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Zöldlevél 
 

 

A Környezeti Információs Központ hírlevele 2017. 4.szám 

Kedves „Zöldvásárhelyi”! 

A Környezeti Információs Központ köszönti minden kedves 

olvasóját.  
A méltán szeszélyesnek mondott áprilist szorosan követve, 

elérkeztünk május havunkhoz. Annak aranyat érő csapadékából 
pedig a legfrissebb meteorológiai jelentések szerint lassan 

mindenkinek kétmarékkal jut. 
Levelünk terjedelme is jelzi, eseményekben, jeles napokban igen 

gazdag hónapba léptünk. 
Kívánunk kellemes perceket hírlevelünkhöz, esőnapokon vagy épp 

derülteken egyaránt. (A jelenlegi technológiának hála zöldlevelünk 
immár a szabadban is bátran mazsolázható :-)) 

 

Már a XV. században is május első 

napján a házakat zöld lombokkal 

díszítették fel. A májusi zöld ágat, 

a májusfát a székelyek 

jakabfának, jakabágnak, 

hajnalfának is hívták, másutt 

májfának nevezik. A májusfa a 

tavasz, a természet 

újjászületésének a szimbóluma, 

de jelentette a lányok 

elismerését, a nagylányokhoz való 

tartozást. A májusfaállítás hazánk 

egész területén ismert. A 

májusfát elsősorban a legények 

állították a lányoknak május 

elsejére virradóra. Régen a fát főként lopták a legények, s ezért a hatóságok igen 

sokszor tiltották a szokást. A májusfával adta tudtára a legény a falunak, hogy 

melyik lánynak udvarol. 

http://harmaskonyvfogado.5mp.eu/web.php?a=harmaskonyvfogado&o=tJKKbimjD2 

http://www.eumet.hu/tag/nepi-idojoslas/ 
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Május 1- A munka 

ünnepe 

Május elseje a dolgozó embereket 

alapvetően megillető szociális jogok és 

vívmányok sikeres kiharcolásának 

nemzetközi ünnepnapja.  

Ahogyan sokan emlegetik, a munka 

ünnepe  

Hasonló tartalommal, katolikus ünnep is 

Munkás Szent József, a munkások 

védőszentje tiszteletére. Az ünnepet XII. Pius pápa 1955. május 1-jén rendelte el 

Jézus ács nevelőatyjára emlékezve. 

Százhuszonöt éve, 1890-ben ünnepelték először május 1-jét, amely egy évszázadon 

át volt a munkások nemzetközi ünnepe, az 1990-es évektől pedig a munkavállalók 

szolidaritási napja. 

 Az utópista szocialista brit gyáros, Robert Owen 1817-ben javasolta a munkások 

addig 10-14 órás munkaidejének nyolc órára csökkentését. 1889. július 14-én 

Párizsban megalakult a II. Internacionálé (1889–1916 között működött, a munkásság 

szervezeteinek nemzetközi egyesülése volt), melyen úgy határoztak, hogy a három évvel 

korábbi chicagói tüntetés kezdetének negyedik évfordulóján, 1890. május 1-jén a 

szakszervezetek és egyéb munkásszerveződések együtt vonuljanak fel A tüntetések az 

Egyesült Államokban olyan jól sikerültek, hogy a II. kongresszuson, 1891-ben május 

elsejét hivatalosan is a „munkásosztály nemzetközi összefogásának harcos 

ünnepévé” nyilvánították. Magyarországon május elsejéről először szintén 1890-

ben emlékeztek meg. 

20. század folyamán lassan nemzeti ünneppé nőtte ki magát. Hivatalos állami 

ünnep, munkaszüneti nap lett,  

A múlt század kilencvenes éveitől, a kommunista rendszerek bukása után május 

elseje a munkavállalók szolidaritási napja lett, 2014-ben ezen a napon több 

európai országban a megszorítások és a munkanélküliség ellen tüntettek,  

Az ugyanerre a napra eső ősi európai pogány ünnepek, mint például a beltane, vagy a 

hagyományok, mint a májusfa állítása, más eredetűek és tartalmúak. 

Május 1 a természet megújulásának ünnepe. Az ír Beltane, amely az esztendő 

„napos" felének eljövetelét jelentette, és ekkor hajtották ki az állatokat a nyári 

legelőkre. 

A népi hagyományok szerint, ha ilyenkor esik, jó termés várható. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_1. 

http://mult-kor.hu/mit-unneplunk-majus-1-jen-20150501 

http://tortenelemcikkek.hu/node/309 
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Május 5- Magyar Sport Napja 

 

1875. május 6-án rendezte a Magyar Athletikai Club a kontinens első 

szabadtéri sportversenyét Budapesten. 
 

 Ennek emlékére a kormány 2000-ben hozott határozata alapján 
ezen a napon ünnepeljük a Magyar Sport Napját. 

 
 

 

  
 

 
https://mno.hu/sport/a-magyar-sport-napja-majus-6-859506 
http://sulihalo.hu/ajanlo/74-aktus/5106-a-magyar-sport-napja-majus-6 

http://bfmk.hu/magyar-sport-napja-2017-05-07/ 
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Május 7- A Magyar Állami Földtani Intézet 
megnyitása (1900) 

 

 

 

A Földtani Intézet  

 

 

 

A Magyar Állami Földtani Intézet Múzeumát 1868-ban alapították, egy évvel 

korábban, mint magát az intézetet. 

Lechner Ödön tervei alapján, Hauszmann Sándor kivitelezésében és Semsey Andor hathatós 

anyagi támogatásával 1898-1899-ben felépült az Intézet "magyaros", szecessziós stílusú 

palotája, amelynek ünnepélyes átadására 1900. május 7-én került sor, benne 1470 

négyzetméter területen a teljes második emeletet elfoglaló, kiállításnak berendezett 

múzeummal. 

Az új épületet május 29-én meglátogatta az alapítólevelet egykor aláíró uralkodó, I. Ferenc 

József császár és király is. 

