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Megkezdődött a 2017-es esztendő. Még pár hét és lassan kezd újra éledni téli nyugalmából 

a természet. Jelentkezünk mi is, idei első hírlevelünkkel. Igyekszünk szót ejteni jeles 

napokról és eseményekről, információkról saját házunk tájáról, városiról és országosról 

valamint nemzetközi jelentőségűről egyaránt. Köszönjük megtisztelő együttműködésüket 

és aktív részvételüket az elmúlt évben. Bízunk benne a számos érdekes és színes folyamatos 

programkínálatunk idei esztendőben is megannyi érdeklődőre és aktív résztvevőre talál. 
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Örömmel adjuk közre, teljes a 2017-es év választottjainak listája, mely díszes, nemes társaság az 

idei évben hivatott mindnyájunk figyelmét felhívni, ráirányítani a bennünket körülvevő 

természet megannyi szépségére. Kicsit szakszerűbben: a biológiai sokféleségre. Sajnos a 

természetes és akár csak a természet közeli állapotokat bemutató területek aránya még mindig 

inkább visszaszorulóban, eltűnőben van.  

Fogadjuk hát a következő „választott” csoport tagjait, mint az élet gazdagságát ám egyben 

törékenységét bemutató, valamint annak védelmére, megőrzésére irányuló törekvések jelképeit. 

 

AZ ÉV MADARA - A Tengelic 

 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1979-ben indított "Év madara" 

programjának célja és küldetése olyan fajok vagy madárcsoportok társadalmi szintű bemutatása, 

melyek védelmében a lakosság egészének vagy 

egyes csoportjainak, idén például a gazdálkodóknak 

különösen fontos szerepe van. 

A tengelic (Carduelis carduelis) a madarak 

osztályának verébalakúak (Passeriformes) 

rendjébe és a pintyfélék (Fringillidae) 

családjába tartozó faj. 

Egyik legszínesebb és leggyakoribb 

pintyfélénk. Szinte kizárólag csapatosan látni. A hideg idő beálltával gyakran találkozhatunk 

vele a madáretetőkön. 

A többi pintyféléhez hasonlóan fészkét vékony növényi szálakból építi. 

Nagyrészt állandó, de télen észak-déli irányú kóborlása is megfigyelhető. 

Állományait a lakosság is segítheti: egész éves itatással, téli etetéssel és tavaszi-nyári 

fészekanyag kihelyezéssel. 

A fakivágások elleni küzdelem nagykövet fajának is tekinthetjük. 

 

 

Eszmei értéke: 25000 Ft 

 

http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-carcar 

http://fna.hu/hir/vadonelok2017 

http://greenfo.hu/hirek/2017/01/02/az-ev-madara-2017-ben-a-tengelic 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Madarak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszt%C3%A1ly_%28rendszertan%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A9balak%C3%BAak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rend_%28rendszertan%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pintyf%C3%A9l%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csal%C3%A1d_%28rendszertan%29
http://www.mme.hu/magyarorszagmadarai/madaradatbazis-carcar
http://fna.hu/hir/vadonelok2017
http://greenfo.hu/hirek/2017/01/02/az-ev-madara-2017-ben-a-tengelic
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AZ ÉV FÁJA - A Vadalma 

 

A vadalma (Malus sylvestris) vagy erdei vadalma, népies 

nevén vadóka a rózsafélék családjába tartozó alma 

(Malus) növénynemzetségbe tartozó növényfaj. 

a magyar erdők ritka különlegessége, ritka, kisszámú, 

sokszor csak egyetlen egyedet számláló populációi miatt 

veszélyeztetett fajnak számít. 

