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Előszó 
 

Serpenyőben. 
Nem üldögélünk már az árnyékban. Pipa-

füst, koktél, és televízió mellett sem. Pedig 
még megpróbáljuk. Csak lihegünk, mint a 
gepárd a hiábavaló rohanás után. Menekülni 
kéne, de (bár szuper a festék, tojást lehet 
sütni a motorháztetőn) a slusszkulcs is éget, 
a motor sem indul! Akkor most háttal a 
Napnak! Is. Gyerekek, most menjetek be 
játszani! Még utánuk nézünk: elképzeljük, 
amint az ő gyermekeik, unokáik üldögélnek 
az Exxon Valdez rozsdás, forró orrán, és 
körbenéznek a semmiben. Mert azt a tüzet 
már valaki más gyújtotta. A rossz tüzeket 
mindig mások gyújtják.  Mi egyelőre még 
kitartunk. Még talán nekünk is hagynak egy 
jégkrémet odabent. Elhessegetjük a víziókat. 
Minden olyan messze van. Majd. Emlékez-
niük majd csak nekik, azoknak kell! Ha 
fehér csendről olvasnak, a lap szélei máris 
pörzsölődnek. Az áldott, hűs lég helyett tűz 
ömlik le a torkukon. Lényük, hangulatuk 
megváltozik, legendák szereplőivé válnak, 
szavak helyett sárkány-fútta lángokkal 
beszélnek. Várják majd a megváltó naple-
mentét, a tengerek mélyére húzódnak, és 
állnak elébe az istenek bosszújának. Mert az 
már nem az a tűz lesz, ahonnan jöttek. Egy 
kicsit mozogni kellene bizony, kapkodni a 
talpunkat, mert már forró a napsütötte ho-
mok! De olykor, és inkább, és talán haszno-
sabb lett volna nem mozogni! Hogy ne a 
Nap dolga legyen a rohanás is. Egy régi 
szféránk eltűnik odafent, egy újabb szféra 
alakul. Ez a kozmosz rendje. A Nap nem 
siet. Siettet. Menekülni nincs hová, az ajtóki-
lincsek és a motorháztetők is egyre forrób-
bak! Gyerekek, nem megmondtuk, hogy 
menjetek be játszani?! Megyünk mi is. Még a 
félelmünk is forró. Mert valamikor, azon a 
messzi, messzi hétköznapon talán kimondjá-
tok: én nem ilyen lovat akartam! 
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Szmog gond, klíma jaj 
 

M E R E N G Ő 

 
Ami késik, nem múlik. Közhely? Az, de sajnos nagy igazság rejtezik benne még akkor is, ha – 

nagy szó – a klímaváltozásra gondolunk.  
Ki hitte volna – én ugyan nem nagyon – még néhány évtizede, hogy a japán szájmaszkos utcai 

viselet kívánatos kiegészítő ruházattá válik a magyarok számára is? Ki gondolta volna, hogy a 
kínai példa, páros-páratlan közlekedési rend eléri kis hazánkat? 

Sci-fi írók hada vetítette elénk a Föld újabb eljegesedését, felmelegedését, elsivatagosodását, a 
vízhiányt, az éhínséget, a pusztulás képeit, amire a „komoly” világ csak legyintett: „Áh, azok csak 
fantazmagóriák!” Csakhogy ma már egyre több tudományos híradás is felveti ezeket a rémeket. 
Igaz, a beteljesedés módjának, időpontjának, mibenlétének meghatározásában van némi ellent-
mondás, a várható hatások, s azok kivédésének lehetőségeit tekintve is, de abban legalább mind 
egyetértenek, hogy felelősek vagyunk a Föld jövőjéért.  

Felmelegszik, vagy lehűl? Teljesen mindegy, a levegő szennyezettségének mindenképp gátat 
kell(ene) szabni. „Nagyon helyes!” Mondom én, hogy meg kell büntetni a renitenskedőket. Fizes-
sen 100 000 forintot az a galád, aki páratlan napon páros rendszámú gépjárművel merészel közle-
kedni szmogriadó esetén! Olyan apróságokat most talán nem is érdemes feszegetni, hogy ha nem 
csak egy-egy napra szól a riadó, érdemesebb páratlan számra végződő rendszámtáblát beszerezni. 
Így ha január (március; május; július; augusztus; október; december) végén rendelnek el, mondjuk 
egy kétnapos tilalmat a fél gépkocsi állományra, páratlan rendszámmal simán megúszhatjuk 
mind a két napra a tömegközlekedést, míg a párosok szívhatják a fogukat. (Hó vége 31., hó eleje 1. 
– páratlan /páratlan .) Néhány egyéb aprócska kérdés: Aki úton van, hogyan vigye haza/célba 
az éppen letiltott rendszámú gépkocsiját, s ő maga hogyan juthat haza/vissza/oda, ahová tartott? 
További kétségek: Ha mindenki hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy számára a gépkocsi 
használata elengedhetetlen – egészségügyi szolgáltatás: otthonápolás, hospice, vagy lakossági 
szolgáltatás: lift, víz-, gáz-, villany-, hűtő-, stb. szerelő, a kör szabadon bővíthető – akkor ki hagyja 
otthon a kocsiját, fizeti meg a borsos és kényelmetlen tömegközlekedést?  Marad még annyi tila-
lom alá eső gépjármű, amelyek „nemhasználata” lényeges javulást hoz – és természetesen rövid 
idő alatt – a szmoghelyzetre? Esetleg ez mégis jelent majd annyi károsanyag-kibocsátás megtakarí-
tást, amit jó pénzért áruba lehet bocsátani a széndioxid, metángáz, stb. kvóta értékesítésekor? 
Amit mi megspórolunk, hadd köpje ki azt a szomszéd a légkörbe. MI védjük a környezetet! Álla-
mi szinten így néz ez ki.  

Az egyszerű földi halandó a zsebére mérten környezetbarát. Anyagi helyzete erősebben hatá-
rozza meg, mint környezettudatossága, hogy hol, miben, miképp igyekszik elkerülni a globális 
katasztrófát.  Ennek megfelelően takarékoskodik a vízzel, árammal, gázzal. Fantasztikus ötletek 
pattannak ki, s lépnek a megvalósításhoz vezető göröngyös útra. Fosszilis energiahordozók kivál-
tása bioenergiával. Nap, víz, szél energiájának befogása. Kisebb lépésként, egyénileg az energiata-
karékosság jegyében több figyelmet kap az épületek szigetelése újólag, vagy pótlólagosan elvé-
gezve. A fűtésmegoldás több lábra állítása. Persze, csak ha van rá pénz, a gáz-, vegyes-tüzelésű 
kazánok alkalmazása helyett a geotermikus, vagy levegőből nyerhető energia felhasználása kerül 
előtérbe. Felmerül a hosszú távú tervezés haszna. Beruházok most, de öt, tíz, x év alatt megtérül-
nek a költségek, s legalább már a gyereknek, unokának biztosabb, jobb lesz, lehet a megélhetése. 
Közben észrevétlen, külön akarat nélkül adózunk a környezetvédelemnek is.  

A legtöbb ember számára a klímaváltozás még mindig távoli, és érdektelen, úri huncutság, a 
gazdagok okoskodása csak, de ha akár csak önös érdekből, s nem kifejezetten világmegváltó 
meggondolásból is, környezettudatosabban élnek, erre tanítják, szorítják a következő nemzedéket, 
az már VALAMI. S jobb későn elkezdeni, mint soha!  