A kiállítás számos gyűjteményt foglalt magába, így például a magyar és külföldi kőzet- 

és őslénytani, az agrogeológiai, a bányageológiai gyűjteményeket. 1939 végén, a 

háborús veszélyek miatt a kiállítást lebontották, a gyűjtemények darabjait ládákba 

csomagolták. 

 

 A háború után bizonyos szelekciót, „profiltisztítást” végeztek és az anyag egyes részeit más 

intézményeknek: a Budapesti Műszaki Egyetemnek, a Magyar Nemzeti Múzeumnak és a 

Természettudományi Múzeumnak adták át. Így a megmaradt rész áttekinthetőbben, 

célszerűbben elhelyezett formában látható. Az épületben egy Lechner emlékszobát is 

berendeztek. 

 

http://www.mfgi.hu/hu/node/115 

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

ek_megnyitasa_budapesten__1900 
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Május 8- A Nemzetközi Vöröskereszt 

Napja 
 

 
 

 
 

A Nemzetközi Vöröskereszt (angolul International Committee of the Red 
Cross, rövidítése ICRC) a pártatlanság, semlegesség, függetlenség, 

emberiesség, egyetemesség és önkéntesség, egység elvei alapján működő 
nemzetközi segélyszervezet. 

A 19. század végi megalakulása óta megszakítás nélkül háborúban és 

békében egyaránt tevékenykedik. Ennek köszönhetőek azok a nemzetközi 
egyezmények, amelyek szabályozták - az egyezményhez csatlakozó 

országok részére kötelezően előírt - az ellenség sebesültjeivel, elfogott 
katonáival, a legyőzött ország katonáival, és polgári személyeivel való 

bánásmódot. Feladatai közé tartozik a békeidőben bekövetkező, nagy 
tömegeket érintő természeti katasztrófák: földrengés, árvíz, tűzvész 

áldozatainak szervezett egészségügyi és anyagi támogatása. 

1859. Solferino. A háború áldozatainak megkülönböztetés nélküli, 

intézményes nemzetközi védelme a XIX. század második felében vált 
megvalósítható és mozgósító programmá. A történelmileg szükségszerű 

lépést az 1859-ben lezajlott Solferinói csata ösztönözte. Az ütközet, 
amely az osztrák és az egyesített francia-szárd haderők között zajlott, óriási 

áldozatokat követelt. 

Henry Dunant svájci üzletember a csatatéren látva a negyvenezer halottat 

és sebesültet, megrendülten kereste a segítségnyújtás lehetőségét. A 
szomszédos falu lakosaiból önkéntes segélycsapatokat szervezett, amelyek 

nemzetiségre való tekintet nélkül vettek részt az ápolásban, 
segítségnyújtásban. E megrendítő élmény késztette Henry Dunant-t arra, 

hogy javaslatot fogalmazzon meg a háborúk áldozatainak védelmére és 
kezdeményezze egy segélyszervezet létrehozását. 

1864. augusztus 22-én, a második genfi tanácskozáson 

megalapították a Vöröskeresztet és elfogadták az első genfi konvenciót, 

amelyet Dunant fogalmazott meg. 
 

A vöröskeresztes mozgalom a 19. század. fordulójára világszerte 
elterjedt,Magyarország 1881-ben csatlakozott. 

 
http://voroskereszt.hu/ 
https://www.icrc.org/ 

http://www.ecatholic2000.com/cts/untitled-399.shtml 
http://voroskerszt.5mp.eu/web.php?a=voroskerszt&o=7NFxX4Qaf9 
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Május 8- A Fagyi napja 
 

 

 
 
 

 
 

 
A Fagyi Napja kezdeményezést idén ötödik alkalommal tartják meg az itthoni 
fagylaltozók és cukrászdák. 

 Május 8-ra azért esett a választás, mert a V-alakú tölcsérbe, egymásra 
rakott két gombóc fagyi ezt a dátumot dobta ki: V. hó (azaz május) 8-a.  

 
A csatlakozott vendéglátós helyek a Fagyi Napon ezerféle fagyit kínáltak 50%-os 
kedvezménnyel. 

 A Fagylalt Napja azért is szuper kezdeményezés, mert így bátran 
kipróbálhatunk új ízeket, helyeket és alapvetően egy óriási heppening a 

fagyiőrülteknek 

 

 

http://kulturaonline.hu/fagylalt_napja_2017_a_fagyi_nap_alatt_felaron_van 

fagyi_helyszinek_itt_6708 
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Május  9. – EURÓPA NAP – AZ EURÓPAI UNIÓ 

ÜNNEPE 
 

Májusban ünnepeljük Magyarország EU-csatlakozásának 13. 
évfordulóját, valamint az Európai Unió születésnapját. Robert 

Schuman francia külügyminiszter 1950. május 9-én Párizsban olyan új 
politikai és gazdasági együttműködést vázolt fel Európa számára, 

amely lehetetlenné teszi a háborút a kontinens országai között. A 
Schuman-nyilatkozatot tekintjük az EU megszületéséhez vezető 

egyik első lépésnek, így május 9-ét Európa-napként ünnepeljük. 

 Az Európa-napról mind a 28 tagállamban megemlékeznek különféle 
programokkal  az uniós intézmények megnyitják kapuikat a nagyközönség 

előtt. Az eseményre Brüsszelben május 6-án, Luxembourgban május 13-án 

és 14-én, Strasbourgban május 14-én kerül sor. 

 

 

Konrád György: Magyarnak lenni Európában (1989) 
 

(részlet) 
 

 
 

„Magyarnak lenni Európában annyit jelent, hogy nem vagyunk 
egyedül. Száz más nemzetbeli európai között van egy-két magyar. 

Társaságban nem hagyatkozhatunk a magánbeszédre, beszélni kell a 
többiekkel, nyelveket muszáj tanulni és olyasmit kell mondani nekik, aminek 

átélhető értelme van. 

[...]  

