportba szelektálni 5 digitális műszerrel. A palicsi 

általános iskola lett az első, ahol 10 tanuló 5 műszerrel 4 perc alatt válogatta ki a 300 elemet. 

A nyertes tanügyi intézmények műszereket kaptak ajándékba. Az idén az óvodások 

versenyezhettek 2 csoportban a 17-es szelekcióból időre. Az első finanszírozás alapján a 

"Nyuszi" nevű óvoda lett az első (10 óvodás, 5 műszer 100 elem szelekciója 6 perc alatt), a 

második szerint pedig az "M.M" óvoda győzött. 2014. május 31-én zárult az iskolák közötti 5 

csoportos szelekciós verseny, ezt is a palicsiak nyerték. Ajándékba digitális műszereket és 

LED-es lámpákat kaptak. A fenntartható fejlődés érdekében ősztől a kísérleti tagozatokban 

kerékpárlámpákat osztanak ki egy évi használatra az öko-program tanárai és a begyűjtött 

(több mint 100 kg) elemből biztosítják az energiát a kiosztott lámpákba. A palicsi általános 

iskola már túl van az 5-ös és 17-es szelekciókon is. Ők már arra várnak, hogy alkalom nyíljon 

arra, hogy elvigyék a rossz és öt csoportba szelektált elemeket a veszélyes hulladékok tároló 

helyére. Szerbiába évente 7 000 tonna elemet hoznak be. Ez7 000 000 kg-nak megfelelő 

mennyiség.(Kuti, 2008) Ez az adat is körülbelül 1 kg fogyasztást jelent évente fejenként. Ha 

1 kg elem 8 000 liter vizet szennyez a talajban, akkor az elemek nem begyüjtésével évente 56 

milliárd liter vizet szennyezünk be nehéz fémekkel, más szóval 28 milliárdnyi napi 

vízadagot. Ez az ökológiai része a dolognak. Most jön a probléma kivetítése Szerbia szintjére. 

  
5. ábra: A palicsi csapat 5 csoportos szelekció közben (bal oldalt), a nyertes palicsi csapat 

(jobb oldalt). Fotó: Tóth Terézia  

Ha 10 kg elemből 100 eurónyi haszon érhető el elsődleges újrahasznosítással, akkor 

mi tudatlanságunk következtében évi 70 millió eurót vesztünk, nem beszélve az elvesztett 

tudáskvantumról. Magyarország estében 10 millió lakosra számítva az elsődleges 
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újrahasznosítás kevésbé ismerése 100 millió eurónyi összeget vehet el az iskoláktól évente. A 

megoldás Magyarországon az aktív, innovatív és kreatív önkéntesek újrahasznosítási láncba 

való, törvényekkel garantált beiktatása lehetne, a modernebb hulladékgazdálkodás érdekében. 

Tóth Dénes tanár úr aktivitásai a tanügyben 

A Hajdújárási-Királyhalmi iskola öko versenye 

 Az öko-verseny két részes volt (5+17). Az első versenyrészben az elemeket 5 

csoportba, majd a másodikban az AA, AAA elemeket 17 csoportba válogatták időre a 

tanulók, majdnem 66%-os újrahasznosítási tényezővel. Utána a jó elemek gazdára találtak a 

tanulók körében a tábor ideje során kiosztott lámpákban. Az akciót az iskola, valamint a 

Városi Tanács környezetvédelmi és tanügyi osztálya segítette. Tíz-tíz versenyző vett részt 

ebben. (http3) 

Az idei tanév során a Vajdasági Magyar Mérnökök és Műszakiak Egyesülete 

(V3ME54) meghívta a tanár urat, hogy tartson összefoglalót a 40 éves munkásságáról. Az 

előadáson bemutatta munkásságát a Műszaki Középiskolában, a három (tanulóival készített) 

öko-filmet amely tartalmazza az elemek káros hatását a természetre, az elemek begyűjtését, 

szelekcióját, újrahasznosítását, az akkumulátorok töltését és az elektronikus újrahasznosítást. 

Továbbá tanítványai munkái és eredményei is említést nyertek. Pozitív benyomást keltett 

bennem, hogy teltház volt és sok régebbi tanítványa hallgatta végig figyelmesen az előadását. 

A végén alkalom nyílott kérdésekre, az elemek 17 csoportos válogatására, valamint a jó 

elemek helyszínen történő kiosztására. Ezt elsődleges újrahasznosításnak nevezzük. 

Elmagyarázta és kísérlettel bizonyította az áram hatását az emberre (rázatás). Ez 

természetesen nem volt veszélyes, hanem igen látványos. Egyben a fiataloknak is 

felejthetetlen élményt jelentett. 

Eco-friends és a P.U. “Naša Radost” iskoláskor előtti intézmények közös akciója 

Mivel a legfogékonyabbak az ilyen dolgokra az óvodások, a tanév során az “ECO-

FRIENDS AND ECO-KITS” szervezet az iskoláskor előtti intézményekben (óvodákban) is 

több alkalommal tartott képzést, majd versenyt. Ennek előzménye a szabadkai és tartományi 

pályázatok megnyerése volt. A szabadkai pályázat az összes szabadkai tanügyi intézményre 

vonatkozott, a tartományi csak az óvodákra. Az első megvalósítása 2013. december végéig, 

míg a másodiké 2014. május 31-ig történt, tanerő- és gyerekkiképzés és verseny alakban (az 

“5-17-5-5”-ös modell alapján). Ez előtt volt még a kishegyesi nyári tábor a Kátai Tanyán 

„VIFÓ 11” néven, mintegy 50 hallgató előtt, ahol az előző modell elméleti és gyakorlati 

fogásai mellett a primáris újrahasznosítás anyagi vonzatát taglalták. Hasonló tartalmú, 

kevesebb elmélet, több gyakorlat mellett zajlott a ludasi tábor 2013 augusztusában, ahol a 

gyerekek nem tölthető és tölthető elemeket és öko-lámpákat kaptak, munkájuk 

eredményeképpen pedig jó elemeket az elsődleges újrahasznosításból. 20 tagú volt a csapat. 

(http2) A projekt négy fő részből állt: 

- Kiképezni a tanerőt olyan szintre, hogy bemutassák a gyerekeknek a digitálás mérés 

folyamatát (http3)  

                                                           
54

 V3ME - Vajdasági Magyar Mérnökök és Műszakiak Egyesülete 
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- Támogatni az óvónőket módszertanilag abban, hogyan a 6-7 éves óvodások felismerhessék a 

négyjegyű számokat. Például a mért érték 1654, ezt 16-54 re bontva a 17-es táblázat 1. 

dobozába teszik ezt a cédulát. 

- A verseny lebonyolítása, eredmények összegzése (http4) 

- A legügyesebbek megjutalmazása (http5) 

Az óvodások felkészítésekor kisebb nehézséget jelentett, hogy csak 10-ig tanulnak 

számolni, a műszer pedig 2000-ig mér. A probléma orvoslására a tanár úrék módszert 

fejlesztettek ki. Az óvónők az óvodásokkal először a cédulára írt számokat gyakorolták 0-tól 

10-ig. Utána 0-20-ig, majd 0-100-ig. Majd 17 számot írtak papírra a 17 csoportnak 

megfelelően. Az óvodásoknak ezt kellett helyesen bedobni a 17 dobozba. Mikor ez ment, jött 

a verseny előtti tréning mérés digitális műszerekkel. Mikor ez is ment, következett a 

versenyre mérés: 100 elem, 10 óvodás, öt műszer, ki a gyorsabb. Ez 7 és 6 csoportban történt, 

programtól függően. Az első program szerint a 7 óvodás csoport csapatonként ajándékba 5 

digitális műszert kapott és 10 első és 10 hátsó öko kerékpárlámpát a jövőben óvodákban zajló 

elsődleges elem újrahasznosítások céljára. Ezt a műveletet ősztől önállóan végzik majd. 