Ez is egy közhely, de ebben is van igazság.  
Pigniczky Ágnes 
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Lőrinczy Judit 
 

 

A 
gyűjtögető 

 
 

A kiszikkadt folyómeder repedezett iszapja úgy ropog lábad alatt, akár a frissen hullott 
hó. Csak vonszolod magad előre, fáradhatatlanul, minden nap, kora reggeltől késő estig. 
Fejeden rég megszáradt a kendő, görcsbe merevedett ujjaid között halkan csipogó fémdetek-
tor. Oly régóta véredbe ivódott ez az élet, csontjaidban érzed a homokviharok közeledtét. Az 
apró, barna és fekete szemcséket az Alföld egykori búzamezőiről hordja dél felé a szél. A 
dóm tornyai, mint két súlyos obeliszk, épp hogy kilátszanak a sötét kavargásból. 

Tivadarnak hívnak. Talán nem bánod, ha tegezlek. Rájöttem, könnyebb úgy beszélni, gon-
dolkozni, ha valakihez szólhatok. Magamhoz. Egy régi egyetemen, egy másik földön és 
életben régésznek tanultam és tanítottam. Most gyűjtögető vagyok. 

Néha arra gondolsz, ez a lassú őrület egy állomása. Néha arra gondolok, nincs átmenet 
őrület és normalitás között. 

 
 
Végighaladsz a hosszú, kanyargós mélyedésben, melynek helyén egykor folyó hömpöly-

gött. Tiszának hívták. Nem is gondolnád, az emberek mennyi holmit hátrahagytak benne. 
Az iszap konzervál. A műanyagok örökké élnek. A fémek rozsdásodnak, de megmaradnak. 
Mindent összegyűjtesz, ki tudja, mit lehet pénzzé tenni a városban. Ez is egyfajta régészet, 
egy letűnt kor emlékeit kutatod. Kiélheted titkos szenvedélyed. Hányan mondhatják ezt el 
magukról? Azt csinálhatod, amit szeretsz… Nyugtasd csak magad, barátom. 

A mederben általában csupa hétköznapi dolog lapul. Általában. Elsüllyedt csónakok, em-
beri és állati csontok, régi, világháborús, fel nem robbant bombák… Leomlott hidak és mó-
lók, stégek mélyen beágyazódott darabjai. Motoralkatrészek, szerszámok, napernyők és 
nyugágyak felismerhetetlen csonkjai, de te, te minden régi tárgyat és formát ismersz, akár a 
fogolytábor költője a drót feszülését… 

Néha varsák csontvázaira bukkansz, szétszaggatott hálójuk többé nem ejt csapdába egyet-
len halat sem. Máskor vízálló karórák akadnak horgodra, de már nem mutatják az időt. Az 
idő nincs többé. Megfakult műanyagbaba kopasz fejéből buta, kék szem bámul vissza rád 
félig lecsukódva. Aludj! – kiáltasz rá, de hiába döntöd hátra, a szemhéja beragadt, s néz rád 
tovább, akár egy horrorfilm kelléke. A teste nincs meg, a kislány kezében maradhatott, mi-
kor a fej beleesett a vízbe. Bizonyára sírt miatta. 

Nagy leletre egyre kevésbé számíthatsz, nem csak te pásztázod a vidéket, nem csak te al-
szol meg csontszáraz árterekben, göcsörtös fák alatt, vagy a pusztuló gát oldalában. Vigyáz-
ni kell a többiekkel, elrejteni, amit csak találsz. Még egy rozsdás szögért is megölnek. Jó ára 
van a fémnek. Minél távolabb kerülsz a várostól, annál nagyobb a kockázata, hogy vagy ők, 
vagy a vihar lecsap, mielőtt fedezékbe bújhatnál. 

Fogytán az étel és az ital. Hogy fogsz visszatérni, mondd csak, barátom? Elment az eszed? 
Csak még egy nap, csak még egy nap, és megtalálom… Mit? Mit? Ugyan mit találnál ide-
kint? Ne faggass annyit, erről nincs mit beszélni. Nincs, persze… Oltsd el inkább a tüzet, 
mielőtt valaki észrevesz! 

Igazad van, álmodj te is szépeket. 
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Arcképcsarnok:  Lőrinczy Judit 
  

Lőrinczy Juditnak hívnak, hat éve írok rendszeresen prózát, elsősorban fantasy 
és sci-fi témában. 

Egy novellám (Szentjánosbogarak) a Cherubion Kiadó Lélektánc fantasy antológi-
ájában, másik három (Öntudat, Az emlékezet állandósága, Történelem óra) az Új 
Galaxis 7. és 8. számában jelent meg 2005-ben. 

Az Avana Egyesület Preyer Hugo novellapályázatán II. helyezést értem el 
2005. júliusában, s még ez év őszén az egyetemisták, főiskolások körében orszá-
gosan hirdetett, miskolci Kaleidoszkóp Versfesztiválon próza kategóriában Kale-
idoszkóp Díjat kaptam A szavak útja c. novellámért; ez az írásom és egy versem 
(Alkony után) napvilágot látott a versfesztivál alkalmából megjelent Firka a falra c. 
kiadványban. 

2006-ban a Deltavision Kiadó által hirdetett "77" novellapályázaton Fehér felhőn 
fekete holló c. történetem helyet kapott a győztes pályaműveket tartalmazó kötet-
ben. 

Ember a tömegből c. novellám az Avana Arcképcsarnok 2009/1. számában jelent 
meg ez év januárjában ("Különlegesek" - fogyatékosokkal kapcsolatos pályázat). 
Az írás mellett olaj- és akvarellképeket festek, több önálló tárlatom nyílt Szolno-
kon, Szegeden, Jánoshalmán, Kiskunfélegyházán és Budapesten. 

 
Hát ide jársz vissza! Hát ezért kockáztatsz! Mégiscsak régész maradtál, még ebben a kifor-

dult életben is. Rábukkantál két évezred legnagyobb leletére! Ugye tudod, milyen nevetsé-
gesen festesz most? Ahogy ott gubbasztasz, és ecseteddel centiről centire tisztogatod? Senki 
sem fog megdicsérni érte. Nincs, aki értékelje, tudod? 

Ez a sír, ez a koporsó egy másik világban gazdaggá tehetett volna. Áruld csak el most a 
helyét valakinek, megöl, s kiássa maga. A fémet – vasat, ezüstöt, aranyat – beolvasztja, a 
csontokat szanaszét dobálja. Talán legjobb volna, ha visszatemetnéd. Vagy egy vihar tenné 
meg, s a sír rejtve maradna, jobb időkre, igazi régészekre és igazi közönségre várva. Lesz 
még olyan valaha? 

Férfiak ülnek lovaikon, erős derekuk, hátuk meghajlik, ahogy elfordulnak nyergükben. 
Arcuk megkopott, s íjuk húrja, íve sem látszik már, csak a markuk. Ecseted úgy pörög fölöt-
tük finoman, nőket sminkeltek egykor ilyen műgonddal; a homokszemek szerteszét szalad-
nak a lágy sörték elől. 

Hányan keresték sírját, hányan kutatták, számolták, merre lehet? Egy egész folyónak kel-
lett kiszáradni, hogy egy legenda valósággá váljon. 

 
 
Elfogyott a vized, mihez kezdesz most? Nincs itt rajtad kívül senki. Nincs segítséged. 

Hagyd itt a sírt, keress egy tanyát, talán lesz, aki befogad. Egész nap dolgoztál, és nem fi-
gyeltél fel a jelekre. Elkapott a hév, a kíváncsiság. 

Indulj vissza, mielőbb. Látod a horizonton a sötétséget? Csak dél van, mégis éjszaka köze-
leg. Homokvihar! 

Vajon ez a hely elég védett, hogy megbújjak a mélyedésben? Mást már úgysem tehetsz. 
Elfutni nem lehet.  

