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Zöldlevél 
 

A Környezeti Információs Központ hírlevele 2017. szeptemberi. szám 

Kedves olvasóink immár kifelé haladva a nyár hevéből, halványan feltűnik a horizonton – 

nem délibábként- az ősz. Jelezve ezzel az újabb tanév és munkás hétköznapok kezdetét. 

Reméljük mindenki megannyi pozitív élménnyel gazdagon tekint vissza a nyári hosszú 

nappalokra és 30 fokos hajnalokra. Véget érnek lelkes nyári foglalkozásaink. Újult erővel és 

energiával feltöltekezve vágunk bele az eseménydús színes levelekkel valamint programokkal 

teli szeptembernek. Hírlevelünkkel szeretnénk az elkövetkezendő szeptemberi események 

bemutatása mellett, egy kis visszatekintővel a nyári hangulatot ameddig csak lehet kitolni. 

 

 

Pirkad a lomb, nyaram elmúlt,  

Elmúlt epedve nyaram,  

A hold bőség-szarujában  

Szeptember aranya van.  

 

Ez a nyár volt a legszebb,  

Mert legszomorúbb nekem.  

Elmúlt. Most eldalolom majd  

Szeptember éjjeleken.  

 

Mert ez az én sorom, üdvöm,  

Tűnőben szép nyaram,  
Mikor a holdon, a szőkén  

Szeptember aranya van.  
Juhász Gyula: Szeptember aranya  
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Szeptemberről: 

SZEPTEMBER – SZENT MIHÁLY – ŐSZELŐ – 

FÖLDANYA HAVA 

 

 

Szeptember az év kilencedik hónapja a Gergely-naptárban, és 30 napos. E hónap 

neve a latin septem szóból ered melynek jelentése hét, mivel szeptember eredetileg az 

év hetedik hónapja volt a római naptárban. A 18. századi nyelvújítók szerint a 

szeptember: gyümölcsönös. A népi kalendárium Szent Mihály havának nevezi. 

A szeptember a régi római naptárban a hetedik hónap volt („septem” = hét), s ezt a 

nevét megtartotta akkor is, amikor már a kilencedikké lépett elő. E hónap (a hetedik 

hónap) 13-ik napja különösen szerencsétlen hírű volt a régi Rómában, ami ellen csak 

úgy lehetett védekezni, hogy az ember szöget vert a falba. Nálunk, Magyarországon 

főként szeptember utolsó napjának van rossz híre a nép között: ezen a napon nem 

ajánlatos vetni, mert akkor a vetés zöld marad és nem érik be. 

Emlékezzünk meg ezzel kapcsolatban magának a „septem” szónak az eredetéről. A 

rómaiak a görögöktől vették át a hetes szám (hepta) nevét. Ez a görög hetes szó pedig 

a „hepo” igéből eredt, amelynek jelentése: „követni”, „ujjal rámutatva követni, 

üldözni valakit”. Amikor ugyanis még az ujjakkal való számlálás dívott a görögöknél, 

az egyet a bal kéz hüvelykénél kezdték, ötös volt a bal kéz kisujja; a jobb kéz 

hüvelyke volt a hatos szám, s így a jobb kéz mutatóujja lett a hetes. Ezzel a 

mutatóujjal, a heptával lehetett valakit megigézni, rámutatva őt követni, üldözni. A 

hetes számjegy tehát voltaképpen azt jelenti, amire „rámutatunk”, amit az' ujjunkkal 

„követünk”, „üldözünk”. 

 

A hónap régi magyar nevei: Mérleg hava, Szent Mihály hava. Az előbbi a Mérleg 

jegy szeptember utolsó dekádjában kezdődő uralmára utal (időszámításunk kezdetéig 

az őszpont a Mérleg csillagképbe esett), Szent Mihály arkangyal viszont a 

szeptember utolsó, és a Mérleg első dekádjának legrangosabb szentje. 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gergely-napt%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93kori_r%C3%B3mai_napt%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mih%C3%A1ly_arkangyal


A fenntartható életmóddal és fogyasztási szokásokkal kapcsolatos 
 Non-profit Információs Központ fejlesztése Hódmezővásárhelyen 

 

4 

 

 

Szeptember 16. Az Ózon Világnapja 

 
 

Az Antarktiszon már l982-ben alacsony sztratoszférikus ózonkoncentrációt észleltek, 

majd l985-ben megállapították, hogy l977 és l984 között a tavaszi évszakban az 

ózontartalom 40 %-kal csökkent.  