Európainak lenni Magyarországon annyit jelent, hogy 

megtanuljuk a bibliai demokráciát, hogy valóban egyenrangúak 
vagyunk a többi emberrel minden élethelyzetben, munkahelyen, 

asztalnál, ágyban egyaránt. Európa számra és munkára nézve erősebb 
nyugati fele kialakította a liberális demokrácia politikai erkölcsét. Európai az 

az ország, ahol az egyén szabadsága sérthetetlen, ahol az emberi 
személy méltósága az értékelés alfája és ómegája, ahol különös 

tulajdonságaiért, semmilyen közösséget nem üldöznek.” 

 
http://europapont.blog.hu/tags/Eur%C3%B3pa-nap 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_hu 
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Május 10- Madarak és Fák napja 

"...évente egy nap szenteltessék 

a madarak és fák védelmében."  

(Hermann Ottó)  

A Madarak és Fák Napjának célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a 

társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét 
kialakítsa, elmélyítse.  

Időpontja a hatályos természetvédelmi törvény szerint minden év május 10-e.    

  A hagyomány immáron több mint százéves. 

Megszervezésének közvetlen előzménye a hasznos madarak védelme érdekében 1902-ben 

kötött párizsi egyezmény, mely után Chernel István ornitológus még ebben az évben 

megszervezte az első madarak és fák napját Kőszegen . Az ünnep hivatalossá 

Herman Ottó közreműködésével vált 1906-ban 

Az esemény iskolai keretek közé az Apponyi Albert vallási- és közoktatásügyi miniszter által 

26.120/1906 számon kiadott rendelet által került, melynek értelmében az elemi 

népiskolákban minden év májusában vagy júniusában kellett “természetvédő” és 

“erkölcsnemesítő” szellemben méltatni a Madarak és Fák Napját. 

A több mint 100 éves jeles nap a Föld napja testvérünnepe, egy 

újabb alkalom a cselekvésre, természeti környezetünk 

megismerésére, védelmére.  

 

Az év madara a tengelic, az év fája pedig  
Nem véletlen, hogy a madarak mellett a fák is egyre nagyobb 

hangsúlyt kapnak 

ezen a jeles napon. A 

fák lassítják 

az éghajlatváltozást, és számos 

„szolgáltatással" védik a biológiai 

sokféleséget, egészségünket, jóllétünket. 

Az árnyékot adó és levegőt párásító fák 

jelentősen enyhítik a forró nyarakat, a 

városokban az ún. hősziget- hatást. 
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A fotoszintézis során a fák oxigént termelnek, és a termelődő oxigénnél 30%-kal több 

légkört melegítő szén-dioxidot kötnek meg. Egy 50 éves lombos fa 50 kg oxigénnel 

dúsítja a légkört és közel 70 kg szén-dioxidot dolgoz fel egy vegetációs 

időszakban, valamint 400 kg egyéb szennyeződést szűr ki a levegőből (por, 

nitrogén-dioxidok, kén-dioxid...), és évente kb. 4 ezer liter vízpárát juttat a 

levegőbe. A természetnek ez a párásító „ökológiai szolgáltatása" nem pótolható a ma oly 

divatos párakapukkal és vízmedencékkel. 

A természetben, erdőn-mezőn, városi parkban néhány órát töltve testünk újjáéled, 

elillan fizikai, idegi, lelki fáradságunk, szellemileg és fizikailag is felfrissülünk, 

megújulunk. 

 

A nagyvárosokban élők ezért ösztönösen igyekeznek kiszabadulni a házak közötti zajból. 

Hiszen egymás szavát sem értik a 2-3 sávos utak mellett.  

Az úttól 100 méterrel eltávolodva, a fák, cserjék, fűfélék zajvédő fala mögött már 

nyugodtan leülhetünk beszélgetni, olvasni, lazítani. A fák lombjának susogása és a 

madarak éneke, tücskök cirpelése elfedi a maradék zajt is. Otthon vagyunk, az 

anyatermészet ölében. A kanyargós utakon lelassul a mozgásunk, a szívverésünk, 

nyugodtabban tudunk elmélkedni a magunk és a világ dolgairól. A miénknél tudatosabban 

élő országokban ezért hívják zöldfelület helyett rekreációs területnek a parkokat. 

FATESTVÉR ÉS TESTVÉREI 

Fatestvér program a 45. Föld napján indította útjára a „zöld" ombudsman, 

fölelevenítve a gyermekek születését faültetéssel megörökítő magyar hagyományt 

(„születésfa", „sorsfa"). A program jelmondata, hogy minden magyar kisgyermek 

születésekor ültessünk egy őshonos fát. Ily módon évente 90 ezer facsemetével 

lehetne gazdagítani a zöldterületeket az országban. 

 

FÖLDET A FÁKNAK 

Ezeket a nagyszerű kezdeményezéseket felfűzve folytatódik a Föld Napja 

Alapítvány Fákat a Földnek kezdeményezése – ültessünk 10 millió fát 

Magyarországon 2020-ig, és óvjuk a meglévőket, mert zöldfelületet a 

legnehezebb építeni ! 

 

http://fna.hu/hir/madarakesfak 

http://www.mme.hu/ 

http://www.fatestver.hu/ 

http://erdeiprogramok.hu/esemenyek/madarak-es-fak-napja/2017-05-10/ 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Madarak_%C3%A9s_f%C3%A1k_napja 

http://verpeletamk.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1190739 
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Május 10- Vándormadarak világnapja 

 

 

 

 
 

A 2017-es év témája :  Their future is our future   
- A Healty planet for migratory birds and poeople 

"Sustainable Development for Wildlife and People" 
 

 
 

 

Az ENSZ Környezetvédelmi Programja 
(UNEP) által először 2006-ban meghirdetett 

vándormadarak világnapjának elsődleges 
célja, felhívni a figyelmet a vándormadarak 

védelmének fontosságára.  
A környezetszennyezés kísérte klímaváltozás 

megváltoztatja a vándormadarak élőhelyeit, 
befolyásolja a vándorlás ritmusát, útvonalát, élesebbé teszi az 

élelemért folytatott versenyt. 
 

 
Az idei programokkal ráirányítani a figyelmet arra, hogy mind a 

vándormadarak mind mi egy bolygón osztozunk, egyazon források 
állnak rendelkezésre. 