  
6. ábra: Óvodások a mérés folyamata közben a tanár úrral (bal oldalt) (Fotó: Tóth Terézia) és 

feleségével (jobb oldalt) (Fotó: Tóth Dénes) 

Idén a diplomák mellett egy jutalom kirándulást kaptak azok a csoportok, amelyek 

leggyorsabban válogatták az elemeket. Megtekinthették a tanár úr szolár rendszerét, amelyben 

kétfajta napelem is van: egy, amely képes víz megmelegítésére, és egy másik pedig villamos 

áram létrehozására alkalmas. A második program szerint a versenyzők csoportonként 1 db 

mérőműszert kaptak és 1 db öko-lámpát a fenntartható fejlődés érdekében. Itt hat csoport volt 

versenyben. 

Arra is volt alkalom, amikor a szülők is bekapcsolódhattak az elemek mérésébe. (http8) 

Pozitív dolognak tartom, hogy a gyerekeket időben a környezetvédelemre és az 

újrahasznosításra neveljük, számolási készségük is javul, és figyelmességet is kapnak a tanár 

úr részéről, ami manapság sajnos ritka, pedig ebben a korban igen fontos. Fontos hogy időben 

felkeltsék figyelmüket a pozitív dolgok iránt. A verseny második sorozata a P.U. "Naša 

Radost" intézményeiben, községi finanszírozással valósult meg. (http7)  

Lámpákat a kerékpárokra – Dr. Etela Jerinkity és a városi tanács tanügyi részlegének 

támogatásával 

A verseny a J. J. ZMAJ általános iskolában Cibolya S. Klaudia tanárnő vezetésével 

zajlott. (http8) Természetesen az “ECO-FRIENDS AND ECO-KITS” nem csak az iskoláskor 
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előtti intézményekkel foglalkozott. Az általános iskolák és a középiskolák között is volt 

verseny az elemek méréséből, szelektálásából, amely megrendezése szintén négy fő lépésből 

állt: 

- Kiképezni a tanerőt olyan szintre, hogy bemutassák a gyerekeknek a digitális mérés 

folyamatát 

- Betanítani a tanerőt az „5-17-5-5”-ös modellre, az 5-ös szelekcióra a digitális mérésekre 

- A verseny előtt kötelező tréning a műszerekkel, verseny lebonyolítása, eredmények 

összegzése, műszerek kiosztása. 

  
7. ábra: A palicsi iskola legjobb versenyzője mind a 17-es és mind a 5-ös szelekcióban (bal 

oldalt), a 17-es szelekció nyertes palicsi csapata (jobb oldalt) Fotó: Tóth Dénes 

  
8. ábra: A 25 év eredményes munkájához Tóth Terézia és Dénes valamint az iskola pozitív 

hozzáállása is hozzájárul (2013 és 2014-ben is a palicsi általános iskola lett az első az elemek 

szelekciójában). Fotó: az „ECO-FRIENDS AND ECO-KITS” szervezet kisegítői 

A “Lámpákat a kerékpárokra” verseny alkalmával 200 kg elemet válogattak ki 

összesen, ami 1 600 000 liter ivóvizet mentett meg a talajban (Média Markt, 2005). Az első 

helyet a palicsi általános iskola, a harmadik helyezést a hajdújárási általános iskola nyerte el. 

Minden iskola kapott műszereket a fenntartható ökofejlődés érdekében, ennek száma a 

helyezéstől függött 1-től 10-ig. 

Eco-friends and Eco-kits Törökkanizsán 

A szervezet aktivitásai Vajdaság területén nemcsak a bácskai városokra korlátozódott, hanem 

eljutott Tiszántúlra is. Idén alkalom nyílott arra, hogy a szervezet törökkanizsai 

intézményekben is képviselje magát. Ezen az eseményen egy óvoda és egy általános iskola 

vett részt magyar és szerb nyelven. Az első lépés a tanerő továbbképzése novemberben, az 
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óvodások és tanulók kiképzése és versenye pedig decemberben zajlott. Az öko-lámpákat az 

önkormányzat és a tartomány biztosította. Minden tanuló részvevő kapott lámpát ajándékba. 

(http9)  

  
9. ábra: A szervezők és az előadók (bal oldalt), felkészülés az elemek szelektálására (jobb 

oldalt) . Fotó: az „ECO-FRIENDS AND ECO-KITS” szervezet kisegítői 

Ahogy a cím is szól, Tóth Dénes tanár úrnak most háromszoros jubíleuma van. Az 

1973/1974-es tanévben kezdte öko munkásságát a “MEŠC”-ben, amely a mai Ivan Sarić 

Műszaki Iskola elődje. Ez az időszak döntően, főleg elektrotechnikai alapon a töltőkről szól, 

ezekből több ezret készítettek a tanulók. A tanár úr nem tolerálta a nem tölthető elemek 

használatát. Ez az első 40 éves jubileum. Feleségével, aki fizika és kémia tanárnő, most már 

mindketten nyugdíjasok, 1989-ben kezdték pályafutásukat. Ebben az évben (1989) Horváth 

Gábor és Kopilovity Iván a jó töltőkből Vajdaság bajnoka lett. A belpolitikai helyzet miatt a 

verseny nem folytatódott. Ezek a fiatalemberek manapság a tudomány doktorai. Gábor 

Gödöllőn a szélerőművekből doktorált, Iván pedig doktorátusával egy német szabadalmi 

hivatalban keresi kenyerét. 2000-ben folytatódtak a versenyek, amelyek a komplex 

környezetvédelemből újabb vajdasági első helyezéseket hoztak (Ágoston Zoltán, Hallgató 

Emese). Utána következtek a csoportos foglalkozások. A palicsi az egyetlen általános iskola, 

ahol sikerült a komplett újrahasznosítást (beleértve a mobiltelefonok elsődleges /primáris/ 

újrahasznosítását is) elvégezni. Köszönve ezt volt tanárnőmnek, Tóth Teréziának, Kojity 

Csákány Erzsébet igazgatónőnek, Sörös Márta tanárnőnek, Ubori Zsolt tanár úrnak. Tehát a 

25 éves munka meghozta eredményét, a palicsi általános iskola tavaly is, az idén is első 

helyezést ért. A tanárok és tanulók előkészítését Tóth Dénes tanár úr végezte. A harmadik 

jubileum az elemek begyűjtésének időszaka. Ezt Tóth Dénes tanár úr 2004-ben kezdte 

tanítványa, Kuti Andrea javaslatára az utolsó osztályával. Ennek van most a 10 éves 

jubileuma Szabadkán. Ennek kapcsán rengeteg elismerést szereztek tanitványai, sok első, 

második és harmadik helyet itthon és külföldön. Ehhez még hozzátett a tanár úr. Először is az 

elemek káros hatásának versenyszerű elemzésével mentorálta Andrija Sentét, aki ECO-

FRIENDS tag volt és maradt, a tanügyminisztérium által szervezett köztársasági versenyen 3. 

helyezést ért el (2010 tavasza). A tanár úr tagja a Szerb Innovációs Akadémia klubjának, ez az 

Újvidéki Egyetem Műszaki Fakultásán elért verseny első helyének köszönhető. A Szerb 

Innovációs Akadémián segítségével sikerült kiállításon keresztül terjeszteni az elemek és 

elektronika primáris újrahasznosítását a fővárosban, ezzel kapcsolatban pedig az ”5-17-5-5”-

ös modellt. Még csak annyit, hogy az ECO-FRIENDS 2008 óta létezik, az előző szabályzata 

alapján több mint 100 tagja van. A tagság feltétele akkor az volt, hogy elvégezzük az előírt 
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öko feladatokat. Ezt én is megtettem, így lettem aktív tagja a szervezetnek. Most pedig 

ajánlom figyelmükbe a tanár úr vezette osztály tanulóinak eredményeit, ennek komplett 

megtekintéséhez aktív internet használat szükséges. Utána pedig az innováció és kreatív 

modell magyarázatát találják, amely a földkerekségen ebben a formában egyedi. 