Gyakorlatilag felfedezték az „ózonlyukat”. 1992-ben az északi földrészen felfedezték 

a „második ózonlyukat”. A rendkívül veszélyes probléma megoldásának 

elősegítésére l987. október l6-án Montreálban nemzetközi egyezményt írtak alá a 

halogénezett szénhidrogének gyártásának és felhasználásának korlátozásáról. 

 Szeptember l6-a az ENSZ kezdeményezésére az Ózonpajzs Világnapja, melyet 

nálunk 1995-től tartanak meg. 

 

 

 

 

Húsz éve, 1987. szeptember 16-án 46 ország írta alá a sztratoszférikus ózonréteg 

védelmét szolgáló Montreali Jegyzőkönyvet, amelyhez már több mint 180 ország 

csatlakozott. 

A Föld légkörét ózonréteg védi az ultraibolya-sugárzástól, amely szemkárosodást és 

bőrrákot okozhat. Az ózon legnagyobb sűrűségben a sztratoszférában, ezen belül 20-

30 kilométer magasságban fordul elő, de nyomokban még 70 kilométeren s a felszín 

közelében, a troposzférában is fellelhető.  

Az ózon az ultraviola sugárzás hatására keletkezik: a sugarak a légköri oxigén 

molekuláit (O2) atomokra bontják, ezek más oxigénmolekulákkal egyesülve ózont 

(O3) hoznak létre.  

Az ózonmolekula ultraviola sugárzás hatására szétbomlik, egy O2 molekulára és egy 

oxigénatomra, ez a folytonos ciklus hozza létre az ózonréteget. 
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Az ózonréteg az Egyenlítő felett vastagabb, a sarkok 

felett a legvékonyabb. Ma már bizonyított, hogy az ózonréteg károsodását elsősorban 

a hűtőgázként és spray-palackok hajtógázaként, de tűzoltásra is használt CFC-

vegyületek (klór-fluor-szénhidrogének), azaz a freonok, halonok légköri feldúsulása 

okozza.  

Az északi félteke felett az ózonszint minden évtizedben mintegy 4 százalékkal 

csökken, ez fele a korábbinak, a téli hónapokban ózonlyuk alakul ki a Föld sarkai 

felett. 

Az elmúlt két évtized nagy előrelépést hozott az ózonréteg pusztulása ellen folytatott 

küzdelemben. Elsőként 1978. január 23-án Svédország tiltotta be az ózonréteget 

károsító aeroszol spray-k használatát. 

 A sztratoszférikus ózonréteg védelmére 1987-ben hozott és 1997-ben felülvizsgált 

Montreali Jegyzőkönyvet mára már a világ minden jelentős országa aláírta 

(Magyarország 1989-ben). 1993. július 1-től a CFC nem alkalmazható aeroszolos 

hajtógázként, valamint merev polisztirolhabok előállítására, 1996-tól pedig 

felhasználásuk - néhány speciális terület kivétel - tilos.  

A Montreali Jegyzőkönyvet aláíró felek szeptember 17-21. között tartják éves 

találkozójukat, amelyen áttekintik, milyen intézkedések révén segíthetik elő, hogy az 

ózonréteg gyorsabban visszanyerje eredeti állapotát. 

 

A súlyosan károsodott ózonréteg a Meteorológiai Világszervezet (WMO) 

előrejelzése szerint a nemzetközi környezetvédelmi megállapodások szigorú 

betartása esetén sem fog 2050 előtt helyreállni, az Északi-sark feletti ózonlyuk - 

amely jóval kisebb, mint a Déli-sark feletti - beforradása ugyanakkor már 2030 

körül prognosztizálható.  
 

Magyarországon a Montreali Jegyzőkönyv előírásainak eleget téve 2002. január 1-

jétől szigorúbb szabályok vonatkoznak a magaslégköri ózont károsító anyagok 

használatának korlátozására. 

Míg a magaslégköri ózon védelmet, a talajközeli veszélyt jelent az egészségre.  