Igen, így lesz a legjobb. 
Vagy a homokvihar engem is, mint annyi hunt s egy egész országot, Attila mellé temet. 
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I N F O 

 
  
 

A geotermikus energia a napenergiához hasonlóan korlátlan, kimeríthetetlen, ám 
azzal ellentétben nem szakaszosan, hanem folytonosan érkező erőforrás. Viszony-
lag olcsón kitermelhető és a levegőt nem szennyezi. 

A legáltalánosabban alkalmazott rendszerekben a termálkútból feltörő vizet 
gáztalanítják, ülepítik, a sótartalmát részben eltávolítják, majd a felhasználás he-
lyére szivattyúzzák, a lehűlt vizet pedig valamilyen vízáramba, vízgyűjtőbe veze-
tik. 

Ezek a rendszerek egyszerűek, megbízhatóan működnek, kis beruházási költ-
séggel létesíthetők és olcsón üzemeltethetők. Problémájuk azonban, hogy - ha 
nincs vízutánpótlásuk - a rétegenergia csökkenése következtében idővel kevesebb 
vizet adnak. 

A Kárpát-medence, de különösen Magyarország területe alatt a földkéreg az át-
lagosnál vékonyabb, ezért hazánk geotermikus adottságai igen kedvezőek. A Föld 
belsejéből kifelé irányuló hőáram átlagos értéke 90-100 mW/m2, ami mintegy 
kétszerese a kontinentális átlagnak. Hévízkészletünk legkevesebb 500 milliárd 

köbméterre tehető, amiből mintegy 50 milliárd köbméter ki is termelhető. Legjelentősebb 
készleteink a Duna-Tisza közén és a Nagyalföldön találhatók, több városban (Csongrád, 
Hódmezővásárhely, 
Kapuvár, Makó, Nagy-
atád, Szeged, Szentes, 
Szigetvár, Vasvár, Veres-
egyháza) a távfűtés egy 
részét ily módon fedezik. 

A hőszivattyú igen al-
kalmas szerkezet háza-
ink, lakásaink fűtésére, 
ráadásul egyre jobban megéri üzemeltetni ezeket. A geotermikus energia fűtési célú beruhá-
zása, jó adottságok esetében 5 év alatt is megtérülhet. 

A Föld hőjének energiáját kétféle módon hasznosítják. A legelterjedtebb igénybevételi 
forma, amikor a hőenergiát fűtésre, illetve használati meleg víz előállítására alkalmazzák. A 
másik, kevésbé elterjedt alkalmazási forma a 100 Celsius-fok feletti víz, illetve gőz energiájá-
nak elektromos árammá alakítása. 

(Forrás : www.greenpeace.hu) 
 

Hazánkban körülbelül 40-50 település hőellátásában kap kisebb-nagyobb szere-
pet a geotermia, és tíz geotermikus távfűtéses rendszer működik országszerte. Az 
arány nem magas, pedig szakértők szerint megéri a befektetés: az energiahordozó 
„ingyen van”, nekünk sok is van belőle, de túl bonyolult az engedélyeztetés. 

Leginkább kertészetekben, illetve gyógyfürdőkben hasznosítják, de egyes ön-
kormányzatok is használják ezt a fajta energiát, elsősorban közintézmények fűtésé-
re. 

A geotermikus hőenergia forrása a föld magjából áramló hőenergia és a napsü-
tésből a földkéreg által elnyelt és tárolt energia. Az innen nyert hőenergiát már az 
ókorban hasznosították. A hőszivattyús fűtés új lehetőséget nyújt e rendkívül 
értékes energia felhasználására. Új épületeknél a - földben nem túl mélyen elhelye-
zett - kollektorok segítségével lehet a forrásvizek melegét hasznosítani, már meg-
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lévő, kész házaknál pedig fúrt kutakban elhelyezett szondával. 
A beruházási költségek változóak, de körülbelül 300-600 euró /kW között mozognak. 
Az Energia Klub projektvezetőjétől, Varga Katalintól megtudtuk: Magyarországon az 

energiafelhasználás körülbelül 5 százalékát fedezzük megújuló energiahordozókkal, ennek 
mintegy 7 százalékát teszi ki a geotermia. 

Az Európai Unióban vegyesek az arányok ezen energiaforrást tekintve, ritkák a hazánk-
hoz hasonló jó adottságú területek. Kedvező helyzetben van többek között Izland, Törökor-
szág vagy Olaszország is. 

 
 

Karcagon éppen folyamatban van annak a pályázatnak az elbírálása, amelynek 
alapján – ha megnyeri a város –, újabb kutat fúrnak, és a belőle felszínre hozható 
vízzel a fürdőt látják majd el, valamint a tervek szerint az intézmény teljes fűtését 
is biztosítani tudja. 

Nyester Józseftől, az építési és műszaki iroda vezetőjétől megtudtuk, Karcagnak 
egy működő kútja jelenleg is van. A kút érdekessége, hogy belőle a termálvíz 
mellett felszabaduló úgynevezett „kísérő vagy hulladékgázt” is hasznosítják. A 
gázt egy külön erre a célra épített üzembe szállítják, és különböző eljárások alkal-
mazása után pedig továbbítják a városi kórházba. 

A geotermikus energiák intézményi, illetve akár lakossági felhasználását is ter-
vezik, de első körben szeretnék biztosítani a kórház teljes ellátását, majd a többi 
közintézményt. A lakossági felhasználásról eddig csak megvalósíthatósági tanul-

mányok születtek. 
 
 

Veresegyházán évek óta jól működik a spórolás. Mint azt Pásztor Béla polgár-
mestertől megtudtuk, már 1987-ben végeztek kút-próbafúrásokat, néhány év 
múlva pedig elkészült az első távvezeték is, amely egy önkormányzati fenntartású 
intézmény hőellátását oldotta meg. 

A folyamatot úgy kell elképzelni, hogy a szivattyú – ebben az esetben – 34-36 
méteres mélységből hozza fel a 64 Celsius fokos vizet a felszínre, innen egy gép-
házba kerül, onnan vezetékeken keresztül osztódik el a különböző épületek kö-
zött. A hőtől megszabadult víz ezt követően, ugyancsak csöveken keresztül visz-
szajut a föld mélyére. A város évi 40-60 millió forint közötti összeget tud megspó-
rolni e fűtésrendszerrel. Jelenleg összesen 34 közintézményt tartanak így melegen, 
köztük iskolákat, óvodákat, templomokat. 

A beruházás két ütemben zajlott. Legutóbb 2007-2008 fordulóján bővítettek, ösz-
szesen közel 500 millió forintért. Ennek az összegnek 60 százalékát fedezte az Európai Unió 
és a magyar állam. A biztonság kedvéért minden intézménynek van gázüzemű fűtőrendsze-
re is – mínusz 15 fok alatti hidegben kell a rásegítés –, ám a polgármester nyugodtan kije-
lenthette: nekik bizony nem okozott nagy fejtörést az orosz-ukrán gázvita… 

 
(Forrás: www.orientpress.hu) 
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Jakab R. József 
 

 

Dühödt 
vizek mélyén 

 
 

Koicsi búvárhajója halk zümmögéssel süllyedt a mélybe. Az üvegburában ülő férfi a fény-
szórók által megvilágított vizet kémlelte. Halrajok, kisebb testű cápák úsztak körülötte, de 
még csak feléjük se nézett. Minden figyelmét az oldalára fordult, letört szárnyú Boeingnek 
szentelte, ami mellett épp most haladt el. A repülőt több másik követte, s a vízben úgy néz-
tek ki, mint valami alvó bálnaraj. A távolban kirajzolódott a repülőtér váróterme, de messzi-
re elkerülte. Negyven perc, még negyven perc és odaér. 