  
10. ábra: A Pro Urbe díj előtti több mint 36 elismerés, és a Pro Urbe díj átadása 2008-ban 

Szabadkán. (Forrás: http12) 

 
11. ábra: kép Tóth Dénes tanár úrról és rólam a szervezet székhelyén Palicson. Fotó: Tóth 

Terézia 

A múlt, a jelen és a jövő találkozása – R_TTG az autonóm gépi látás alapú algoritmussal 

rendelkező robot 

 Idén a szakdolgozatom témája egy autonóm robot gyakorlati megvalósítása és gépi 

látás alapú algoritmussal történő irányítása volt. Régi elektronikát (múlt) is újrahasznosítottam 

a robot megépítésénél, (jelen) ami azért jelentős mert a mai tudományos fejlesztésre (jövő) 

olyan alkatrészt is újrahasznosítottam, amit az ember nem használ elavultsága miatt. Evvel 

védtem környezetemet és többek között pénzt takarítottam meg. A munkám során Tóth Dénes 

tanár úr is támogatott, többek között az ő ötlete volt, hogy csináljak akkumulátor töltőt a robot 

mellé. 

 Kinematikáját tekintve a robot háromkerekű, amiből kettő differenciál hajtással 

meghajtott, egy pedig szabadon guruló. A megoldás, számos jó tulajdonságának 

köszönhetően, igen elterjedtnek számít napjainkban. A robot vezérlőt egy ATmega2560 
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mikrovezérlővel rendelkező Arduino lap55 alkotja [23]. A struktúra további elemei: szenzor-

elektronika, két egyenáramú motor, két akkumulátor, egy szervo motor, egy aktív 

megvilágítást alkalmazó látórendszer és egy Bluetooth modul. Az érzékelők és a beavatkozók 

kapcsolatát a vezérlővel, egy saját fejlesztésű illesztőkártya biztosítja. A környezet érzékelését 

végző látórendszer egy aktív fényforrást és egy mobiltelefonba épített kamerát tartalmaz.  

A rendszer hierarchikus irányítási modellel rendelkezik. A stratégiai szintű irányítás 

programja egy PC-alapú architektúrán fut. A PC és a robot Bluetooth-on keresztül 

kommunikál egymással. A PC-n futó alkalmazás és a kommunikáció megvalósítása is saját 

fejlesztés. A robot két üzemmódban dolgozhat: az első szerint kézi vezérléssel, a második 

szerint pedig autonóm módon. A két üzemmód megvalósítását független programok végzik.  

 

 
12. ábra: A robot zárt hurkú szabályozásának folyamata (bal oldalt), a mobil robot szerkezetét 

szemléltető ábra (bal oldalt) Fotó: Bessenyei Szilárd 

 Az első program a kézi vezérlésű, ahol a felhasználó a PC billentyűzet segítségével 

irányítja a robotot. Ebben az üzemmódban a robot érzékelői által mért adatokat a PC képes 

vizuálisan, áttekinthetően megjeleníteni. A második egy autonóm irányítással rendelkező 

program. Ebben az üzemmódban a robotot egy kameraállványra felszerelt mobiltelefon által 

szolgáltatott kép feldolgozásának eredménye alapján irányítja a PC. A program tartalmaz egy 

képfeldolgozó modult, mely segítségével valósul meg a gépi látás. A modul rendelkezik a 

gépi látás esetében használatos leggyakoribb képfeldolgozó algoritmusok implementációjával, 

melyeknek célja a keresett objektum helyzetének megbízható meghatározása. A rendszer a 

kamera által küldött képek sorát, az OpenCV56 könyvtár függvényeinek megfelelő 

alkalmazásával valós időben dolgozza fel. A képfeldolgozás eredményétől függően a PC egy 

saját fejlesztésű protokollon keresztül küldi a stratégiai szint utasításait a robotnak. A taktikai 

szintű irányításhoz a L. Jones, Anita M. Flynn, Bruce A. Seiger csapata által 1999-ben 

bemutatott algoritmus módosított változatát alkalmaztam. (Bräunl, 2006) 

                                                           
55 szabad szoftveres elektronikai fejlesztőplatform, arra tervezve, hogy a különböző projektekben az 

elektronikus eszközök könnyebben hozzáférhetőek, kezelhetőek legyenek 
56 OpenCV (Nyílt forráskódú számitógépes látás) olyan programkönyvtár, amely megkönnyítik a 

képfeldolgozó program írását 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szoftver
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A második PC alkalmazás automatikusan irányítja a robotot egy robot vázára 

felszerelt kamera képének feldolgozása segítségével. A munka tartalmazza egy képfeldolgozó 

algoritmus megvalósítását, amely magában foglalja az élfelismerést, színszűrést, morfológiai 

műveleteket, és ezeken a műveleteken alapuló transzformációkat, a képről az eszköz 

tulajdonságainak meghatározását és más műveleteket.  A kamera által küldött képek valós 

időben kerülnek feldolgozásra. A képfeldolgozáshoz felhasználtam az Emgu CV57 

könyvtárait. A képekből nyert információ szerint parancsokat küldünk a robotnak. Ebben az 

esetben a hierarchia tetején nem a felhasználó áll, hanem a kamera, amelynek feldolgozzuk a 

képet. A munkám során három alkatrészt hasznosítottam újra, melyekről egy rövid leírást 

adok. 

 
13. ábra: A megvalósított differenciál hajtással rendelkező robot és a gépi látás alapú 

algoritmussal rendelkező képfeldolgozó program működését illusztráló ábra. Fotó: Miskolci 

Roland 

Az enkóderes lap elektronikája 

Tanulmányoztam a régi számítógépes egereknek az eredeti áramkörét, és annak 

alapján raktam össze próba lapon az áramkört. Az eredetihez képest annyival változtattam 

meg az áramkört, hogy megnöveltem a lehúzó ellenállást 13k ohmról 50k ohmra, mivel így a 

logikai szintek jobban elkülönülnek, és a TTL logikai58 szinteknek is megfelelnek. Az 

enkóderek által leadott jelet, 6 érrel rendelkező vezetékkel továbbítom az illesztőkártyára. 

Az enkóderes lap elektronikájában csak furatba szerelt alkatrészeket használtam. 

  

                                                           
57 Az Emgu CV lehetővé teszi, hogy NET környezetben használjuk az OpenCV könyvtárat (http13) 
58 TTL logika feszültségszinteket határoz meg, ahol a bemenet 2 V felett magasnak tekintjük, 0,8 V alatt 

pedig alacsony logikai szintnek 
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14. ábra: Az egyik felhasznált régi áramkör (bal oldalt), enkóderes lap kapcsolási rajza (jobb 

oldalt) Fotó: Bessenyei Szilárd 

Aktív megvilágítás 

Ahhoz, hogy a képfeldolgozás közben az eszközök ugyanolyan színűek legyenek, fontos, 

hogy homogén legyen a tér fényerősség szempontjából. Ez okból egy aktív megvilágítást 

biztosító LED-es lámpa áramkörét terveztem és építettem meg, amelynek a fényerejét 

mikrovezérlő képes szabályozni. Ez a szabályozás PWM segítségével valósul meg. Az aktív 

megvilágítás megépítésénél két kínai fejlámpa reflektorát hasznosítottam újra. A lámpa 

áramköre 14 LED-ből, 3 darab 67 ohmos ellenállásból és egy motorvezérlő IC59-ből áll. 

  
15. ábra: Az aktív megvilágítást biztosító áramkör kapcsolási rajza (bal oldalt). Fotó: 

Bessenyei Szilárd, és az aktív megvilágítás működés közben (jobb oldalt). Fotó: Miskolci 

Roland. 