Elsősorban nem a faanyaga, hanem az erdő életközösségében betöltött szerepe miatt van hazánk 

erdeiben nagy jelentősége. Kora őszi, zöldessárga színű, apró termésének íze nagyon fanyar, 

húsa kemény - különösen szarvasok, vaddisznók kedvence, de madarak, kisemlősök is szívesen 

fogyasztják. 

http://www.azevfaja.hu/nyitooldal 

http://novenyhatarozo.info/noveny/vadalma.html 

http://greenfo.hu/hirek/2017/01/03/a-vadalma-a-2017-es-ev-faja 

http://fna.hu/hir/vadonelok2017 

 

AZ ÉV GOMBÁJA - A Világító tölcsérgomba 

 

A világító tölcsérgomba (Omphalotus olearius) 

feltűnő színű és mérgező!!! gomba a fatönkök tövén, 

tuskóján, tönkjén vagy körülötte csoportosan 

növekszik. Tölcséres, rókavörös árnyalatú. Esős, 

meleg nyári és kora őszi hónapokban olykor tömeges. 

Sokszor tévesztik össze az ehető sárga 

rókagombával!!!  

 

A világon számos, a lumineszkálás különleges képességével is 

rendelkező gombafaj közül öttel akár hazánkban is 

találkozhatunk. 

Az angolszász legendák úgy vélik, ahol a gombák világítanak az 

erdőben, ott tündérek ünnepelnek éppen. 

 

http://www.gombazo.hu/faj.php?f=vilagito_tolcsergomba 

http://fna.hu/hir/vadonelok2017 

http://gombamania.blogspot.hu/2014/06/vilagito-tolcsergomba.html 

http://mek.oszk.hu/adatbazis/lexikon/phplex/lexikon/d/gombak/54.HTM 

http://eloben.hu/tudomany/2015-12-16/vilagito-gombak-magyarorszagon-is-elnek 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3zsaf%C3%A9l%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Alma_%28n%C3%B6v%C3%A9nynemzets%C3%A9g%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Faj
http://www.azevfaja.hu/nyitooldal
http://novenyhatarozo.info/noveny/vadalma.html
http://greenfo.hu/hirek/2017/01/03/a-vadalma-a-2017-es-ev-faja
http://fna.hu/hir/vadonelok2017
http://www.gombanet.hu/az-ev-gombaja-2017-valasztas-eredmenye
http://www.gombazo.hu/faj.php?f=vilagito_tolcsergomba
http://fna.hu/hir/vadonelok2017
http://gombamania.blogspot.hu/2014/06/vilagito-tolcsergomba.html
http://mek.oszk.hu/adatbazis/lexikon/phplex/lexikon/d/gombak/54.HTM
http://eloben.hu/tudomany/2015-12-16/vilagito-gombak-magyarorszagon-is-elnek
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AZ ÉV HALA- A  Harcsa 

 

 

Az európai harcsa (Silurus glanis), a sugarasúszójú halak (Actinopterygii) osztályába, a 

harcsaalakúak (Siluriformes) rendjébe és a harcsafélék (Siluridae) családjába tartozik. 

Több mint ötezren szavaztak a Magyar Haltani Társaság honlapján októberben 

elindított közönségszavazáson. 

Mióta a vizák eltűntek vizeinkből, legnagyobb halunk a harcsa hatalmas száját és 

hosszú bajszát a gyerekek már a képeskönyvekből 

megismerik. 

Hosszú életű hal, amely egész életében 

növekszik. Másfél évszázada még 

kétmázsás példányokat is fogtak vizeinkből, de ma 

már a 100 kg fölöttiek is ritkaságszámba mennek.  

Ikráit általában júniusban rakja le, többnyire a 

fűzfák bojtos gyökérzetére vagy az árvíz alá került bokrokra. 

A faj mesterséges szaporítási módszere igazi hungarikum, amit napjainkra más 

országok is átvettek. 

 

 

Húsa rendkívül ízletes, zsírban gazdag és szálkamentes. A harcsa az egyik legkedveltebb 

étkezési halunk, amiből a jelenleginél lényegesen nagyobb mennyiség is helyet találhatna a 

háztartásokban és a vendéglátóiparban. 