 

Amerikai kutatók vizsgálata szerint az ózon csekélyebb mértékű növekedése a 

városokban jelentősebb halálozási arányszám-növekedést okozhat. Azaz a 

gépjárművek levegőszennyezése következtében a napsütés hatására keletkező ózon-

szmog nem csupán a légzési betegségek, de korai halálozások oka is lehet. 
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Az eső utáni illat… 

 

Forrás: pixabay.com 

 

 

 

 

Eső utáni illatot mindenki érzett már, de azt jóval kevesebben tudják, hogy mi is 

okozza a jelenséget. Alapvetően három dolog játszik szerepet az eső után érzet illat 

kialakulásában. A egyik ilyen, ami azt a bizonyos "tiszta" illatot okozza, az ózon. Az 

ózonmolekula (O3) a széteső oxigénmolekulák (O2) hármasával összeálló atomjaiból 

alakul ki. Nagyobb mennyiségben éles, szúrós szaggal jár, magas koncentrátumban 

életveszélyes, kisebb mennyiségben azonban a kellemes eső utáni illat egyik okozója, 

különösen nagy vihar után. 

 

 

http://kdtktvf.zoldhatosag.hu/index.php?p=t&id=16-2 

http://civilhetes.net/ma-van-az-ozon-vilagnapja 

 

 

 

http://kdtktvf.zoldhatosag.hu/index.php?p=t&id=16-2
http://civilhetes.net/ma-van-az-ozon-vilagnapja
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Szeptember 3 szombatja: Takarítási Világnap 

 
Az UNEP a Cserkész Világszövetségen (WOSM) keresztül a nemzeti 

cserkészszövetségeket kérte fel a takarítás szervezésére, ezért kezdtünk foglalkozni 

az üggyel már 1993-tól. 1999-ben a KÖM Sajtóosztályának segítségét sikerült 

megszerezni ezzel a problémával kapcsolatban, akik a média tájékoztatásában 

segítettek. Az MTV segített előzetesen ismertetni a szövetség által többfelé szervezett 

akciókat, melyekhez nem cserkész résztvevők is szabadon csatlakozhatnak. Ebben az 

évben kezdődött egy mosószergyártó cég által támogatott budapesti 

„szobormosdatási program”, ami azóta többször ismétlődött. 

A VII. TeSzedd! - akciót idén a Takarítási Világnap köré szervezi az FM 

 

Idén szeptember 15-től 17-ig, azaz három napig tart a Földművelésügyi 

Minisztérium TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akciója – 

jelentette be V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, 

agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára szerdai 

sajtótájékoztatóján. 
V. Németh Zsolt elmondta, hogy idén először a Takarítási Világnaphoz csatlakozva 

rendezik meg a TeSzedd!-kampányt, amelyet világszerte szeptember harmadik 

szombatján tartanak. Magyarországon 2011 óta minden évben megszervezik az 

önkéntesek közös szemétszedési akcióját. A Let’s clean up Europe! (Tisztítsuk 

meg Európát!) mozgalomhoz hazánk 2014-ben csatlakozott a TeSzedd! akcióval, és 

már ebben az évben egyedül teljesítette a 4 évre elvárt teljes európai uniós résztvevői 

számot, amelyet az Európai Hulladékcsökkentési Hét összesen 40 000 fő/évben (azaz 

160 000 fő/4 év) határozott meg. Mi magyarok 180 ezren tisztítottuk a 

környezetünket országos szinten – emelte ki az államtitkár. 

 

 

Idén szeptember 15-től 17-ig, azaz három napig tart a Földművelésügyi Minisztérium TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta 

Magyarországért akciója – jelentette be V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és 

hungarikumokért felelős államtitkára szerdai sajtótájékoztatóján. – Fotó: Takács András Attila 

 

http://9900.hu/tag/v-nemeth-zsolt/
http://9900.hu/tag/v-nemeth-zsolt/
http://9900.hu/tag/v-nemeth-zsolt/
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A TeSzedd!-kampány ma Magyarország legnagyobb önkéntes mozgalma. Az akció 

célja elsősorban az, hogy megtisztítsuk az országot az illegálisan lerakott, felelőtlenül 

eldobált szeméttől, másodsorban pedig az, hogy erősítsük az emberekben a 

környezetük iránti érzékenységet és felelősséget, hiszen a környezettudatos 

gondolkodásmód természetes elvárás mindenkivel szemben – hangsúlyozta V. 

Németh Zsolt.  

Hozzátette: az akcióhoz évről évre növekvő létszámban csatlakoznak az önkéntesek, 

2016-ban 2240 helyszínen hozzávetőlegesen 190 000 fő 2857 tonna szemetet gyűjtött 

össze.  