A belváros felé vezető autóutat követte, ügyelve a magasságára. Nem a feltorlódott kocsik-
tól félt, hanem a bennük lévőktől. Az utóbbi időben annyi elveszettet látott, hogy mostanra 
aludni is alig tudott tőlük. Vizenyős tekintetük mindenhova elkísérte. 

Ahogy egyre beljebb haladt, úgy sokasodtak a felhőkarcolók is. Az épen maradt üvegabla-
kok visszatükrözték reflektorainak fényét, így olybá tűnt, mintha több búvárhajó haladna 
egymás mellett. 

Egy nagyobb kereszteződésnél összedőlt épületek állták el az útját. A kiszakadt betonele-
mek és kiálló tartórudak látványától kiszáradt a szája. A legjobban attól félt, hogy az ottho-
na, ahova tartott, ugyanerre a sorsa jutott. Minimálisra csökkentette a sebességét a megfelelő 
helyet keresve, ahol kikerülheti a romokat. Lassan emelkedett felfelé, és kikerekedett a sze-
me, mikor a romok túlfelén búvárhajók tucatjait pillantotta meg. Azonnal lekapcsolta a 
világítását, és imádkozni kezdett, észre ne vegyék. A koreai fosztogatók nem hagytak ma-
guk után tanúkat. Visszasüllyedt az épület takarásába, és más irányba fordult. 

Kitérőt kell tennie, nem látott más megoldást. Homlokát a búvárhajó belső falának támasz-
totta, és felidézte, hol is van tulajdonképpen. Balra néhány mérföldnyire egy pláza állt, ha 
egyáltalán ott volt még. Egyenesen a belváros központja, a banknegyed, távolabb a sport-
csarnok, és jobbra… sóhaj szakadt fel belőle. Jobbra a park van, ahol… Koicsi elszorult to-
rokkal gondolt azokra az utolsó napokra, amiket itt töltött. Fukuoka városa egy évvel ezelőtt 
még szikrázott a napsütéstől. 

Oszakába hívták, egy konferenciára. Unalmas volt, és már az első nap után sejthetővé vált 
eredménytelensége. A második nap hajnalán sürgető kopogásra riadt: egy ijedt tekintetű 
szállodainas hebegett az ajtó előtt: Fukuokában átszakadt a gát. Emlékezett jól, ahogy rári-
pakodott a gyerekre, aki azon nyomban elszaladt, de nem tudott visszaemlékezni az azt 
követő órákra. Összemosódott képek a szállodai folyosó faláról, valami hírműsorról, törött 
üveg, szánakozó tekintetek, üvöltés… ezek maradtak csak benne. Fukuokát elöntötte a víz 
és vele mindent mást is, ami számára az életet jelentette. 

Majd húsz perces kitérőt kellett tennie a koreaiak miatt. Koicsi a kijelzőket figyelte és az 
értékek megriasztották. Kevesebb, mint két órányi levegője maradt. Nem sok, de éppen elég 
lesz arra, amiért jött. 

A katasztrófa után hónapokat töltött azzal, hogy feljusson egy kutatóhajóra.  Sikertelenül. 
Először csak kérte, majd a kapcsolatait vetette be, végül pénzzel próbálkozott, és fenyegető-
zéssel. Egyik sem vált be, és úgy tűnt, minél több energiát fektet abba, hogy visszajusson 
Fukuokába, annál messzebb kerül a lehetőségétől. Végtelen hosszúnak tűntek azok a hóna-
pok, mire végül mégis talált egy ilyen hajót. Igaz, ahhoz hogy most itt legyen, el kellett köt-
nie a búvárhajót, de ez, s a következményei már nem érdekelték. 
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Sóhajtva mondott imát, mikor megpillantotta otthonának rég várt sziluettjét. Az épület – 
egy tizenöt szintes lakótömb – masszívan állt. A búvárhajó a ház oldalához ért, és emelkedni 
kezdett. Koicsi lélegzetvisszafojtva számolta az emeleteket, s mikor a nyolcadikhoz ért, 
leállította a gépet. A fényszórókat erősebbre kapcsolta, és a lámpák nappali fénybe burkol-
tak egy konyhát. Az ő konyháját. A hűtőn az ismert mágnesek, egy nyitott mosogatógép, 
felborult kisszék… a sírás úgy szakadt fel Koicsiból, akár Fukuoka gátja egy évvel ezelőtt. 
Egyedül volt, nem szégyellte a zokogását. Olyan régóta várt erre és most, hogy itt van, min-
den annyira más és mégis minden ugyanaz. 

Percekkel később tudott csak elszakadni a látványtól, hogy a következő ablak felé fordul-
jon. A nappalit jobban megviselte a víz alatti élet. A szekrénysor egy része eldőlt, a holotévé 
képernyője betört, akárcsak az ablaküveg nagy része. A búvárhajóval nem fért be az abla-
kon, de nem is vágyott rá. Innen is rálátott a hálószoba résnyire nyitott ajtajára. Beleborzon-
gott, ahogy belesett a sötét nyíláson. Családjának ősi vértje és egy fénykép, amely hónapok 
óta végigkísérte álmait; ez az amiért jött. 

Koicsi a kormánybot felé nyúlt, és a búvárhajó robotkarjai mozgásba lendültek. A sorsnak 
– ennek az ezerszer átkozottnak – most hálát adott, amiért néhány éve vezethetett már ilyet. 
A robotkarok segítségével eltávolította az ablak maradék részét és felmérte meddig is tudna 
valójában benyúlni a karokkal. Az eredmény kétségbeejtő volt. A felborult bútorok keresz-
tülhúzták számításait. Őse páncélja elérhetetlen távolságba került, és a fényképek is szét-
mállva, fakón hintáztak a vízben. Hónapok keserűsége tört elő a torkából, és öklét többször 
is az üvegburának csapta. Becsapták, becsapta mindenki! A végzet, a sors, a házi szellemek, 
az összes kurafi! Egyedül maradt, induláskor a becsületét is a hajón hagyta. 

Már nem sírt. 
Homlokát a hűs üvegnek támasztotta, elképzelte, ahogy lassan kinyílik a hálószoba ajtaja, 

és felesége, a mindig rózsás arcú felesége, Mioki jelenik meg, karjában a fiúkkal, Szaicsivel. 
Az álom még beleragadt a mozdulataikba, ahogy a konyhába mentek. Szótlanul figyelte 
őket, amint a konyhából visszatérnek, Mioki eteti a kis Szaicsit, a tévében Scooby Doo sza-
ladgál, Szaicsi nevet. A búvárhajó sürgető jelzései már nem jutottak el hozzá, s Koicsi egyre 
inkább érezte, végre örökre velük marad. 
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A szélenergia 

A Stirling-motor 

 

I N F O 

 

 

 

 
A hagyományos energiahordozók növekvő alkalmazása a lég-

szennyezés további romlásához és ennek beláthatatlan következmé-
nyeihez vezethet. A káros hatások mérséklése érdekében egyre na-
gyobb szükség van megújuló energiaforrások (geotermikus, nap, 
szél, víz, biomassza) felhasználására. 