 

 

 

 

http://www.haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php 

http://greenfo.hu/hirek/2017/01/01/az-ev-hala-2017-ben-a-harcsa 

http://fna.hu/hir/vadonelok2017 

http://www.horgasz.hu/page/200/art/492/akt/492/html/harcsa.html 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sugaras%C3%BAsz%C3%B3j%C3%BA_halak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rend_%28rendszertan%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Harcsaalak%C3%BAak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rend_%28rendszertan%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Harcsaf%C3%A9l%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csal%C3%A1d_%28rendszertan%29
http://www.haltanitarsasag.hu/azevhala_hu.php
http://greenfo.hu/hirek/2017/01/01/az-ev-hala-2017-ben-a-harcsa
http://fna.hu/hir/vadonelok2017
http://www.horgasz.hu/page/200/art/492/akt/492/html/harcsa.html
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AZ ÉV VADVIRÁGA-A Hóvirág 

 

 

 

A hóvirág (Galanthus) az amarilliszfélék talán legismertebb növénynemzetsége. a kikeleti 

hóvirág (Galanthus nivalis). Latin neve hófehér tejvirágot jelent. A nép ajkán él úgyis mint 

árvavirág, fehér tavaszika, gergelynapi virág. 

Hóolvadáskor, az első tavaszi napokon virágzik már 

februártól, ezért is lett a neve kikeleti hóvirág. 

sokáig nem volt védett hazánkban, de a hagyma 

mértéktelen begyűjtése miatt. 2005. óta oltalom alatt áll.   

Találkozhatunk vele az ókori görög mitológiában és a 

keresztény kultúrában is. Gyakran ábrázolják együtt 

Máriával. A legenda szerint a Paradicsomból kiűzött 

emberpárt vigasztalta látványával- így lett belőle a 

remény szimbóluma. 

Gyógyhatású anyagot tartalmaz, alkaloidája a galantinin. 

 

Eszmei értéke: 10.000 Forint 

 

 

 

 

 

http://novenyhatarozo.info/noveny/hovirag.html 

http://www.botanikaland.hu/galanthus-nivalis/kikeleti-hovirag/ 

http://evvadviraga.nhmus.hu/node/61 

http://fna.hu/hir/vadonelok2017 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/novenytan-novenytan/ch06s05.html 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Amarilliszf%C3%A9l%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kikeleti_h%C3%B3vir%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kikeleti_h%C3%B3vir%C3%A1g
http://novenyhatarozo.info/noveny/hovirag.html
http://www.botanikaland.hu/galanthus-nivalis/kikeleti-hovirag/
http://evvadviraga.nhmus.hu/node/61
http://fna.hu/hir/vadonelok2017
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/novenytan-novenytan/ch06s05.html
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AZ ÉV ROVARA-A Nagy szarvasbogár 

 

A nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) Tudományos (latin) nevének első szava „Lucaniában 

élőt” jelent, a második szó (a faji jelző) jelentése 

"szarvas". Magyarországon a hegy- és dombvidékek 

tölgyeseiben mindenütt, de kötött talajú fáslegelőkön, 

parkokban, arborétumokban is előfordul. 

Öreg tölgyek, fűzfák vagy gyümölcsfák törzsén 

gyülekeznek, egy-egy fán akár több száz szarvasbogár 

is összegyűlhet.   

A lárvák fejlődési ideje 4-5 év, a kifejlett hímek viszont csak 4–5 hétig élnek, a párosodás után 

elpusztulnak. A nőstények több nappal, néha néhány héttel is túlélik a hímeket. 

 

A hímek maximum 2 km-re tudnak eljutni kikelésük pontjától, így az ennél távolabb élő 

populációk elszigetelődhetnek. 