Ez a mennyiség több mint a Budapest lakossága által másfél nap alatt megtermelt 

teljes szemétmennyiség. 

Az államtitkár hozzátette, hogy az elmúlt évek TeSzedd! mozgalmának eredményeit 

értékelve kijelenthetjük, hogy ennek a programnak a sikere, eredményei, 

közösségépítő szervezőereje hagyományt teremtett és folyamatosan új, helyi 

kezdeményezéseket generál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://9900.hu/2017-08-16-a-vii-teszedd-akciot-iden-a-takaritasi-vilagnap-kore-szervezi-az-fm/ 

http://www.eotvos.hiszk.hu/content/teszedd-2016 

 

 

http://9900.hu/tag/v-nemeth-zsolt/
http://9900.hu/tag/v-nemeth-zsolt/
http://9900.hu/2017-08-16-a-vii-teszedd-akciot-iden-a-takaritasi-vilagnap-kore-szervezi-az-fm/
http://www.eotvos.hiszk.hu/content/teszedd-2016
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Szeptember 16-22: EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT 

 

 

 

 

Idén szeptember 16. és 22. között tizenhatodik alkalommal rendezik 

meg az Európai Mobilitási Hetet, melynek célja, a környezetbarát és 

fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. 

 Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampánya évről évre népszerűbb 

Magyarországon, 2016-ban már több mint 200 település vett részt a programokban, 

amivel Magyarország - közel ötven ország versenyében- a harmadik helyen végzett. 

Az Európai Mobilitási Hét kampány hazai koordinátora a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium, fővédnöke dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter. 

A kampány egy összeurópai kezdeményezés része, amely kifejezetten az ésszerű 

közlekedés gazdaságnövelő hatásaira helyezi a hangsúlyt. A fejlesztési tárca régóta 

azon dolgozik, hogy a kerékpárutak folyamatos építésével, a közösségi és az 

elővárosi közlekedés ösztönzésével hozzájáruljon 

ehhez a fontos célhoz. 

Az idei év mottója: „Közös út, közös jövő”.  

Témája: tiszta, közösségi és intelligens mobilitás. 

http://emh.kormany.hu/ 

http://emh.kormany.hu/palyazat 

Az európai mobilitási hét fő jelképe a virág, amely mintázhatja bolygónkat és az azt 

körülvevő légkört, de jelképezheti Európát, egy országot vagy egy várost, ahol 

fenntartható városi közlekedési rendszert próbálnak meg 

létrehozni. Utóbbi értelmezés szerint a virág szára a bevezető 

utakat, a virág szirmai a várost 

övező agglomerációt szimbolizálja. 

A virágszimbólum a földgömböt jelképező vonallal és a rendezvény nevével együtt 

alkotja a kampány emblémáját. 

Az esemény kiemelt illusztrációja Az ember fejlődése című karikatúra.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_aut%C3%B3mentes_nap 

 

http://emh.kormany.hu/
http://emh.kormany.hu/palyazat
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_aut%C3%B3mentes_nap
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EURÓPAIMOBILITÁSIHÉT 

 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN 

 

“KÖZÖS ÚT, KÖZÖS JÖVŐ” 
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VÁRUNK SZERETETTEL MINDENKIT! 

http://www.zoldvasarhely.hu/aktualis 

EURÓPAI MOBILITÁSIHÉT 

FOTÓ ÉS RAJZPÁLYÁZAT   FELHÍVÁS! 

http://www.zoldvasarhely.hu/aktualis
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Az EVP Mártélyon: 

 

 

 
http://www.sportagvalaszto.hu/hodmezovasarhely/index.php?m=17968&id=11350 

http://evp.hu/eroproba-futas/ 

 

http://www.sportagvalaszto.hu/hodmezovasarhely/index.php?m=17968&id=11350
http://evp.hu/eroproba-futas/
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És még ez is izgalmas lesz: 

 

 

 

 
http://www.sportagvalaszto.hu/hodmezovasarhely/ 

 

 

 

http://www.sportagvalaszto.hu/hodmezovasarhely/
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Nyári Visszatekintő: 

Tábori foglalkozások: 
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Utószó 
 

 

 

Kívánunk mindenkinek derűs, kellemes napokban gazdag, tartalmas, szabadban 

eltöltött nyárutót.  

 

A Környezeti Információs Központ Csapata 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sárga-kék (fotó: Vimola Ágnes) 