A környezetvédelem, a jövő generáció számára élhető környezet 
megóvása, állandó megújítása, közösségi ügy. A mai világban egyre növekszik az energia 
iránti kereslet, azonban eme igények kielégítése a környezet rombolásával jár együtt. A 
természetes környezetünk megóvása és egy tiszta, egészséges jövő biztosítása gyermekeink 
számára, hatalmas kihívást jelent. A jövő energiaprogramjaiban nagy szerepet játszik a 
szélenergia, mint az egyik leginkább fejlődő és versenyképes erőforrás a megújuló energiák 
széles skáláján. Sokszor a legkézenfekvőbb megoldásokat a legnehezebb kiaknázni. Itthon 
megfelelő mennyiségű és kellő biztonságot adó szél áll rendelkezésre. Nyugat-Európában 
már igen kedvező tapasztalatok álltak rendelkezésre a megújuló energiák gazdaságossága, 
környezetvédelmi haszna, és társadalmi elfogadottsága szempontjából. A helyzetet mi sem 
szemlélteti jobban, hogy az Európai Megújuló Energia Tanács előrejelzései szerint 2020-ra 
Európa energiaszükségletének egy ötödét fogják ilyen forrásokból megteremteni. 

(Forrás: www.szel.hu) 
 
 

Vagy más néven forró levegős motor, külső hőbevezetésű hő-
erőgép, általában dugattyús-forgattyús mechanizmussal készül. 
A belsőégésű motorokkal szemben a Stirling-motor hőforrása 
nem a hengerben elégő fűtőanyag, mint az Otto- és Diesel-
motoroknál vagy a gázturbinában, hanem a motoron kívül van. 
A hőátadási folyamat lehetővé teszi, hogy az összes hőerőgép 

közül a legjobb hatásfokot nyújtsa: hatásfoka megközelítheti annak az ideális 
Carnot-körfolyamatnak a hatásfokát, mely az alkalmazott szerkezeti anyagoknál gyakorlati-
lag elérhető. (A termikus hatásfokot a hőmérséklet határolja le). 

A feltalálók szándéka az volt, hogy olyan hőerőgépet dolgozzanak ki, amely biztonságo-
sabb, mint a korabeli gőzgépek, melyek kazánjai gyakran robbantak fel a nagy gőznyomás 
és a nem megfelelő anyagok használata miatt. 

A motorban a környezettől elzárt gáz, általában levegő, hidrogén vagy hélium van. Ennek 
a gáznak az állapotjelzői (például nyomás, hőmérséklet, fajtérfogat) a gáztörvények szerint 
változnak. Amikor az adott térfogatú gázt melegítik, a nyomása megnő, és a dugattyú felü-
letére hatva mechanikai munkát fog végezni a motor munka-ütemében. Amikor a gázt lehű-
tik, nyomása esik, ez azt jelenti, hogy kevesebb munkára van szükség a gáz összenyomására 
a következő ütemben, mint amit a munka ütemben szolgáltatott, így az energiamérleg nye-
reséges lesz, ez a motor tengelyén hasznos munkaként fog megjelenni. A gáz ciklikusan 
áramlik a fűtő és hűtő hőcserélők között. 

A gáz nem távozik a munka ütem után, hanem állandóan a motorban marad. Nincs szük-
ség szelepekre sem, mint más motoroknál. 

(Forrás: hu.wikipedia.org) 
 

A szél, a stirling és a nap 
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A „Napcsíkok” 
 

M E R E N G Ő 

 
A klímaváltozás okán merengek. Globális felmelegedés, vagy lehűlés? Esetleg ez is, az is? 

Ahány internetes portál, annyi hír, annyi tudós, és annyi vélemény. Egyvalamiben azért 
mindegyik azonos: a jövőre, mindig éppen ma kell vigyázni. 

Álmodozom. 
Éber álmomban már létre is jött Magyarországon az Alternatív Energetikai Szövetség, 

amely igen jól szervezetten, havi rendszerességgel nagygyűléseken tájékoztatja az állampol-
gárokat az olcsóbb energiákról. Minden ilyen gyűlést közvetít a köztelevízió, és az interne-
ten is nyomon követhetőek az események, amely még azt is lehetővé teszi, hogy a felmerült 
kérdéseket feltehetik a távoli érdeklődők is, amelyre még aznap választ is kapnak. 

Álmodozom. 
Éber álmomban felszólalnak az ellenzők, a régi már jól bevált fosszilis energiák önkéntes, 

és fizetett védelmezői, akik nem hisznek abban, hogy a Földet, éppen tőlünk, emberektől 
kellene védelmezni. Felheccelt, zsibongó csoportok próbálják nevetségessé tenni a „Napcsí-
kok” Egyesületek Szövetségének klímamentő törekvéseit. 

Álmodozom. 
Szinte már hallom is Ré Béla megnyitó beszédét: 
„Hölgyeim, Uraim! Mindannyiukat szeretettel üdvözlöm, akár hívei a megújuló, más ne-

veken „alternatív” vagy éppen „zöld” energiának, akár nem! Nem áltatom Önöket azzal, 
hogy a „zöld” energia világméretű elterjedése megoldja bolygónk gazdasági és ökológiai 
problémáit. A sajtó jóvoltából Szövetségünk megítélése vegyes. Mi nem azt állítjuk, hogy a 
kőolaj, földgáz vagy éppen a szén bányászatát azonnal be kell szüntetni. Nem. Mi azt mond-
juk, hogy minden energia forrása a Nap. Elnézést kérek a tisztelt atomenergetikusoktól és 
geotermikus energiát képviselő társaimtól, rájuk nézve nem érvényes kijelentésem. 

A Nap nemcsak energiaforrás, de minden élet forrása. Az emberiség korai és kései törté-
nelme során vallások sokasága merítkezett a Napból.  Szinópéi Diogenesz még Nagy Sán-
dort is ki merte oktatni, miszerint ne állja el előle a Napot. Kimondhatjuk bátran, hogy a 
Nap a Föld barátja.  Nincs olaj előtti és utáni korszak. Az olaj és földgáz folyamatosan terme-
lődik az óceánok mélyén munkálkodó metán baktériumoknak köszönhetően. A ma felhasz-
nált bármilyen fosszilis energiaforrás szülőanyja az a nagytömegű szerves anyag, mely épp 
a Napnak köszönhette létét. 

Tisztelt egybegyűltek, szeretném a kezdet kezdetén leszögezni, hogy a napenergia és a 
napenergiával összefüggő energiaformák nem veszélyeztetik a fosszilis energiahordozók 
szerepét. Mi megtakarítani szeretnénk a gázt, olajat a jövő nemzedékei számára, hogy abból 
műanyagokat és egyéb vegyipari termékeket állítsanak elő. Sőt, a napkollektorok, napele-
mek, szélgenerátorok műanyag alkatrészei mind részben a szénhidrogéneknek köszönhetik 
megalkotásukat, a fémalkatrészek elkészítésénél pedig minden bizonnyal felhasználásra 
kerül majd a földgáz. S akkor még nem beszéltem azokról a leendő munkahelyekről, melyek 
a megújuló energetikát előállító felszerelések készítésének, felszerelésének köszönhetik 
majdani létüket. 

Gyermekkorom egyik vicce, amikor a falvakban az elektromosságot vezetik be, s a mérnök 
úr a falugyűlésen előadja a lakosságnak az elektromos világítás jelentőségét. Befejezvén 
előadását a mérnök úr felteszi a kérdést, hogy minden világos-e? Egy bácsi jelentkezik, s azt 
mondja: – Fiam, mindent értek, csupán egy kérdésem lenne, hogyan folyik át azon a vékony 
izzószálon a petróleum? 