Az akkumulátor töltő lap 

 A robot két lítium-ion akkumulátor soros kötésével van táplálva. Ha mindkét 

akkumulátor teljesen fel van töltve 8,4 V feszültséget kap, ami a motorokat direktben táplálja. 

Az Arduino lap is innen kap táplálást, de a lapon a feszültség-stabilizátorral le van csökkentve 

a feszültség 5 V-ra. 

A két akkumulátorhoz egy töltő is készült, amely az LM317-es IC-t tartalmazza. A 

töltő felépítése nem összetett, és több alkatrészt is újra lehet hasznosítani régi elektronikai 

készülékekből (mint a hűtő, két trimmer, csatlakozó a PC tápra, és a hidalások). A tanár úr 

javaslata volt, hogy ne vegyek egy új töltőt, hanem inkább építsek egyet. Munkássága során 

több tanítványa is megépítette ennek a töltőnek az áramkörét. Előnye, hogy szabadon lehet 

változtatni a feszültséget a kimenetén, ami lehetővé teszi több fajta akkumulátor töltését (Pb, 

Li-ion, Li-po, NiMh és NiCd akkumulátorok egyaránt). 

A kimenő feszültséget a trimmerekkel lehet szabályozni. A sorba kötött 1 ohmos ellenállás 

segítségével tudjuk lemérni, hogy mekkora árammal töltjük az akkumulátorokat. Az áramkör 

úgy lett kialakítva, hogy a két akkumulátort párhuzamosan lehessen egyszerre tölteni. 

Elejében nagyobb árammal töltődik az akkumulátor, ezért az ellenálláson is nagyobb a 

feszültségesés. Ahogy fokozatosan növekszik az akkumulátor feszültsége, úgy csökken a töltő 

áram. Emiatt jól meg tudja az áramkör közelíteni az akkumulátor töltéséhez szükséges 

                                                           
59 A motorvezérlő IC (integrált áramkör) nagyobb teljesítmény leadására képes a mikrovezérlőnél, ezért 

az IC segítségével vezéreljük a motorokat 
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feszültség és áram változást. Az áramkör 12 V-ról van táplálva, úgy lett kialakítva, hogy 

kompatibilis legyen egy PC-táp csatlakozójával. 

  
16. ábra: Az akkumulátor töltő kapcsolási rajza (bal oldalt), az akkumulátor töltő fizikailag 

megvalósítva (jobb oldalt). Fotó: Bessenyei Szilárd 

 A lapon a kapcsolási rajztól eltérően 10k ohmos trimmert használtam, de mindkét 

értékkel megfelelően működik az áramkör. 

 Ezek mellett még a régi PC táp és más eszközök kábeleit és csatlakozóit is 

újrahasznosítottam. A PC táp kábelei jó minőségűek és nagyobb áramerősségeket is kibírnak, 

és a réz kábelhez képest jól hajlíthatóak. 

Összegzés 

 Tóth Dénes tanár úr negyvenéves munkássága önmagáért beszél, komoly 

eredményeket ért el a környezetvédelemre nevelés tekintetében. Pozitív dolognak tartom azt, 

hogy ilyen értékteremtő oktatással foglalkozik, amikor ideje megengedi, és támogatja a 

tanerőt és a diákokat egyaránt. A fiatal generációknak igazán fontos, hogy olyan aktivitásaik 

legyenek, amelyek építik a képességeiket és közben a gyerekek figyelem központjában 

lehetnek. 

 Több mint két éve dolgozunk együtt a tanár úrral, és követem közelről a szervezet 

munkásságát. Sok mindent megtanultam tőle, és figyelemre méltó, ahogyan foglalkozik a 

fiatalokkal. A szakmunkáinkat nagyra értékeli, és külön albumot nyit a Facebook-on az ezzel 

kapcsolatos fényképeknek. Az elmúlt években támogatásával serkentette munkámat és 

szakmai fejlődésemet. Számontartja számos volt tanítványát, így látszik, hogy nemcsak tanár-

diák kapcsolat van és volt köztük, hanem annál több. 

 Középiskolai tanáraim közül Dénes tanár úr volt az első, aki kezet rázott velem és 

tisztelt engem. Számomra ez fontos emlék, mivel már akkor tisztelte diákjait, amikor még 

zöldfülűek voltak, és mit sem tudtak a szakmáról. Olyan tanítványai is jelentkeznek nála 

időnként, akiket 30-40 éve tanított.  

 A tanár úrhoz hasonlóan én is olyan személy vagyok, aki szereti a praktikus és a 

gyakorlati dolgokat. Bevallom egy ideig nem hittem a rendszerében/elképzelésében, de 

amikor a tanár úr bemutatta, hogy hogyan működik a gyakorlatban, meggyőzött. Az elemek 

szelekciója éppen egy olyan tevékenység, amit egy hétköznapi ember is megtehet. Kis 
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pénzből kivitelezhető, akár egy óvodás is megtanulhatja, és emellett pénzt és ivóvizet is 

spórolhat vele az ember. Ha módunkban áll, akkor tölthető elemeket használjunk, mivel 1 000 

töltés után megtakaríthatunk 1 500 €-t (ha három alkáli elemre számoljuk), és 420 000 liter 

vizet óvhatunk meg. Emellett nem kell kidobni az elemet, ha lemerül, hanem újra tölthetjük. 

 Az elemek szelekciója mellett az elektronikai alkatrészek újrahasznosítását is okos 

dolognak tartom, mivel időnként a régebbi alkatrészek tovább tartanak, mint az újak. Ezen 

felül számos alkatrészt újra lehet hasznosítani, mint ami a diplomamunkámban is látható akár 

még fejlesztéseknél is, ha az ember érdeklődik. 

 Azt, hogy a mai tanügyben dolgozó személyek ilyen téren tovább képezhetik 

magukat sokat jelent, mivel a diákoknak (óvodásoknak) is bemutathatják, mit tudnak 

személyesen tenni környezetükért és pénztárcájukért. Úgy gondolom az ilyen és hasonló 

aktivitásokat támogatni kell, hogy építse a fiatalok jövőjét. 

 Hálás vagyok Istennek, hogy megismerhettem a tanár urat, és hogy együtt 

dolgozhatunk már több éven keresztül, és emellett, hogy résztvehettem a szervezet 

aktivitásaiban. 
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Vegyszermentes gyomirtás 

 

Írta: Nagy Tímea 

 

Bevezetés 

 Családommal a Vajdaságban élünk, a szabadkai-horgosi homokpuszta területén. 

Szüleim a térség lakosságának 67%-ával egyetemben gyümölcstermesztéssel foglalkoznak.  

A XX. század második felében végbement társadalmi és gazdasági változások, 

élelmezési tendenciák igazolják, hogy a mezőgazdasági termelésen belül a 

gyümölcstermesztés – kiemelkedően az almatermesztés – minden földrészen és számos 

országban kiemelt termeléspolitikai tényezővé vált.  

„Gyümölcstermesztésünk korábbi eredményei nem stabilizálódtak, és az ágazat az elmúlt 10 

évben fokozatosan visszafejlődött. A megtermelt évi gyümölcsmennyiség 1,5 millió tonnáról 

0,7-0,9 millió tonnára apadt, amely az exportbevételek és a lakosság gyümölcsvásárlásának 

csökkenéséhez vezetett. Az egy főre eső gyümölcsfogyasztás jelenleg nem éri el az évi 50 kg-

ot, ez alig haladja meg az egészséges életmódhoz szükséges szint 50%-át.” (Racskó-Soltész, 

2005) 

 A termék minősége gyenge, kevés a korszerű új telepítés, a termésátlagok 

országosan alacsonyak. Az ágazat jövedelemtermelő képessége nem megfelelő, sok a 

gondozatlan ültetvény, túlzottak a ráfordítások. Évről évre gond van az értékesítéssel.  Az 

alma – mint legfontosabb gyümölcsünk – nem megfelelő minőségű és a folyamatos hazai 

árukínálat hiánya miatt nem versenyképes a frissgyümölcspiacon. A hazai alma elsősorban 

sűrítményként hasznosul. 