 

   

Eszmei értéke: 10000Ft 

 

 

 

 

http://mttmuzeum.blog.hu/2016/12/16/a_2017_ev_rovara_a_nagy_szarvasbogar 

http://www.mme.hu/nagy-szarvasbogar 

http://fna.hu/hir/vadonelok2017 

http://www.termeszettar.hu/anyagok/szarvasbogar/szarvasbogar.htm 

http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/8039 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mttmuzeum.blog.hu/2016/12/16/a_2017_ev_rovara_a_nagy_szarvasbogar
http://www.mme.hu/nagy-szarvasbogar
http://fna.hu/hir/vadonelok2017
http://www.termeszettar.hu/anyagok/szarvasbogar/szarvasbogar.htm
http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/8039
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AZ ÉV KÉTÉLTŰJE-A Mocsári béka 

 

 

 

Az idei év kétéltűjének a mocsári békát választotta az MME Kétéltű- és Hüllővédelmi 

Szakosztálya 

Az egyesület célja, hogy felhívja a figyelmet a faj magyarországi állományának aggasztó 

mértékű megfogyatkozására. Száma azért is csökkent, mert a sikeres szaporodáshoz zavartalan, 

természetes állapotú és megfelelően nedves élőhelyük 

fogyóban van. 

az egyébként barna színű békák hímjei a tavaszi 

nászidőszakban néhány napon keresztül kék 

színben pompáznak. csodálatos élmény a nászruhás 

hímek alkotta kékbéka-tömeg tavaszi megpillantása 

 

A nedves, nem túlzottan magasan fekvő élőhelyeket kedveli (pl. az alföldi Turjánvidék, Szatmár-

Bereg lápjai, a Kis-Balaton, a Tisza és a Dráva ártéri erdőségei). Kifejlett korában a szárazföldön 

él. 

A faj védelméhez a lakosság is hozzájárulhat: az MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya 

vár minden mocsári békával, és egyben kétéltűvel és hüllővel kapcsolatos, lehetőleg fényképes 

észlelést az Országos Kétéltű- és Hüllőtérképezés Program honlapjára, mert a megfigyelések 

segítségével a szakemberek pontosabb képet kaphatnak a magyarországi kétéltűek és hüllők 

természetvédelmi helyzetéről. 

 

 

 

Védett kétéltű. Természetvédelmi értéke: 2000 Ft 

 

 

 

 

http://www.mme.hu/2017-ev-keteltuje-mocsari-bekahttp://mme.hu/keteltuek-es-hullok/mocsari-

bekahttp://herpterkep.mme.hu/keteltu.php?lang=hu&id=30http://www.ng.hu/Termeszet/2017/01/

07/2017-keteltuje-a-mocsari-bekahttp://greenfo.hu/hirek/2017/01/05/egkek-a-2017-es-ev-

keteltuje 

 

 

 

 

http://www.mme.hu/2017-ev-keteltuje-mocsari-beka
http://www.mme.hu/2017-ev-keteltuje-mocsari-beka
http://www.mme.hu/2017-ev-keteltuje-mocsari-beka
http://mme.hu/keteltuek-es-hullok/mocsari-beka
http://mme.hu/keteltuek-es-hullok/mocsari-beka
http://www.ng.hu/Termeszet/2017/01/07/2017-keteltuje-a-mocsari-beka
http://www.ng.hu/Termeszet/2017/01/07/2017-keteltuje-a-mocsari-beka
http://greenfo.hu/hirek/2017/01/05/egkek-a-2017-es-ev-keteltuje
http://greenfo.hu/hirek/2017/01/05/egkek-a-2017-es-ev-keteltuje
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AZ ÉV EMLŐSE-A Mogyorós pele 

 

 

A mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) Ez z aprócska rágcsáló Magyarországon 

viszonylag gyakori. 

 

Az alig 10 cm-nyi, 15-25 g súlyú, vöröses szürkéssárga bundájú mogyorós pele mancsa 

párnázott, hogy az ágakon futva jól meg tudjon kapaszkodni. A téli hibernált állapot akár 5-7 

hónapig is tarthat. A téli álom alatt a testhőmérsékletük 2-5ºC-ra zuhan (a normális 

testhőmérséklet 34-36ºC között van) és szívük 
óránként egyet ver. 