Nos, az elkövetkező előadások során biztos lesznek olyan technikai kérdések, melyek cso-
dálatosnak tűnnek és szinte hihetetlennek. Csak példaképpen hadd mutassam be az előttem 
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forgó ventillátort. A ventillátort a hőmérséklet különbség működteti. Alul egy kis tartályban 
forró víz van, mely melegíti a hengeres dobozka alsó felét. Felül, a szoba levegője biztosítja a 
hűvösebb kb. 20 Celsius fokot. A meleg víz hatására folytonosan kitáguló, majd a dobozka 
szoba felöli oldalán lehűlő levegő, vagy egyéb gáznemű anyag mozgatja a hengerben a 
dugattyút. A dugattyú tehát munkát végez, s forgásba hozza a ventillátort. De a forgó moz-
gásnak köszönhetően generátor segítségével, vagy egyéb módon áram termelhető. 

Kedves jelenlévők. A Stirling motor kedvenc szerkezetem, mert segítségével a jövő egyik 
nagy energiafaló gondja a nagy nyári melegekben való klimatizálás oldható meg.  

A meleggel a háztartási vizet termelhetjük meg, míg a hideggel a nyári klimatizálást lehet 
megoldani.  Kérem szépen, a motor és egyéb érdekes alternatív energetikai modellek a te-
rem bejáratánál megtekinthetőek. 

 
Mielőtt a kedves érdeklődőinket egy kis frissítő búzafű-lékóstolóra invitálnám, vázlatosan 

ismertetem, miről is lesz szó mai nagygyűlésünk előadásain. 
 
Beszélgetünk majd a napkollektorról, ami a Nap elektromágneses sugarait alakítja át nagy 

hatásfokkal hőenergiává. Két fő típusáról a sík kollektorról és vákuumcsöves napkollektor-
ról. A napkollektor hasznos az iskolák, kórházak, intézmények melegvíz ellátását kielégíte-
ni, családi házaknál a viszonylag kisebb napi felhasználás miatt a megtérülési idő kicsit 
hosszabb. Bár a megtérülési idő csak egyik szempont lehet a napkollektorok alkalmazásánál, 
mert igazán pazarlás nyaranta a napmelegtől izzó tetők alatt még gázt vagy áramot hasz-
nálni a napi víz melegítésére. 

Napkollektorokkal levegőt is lehet melegíteni, lakásfűtés céljaira vagy éppen kis szárító-
szekrényben gyümölcs-zöldség aszalására. A napkollektorokban a felmelegedett közvetítő 
anyag keringtetése bár áramot igényel, azt napelemmel lehet helyben előállítani.  

Ezzel el is érkeztem mai második előadásunk témájához, a napelemekhez. A napelem 
olyan sík lap, mely a nap elektromágneses sugarainak hatására közvetlenül elektromos áram 
keletkezik. Bár ma hatásfokuk még alacsony, a lakossági felhasználók napelemei cca. 15-17% 
hatásfokkal működnek, de figyelembe véve, hogy a tetőre négyzetméterenként, óránként a 
téli napsütésben is 300 W napenergia érkezik, mely nyáron akár 8-900 W/nmh is lehet, 
máris jelentős az elektromos áram nyereség. Az áramot akkumulátorokban lehet tárolni, 
vagy a meglévő villamos hálózatba táplálni. A háztartásban az áramot bármely elektromos 
fogyasztó hasznosíthatja, akár melegvíz készítésére is jól jön.   

De mi van, ha nem süt a nap? Igaz, a gázcsapot is elzárják időnként itt-ott, hogy már arról 
szót ne említsek, hogy a gáz- és olajmezőkért kíméletlen harcok folynak. 

Erre a kérdésre ad választ harmadik előadónk, aki a szélről, és annak energiájáról tart 
majd előadást. A szél is a Nap ajándéka. A talaj, a vízfelszín egyenetlen felmelegedése idézi 
elő. A szél akkor is fújhat, hideg téli napokon, sőt éjszakákon, ha a napnak nyoma sincs. S 
nem kevés energia rejtezik a szélben, Bár a szél hígnak tűnő energiaforrás, de sok van belőle, 
s viszonylag olcsón lehet hozzájutni a szélgenerátorok által kinyert áramhoz. Valaha szél-
malmok hálózták be Európát. Senki nem mondta, hogy elcsúfítják a környezetet. És ma már, 
változatos formájú és alakú szélkerekeket lehet vásárolni. Vannak nagyok és kicsik, és a mi 
kis szélgenerátorunk a tetőn is termelheti az áramot. Ha már a hidegnél járunk, maradjunk 
is kicsit itt, mert a hidegben fűteni kell, negyedik előadásunk erről fog szólni. Fűteni lehet 
tűzifával és gázzal. Erdészeink tudják, mit, mikor kell kivágni, hogy a tűzrevaló fa utánpót-
lása folyamatos legyen. Az ipari hulladék fa megőrölve briketté, pelletté sajtolható. Ezzel 
elérkeztünk a korszerű és kényelmesen kezelhető kályhákhoz. Szeretnénk felhívni figyel-
müket a téglából felépülő nagytömegű kályhákra. Olyan vidékeken születtek ezek a kály-
hák, ahol aztán tudják az emberek, hogy mi is az a hideg. Ezek a kályhák sütővel, fűtött 
padkával készülhetnek, vagyis a kellemes egyenletes meleg mellett a vacsora is elkészülhet 
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bennük. Mondjuk egy jó sonkás pizza vagy éppen töltött káposzta cserépedényben. Vagy 
pogácsa.” 

 
Mondom, álmodozom!  
Istenem, azok a jó melegek, azok az igazi kályhák, melyek az elégett fából képződő hőt 

tömegükben tárolják! Tarthatnánk köveket a pincében. A nyári melegben a napkollektorok 
termelte hőt télen a kövek felmelegítésére használhatnánk fel, és a ház légterébe vezethet-
nénk a meleglevegőt! 

 
Álmodozom. 
Ré Béla folytatja: „Jöhet a nagygyűlés ötödik előadása, amely a napszakács működéséről 

és felhasználásáról tájékoztat. A bejárat előtt láthatták azt a nagy kerek parabolát. Hát ez a 
napszakács. Ezzel akár téli napsütésben is lehet vizet melegíteni a mosogatáshoz, de nyáron 
akár a kenyér is megsül általa egy feketére festett fazékban. A parabola olyan mértani test, 
mely a párhuzamosan érkező elektromágneses hullámokat, egy pontba gyűjti. Az igazán 
napos tájakon, ahol minden négyzetméterre óránként 900 W körüli energia jut, végeláthatat-
lan parabola vagy tükörsor gyűjti a napenergiát, felforrósítva egy csőben áramló olajszerű 
folyadékot, mely a hőjét egy nem túl bonyolult rendszeren keresztül leadva áramtermelő 
generátort működtet.” 

 

Álmodozom. Egy jobb, egy tisztább világról.  
Éber álmomban elképzelem, hogy a szennyvíztisztítók köré sűrű növényzetet telepítenek 

az emberek, meg erdőt, és a természetes növényzet elvégzi a szennyvíz szűrését. De mond-
juk a hatodik előadás arról szólna, hogy a szennyvíztisztító telepek a biogáz nyeréséhez is 
nyújtanak nyersanyagot, a végtermék pedig tüzelőanyag vagy értékes trágya a növények 
számára. Nem új dolog, hogy a cellulóz tartalmú növényi anyagok, így a fa természetesen 
elgázosíthatóak. Ezzel a gázzal, melynek neve fagáz – szénmonoxidot, hidrogént, szénhid-
rogéneket tartalmaz – motorok működtethetőek, sőt a tisztított gáz, vezetéken továbbítható, 
s már meglévő háztartási gázhálózatba betáplálható, vele bizonyos módosításokkal a hálózat 
működtethető, azaz a fűtés továbbra is kényelmesen biztosítható a már meglévő hálózaton 
keresztül. 

A hetedik előadás a vízi erőművekkel foglalkozna. A Nap által elpárologtatott, és maga-
sabb helyekre leeső víz, a folyók által keltheti életre a vízi erőműveket.  