 

 
 

 
 

 
 

 
http://www.menszt.hu/informaciok/emleknapok 

http://old.mtva.hu/hu/sajto-es-fotoarchivum/majus-14-15-a-vandormadarak-

vilagnapja 

http://cultura.hu/kultura-plusz/a-vandormadarak-vilagnapja/ 

http://www.worldmigratorybirdday.org/ 

http://www.unep.org/ecalendar/calendar/month 
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Május 13- FAIR TRADE - MÉLTÁNYOS 

KERESKEDELEM VILÁGNAPJA 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

A Méltányos kereskedelem angolul (Fair trade) egy nemzetközi összefogás az 
elmaradott- kizsákmányolt országok termékeinek méltányos 

értékesítésére a globális kereskedelem okozta szegénység enyhítésére. 
Gondolata a legutóbbi negyven év során alakult ki a nyugati világban, válaszul a 
felismerésre, miszerint a kereskedelemből és annak fejlődéséből származó 

hasznon nem minden ország, és azok lakosságának minden rétege osztozik 
méltányosan. 

 
Az első méltányos kereskedelem elvén forgalmazó bolt 1958-ban nyílt meg 
az USA-ban. 

alapelvei 

 Növeli a termelők jövedelmét és életszínvonalát azáltal, hogy javítja a 

piacra jutás esélyeit, megerősíti a termelők szervezeteit, jobb árat fizet az árukért, 

és hosszú távú kereskedelmi kapcsolatra törekszik a termelőkkel. 

 A hátrányos helyzetű termelők, különösen a nők és az őslakosok fejlődési 

esélyeit növeli, valamint védelmet nyújt a gyermekek kizsákmányolása 

ellen. 

 Növeli a fogyasztók tudatosságát a nemzetközi kereskedelem kistermelőket sújtó 

káros következményeiről annak érdekében, hogy vásárlóerejüket jó célok 

érdekében használhassák. 

 Megteremti a kereskedelmi partnerség jó példáját a párbeszéd, az 

átláthatóság és az emberi méltóság tiszteletben tartásának 

hangsúlyozásával. 

 Kampányol a hagyományos nemzetközi kereskedelem szabályainak és 

gyakorlatának megváltoztatása érdekében. 

 Védelmezi az emberi jogokat a társadalmi igazságosság, a környezetbarát 
tevékenységek, a gazdasági biztonság előmozdításával. 

 

A banántermesztés ma is sok kézi erőt, munkást igényel, és azok 
családjaikkal együtt az ültetvények barakkjaiban élnek, a rendszeres 

vegyszerezés nemcsak a munkásokat, hanem otthonaikat, 
veteményeseiket, ivóvizüket is szennyezi. 
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A kávé is ikonikus terméke ennek a világnak, hisz több mint százszor 

cserél gazdát, amíg a termelőtől a fogyasztó asztalára jut. Eközben 
mindenki ráteszi a maga hasznát, és úgy alakul ki a borsos ár, hogy a 

termelő bevétele egyetlen fillérrel sem növekszik.Aki megiszik egy 
capuccino-t egy kávézóban 300 forintért, abból jó esetben is csak 9 

forintot látott a termelő. 

A nemzetközi kereskedelem cseppet sem méltányos: a szegény országok 

termelőinek kizsákmányolásával és hatalmas környezetterheléssel jár. 

A fair trade termékek Magyarországon bioboltokban, gourmet 

élelmiszerüzletekben és fair trade kávézóban kaphatók, azonban 
egyre több helyen már a szupermarketek polcain is lehet látni a fair trade 

kék-zöld logójú terméket, aminek megvásárlásával nem egy távoli 

részvényest gazdagítunk, hanem magát a termelőt. 

 

 

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/mi-meltanyos-kereskedelem-fair-trade 

http://www.erdekesvilag.hu/meltanyos-kereskedelem-a-szegeny-orszagok-

termeloinek-tamogatasa/ 

http://hu.alternativgazdasag.wikia.com/wiki/M%C3%A9lt%C3%A1nyos_keresk

edelem 

http://fna.hu/hir/meltanyos 
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Május 12-14- Fagyosszentek 
 

 
 
Honnan jött ez a népi bölcsesség, miszerint Pongrác, Szervác és Bonifác fagyokat 

okoz? Pongrác (május 12.), Szervác (május 13.) és Bonifác (május 14.), vagyis a 

fagyosszentek a kertek rémei, hiszen olyan hírben állnak, hogy a lassan és fokozatosan 

melegedő, csaknem nyári idő után újra visszahozzák pár napra a hajnali fagyokat, ami 

egyetlen tavaszi növénynek sem kedvez. 

Már a régiek is megfigyelték, hogy ez a három "jómadár" könnyen visszacsalogathatja 

kertjeink rémét, a hajnali fagyot, és kárt okozhat veteményeseinkben, sőt még a szőlő-

gyümölcs ültetvényekben is. Ráadásul a meteorológusok kutatásai alapján tényleg 

bebizonyosodott, hogy a fagyosszentekre vonatkozó néphit nem légből kapott 
állítás. 

Alapja az, hogy május elején nagy a valószínűsége a sarkvidéki hideg légtömegek 

betörésének a Kárpát-medencébe, az ezzel járó derült időnek és az erős éjszakai 

lehűlésnek. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy minden évben fagy lenne ezeken a 

napokon, csak azt, hogy a múlt tapasztalatai alapján többször fordul elő ilyenkor erős 

lehűlés, mint ez időszak előtt és után. Természetesen az is előfordulhat, hogy éppen ezek a 

hónap legmelegebb napjai, vagy előtte, illetve utána köszöntenek be fagyok, erős lehűlések. 

Éppen ezért nem szabad pontosan a nevezetes napokhoz ragaszkodni, már csak azért sem, 

mert ez a hiedelem is nagyon régi keletű, valószínűleg még a naptárreform előtt 

keletkezett. 