 Nagyon fontos lenne tudatában lennünk annak, hogy milyenek azok a gyümölcsök, 

amelyek a piacra kerülnek. Felmerül a kérdés, hogy valóban egészséges-e az alma, vagy a 

rájuk fújt növényvédő szerektől a szervezetünk számára inkább válnak károssá, mint 

hasznossá?  

A gyümölcstermesztés és a gyomirtó-növényvédő szerek 

 Egyre több tudományos bizonyíték igazolja, hogy összefüggés van a gyomirtó és 

növényvédő szerek és a különböző megbetegedések között.  

 „Az Európai Parlament számára 2008-ban készült jelentés szerint a gyomirtó és 

növényvédő szerek több módon is károsíthatják az egészségünket. Daganatos 

megbetegedést; termékenységgel és szaporodással kapcsolatos károsodást; légzőszervi 

megbetegedéseket; a hormonháztartás, az immun- és az idegrendszer működésének 

zavarát; valamint a gondolkodási (kognitív) képességek romlását okozhatják. 

 Leginkább a veszélyeztetett társadalmi csoportok vannak kitéve a kockázatnak, így 

például a gyermekek, várandós nők, az idősek vagy a mezőgazdaságban dolgozók. A 

növényvédő szerek még a megszületendő gyermekre is hatással lehetnek a szülőn keresztül. A 

ChemTrust tudományos értékelése kiemeli, hogy a gyermekkori daganatos megbetegedések 

növekvő mértékéből (néhány európai országban ez évi 1%) arra lehet következtetni, hogy 

egyes daganattípusok kialakulásában olyan környezeti hatások is közrejátszanak, mint például 

a növényvédő szerek jelenléte. 
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A különböző gyomirtó és növényvédő szereknek az egészségünkre gyakorolt együttes 

hatásaival kapcsolatban egyre több kérdés merül fel. Az úgynevezett ’koktél’ vagy 

’kombinációs’ hatás fokozott kockázatot jelent. Több növényvédő szer keveréke sokkal 

károsabb lehet a szervezetünkre nézve, mint azt az egyes összetevők mennyisége alapján 

várhatnánk. A jelenlegi európai kockázatértékelések és a vonatkozó jogszabályok a 

növényvédő szerek egyedi értékelésén alapulnak. Azonban egyre nagyobb aggodalomra ad 

okot, hogy amennyiben ezek keverékeinek fokozott hatását nem vesszük figyelembe, akkor 

alulbecsüljük a permetszerek emberi szervezetre és a környezetre gyakorolt káros hatását.” 

(Pesticides & Cancer, 2014) 

 Egy Európai Unió területén működő szervezet több országban is felmérést végezett 

a boltokban árult gyümölcsökön. Találtak olyan terményeket, melyeken összesen 64 különféle 

hatóanyag volt fellelhető. A szervezet szerint elfogadhatatlan az ilyen káros hatásokkal bíró 

növényvédő szerek élelmiszerekre permetezése (Környezetvédelmi és Kommunikációs Kft., 

2010). A fogyasztóknak joguk van az egészségkárosító hatású növényvédő szerektől mentes 

élelmiszerekhez, ezért a polcokról el kellene tűnnie a veszélyes, vagy igen sokféle 

hatóanyaggal szennyezett áruknak. Persze a valóságban a jogok eltérnek a lehetőségektől. 

 A gyümölcstermesztés nem a kellő módon fejlődik. Kevés az új eljárás, szinte alig 

gyártanak új, korszerű gépet, és azoknak sincs hozzáférhető áruk. A mérgező anyagok és 

gyomirtó szerek viszont egyre szaporodnak. A termelők megszokták ezt a jól bevált módszert, 

és sajnos, ha akarnának, sem tudnának más irányban mozogni. Nincsenek újítások, amiket 

alkalmazni tudnának, de még csak megfelelő szaktanácsadási rendszer sem működik. Túl kis 

tőke van a fejlesztési feladatokra fordítva, és támogatás hiányában, nem tudnak megvalósulni 

az innovatív ötletek. 

Talajművelési eljárások 

 Ahhoz, hogy a termelők minőségi gyümölcsöt tudjanak szüretelni, feltétlenül 

szükséges gyommentesen tartaniuk a termőföldjeiket. Ez csak úgy lehetséges, ha a sorközök 

és fasávok is gazmentesek.  

 A nagyterületű gyümölcsösök művelésére két talajművelési alapeljárás 

kombinációját alkalmazzák, úgymint: 

1. Mechanikai talajművelés a sorközökben 

A gyakorlatban fekete ugaros vagy nyitott talajművelési módnak is nevezik. A termelők 

a fasorok közötti területet mechanikus gépek segítségével gyomtalanítják.  

2. Kézi vagy vegyszeres talajművelés a fasávokban  

a) A kézi talajművelést nagyobb területű gyümölcsösökben ritkán tudják 

alkalmazni. Az eljárás előnye, hogy bármilyen korú és fajtájú ültetvényen alkalmazható, nincs 

káros környezeti hatása, és nem igényel gépi befektetést. 

 Más oldalról a kézi művelés egyáltalán nem gazdaságos. A környékünkön fennálló 

munkabérek alapján számítva, 1 ha területű gyümölcsös fasávjainak egyszeri megnyesőzése 5 

munkás alkalmazásával, 8 órás munkaidőre kivetítve 60 euró költséget számlál. Az éves 
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költség így 300 euró lesz. Magas a költség, nehéz elegendő és megbízható munkásokat találni, 

így ezt az eljárást csak nagyon kevesen alkalmazzák. 

b) Vegyszeres gyomirtást a fasávokban 60–150 cm széles területén végzik évente 4 

alkalommal. A fasáv vegyszeres gyomirtása az utóbbi két-három évtizedben általánossá 

vált. Ennek ellenére az eljárás egyetlen előnye annyi, hogy egy ember rövid idő alatt elvégzi a 

gyomtalanítást. Hátránya, viszont annál több van. 

 Az első nagy hátrány, hogy a vegyszerek nagyon károsak a környezetre, a permetező 

gazdákra, és a terményeik fogyasztóira is, ahogyan azt az előző oldalakon, részletesen ki is 

fejtettem. 

 Emellett nem elhanyagolandóak az anyagi tényezők sem. A vegyszeres gyomirtásnál 

glifosat vagy glifosinat ammónium tartalmú gyomirtó szereket alkalmaznak. A  szükséges 

anyagok, illetve a munkabér alapján számítva, 1 ha területre nézve 1-2 l vegyszerre és 200 l 

vízre van szükség, ami 7-10 euró, az üzemanyag további 7 eurós költség. Az egyszeri 

gyomirtás a vegyszert, az üzemanyagot és a traktorista munkabérét beleszámítva 18-20 euró, 

ami évi négy alkalomra kivetítve 75-80 euró lesz hektáronként. A vegyszeres gyomirtás 

mellett szükséges évente egyszer kézi nyesőzést is alkalmazni, ami plusz 60 euró költség, így 

a végösszeg hektáronként 140 euróra kerekedik évente, ami még mindig igen jelentős összeg. 

 További hátrányok, hogy a különböző gyomnövényekre más-más gyomirtó szert 

kell alkalmazni, emellett az eljáráshoz be kell szerezni a megfelelő gépeket is. Csak 

szélcsendben alkalmazható, hiszen a permetszer könnyen felcsapódik a gyümölcsfák 

leveleire. A három évesnél fiatalabb ültetvényeket pedig tilos vegyszerrel gyomirtani. 

Augusztus elseje után nem szabad az eljárást alkalmazni a közelgő szüretelés miatt. 