A nyolcadik előadás témája lehetne a geo- vagy a földhő energiájának a hasznosíthatósága, 
és a kilencedik előadó beszélhetne a befektetett anyagi források megtérülési idejéről. 

 
Álmodozom. 
De ezzel az Alternatív Energetikai Szövetség kongresszusa lezajlott éber álmaimban. Csak 

remélhetjük, hogy egy napon a mag el lesz vetve, s a felnövekvő ifjaink már nemcsak hasz-
nálni, de fejleszteni is fogják a megújuló energiaforrásokat.  

Képzeletem még játszik kicsit, mert az elképzelt helyszínemen – csak úgy önhatalmúlag? 
Hé!  Kié ez az álom? - még meglepetést okozott Léggömb Károly úr bemutatója, aki az épü-
let előtti téren saját gyártmányú hidrogén meghajtású autójával araszolgatott. Az összeverő-
dött tömegnek elmondta, hogy az üzemanyagcellás autója, a kocsi tetején lévő napelemek 
által termelt áram segítségével bontja a vizet, s abból nyeri a mozgáshoz való energiát. A 
kocsi még nem tökéletes, óránként alig néhány perces üzemidejű, de ne feledjük, Léggömb 
úr nem kap sehonnan támogatást, kizárólag a maga erejéből alkot. Még sok hozzá hasonló 
elkötelezett polgárra lenne szükség, a most munkálkodók mellett.  
 

Bujna Ferenc 
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Alternatív energia 

Biogáz 

Fényelektromos jelenség 

Geotermikus energia 

Esőerdők irtása 

 

I N F O 

 

 

 

 

A természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető tiszta energia, úgymint: 
napenergia, vízenergia, szélenergia, geotermikus energia. Jelentősége, hogy 
nem okoznak környezetszennyezést. Alternatív energiaforrás az az energia-
hordozó,  amelyből a jelenleg használatos szénhidrogének alternatívájaként 

valamilyen energiát  (hő-, mozgási-, villamos energia)  ki tudunk nyerni. 
(forrás: www.alternativenergia.net) 

 
 

Szerves anyagok baktériumok által anaerob körülmények között történő le-
bontása során képződő termék. Körülbelül 45-70% metánt (CH4), 30-55% szén-
dioxidot (CO2), nitrogént (N2), hidrogént (H2), kénhidrogént (H2S) és egyéb 
maradványgázokat tartalmaz. Magas energiatartalma miatt energiatermelésre 

lehet hasznosítani. Egy generátorblokk a biogáz energiatartalmának 25-42%-át képes elekt-
romos energiává alakítani, így termikus hatásfoka 40%-körül alakul. A biogáz energiatar-
talmára a metántartalomból lehet következtetni: 1 m3 metán 9,94 kWh energiát tartalmaz. 
60%-os metántartalom esetén 1 m3 biogáz 0,6 l tüzelőolaj energiájával egyenlő. 

 
 
 

A trópusi fejlődő országok népességének gyors növekedésével kapcsolatos az 
esőerdők újratelepítés nélküli elpusztítása. 25 év alatt csak Brazíliában több 
mint öt Magyarországnyi területű esőerdő tűnt el. A trópusi esőerdők égetése 
nemcsak az adott területen vezet ökológiai katasztrófához, hanem a felszaba-

duló szén-dioxid nagymértékben hozzájárul a globális felmelegedési válsághoz. 
 

 

Akkor beszélhetünk fényelektromos jelenségről, amikor valamely fizikai- 
vagy kémiai folyamat eredményeként fény hatására elektromos áram keletke-
zik. A fényelektromos jelenséget mutató anyagok közül jelenleg leginkább az 
úgynevezett félvezetők a legelterjedtebbek. (Félvezetőkből készülnek a számí-

tógépek és mobiltelefonok elektronikus alkatrészei is.) A napelemek többségében is megta-
lálhatók a félvezetők, és ezek a szerkezetek fényelektromos módon termelnek elektromos 
áramot. Az szakirodalomban gyakran előforduló alternatív elnevezés: fotovillamos-, 
fotoelektromos jelenség, effektus. 

(Forrás: www.zoldtech.hu) 

 

 

A Föld kőzetlemezeinek természetes mozgásából származó energia. A geo-
termikus kifejezés görög eredetű, jelentése: földi hő. 

 

S Z Ó T Á R 
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Szökrönyös László 

 

A 
tizenötödik 

 
 

Nnamuh, a Hajó tudományos vezetője mereven nézte a távolban lassan mozgó foltot.  
– Még mindig azt hiszem, hogy rossz ötlet volt itt landolnunk – mondta, mintegy saját 

magának, miközben Oorghot figyelte. A sarki nyár hűvös levegőjében halványan derengett 
a lehelete. 

A leszállóhelyük körül elterülő medencét éles, meredek sziklafalak határolták; társa felmá-
szott a legmagasabbra. A Hajó érzékszervei érzékelői rendellenességet jeleztek abban az 
irányban, de a máskor megbízható műszerek nem tudták meghatározni az anomália miben-
létét. Oorgh ezért úgy döntött, hogy saját szemével is megnézi a területet. 

Visszatérte után még jó ideig nehezen vette a levegőt. 
– Megtaláltam a bázist – jelezte. – A szomszédos völgyben van. Kifújom magam, és indul-

hatunk. 
– A Hajó szerint nem ajánlott az Elsők építményeinek közelébe merészkedni. – Nnamuh, 

mint mindig, most is körültekintően akart cselekedni. Úgy válogatták össze őket, hogy jel-
lemük kiegészítse egymást. Oorgh volt a lendület, míg Nnamuh a visszatartó erő. 

– A Hajó tanácsot ad, te véleményezel, én pedig cselekszem. – Oorgh egy kézmozdulattal 
jelezte, hogy részéről a téma lezárva, de a nyomaték kedvéért még hozzátette: – Ez nem 
tudományos kérdés, Nnamuh, itt enyém a döntési jog. 

Nnamuh nem válaszolt. Volt valami rossz előérzete küldetésükkel kapcsolatban. 
Gondterhelten figyelte a környező tájat, melyen kísérteties fátyolként terült szét a hatalmas 

hold higanyfénye. Gondolatban vállat vont, összeszedte a felszerelését, majd követte 
Oorghot a komp belsejébe. 

Rövid tanakodás után végül megállapodtak, hogy közvetlenül a felfedezett bázis mellett 
landolnak, de csak másnap reggel indulnak felderíteni ismeretlen gyomrát.  

 
*** 

 
Három héttel ezelőtt érkeztek meg a rendszer határához. Mindketten a hajófal átlátszóvá 

tett részénél álltak, és áhítattal figyelték a távolban kibontakozó monumentális formákat: a 
csillagrendszert lezáró védmű részeit. Oorgh tudta, hogy a kékes színben irizáló oktaéderek 
milliárdnyi társukkal hálót alkotnak, áthatolhatatlan gömbhéjként ölelve a csillagrendszer 
belső vidékeit. Megszédült a gondolattól, hogy milyen hihetetlen erőforrásokra támaszkod-
tak az Elsők, amikor lezárták a rendszert. Ennél már csak az volt nyugtalanítóbb, hogy mi 
lehet odabenn, amiért ezt megtették.  

Mindketten óriási megtiszteltetésnek vették, amikor megtudták, hogy a következő úti cél-
juk a Lezárt Rendszer egyik belső bolygója lesz.  Eónonként csak egy hajó léphetett be ide, és 
a felderítők, akik visszajöttek onnan, nem nyilatkozhattak arról, amit láttak. A tiltó szabályt 
– akárcsak a rendszert védő nagyhatalmú autonóm gépeket – még az Elsők hozták, és se 
Oorgh népe, a Tizennegyedikek, se más nem akart dacolni vele.  