  
 

Körülbelül 4 évig él, de a fiatalok közel 70%-a elpusztul. 

Létszámcsökkenésének fő oka élőhelyeinek 

megszüntetése, 

 Az FM Vadonleső Programja jelölte az év emlősének. 

 

 

 

Védett faj, Természetvédelmi értéke: 50000 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ng.hu/Termeszet/2007/05/Hol_elnek_pelek_Magyarorszagon 

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1757 

http://www.zalaerdo.hu/hu/hirek-kozjolet/333-mogyoros-pele-az-ev-emlose-2017-ben.html 

http://fna.hu/hir/vadonelok2017 

 

 

 

http://www.ng.hu/Termeszet/2007/05/Hol_elnek_pelek_Magyarorszagon
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=vf_1757
http://www.zalaerdo.hu/hu/hirek-kozjolet/333-mogyoros-pele-az-ev-emlose-2017-ben.html
http://fna.hu/hir/vadonelok2017
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- Az Országos Természetvédelmi Hivatal 1975. január 1-jei időponttal 

megalapította Magyarország második nemzeti parkját (az első a Hortobágyi 

Nemzeti Park volt, amelyet 1973-ban alapítottak). A Kiskunsági Nemzeti Park hat különálló 

területe volt hivatva arra, hogy megmentse a kiskunsági táj természetes képét: a szikeseket, a 

homokbuckákat, a mocsármaradványokat, a természetes erdőtársulásokat, valamint ezek 

élővilágát. (Azóta ezeknek a különálló területeknek a száma kilencre nőtt.) A nemzeti park része 

a Kolon-tó, melyet közvetlen 

környékével együtt természetvédelmi 

oltalom alá helyeztek. A tavat – 

amely kiterjedt nádfelületeivel, láp- 

és mocsárrétjeivel valamint 

láperdejével Magyarország egyik 

legjelentősebb édesvízi mocsara – 

az azt megelőző évszázad alatt olyan 

erőteljes emberi beavatkozás sújtotta, 

hogy már a léte is veszélyben forgott. 

-1894. február 1-jén kezdődött a Hanság csatorna vezérárkának kiemelése, külön 

erre a célra szerkesztett három darab kis kotró-géppel. 

 

A terület lecsapolására vonatkozó első feljegyzések Galeriánus római császár idejéből 

származnak. A későbbi időkben is születtek a lecsapolásra vonatkozó intézkedések, azonban a 

tényleges munka csak 200 évvel ezelőtt, az ún. bősárkányi szűkület átvágásával, a kanyargós 

Rábca meder meghosszabbításával 

kezdődött 1795-ben. A kezdeti 

lecsapolás kedvező hatására 

előtérbe került a belvízmentesítés és 

sorra épültek a belvízcsatornák. A 

Rába árvizeitől mentesített 

Hanságban más csatornákkal 

együtt Pomogyig kiépült a Hanság 

csatorna, a mainál lényegesen 

kisebb szelvényméretekkel. A 

Hanság vízszintsüllyesztése után a 

Hanság csatorna Pomogy feletti 

szakaszának megépítésével kezdetét vette a Fertő tó lecsapolása is. A főcsatorna megépítése és a 

belvízcsatornák sűrítése után a mezőgazdaság fokozatosan hódította meg az addig vízjárta 

területeket. A megváltozott közgazdasági viszonyok kényszerűvé tették az addig megépített 

csatornák bővítését, szabályozó műtárgyak és új csatornák építését. 