 A termelőknek azonban még sincs más választásuk, ha gyommentesen akarják 

tartani a fasávokat, mert nincs más lehetőség. 

 Egy-két vállalkozó szellemű gazda próbálkozott a fasávok füvesítésével, ami 

azonban az éghajlati viszonyok miatt nem sikerülhetett (kiszáradt), ugyanis a gyümölcsösök 

füvesítésének feltétele az évi 700–1000 mm csapadék. A füvesített területek nem tűrik a 

hosszabb csapadékmentes időszakokat. További probléma, hogy a fűgyökérzet vízfelvevő és 

vízhasznosító képessége megelőzi a gyümölcstermő növényeket, ami egy újabb kizáró ok a 

füvesítésre. Drága a telepítése, és a fenntartása is, így sem a Vajdaságban, sem pedig 

Magyarországon nem vált elterjedtté ez a módszer. 

 A termelőknek tehát nem marad más lehetőségük, mint továbbra is a gyomirtó 

szereket használni, ezzel hatást gyakorolva a talaj mikrobiális életközösségére, 

megváltoztatva a természetes biológiai egyensúlyt.  

 A gyümölcstermesztésben másik felmerülő gond, hogy a gyümölcsfákat különböző 

rovarok, atkák és egyéb kórokozók is támadják, így a termelők évente 18-20 alkalommal 

permetezik a gyümölcsfákat növényvédő szerekkel.  

 A gyümölcstermesztők permetezési napló segítségével végzik a növényvédelmet. A 

termelők egy permetezés alkalmával két-három különböző vegyszert alkalmaznak, ami így 

megszorozva 18-20-szal elég rémisztő adattá kerekedik. Mindent összevetve 

megállapíthatjuk, hogy a termelők a gyomirtó és a növényvédő szereket is figyelembe véve 

évente 20-25-ször permetezik a gyümölcsöseiket, jelentősen károsítva a környezetet, a 

fogyasztókat, önmagukat és pénztárcájukat is. 
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Az ötletem 

 A fasávok gyomtalanításából adódó probléma megoldása egy olyan gép lenne, ami 

a fasávban tud haladni, így vegyszerek nélkül, mechanikus úton lehetne vele művelni a talajt. 

Gyártanak ugyan automata talajmaró gépeket, amivel a fasávok gyomtalaníthatóak, ezek 

azonban hidraulikus elven működnek, és a homokvidékeken nem használhatóak. Ezeken 

a területeken a gyümölcsfák gyökerei gyengébbek, nem hatolnak mélyre a laza talajszerkezet 

miatt, így az említett hidraulikus gépek kimozgatnák, és megsértenék a gyümölcsfák 

gyökérzetét. Emellett magas áruk miatt a legtöbb termelőnek eleve elérhetetlenek. 

 Elgondolkodtam azon, hogyan oldhatnám meg a felmerülő problémát. Mikor 

kipattant a fejemből a gondolat, még nem tudtam, hogy ebből pályázat lesz, csak 

édesapámnak próbáltam vele segíteni. Úgy is fogalmazhatnék, hogy az ötletemet nem egy 

kiírás, hanem egy valóságos probléma szülte. Láttam, hogy édesapám mennyi permetszert 

vásárol, hogy töménytelen mennyiség jut belőlük a gyümölcsökre. Hallottam, ahogyan éjente 

köhög a permetezés során beszívott vegyszerektől. Emellett pontosan tudtam, hogy hatalmas 

összegeket kénytelen befektetni a permetszerekbe.  

 A célom az volt, hogy találjak egy megoldást, amivel csökkenthető a vegyszerek 

használata. Mára azt mondhatom, hogy törekvéseim sikeresnek bizonyultak. Kifejlesztettem 

egy mechanikus gyomirtó gépezetet, amivel a gyomirtó szerek alkalmazása teljesen 

megszüntethető, a növényvédő szereké pedig lényegesen lecsökkenthető.  

 A munka megkezdésekor először lerajzoltam a gondolataimat, ötleteimet. Próbáltam 

meghatározni a szükséges szerkezeti elemek fajtáit, méreteit, és számát. Számításokat 

végeztem, majd megpróbáltam egy számítógépes modellt összeállítani az AutoCAD-program 

segítségével, ám ez a kezdetekben nem sikerült. Hozzá kellett kezdeni prototípus gyártásához, 

hogy meglássam, melyik ötletem valósítható meg a valóságban, és melyik nem.  

 A prototípus elkészítését természetesen nem tudtam egyedül megoldani. Az 

esztergályos, a lakatos, és a hegesztő munkálatokat édesapám végezte el.  

 A munkálatok során többször futottam zsákutcába. Az elméleti gondolataim a 

valóságban gyakran nem működtek. Többszöri próbálkozások során, átalakításokkal sikerült 

megépíteni a nyesőzőgépet. 

A továbbiakban bemutatom a nyesőzőgépet, azt az innovatív mechanikus elven 

működő gyomirtó szerkezetet, mellyel lehetséges a fasávok vegyszer nélküli 

gyomtalanítása. Ismertetem a folyamatot, mely során gép lett a kósza gondolatból, részletesen 

bemutatom a működési elvet, és a szerkezeti elemeket. Összefoglalom az eredményeimet, a 

jövőbeli terveimet és a marketing ötleteimet. 

A nyesőzőgép elemei, működési elve és műszaki jellemzői 

1) Elemek 

A nyesőzőgép összesen 90 szerkezeti elemből áll. Ezek közül csak néhányat 

emelnék ki, melyek a legfontosabbak a gép működését tekintve. 
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 A váz 

A gépnek egy önhordozó váza van, amelyre fel vannak szerelve az erőátviteli 

elemek és a két fő csuklórendszer, amely lehetővé teszi a gép becsukódását minden 

gyümölcsfánál.  

Erőátviteli elemek 

 A gép vázára szerelt reduktor, amely egy kardántengellyel kapcsolódik a traktorhoz, 

valamint két ékszíjas erőátviteli rendszer, amely a traktor kardánjának forgását átviszi egy 

korongra, amely nyesőz. 

 Csuklórendszerek 

 Két csuklórendszere van a gépnek. Az egyik a központi, amely a becsukódó 

lengőkart tartja, és egy perifériális, amely az ütköző kerék szabadon futását hivatott 

biztosítani.  

2) Működési elv 

 A nyesőzőgép közepén kap helyet az a szerkezet, amely a gép működésének a 

lényegét adja. Ez egy szabadon futó tengely, két ékszíjtárcsával felszerelve, amely körül egy 

agyon egy lengőkar helyezkedik el. A kar derékszögben oda-vissza irányban el tud fordulni. 

A lengőkar végén egy másik szerkezet található, amelyen egy ékszíjtárcsával ellátott 

meghajtott tengely kap helyet. E tengelyre van szerelve egy korong négy darab talajmaró 

késsel. A tengely körüli agyon, a korong felett egy szabadonfutó ütköző kerék van.  

 A gép úgy dolgozik, hogy forgat egy korongot négy talajmaró késsel, ami fölött egy 

álló, de szabadon forgatható gumikerék van.  

Ez az egyszerű szerkezet egy lengőkaron foglal helyet. Amikor a gumikerék a 

fasávban lévő fának ütközik, akkor a kar becsukódik, de a korong forgómozgása nem szakad 

meg. Ez azért lehetséges, mert a traktor haladási iránya és a nyesőző korong forgási iránya 

ellentétes a korong becsukódási irányával. Amint a gumikerék elhagyta a gyümölcsfát, a kar 

egy segédrugó segítségével újra kinyílik, és tovább folyatódik a művelet, melyet a fasáv 

mindkét oldalán el kell végezni. Ezt a műveletet a gép teljesen automatikusan végzi el. 
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1. ábra: A nyesőzőgép modellje 

3) Műszaki jellemzők 

- Szélesség 

A nyesőzőgép szélessége 2,55 m. Szállításkor a gépet összecsukják, így nem okoz 

gondot a közúti közlekedés.  