A fagyosszentekhez kötődő hiedelem helytállóbb, ha figyelembe vesszük az 1582-es 

naptárreformot. Ekkor tértek át ugyanis a ma is érvényes Gergely-naptárra. Akkor a korábbi 

- még a Julius Caesartól származó - naptár pontatlansága miatt felgyülemlett 10 nap hibát 

azzal küszöbölték ki, hogy 1582. október 4-e után másnap október 15-ét írtak. Ettől kezdve 

tehát 10 nappal eltolódtak a dátumok a régi naptárhoz képest. A fagyosszentek időjárási 

szabálya viszont - Pongráchoz, Szerváchoz, Bonifáchoz kötődve - május 12-14. maradt 

ezután is. 

 A hagyomány szerint a Krisztus utáni 3-4. században élt három szentéletű férfi a 

keresztény hitéért halt mártírhalált, míg más források szerint a három szent azért 

fagyott halálra, mert ruháikat a szegényeknek adták. Egyes kutatók a 

fagyosszenteket magyar szenteknek nevezik.  

Tény, hogy a magyar néphit számos legendát ismer a három férfiról: ezek szerint Pongrác 

kánikulában, a subájában megfagyott, Szervác a Tisza közepén víz nélkül megfulladt, 

Bonifácot pedig agyoncsípték a szúnyogok. Mivel ezért ők haragszanak ránk, bosszút 
esküdtek ellenünk, és évről évre visszajárnak, hogy tönkretegyék a termést. 
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Fagyot ráznak, letarolják a veteményt, megdermesztik a földet, sok fájdalmat 

okozva ezzel az embereknek. Egyes vidékeken viszont úgy vélik, hogy e 

rosszindulatú szentek jóságosak is tudnak lenni, ugyanis ha kisüt a nap, bő termést 

hoznak a szőlősgazdáknak.  

 

Sok bort hoz ám a három ác, (Pongrác, Szervác, Bonifác), ha felhőt egyiken 

se látsz! - vallja a népi jövendölés. 

   Szervác, Pongrác, Bonifác, megharagszik, fagyot ráz! 

   Pongrác, Szervác, Bonifác, Zsófia is lehet gyász! - ami arra utal, hogy Zsófia napja 

is hozhat fagyot, ezért egyes vidékeken a Zsófiákat is a rosszemlékű fagyosszentek 

közé sorolják. 

Annak, hogy a nép miért figyelt fel erre a szabályszerűségre, és miért nem méltat 

figyelemre más hasonló időjárási érdekességeket, a magyarázata igen egyszerű. A 

májusi fagy igen gyakran egy esztendő termését tehette tönkre, akár 

országos csapás is lehetett, így érthető, hogy a földműveléssel foglalkozók külön 

figyelemmel fordultak a jelenség felé. 

 

A kalendáriumok bölcsei ezért az alábbi tanácsot adták a gazdáknak: "Szervác, 

Pongrác, Bonifác, mind a fagyos szentök, hogy a szőlő el ne fagyjon, 

füstöljenek kendtök!" 

 

Ám nemcsak Pongrác, Szervác és Bonifác május fagyosszentjei. Ugyanis van 

még egy: Orbán (május 25.), akinek a nevéhez szintén sok-sok népi bölcsesség 

kötődik. Az orvosokon kívül a szőlősgazdák is figyelték az Orbán-napi időjárást, mert 

"ha Orbán nevet, a szőlő sír" vagy egy más megfogalmazás szerint: "savanyú lesz a 

bor, ha Orbán napja esős, édes, ha tiszta az idő." Egészen távoli prognózist 

mutat az a népi jövendölés, amely szerint "amilyen Orbán napja, olyan lesz az 

ősz". Felhasználták ezt a napot termésbecslésre is, mert "ha Orbán napja szép, úgy 

bő lesz az esztendő". 

 

A négy fagyosszent tehát könnyen elronthatja a szép májusi napsütésünket. 
Na, de bánkódásra semmi ok, hiszen a nyár melegét nem befolyásolják. 

 

http://nanasmet.hu/cikk/20110507/majusi-fagyosszentek 

 

 

http://nanasmet.hu/cikk/20110507/majusi-fagyosszentek
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Május 15- Az Állat és Növényszeretet napja 

 

 

A budapesti állatkertben rendezték meg először 1994. május 15-én az állat- és 

növényszeretet napját. A gyerekek ezen a napon ingyen léphettek be az 
állatkertbe. 

Ez a nap jó alkalom arra, hogy erősítsük a gyermekekben a természet szeretetét, hogy 

környezettudatos felnőttekké váljanak. 

Hogy megismerjék a gondoskodás és felelősségvállalás érzését. 

Hogy megfigyelhessék életüket, életkörülményeiket. 

Hogy megfigyelhessék a közös vonásokat az emberi és állati viselkedés területén. 

Hogy rácsodálkozzanak a szépségre. 

A tapasztalatok segítenek abban, hogy a későbbiekben igyekezzenek mindezen 

gazdagság megőrzésére. 

 

 

 

 

 

https://www.hirmagazin.eu/az-allat-es-novenyszeretet-napja-magyarorszagon 

http://termeszetbaratikor.network.hu/kepek/kepek__versekkel_idezetekkel/az_
allat_es_novenyszeretet_napja_magyarorszagon 
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Május 19-Források Világnapja 

Magyarország páratlanul gazdag folyóvizekben és vizes élőhelyekben, ami 
nemcsak hazai - nemzetközi szinten is figyelmet érdemel. 

A nemzetközi összefogás és együttműködés is elengedhetetlen, hiszen folyóink nagy része 
más országok területén ered. Ezért is fontos a "saját vízforrásaink" védelme.  

A források nem csupán víztani, felszínalaktani és tájképi értéket képviselnek! Sajátos 

élőhelyként, illetve a belőlük táplálkozó vízfolyások révén jelentős szerepet 

töltenek be a flóra és fauna megőrzésében. 

 

 

 

Tegyünk együtt a forrásvizeink védelméért. 

A források napja célja felhívni az emberek figyelmét egyik legnagyobb természeti 

kincsünkre, a forrásaink és a vizeink védelmére, valamint a szervezők azt is el szeretnék 

érni, hogy minden év májusában ezen a napon aki csak teheti, közvetlenül vagy 
közvetetten a források megóvásával foglalatoskodjon. 