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_hansagcsatorna_epitesenek_megkezdese__1894 

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_hansagcsatorna_epitesenek_megkezdese__1894


A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos 
 Non-profit Információs Központ fejlesztése Hódmezővásárhelyen 
KEOP-6.2.0/B/09-2010-0018 
 

12 

 

 

 

A magyar kormány 2000. június 16-án elfogadott határozata alapján február 1-e a Tisza 

Élővilágának Emléknapja. Alkalmat, alapot ad különböző fórumokon, intézményekben egyaránt, 

bővebben is foglalkozni hazánkat átszelő leghosszabb folyónkkal, a 

Tiszával és annak élővilágával. 

A teljes ökoszisztémát érintő behatások, 

szennyezések, katasztrófák komoly figyelmeztetés 

mindannyiunk számára! A Tisza menti tájkép, 

természet szépsége, ami különösen a szeszélyes 

folyó környékén élők számára talán szinte 

hétköznapi a maga 1000 arcával, megannyi 

változatosságával, milyen sérülékeny, is valójában.  

A baj idején aggodalmunk is mutatja, nem valami 

élettelen, de élettől nyüzsgő dinamikus rendszerről van 

szó. Ami, valljuk be nélkülünk is tökéletesen 

működik a saját törvényei szerint.  

Ugyanakkor legyen az akár rövid behatás, de az emberi tényező rendkívüli megpróbáltatásokat 

és veszélyeket jelenthet erre a bámulatos gazdagságú rendszerre. 

Bánjunk hát úgy ezzel a természeti kinccsel, amit most szépnek látunk benne, megmaradhasson 

olyan állapotban, hogy, azt majdan a következő generációk is kincsüknek tekintsék. 

 

További információk találhatók: 

 

 

http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/termeszetvedelem/oldal/a-tisza-folyo-mint-elohely 

http://www.tiszavilag.hu/hun/a_tisza 

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_tisza_elovilaganak_emleknapja  

http://sulihalo.hu/ajanlo/aktualis/4922-a-tisza-elovilaganak-emleknapja 

http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35493667 

 

http://www.hnp.hu/hu/szervezeti-egyseg/termeszetvedelem/oldal/a-tisza-folyo-mint-elohely
http://www.tiszavilag.hu/hun/a_tisza
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_tisza_elovilaganak_emleknapja
http://sulihalo.hu/ajanlo/aktualis/4922-a-tisza-elovilaganak-emleknapja
http://szerkeszto.gportal.hu/gindex.php?pg=35493667
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-1971. február 2-án az indiai Ramsar 

városában fogadták el az ún. Ramsari 

egyezményt amelyben a biológiai sokféleség 

megőrzése érdekében a kormányok felelősséget 

vállaltak a vizes élőhelyek védelméért. Az egyezmény 

az évezred végére már a vizes területek általános 

védelmére irányuló világkonvencióvá bővült. 

Magyarország 1979-ben aláírta a dokumentumot, s 

2000-ig 19 területet (köztük a Fertő-tavat, a 

Balatont, a kiskunsági szikes tavakat, a Hortobágy 

egyes részeit) jelölt meg a nemzetközi jelentőségű, ún. 

ramsari területek közé. Az egyezményt aláíró országok száma mára száz fölé emelkedett, s a 

hatálya alá tartozó vizes terület pedig közel 80 millió négyzetkilométer. Az egyezmény 

elfogadásának évfordulóján tartjuk A VIZES ÉLŐHELYEK NAPJÁT. 

http://www.ramsar.hu/teruletek/teruletek.htm 

http://www.termeszetvedelem.hu/ramsari-egyezmeny 

 

 

http://www.ramsar.hu/teruletek/teruletek.htm
http://www.termeszetvedelem.hu/ramsari-egyezmeny
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Honnan ered ez a népszokás? Többféle 

lehetséges eredete közül ismerkedjünk meg kettővel. 