- Tömeg 

A nyesőzőgép 73 kilogrammos, így kisgépnek minősül. 

- Szükséges meghajtó erő 

Az 5 kW meghajtó erőt a nyesőzőgép erőátviteli elemeken keresztül kapja a 

traktortól. 

- Traktorhoz csatlakoztatás típusa 

3 pontban kapcsolódik a traktorhoz.  

- A hárompontos felfüggesztő rendszer kategóriája:  

Két típusú kategória közül tudunk választani: 

1-es kategória: motokultivátorokhoz való csatolás  

2-es kategória: középkategóriás traktorokhoz is csatlakoztatható. 

- Munkaszélesség 

A nyesőzőgép 49 cm-t tud gyomtalanítani. 

- Munkamélység 

A négy kés 15 cm mélységig hatol bele a talajba, így a gyomnövények teljes 

gyökérzete megsemmisül. 

- Munkasebesség:  

 A forgó korong fordulatainak kiszámításakor egy szerbiai gyártmányú traktort 

vettem alapul (IMT 539), de bármely nyugati traktornak hasonló motor- illetve kardántengely 

fordulatai vannak. 

 A traktor motorfordulata 1200-1400 fordulat/perc kell, hogy legyen az üzemanyag 

fogyasztás minimalizálása szempontjából. Ezen a motor fordulaton a kardántengely 

percenkénti fordulata 450-500 fordulat/perc. 

 Erőátviteli egységeken keresztül ezt a fordulatszámot másfélszeresére kell 

felgyorsítani, hogy a nyesőző korong az optimális 675-750 fordulatot tegye meg percenként, 

azaz ne legyen se túl gyors, se túl lassú, és megfelelő legyen a traktor üzemanyag fogyasztása. 
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E mellett ez azért is fontos, mert a túl lassú forgómozgású kések nem képesek a 

gyomnövényeket eltávolítani, a túl gyors forgás pedig nagyon nagy port csapna, ami a 

traktoristának kellemetlen lenne. 

 Ha belállítottuk a kardántengely optimális fordulatszámát, a nyesőzőgép korongját 

négy késsel szereljük fel. Ezzel az optimalizált megoldással a gyakorlatban azt érjük el, hogy 

a traktor haladási sebessége 3-4 km/h, az egy késre jutó nyesőzési táv pedig 1,78-2,48 

cm/fordulat lesz. Ez minden szempontból megfelelő lesz – hiszen a kések pont akkora 

sebességgel forgonak, hogy kivágják a gyomnövényeket, de ne csapjanak túl nagy port, 

emellett pedig a traktor üzemanyag-fogyasztása is megfelelően kicsi marad. 

 Ezzel a belállítással a géppel 1,6 óra alatt lehet 1 hektár területű gyümölcsöst 

gyomtalanítani. 

A prototípus működése közben fellépő problémák 

 Az első gondot a gyümölcsösökbe szerelt csöpögető típusú locsolórendszer tömlői 

okozták. Ezeket a csöpögető rendszereket kb. 50-60 cm magasra szerelik a fák törzsére. Ezek 

miatt csökkentenem kellett a gép magasságát.  

 A prototípus jól működött az első próbán, később azonban gondok adódtak. A 

problémát a nyesőzéskor szétcsapódó homok okozta. Ezt kiküszöbölendően a gép csapágyait, 

és forgó elemeit tömítő gyűrűkkel kellett ellátni, hogy a homok ne jusson be. 

 E korrekciók után, amit csak a gyakorlati próbák után tudtam kiküszöbölni, a 

nyesőzőgép a szabadkai-horgosi homokpuszta területén kitűnőre vizsgázott. 

 Megfelelő karbantartás mellett a gép jó szolgálatot tehet minden 

gyümölcstermesztőnek. 

A nyesőzőgép érdemei 

Előnyök: 

- A nyesőzőgép legnagyobb előnye, hogy használatával teljesen kiküszöbölhető a 

fasávok vegyszeres gyomirtása. Nincsenek káros vegyszerek, így sem a környezet, 

sem a termelő, sem pedig a fogyasztók nincsenek kitéve káros kémiai hatásoknak.  

- Rövid idő alatt egy ember elvégzi a gyomtalanítást bármilyen típusú ültetvényen. 

- A gép tavasztól őszig bármikor használható szemben a vegyszeres gyomirtással, 

ami csak augusztusig elsejéig alkalmazható.  

- A talaj átforgatása miatt a rovarok és spórák nem tudnak a fákra átterjedni, így a 

növényvédő szerek használata is jelentősen lecsökken. A vegyszerek 

minimalizálásával védjük a bolygónkat, és nem mellesleg önmagunkat is megóvjuk 

a káros kémiai hatásoktól.  

- Nagy előnyök rejlenek az anyagiakban is. 

1 ha területű gyümölcsöst 1 ember 1,6 óra alatt gyomtalanít. A munkabér 

hektáronként 3,65 euró lesz, emellett a trakornak 5 l gázolajra van szüksége, ami 6,5 

euró további költség, így az egyszeri használat költsége 10 euró, évi négyszeri 

alkalmazás távlatában pedig összesen 40 euró költségünk lesz. A kézi nyesőzés 

300 eurós és vegyszeres gyomirtás 140 eurós költségéhez viszonyítva ez egy igen 

szép eredmény. 
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Hátrány: 

- A nyesőzőgép egyetlen hátránya a kezdeti befektetés.  

 Készítettem egy beárazást, melyben minden szerkezeti elem, munkaerő, anyag- és 

gépszükséglet, illetve a marketingköltség is be van kalkulálva (1. táblázat). 

 A nyesőzőgép elemei 179,04 euró, a fogyóeszközök 11,98 euró, a munkaerő 99,03 

euró, a marketingköltségek pedig további 52,36 eurós költséget jelentenek. Így a teljes összeg 

335,18 euró lesz, ami egy reális, és megfizethető összegnek tekinthető. 

 Amennyiben megvalósulna a sorozatgyártás a gyártó cég profitja, és az adó miatt az 

összeg növekedne valamennyit, viszont a gépelemek, szükséges anyagok, festékek 

nagykereskedelmi áron olcsóbban beszerezhetőek, a futószalagon történő legyártás olcsóbb 

lenne, így a végösszeg megközelítőleg ezen a szinten maradna. 

 A palicsi „AGROSTAR” Földműves Szövetkezetben kérdőív formában végeztem 

egy felmérést 50 személyen, mely szerint a termelők többsége megvásárolná a 

nyesőzőgépet, ha a kiszámított végösszeghez közeli áron tudnának hozzájutni, a termelők fele 

pedig egy magasabb összeget is hajlandó lenne befektetni. (AGROSTAR, 2010)  

További célok, üzleti megfontolások 

 Első lépésként vállalatot kell alapítani, amelynek fő profilja a nyesőzőgép gyártása 

és értékesítése. 

 Ahhoz, hogy a termék profitot termeljen, a sorozatgyártás műszaki feltételeinek 

megteremtésén kívül szükség van üzleti áttekintésre is, elsősorban pénzügyi és marketing 

szempontból. 

A vállalkozás üzleti tervének mielőbbi kidolgozására nemcsak külső pénzforrások 

(bankhitelek) esetleges igénybevétele céljából van szükség, hanem a vállalkozó számára is, 

mint működési útmutatóra, mely segít a vállalkozás céljai és valós lehetőségei közötti 

összhang megteremtésében. Az elkészítendő dinamikus, marketingközpontú üzleti terv 

megalkotásakor az alábbiakra helyezném a hangsúlyt: 

- A vállalkozás célpiaca: szerbiai és magyarországi gyümölcstermesztő 

 magángazdaságok 

- Szabadalomkutatás: Kezdetben a szerbiai Szabadalmi Hivatal (Служба за 

патентирање – Србија) közreműködésével tervezem elindítani a folyamatot. 