A felhíváshoz csatlakozhat minden természetet szerető család, baráti társaságok, 

munkahelyi közösségek, iskolai osztályok, egyesületek, környezetükért tenni 

akaró emberek oly módon, hogy szerveznek egy „forrástisztítási túrát” (vagy 

csatlakozzon már meglévőhöz), a forrás környezetének megtisztítására. 

  
Az „Évforrása” címet 2016-ban A Sztaravoda-forrás - Szentendre, 

nyerte el.  

http://gyermekekkelatermeszetert.eu/forrasok_napja.html 

http://www.unesco.hu/termeszettudomany/fenntarthato-fejlodesre/forrasok-

napja-2014 

http://gyermekekkelatermeszetert.eu/ 

http://erdeiprogramok.hu/esemenyek/forrasok-vilagnapja-a-soproni-

parkerdoben-2/ 

http://www.oee.hu/hirek/erdekessegek-kitekinto/forrasok_napja 

 

17 

 

http://gyermekekkelatermeszetert.eu/forrasok_napja.html
http://www.unesco.hu/termeszettudomany/fenntarthato-fejlodesre/forrasok-napja-2014
http://www.unesco.hu/termeszettudomany/fenntarthato-fejlodesre/forrasok-napja-2014
http://gyermekekkelatermeszetert.eu/
http://erdeiprogramok.hu/esemenyek/forrasok-vilagnapja-a-soproni-parkerdoben-2/
http://erdeiprogramok.hu/esemenyek/forrasok-vilagnapja-a-soproni-parkerdoben-2/
http://www.oee.hu/hirek/erdekessegek-kitekinto/forrasok_napja


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

 

Május 22. Biodiverzitás  Biológiai Sokszínűség 

napja 

1994-től A BIOLÓGIAI SOKSZÍNŰSÉG NEMZETKÖZI NAPJA december 29-én volt, de 

2000-ben az ENSZ közgyűlésének határozta értelmében, a következő évtől minden év 

május 22. napján rendezik meg. 

 A világnap alkalmat ad arra, hogy a figyelem a biodiverzitásra és az ehhez kapcsolódó 

területekre irányuljon. 

A választás egyébként azért esett erre a napra, mert a biológiai sokféleség egyezmény 

végleges szövegét 1992. május 22-én fogadták el az ENSZ környezetvédelmi programjának 

(UNEP)Nairobiban tartott konferenciáján.  

Másfél évtizede még alig hallotta az ember a fogalmat, manapság azonban lépten-nyomon 

hallani a biodiverzitásról, az élővilág sokféleségéről.  

Külön nap általában azt jelenti, jelentős, komoly dologról van szó, amivel rendszeresen 

foglalkoznunk kell. Az élővilág sokfélesége esetében ez azért is fontos, mert e sokféleség 

fennmaradását számos veszély fenyegeti.  

 A  biológiai sokféleség az élet megnyilvánulási formáinak rendkívüli 

változatosságát igyekszik kifejezni. Ez a változatosság az élővilág talán 

legfontosabb jellemzője, amely az élővilág fennmaradásával kapcsolatos 

aggodalmakkal párhuzamosan került az érdeklődés, a környezettudatos 

gondolkodás homlokterébe.  

 

Magát a biológiai sokféleség (biological diversity) kifejezést Thomas E. Lovejoy amerikai 

természetvédelmi biológus, a Világbank természetvédelmi témákkal foglalkozó elnöki 

tanácsadója használta először, 1980-ban, még a WWF USA-beli szervezetének 

vezetőjeként.  

A rövidebb biodiverzitás (biodiversity) elnevezés Edward O. Wilsonnak amerikai biológus-

rovarkutató, a nevéhez fűződik, On Human Nature [Az emberi természetről] című könyve 

1979-ben Pulitzer-díjat kapott. Wilson a biodiverzitás (biodiversity) elnevezést 1986-ban 

írta le először. 

 

  

A Földünkön élő fajok számát legfeljebb csak megbecsülni tudjuk,  

Nagyjából 1,5 millióra tehető a napjainkig leírt, felfedezett állat- és növényfajok 

száma, A legóvatosabb becslések szerint is úgy 5 millió faj élhet a Földön, ám 

egyes vélekedések szerint bolygónkat benépesítő állat- és növényfajok száma 

akár a 80 milliót is elérheti. 

 

http://greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=10608 
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Az ismert fajok száma: 

  

Az alábbi lista néhány ismertebb állat- és növénycsoport ismert fajainak számát 

tekinti át.  

Emlősök: 5416 faj 

Madarak: 9917 faj  

Hüllők: 8163 faj  

Kétéltűek: 5743 faj 

Halak és rokonaik: 28.500 faj  

Rovarok: 950.000 (!) faj  

Puhatestűek: 70.000 faj 

Rákok: 40.000 faj 

Egyéb gerinctelenek: 130.000 faj  

Mohák: 15.000 faj  

Harasztok: 13.000 faj  

Nyitvatermők: 980 faj  

Kétszikűek: 200.000 faj  

Egyszikűek: 60.000 faj  

Zuzmók: 10.000 faj 

 

A sokféleség biztosítja a bioszféra stabilitását.  a sokféleség csökkenésével a bioszféra 

veszít a stabilitásából, ami különösen kataklizmák, természeti katasztrófák, járványok 

esetén érzékelhető. Minthogy a bioszférától az ember sem függetlenítheti magát, 

elemi érdekünk a sokféleség védelme. A sokféleség csökkenésével olyan – esetleg ma 

még ismeretlen – fajok tűnhetnek el a Földről, amelyek az ember számára is hasznot 

hozhattak volna. 

 

 A biológiai sokféleségen belül megkülönböztetünk genetikai, ökológiai, és 

taxondiverzitást is. Ezek közül a taxondiverzitás a sokféleséget rendszerint a fajok 

számosságával fejezi ki. A genetikai diverzitás esetén egy-egy csoporton (pl. fajon, 

populáción) belüli genetikai sokféleségről beszélünk, az ökológiai diverzitás pedig 

lényegében az életközösségek szerkezetében megmutatkozó sokféleséget jelenti. 