Az első és legelterjedtebb magyarázat szerint a téltemetés, 

a télűzés volt a célja. Az emberek ilyenkor ijesztő 

ruhákba bújnak, mert azt várják, hogy a tél megijed tőlük, 

és elszalad. Az ünneplés végén a tél halálát szimbolizáló 

szalmabábu égetése történik. Az ünnepség fénypontja volt 

a főtéri viaskodás a férfiak között, ami régen a férfivá avatást jelentette.Farsang idején a mohácsi 

busók fűzfából faragott, rikító színűre festett, félelmetes álarcaikban, kereplőket forgatva, 

kolompokat rázva hagyományosan vidám forgataggá varázsolják a várost. A téltemető, 

tavaszköszöntő nagy ünnep húshagyó kedden látványos, jókedvű farsangtemetéssel ér véget. Ám 

ekkor is örök kérdés marad, hogy valóban elűzték-e a hideget? Honnan ered ez a népszokás? 

Többféle lehetséges eredete közül ismerkedjünk meg kettővel. 

 

 

 

http://www.mngsz.com/hirek/a-farsang-tortenete 

http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-108.html 

 

 

 

 

 

http://www.mngsz.com/hirek/a-farsang-tortenete
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-108.html
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1954. március 1-jén az Egyesült Államok hidrogénbomba-kísérletet hajtott végre a Bikini-

szigeten. A Csendes-óceánon tevékenykedő Fukuru Maru japán halászhajó legénységét 

radioaktív sugárfertőzés érte. Az 1954-ben történt tragikus események emlékére 1964 óta 

Japánban nemzeti békenapot tartanak március 1-jén. 

Valamint a Nukleáris fegyverek elleni harc nemzetközi világnapja, A polgári nemzetbiztonsági 

szolgálatok napja, Polgári védelem világnapja is. A Haditechnikai kutatók és fejlesztők napját a 

Magyar Királyi Haditechnikai Intézet megalakulásának tiszteletére tartják.  

 

 

 

 

 

 

 

hthttp://www.ng.hu/Civilizacio/2010/04/Pezseg_az_elet_a_legnagyobb_hidrogenbomba_kratere

bentp://lemon.hu/2015/09/14/a-latszat-csal-ilyen-egy-mergezett-foldi-

paradicsom/http://nembulvar.hu/site/index.php/memoria-48/visszanez/4987-hidrogenbomba-a-

bikini-szigeteken 

 

http://lemon.hu/2015/09/14/a-latszat-csal-ilyen-egy-mergezett-foldi-paradicsom/
http://lemon.hu/2015/09/14/a-latszat-csal-ilyen-egy-mergezett-foldi-paradicsom/
http://lemon.hu/2015/09/14/a-latszat-csal-ilyen-egy-mergezett-foldi-paradicsom/
http://lemon.hu/2015/09/14/a-latszat-csal-ilyen-egy-mergezett-foldi-paradicsom/
http://nembulvar.hu/site/index.php/memoria-48/visszanez/4987-hidrogenbomba-a-bikini-szigeteken
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Március 6-án tartják az energiatakarékossági világnapot, amelyet Magyarországon 2000 

óta rendeznek meg, hogy a környezettudatosságra, fenntarthatóságra hívják fel a figyelmet. 

 

A Világon az egyik legnagyobb gond, mely sürgős megoldásra vár, az energiaforrások 

kimerülése és az energia árak kíméletlen emelkedése. Ezért fontos feladat, hogy újabb 

lehetőséget találjunk az energia gazdaságos és környezetkímélő felhasználására. 

A március 6-án, az Energiatakarékossági világnap programja nemcsak arra hívja fel 

figyelmünket, hogy törődjünk önmagunkkal, hanem a környezettudatosságra, a fenntarthatóságra 

is. Egyre fontosabb témává válik az energiatakarékosság, és a megújuló energiaforrások, 

de hogyan lehetne rávenni az embereket, hogy valóban odafigyeljenek a környezettudatos 

életmódra? Március folyamán világszerte rengeteg energiatakarékosságra bíztató programot 

szerveznek, a gyermek rajzversenyektől kezdve a Föld elsötétítéséig. 