Felvettem a kapcsolatot a mezőgazdasági újítások osztályvezetőjével, akitől a 

további instrukciókat fogom kapni.  

A kutatás kimenetelétől függően esetlegesen a magyarországi Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatala PIPACS adatbázisa segítségével tudok elindulni egy másik 

szabadalomkutatás felé. 

- SWOT elemzés készítése:  

- A vállalkozás gyengeségei: tőkehiány, gyenge marketing. 

- Lehetőségek a célpiacon: ökotermelők számának növekedése, a gép 

gazdaságosabb a kézi és vegyszeres gyomirtásnál. 

- Piaci veszélyek: a technológia egyszerű, nem igényel túl nagy 

befektetést, ezért a konkurencia gyors megjelenésére, és a szabadalom 

ellopására kell számítani, ami rövid idő alatt a piac telítődéséhez vezethet, 

instabil gazdasági helyzetet eredményezve. 
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- A vállalkozás erősségei: új termék, rugalmas kisvállalkozás, 

versenyképes árak a célpiacon, műszaki szaktudás, járulékos szolgáltatások 

nyújtása (betanítás, jótállás). 

- Felkészülés a konkurens termékek megjelenésére: Életciklus szerint a termék a 

bevezetés fázisában található. Rövid bevezetési periódusra számítok, mert a termék a 

gyümölcsészek fontos problémájára kínál relatív olcsó megoldást, ezért véleményem szerint 

gyorsan átkerül a fellendülés fázisába, amit az áruforgalom és a nyereség gyors növekedése 

jellemez, viszont mivel a termék viszonylag alacsony beruházással előállítható, ezért a 

versenytársak gyors megjelenésére számítok, ami a termék telítettségi fázisba való átkerülését 

eredményezi. 

- Fedezetszámítás 

1. táblázat: A gépelemek költségei 

Gépelemek 

Alkatrészek 

száma 

Mérték-

egység Mennyiség Ár (din) Ár (€) 

Heveder zártszelvény 

120x60x3mm 11 m 2,4 1500 14,28 

Piramis laposvas 10x60 mm 12 m 1,5 880 8,38 

Járom laposvas 10x60 mm 13/14 m 0,4 250 2,38 

Csap 15 db 2 420 4 

Lemezke 18/115/116 db 5 100 0,95 

Támasz 110 db 1 20 0,19 

Reduktor tartó 140x370x5 

mm 113 db 1 15 1,14 

Tartó vinkli 380x50x50 mm 114 db 1 30 0,28 

Lábtartó 117 db 2 15 0,14 

Láb 118 db 2 20 0,19 

Ék 8x6x50 mm 24 db 1 15 0,14 

Szíjtárcsa 17 mm 25 db 2 1550 14,76 

Biztosító gyűrű 26 db 2 15 0,14 

Csapágy 620622 27 db 2 620 5,9 

Hüvely 28 db 2 620 5,9 

Agy 29 db 1 420 4 

Tengely 210 db 1 515 4,9 

Zsirzó 211 db 2 25 0,23 

Ékszíj B17x2400 212 db 1 260 2,48 

Rugó tartó 213 db 1 12 0,11 

Ék 8x6x50 mm 34 db 1 15 0,14 

Szíjtárcsa 17 mm 35 db 1 780 7,43 

Csapágy 620622 37 db 2 620 5,9 
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Gépelemek 

Alkatrészek 

száma 

Mérték-

egység Mennyiség Ár (din) Ár (€) 

Agy 38 db 1 420 4 

Tengely 39 db 1 720 6,85 

Tömítőgyűrű 30x62x7 mm 311 db 1 200 1,9 

Eltérítő kerék 18˝ 312 db 1 1030 9,81 

Gumiabroncs 313 db 1 620 5,9 

Késtartó lap 300x5mm 316 db 1 520 4,95 

Kés 317 db 4 500 4,76 

Rugótartó 324 db 1 20 0,19 

Védő 330 db 1 350 3,33 

Ékszíj B17x2000 331 db 1 250 2,38 

Rugó 332 db 1 130 1,23 

Reduktor - db 1 4700 44,76 

Csavarok, csavarnyák - - - 528 5,02 

Összesen       18705 179,04 

      

Munkagép szükséglet - 

Mérték-

egység Mennyiség Ár (din) Ár (€) 

Esztergapad   db 1     

Ívfényes hegesztő   db 1     

CO2 gázhűtéses hegesztő   db 1     

Sarokcsiszoló   db 1     

Festékszóró kompresszor   db 1     

Összesen           

      

Munkaerő szükséglet - 

Mérték-

egység Mennyiség Ár (din) Ár (€) 

Gépészmérnök   órabér 10 h 2000 19,04 

Esztergályos   órabér 20 h 3000 28,57 

Hegesztő   órabér 20 h 3000 28,57 

Festő   órabér 5 h 2400 22,85 

Összesen       10400 99,03 

  



101 

      

Marketing költségek - 

Mérték-

egység - Ár (din) Ár (€) 

Bemutatók szervezése   ár/db   2000 19,04 

Rendezvényeken való 

részvételek   ár/db   1000 9,52 

Elektronikus ismertetők   ár/db   500 4,76 

Nyomtatott ismertetők   ár/db   2000 19,04 

Összesen       5500 52,36 

Marketing-mix összeállítása: 

- Beárazás, fizetési feltételek meghatározása. 

- Értékesítési csatorna kiválasztása, nagyfokú személyes közreműködés az 

eladásban. 

- Marketing kommunikáció, reklámozás megtervezése, marketing költségek 

meghatározása. Bemutatók szervezése („field-show), hogy a potenciális 

vásárlók meggyőződjenek a termék hatékonyságáról. Nyomtatott és 

elektronikus ismertetők készítése. Jótállás, javítás, alkatrész utánpótlás 

lehetőségének biztosítása. 

Összefoglaló 

 A gyümölcstermesztésben komoly gondot jelent a gyomirtó és növényvédő szerek 

túl magas arányú használata. Tudományosan alátámasztott tények igazolják, hogy ezek a 

szerek többek között daganatos, légzőszervi és idegrendszeri megbetegedéseket 

okozhatnak. 

 Mindezek ellenére a vegyszeres gyomirtás mára általánossá vált. A kézi gyomirtás 

anyagilag nem megtérülő eljárás, olyan mechanikai gyomirtó gépeket, ami a fák között tud 

haladni, pedig nem gyártanak. 

 A fasáv gyomtalanításából adódó probléma megoldása egy olyan gép, ami a 

fasávban tud haladni, így vegyszerek nélkül, mechanikus úton lehet vele művelni a talajt. 

 Saját ötletem, a nyesőzőgép mechanikus csuklórendszerű, három ponton 

traktorra kapcsolható kisgép, amely a traktor kardántengelyén keresztül kap meghajtást. 

Reduktoron és ékszíjas erőátviteli elemeken keresztül forgat egy korongot, amelyen négy 

talajmaró kés van. A korong egy lengőkaron helyezkedik el, amely ütköző kerék segítségével 

minden gyümölcsfánál becsukódik, majd a fát kikerülve a forgómozgás és egy segédrugó 

segítségével visszahúzza magát a fasávba.  

 A nyesőzőgép legnagyobb előnye, hogy használatával teljesen kiküszöbölhető a 

fasávok vegyszeres gyomirtása. Nincsenek káros vegyszerek, így sem a környezet, sem a 

termelő, sem pedig a fogyasztók nincsenek kitéve káros kémiai hatásoknak.  

 A talaj átforgatása miatt a rovarok és spórák nem tudnak a fákra átterjedni, így a 

növényvédő szerek használata is jelentősen lecsökken. A vegyszerek minimalizálásával 

védjük a bolygónkat, és nem mellesleg önmagunkat is megóvjuk a káros kémiai hatásoktól.   
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