A biológiai sokféleség megőrzése igen bonyolult, összetett szakmai feladat, 

amelyhez igen kiterjedt tudományos ismeretekre van szükség. Elmúlt évtizedek 

természetvédelmi erőfeszítéseinek, természetes következménye volt egy új 

tudományterület, a természetvédelmi biológiai megszületése. 

 

Meg kell védeni a természetes élőhelyeket, az ott élő ökoszisztémát.  
 

A védelem érdekében rezervátumokat, nemzeti parkokat, természetvédelmi 

területeket kell kialakítani  mérsékelni kell az ember környezetkárosító, 

környezetet átalakító tevékenységét.  

Meg kell védeni magukat a veszélyeztetett, kipusztulástól fenyegetett fajokat, 

ehhez konkrét természetvédelmi programokra, nemzetközi egyezményekre is szükség van.  

A közvetlen védelmi intézkedések mellett az oktatás, az ismeretterjesztés, a 

környezettudatos szemlélet formálása is elengedhetetlen eleme a biológiai sokféleség 

védelmének.  

 

A Biológiai Sokféleség Nemzetközi Napjának célja Felhívni a közvélemény, a széles 

nyilvánosság, a társadalmi szervezetek és kormányzati szervek figyelmét 

mindazokra a veszélyekre, amelyek a földi élet sokféleségét fenyegetik, valamint 

arra, hogy a biodiverzitás megőrzése csak széleskörű összefogással lehetséges.  
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Május 22. Magyar Természet Napja 
 

 

 

Sok jeles nap van már világszerte, amely a Föld értékeire hívja fel a figyelmet. Mi 

magyarok is álljunk ki azért, ami fontos nekünk! Számos ország tett lépéseket az 

elmúlt években azért, hogy a fenntarthatóság és természeti értékeik védelme meghatározza 

a jövőjüket. Mi magunk is hallassuk a hangunkat, jelezzük, hogy szükség van a 

természeti kincseinkre, nemzeti örökségünkre! 

 

Magyarország három legnagyobb természetvédelmi civil szervezete, a WWF 

Magyarország, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület 2014 végén aláírásgyűjtésbe kezdett, hogy megerősítse a 

hazai természetvédelem helyzetét.   

 

A Magyar Természet Napja időpontja ugyancsak május 22-e, amely 
világszerte a biológiai sokféleség világnapja is egyben! 
 

 

 

 

 

http://www.mme.hu/majus-22-magyar-termeszet-napja 

http://magyartermeszet.hu/magyartermeszetnapja/ 
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Május 24. Európai Nemzeti Parkok Napja 

 

 

 

 

 

 

A nap „a nemzeti parkok és egyéb védett területek célkitűzéseire és jelentőségére 

kíván ráébreszteni” és „igyekszik minél szélesebb társadalmi támogatást szerezni 

a természetvédelem ügyének. Ebből az alkalomból  a nemzeti parkok különféle 

programokkal mutatják be tevékenységüket, védett értékeiket. 

1909. május 24-én kilenc nemzeti park nyitotta meg kapuit Svédországban, ezek voltak a 

kontinens első nemzeti parkjai. Az európai védett területeket felölelő EUROPARC Szövetség 

erre a napra emlékezve 90 évvel később, 1999-ben ünnepelte meg először az Európai 

Nemzeti Parkok Napját. Mára a világ 41 országában 250 nemzeti park működik. 

Az Európai Nemzeti Parkok Napja alkalmából május 24-én mind a tíz hazai 

nemzeti park színes programokkal várja a természeti értékek iránt érdeklődőket. 

Magyarországon 1973-ban nyílt meg az első intézmény, jelenleg 10 nemzeti park, 36 

tájvédelmi körzet és 142 természetvédelmi terület található hazánkban, több mint 

900 ezer hektár védett területen (vagyis az ország területének majdnem 10%-a). s már 

megkezdődött a Szatmár-Beregi Nemzeti Park létrehozásának szervező munkája. 

Nemzeti parkjaink a természeti értékek megőrzésén és bemutatásán túl ma már 

jelentős szerepet vállalnak a vidékfejlesztésben és az ökoturizmus 

meghonosításában is. A nemzeti park igazgatóságok egyre fontosabb szerepet játszanak 

a vidékfejlesztésben, elősegítik a védett természeti területeken a hagyományos 

mezőgazdálkodás, biogazdálkodás, régi magyar háziállatfajták, népi kismesterségek és 

a helyi kultúrtörténeti értékek megőrzését, fejlesztését.  

A nemzeti parkok értékei idegenforgalmi jelentőséggel is bírnak. 

 A Kereskedelmi Világszervezet becslése szerint az ökoturizmus részesedése a világ teljes 

turizmusának 1–9 százaléka között mozog, míg európai viszonylatban a turisták ötöde 

keresi a természeti környezetet. Az ökoturizmus kínálta lehetőségek szervesen beépülnek 

Magyarország turisztikai kínálatába, ezáltal bel- és külföldön fokozatosan egyre 

nagyobb népszerűségnek örvendenek.  

Hazánk nemzeti parkjait és más védett természeti területeit több százezres 

nagyságrendben keresik fel a látogatók évente. Az elmúlt években több 

látogatóközpont, bemutatóhely nyitotta meg kapuit a turisták előtt, és az ökoturisztikai 

kínálat is egyre növekszik.  

 

A minisztérium és a nemzeti park igazgatóságok honlapjain, a Zöld Pont 

hálózaton, a nemzeti park igazgatóságok információs pultjainál, a Turinfom 
irodáknál, kiadványokban, prospektusokban folyamatosan hozzáférhetők 

az ökoturisztikai termékek, szolgáltatások, programok. 
 
http://magyarnemzetiparkok.hu/ 
http://greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=13128/ 

https://www.bfnp.hu/hu/programok/europai-nemzeti-parkok-napja-elet-a-
vizben-es-melleken 
http://www.europarc.org/nature/european-day-parks 
http://travel.nationalgeographic.com/travel/parks/european-parks/ 
http://www.ng.hu/Termeszet/2016/05/01/Europai-nemzeti-parkok-napja 
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Május 28.(május utolsó vasárnapja) Gyereknap 

 

 

 

A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap.  