 

  

  

 

 

 

 

http://www.alternativenergia.hu/nemzetkozi-energiatakarekossagi-vilagnap-marcius-6/29099 

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/nemzetkozi_energiatakarekossagi_vilagnap 

http://www.alternativenergia.hu/nemzetkozi-energiatakarekossagi-vilagnap-marcius-6/29099
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/nemzetkozi_energiatakarekossagi_vilagnap
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Minden évben március 23-án ünnepli a Meteorológiai Világszervezet (World Meteorological 

Organization, röviden WMO) és a meteorológusok közössége a Meteorológiai Világnapot. 

 

1950. március 22-én alakult meg Genfben a Meteorológiai Világszervezet (WMO). Az új 

közösség a Nemzetközi Meteorológiai Szervezet (IMO) utódaként látta meg a napvilágot, mely 

már 1873 óta működött. A korábbi szervezet (IMO) inkább csak a tudósok társaságaként 

működött, nem az országok meteorológiai szervezeteit fogta össze. A megalakulást követően 

már másnap életbe is lépett a szervezet alapokmánya, ennek emlékére határozták el 1960-ban a 

meteorológiai világnap megünneplését, melyet azóta minden évben március 23-án tartanak. 

A WMO mára már nemzetközi szervezetté nőtte ki magát, melyben az egyes országok 

kormányszinten képviseltetik magukat. Tevékenységi körébe elsősorban a meteorológiai 

szolgálat világméretű kiépítése, a tagországok közötti gyors – időjárással, valamint éghajlati, 

hidrológiai és környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos - információ-cseréjének megszervezése 

tartozik. A szervezet elsődleges célja a meteorológiával foglakozó szakemberek összefogása, 

valamint a különálló kisebb meteorológiai szervezetek közötti nemzetközi 

együttműködést kiépítése. A szervezet az időjárás, az éghajlat, a hidrológia, a vízkészlet-

gazdálkodás, és a környezetvédelem kérdéseivel foglalkozik. 

A WMO célkitűzései közé - többek közt - az alábbi feladatok tartoznak: 

Elősegíti a világméretű megfigyelési hálózatok kiépítését, támogatja a gyors meteorológiai és 

kapcsolódó információk cseréjét a tagországok között. Kutatásra ösztönzi, képzi a meteorológus 

szakembereket, segíti az országos szervezetek közötti koordinációt nemzetközi szinten. A 

WMO-nak jelenleg 191 tagja van szerte az egész világon. 

http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/meteorologiai_vilagnap 

http://www.wmo.int/worldmetday/home 

http://www.hotelhalaszcsarda.hu/wp-content/uploads/2012/02/Meteorol%C3%B3giai-Vil%C3%A1gnap_Gyula_2012.03.22.jpg
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/meteorologiai_vilagnap
http://www.hotelhalaszcsarda.hu/wp-content/uploads/2012/02/Meteorol%C3%B3giai-Vil%C3%A1gnap_Gyula_2012.03.22.jpg
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Emlékeztető a fotópályázatunkról! 

Továbbra is várjuk a lelkes jelentkezők munkáit! 
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Tél kergető 
 

Ó, menj el, zord tél,  

vissza ne nézz, 

helyedbe lépjen a tiszta kék ég. 

 

Hozz meleget, zöldet, 

új életet, reményt, 

helyedbe lépjen a sűrű, zöld rét. 

 

Cseréld le a fáknak kopasz testét, 

készítsd inkább mindnek nyári 

göncét,   

helyedbe lépjen a tündöklő erdőség. 

 

Az erdő titkok mélységes tárháza 

megannyi mesével, 

melyek ha figyelünk, felfedik valójuk. 

 

Minden fa más és más természet, 

együtt alkotván a sokszínű vidéket. 

 

Hamarost közeleg a tavasz születése, 

fényt hozva ezzel az örök sötétségbe. 

/Pászk Norbert/ 

 

Az elkövetkezendő időszakra tartalmas időtöltést, és kellemes napokat kívánunk!  

          A KIK Csapata 