A nemzetközi gyermeknap (általában június 1.) megünneplése Törökországból ered és 

különösen volt kommunista országokban vált népszerűvé.  

Ehhez hasonló az ENSZ által létesített egyetemes gyermeknap (Universal Children's 

Day) intézménye. 

Az ENSZ közgyűlése 1954-ben javasolta (836(IX). határozat), hogy minden 
országban tartsák meg az egyetemes gyermeknapot. 

 

Magyarországon 1931-től ünneplik (akkor még gyermekhétnek hívták), 1950 óta 

már csak egy napig tart és május utolsó vasárnapján tartják. 

 

Az ünnep célja, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek 

testvériségéről és egymás közti megértésről, valamint a gyermekek jóléte 
érdekében kifejtett küzdelemről.  

 

 

 

http://www.infohodmezovasarhely.hu/programok/olvas/varosi-gyermeknap-12-36 
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Május 28. Az Éhezés Világnapja 

World Hunger Day 2017: 

The Hidden Causes of Hunger vagyis, az éhezés rejtett okai. 

Az éhezés minden földrészen jelen van, erre hívja fel az emberek figyelmét ez az 

alkalom 

The Hunger Project-et 1977-ben alapították.2004-ben megkapta a lehetőséget (ENSZ 

Millenniumi Projekt Éhezés Munkacsoport), hogy felhívja a világ figyelmét arra, hogy 

milyen nagy a szegénység, s ennek következményeként az éhezők száma. 

 

A világon élők egy nyolcada ma is éhezik, az éhség több áldozatot szed mint az 

AIDS, a malária és a tuberkolózis együttvéve. 

 

Több millió nő, férfi és gyermek hal meg évente az éhezés miatt. 

   

Bár hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ez a tény Afrikára és Ázsiára korlátozódhat, 

mégis egyes felmérések szerint Amerikában is 40-50 ezer ember 
éhezik naponta. 
 

Létezik mennyiségi és minőségi éhezés, amely alól hazánk sem kivétel! 

Ezért ezen a napon arra buzdítanak mindenkit,a segítségnyújtásra. 

 

 

 
 

 

 

 
http://gasztrohos.blog.hu/2014/10/16/az_ehezes_vilagnapja 
http://www.worldhungerday.org/ 
http://www.thp.org/ 
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Áprilisi visszatekintő: 

2017.04.24-04.28 Fenntarthatósági Témahét a Varga 

Tamás Általános Iskolában: 

 
„Aktív és örömteli programokkal színesítve zajlott 

a Fenntarthatósági Témahét iskolánkban. Hétfőn a föld és ég színeibe öltözve élőkép 

megalkotásával fejezték ki pedagógusok és diákok egyetértésüket a program 

létjogosultságával. Kedden óriáskép készült: „Hagyd itt a kéznyomod” címmel. A plakát 

elkészítésében minden tanuló részt vett. Szerdán minden gyermek és kreatív szülő 

örömére hulladékokból készült divatbemutatót szerveztek, ahol a ruhákon kívül ötletes 

kiegészítőket is láthattak az érdeklődők. Csütörtökön a Környezeti Információs 

Központtal együttműködve érdekes, interaktív előadásokon vehettek részt a 

diákok. Pénteken, a témahét zárásaként természetes anyagokból készült közös 

alkotás az iskola udvarán. Az Örökös Ökoiskola címmel rendelkező intézményünk kiemelten 

kezeli a környezettudatos életmódra nevelés, a fenntartható fejlődés fontosságát.” 

 

 

 

http://www.vargatamas.hu/ 
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Április hónapban három rendezvényen is képviseltettük magunkat a  

Szent István Általános Iskolában: 

21-én Föld napja rendezvényen, 

24-én és 25-én a Globális környezeti problémákkal kapcsolatban 

előadást tartottunk. 
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Júniusi előzetes: 
 

 

Június 5- Környezetvédelmi Világnaphoz 

kapcsolódó rendezvényünk: 
 

”Connecting people to nature” 

 „Vissza a természethez” 

 
 

2017. június 07. napján 10:00 órától a Bessenyei Ferenc 
Művelődési Központ előtti téren 

 

A rendezvény jelképe:  A pillangó, hiszen a Magyarországon honos 

pillangók szinte kivétel nélkül veszélyeztetettek, védelmük egyben saját 

környezetünk megóvását  is jelenti. 

 

 

Amiről még érdemes elgondolkodni: 
 

1994. június 17-én elfogadták az ENSZ elsivatagosodás elleni küzdelemről szóló  

egyezményét, ezért ez a nap  AZ ELSIVATAGOSODÁS ÉS KISZÁRADÁS ELLENI  

KÜZDELEM VILÁGNAPJA. Célja a figyelem,felkeltése, hogy  tudatosítsa felelősségünket a  

szárazföld pusztulásában, valamint felhívja a figyelmet a nemzetközi összefogás  

szükségességére, a szárazság világméretű hatásaira. 
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Búcsúzó 

Néhány szép kép a XXIV.Mezőgazdasági és Állattenyésztési napokról: 

 

A tanítási idény végéhez lassan közelítve zárul online levelezőversenyünk végső 

fordulója. Ezúton is köszönjük az aktív és kreatív részvételtét, minden kedves 

vállalkozó szellemű nebulónak, és az őket lelkesen segítő szülőknek, 

pedagógusoknak!  Elérkeztünk idei internetes Land Art stílusú fotópályázatunk 

beküldési határidejéhez is. 

 

Eredményhirdetések 2017. június 7.-én az immár hagyományos Környezetvédelmi 

világnap rendezvény keretén belül. Erről, valamint részletes programtervvel még 

jelentkezünk.  

 

Elköszönünk immár a májusi hírlevelünkkel, ettől a 

hónaptól, és derűs szép napokat kívánunk minden 

kedves Olvasónknak! 
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