A Hajó mögött összeomlott a mesterséges féregjárat, néhány pillanatra elhomályosítva a 
sárgásfehér központi csillag ragyogását. Az Elsők gépe hirtelen kifakult, kékes fénye ki-
hunyt. Az út ezzel szabaddá vált, a Hajó pedig megkezdte hosszú ereszkedését a csillag 
gravitációs kútjába.   
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Háromheti eseménytelen utazás következett.  
A Hajó érzékelői fáradhatatlanul pásztázták a bolygóközi tér zugait, közben Oorgh és 

Nnamuh azt latolgatták, mi várhat rájuk a harmadik planétán. Csak akkor tudhatták meg a 
küldetésük mibenlétét, amikor odaértek. Oorgh idővel felhagyott az egyre vadabb elképze-
lések gyártásával, és inkább sztázisba helyezte magát az érkezésig. Nnamuh ezalatt is köte-
lességtudóan elemezgette a Hajó által közvetített adatokat, míg utazásuk huszonegyedik 
napján végül körpályára álltak az ismeretlen világ körül. 

 
A harmadik bolygó gyönyörű volt. Ebből a magasságból jól látszottak a nappali félteke 

kisebb-nagyobb szigetei, melyeket körbeölelt az egész planétát beborító óceán. A szigetek 
összterülete vetekedett a nagy sarki szárazulattal és az átellenes félgömb mérsékelt zónájá-
ban terpeszkedő kisebb kontinenssel. A Hajó felől szemlélve épp akkor kelt fel a bolygó 
ezüstszínű holdja; viharvert felszíne éles kontrasztot alkotott az alattuk keringő világ deren-
gő atmoszférájával.  

Az egész Galaxisban csak maroknyi ehhez hasonló planéta volt. Az értelmes lények trilliói 
jórészt terraformált bolygókon éltek.  

– A Hajó szerint az óceán tele van élettel, hihetetlen a faji diverzitás. – Nnamuh lelkesülten 
kommunikált a Hajóval, miután az átvilágította a bolygót. – A szárazföldeken viszont ennek 
csak töredéke, és az egyedszám is alacsony. 

– Furcsa. Ez általában fordítva szokott lenni. Lehet, hogy a Hetedikek egyik elveszett ko-
lóniájára bukkantunk? – Oorgh népe már csak hírből ismerte a Hetedik űrutazó fajt, az 
Átkozottakat, mely millió évekkel ezelőtt lángba borította a Galaxist.  

– Igen, ez lehetséges. Nagyon sok a tenger, azt hiszem ez a világ ideális élőhely lenne szá-
mukra. 

– Másrészről megmagyarázná, hogy miért nem engednek ide senkit az Elsők. Előfordul-
hat, hogy Átkozottakba botlunk odalenn. – Oorgh megborzongott. – Nos, hamarosan úgy is 
kiderül, miért jöttünk. Hajó, most már kiadhatod az instrukciókat a küldetésről. 

– A bolygón élő ígéretes fajról kell információt gyűjtenünk. – A Hajó hangja az elméjükben szó-
lalt meg.  

– Miféle ígéretes faj? – Nnamuh semmit nem értett. – Valami különleges állat? 
– …Ígéretes intelligens faj. A kutatás fókusza a társadalomépítő képesség fejlettsége illetve a saját 

faj ellen irányuló agresszivitás vizsgálata. 
– De a felszínen nincs nyoma eszközhasználatnak, se nagyobb populáció sűrűségnek. Ha 

van is odalent értelmes élet, akkor az nem a technikai civilizáció útján jár. 
– Nem rendelkezem több információval. Ha a szárazföldön nem járunk sikerrel, akkor az óceánokat 

és a földkéreg mélyét is fel kell térképezni. Ez természetesen időigényesebb feladat lenne. 
Nnamuh örült az új fejleményeknek. Minél tovább maradtak, annál több ideje volt felfe-

dezni ennek a nem mindennapi világnak a titkait. 
A harmadik napon vették a különös rádióüzenetet. Az egyenlítői szigetvilág élőlényeit 

kategorizálták, amikor a Hajó jelentette, hogy a déli sarki kontinensről ismerős jeleket fogott. 
– Mit értsek az alatt, hogy ismerős? – Oorgh ingerülten faggatta a Hajót. – Korrekt ismere-

tek nélkül nem tudok dönteni. 
– A szignál megfelel az elsők által használt mintázatoknak, de nem tudom beazonosítani a pontos 

jelentését. Nincs benne az adatbázisban.   
Oorgh gyorsan döntésre jutott. 
– Rendben van. Akkor megnézzük mi ez! Hajó, irány a Déli-sark! 

*** 
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A reggel hamar eljött, bár ez a napfény erősségében nem mutatkozott meg. A hold most a 
horizont alatt tartózkodott, de így sem maradtak égi látványosság nélkül. Fejük felett az 
égbolt jókora darabja elé komótosan hullámzó leplet vont a sarki fény. A zöldes gomolygás 
mögül előkandikáltak a fényesebb csillagok.    

A két Tizennegyedik megállt a bázis tátongó ajtaja előtt, majd némi tétovázás után belép-
tek a félkörív alakú kapun. Nnamuh csodálkozva jegyezte meg, hogy az Elsők, akiknek 
monumentális alkotásai a Galaxis minden szegletében fellelhetőek voltak, ilyen kis lépték-
ben is tudtak építkezni. Az egyetlen bejárat persze így is sokszorosan túlméretezett volt 
Oorgh és Nnamuh számára. 

Odabent hosszú csarnok fogadta őket. A kinti fagyos levegő után jólesett a terem mozdu-
latlan, langyos levegője. Tőlük jobbra megvilágított sztázis fülkék sora húzódott egyetlen 
vonalban. A fülkék belsejének zöldes fényében az örökkévalóságnak megőrzött kreatúrák 
lebegtek. Lények, melyekhez hasonlót még egyikük sem látott soha.  

Balról, egy rövidebb sorban ugyanilyen rekeszek sorakoztak, de szellősebben álltak, és 
pontosan tizennégy volt belőlük. Ezekben már ismerősebb formákat vettek észre. Nem volt 
idejük jobban szemügyre venni őket, mert a fülkék mögötti félhomályban megmoccant egy 
árnyék.  

Óriási, lenyűgöző teremtmény bontakozott ki előttük. Gyíkszerű testét apró pikkelyek bo-
rították, melyek ezerfelé szórták szét a lények kamráiból kiszűrődő fényt. A pupilla nélküli 
szemében ülő mély bölcsesség ellensúlyozta a fenyegetést, amit a hatalmas testméret sugár-
zott. 

– Egy Első! – kiáltott fel Oorgh önkéntelenül. 
– Így van, kedves Tizennegyedik. Bizony rég volt, hogy utoljára találkoztam valakivel a 

fajtádból. Üdvözöllek benneteket az Értelem Csarnokában!  
Oorgh gyorsan visszanyerte önuralmát.  
– A Lezárt Rendszer ezerévente esedékes feltáró expedíciójának a vezetője vagyok. A 

bolygón élő ígéretes faj megfigyelése a feladatunk. Illetve lett volna a feladatunk. Ehelyett a 
Hajó ide irányított minket, miután üzenetet kapott a felszínről, gondolom tőled. És most itt 
vagyunk. 

– Igen, valóban én vezettelek ide benneteket. Sajnos a dolgok rosszul alakultak az elmúlt 
pár száz évben – szólt az Első, majd halkabban folytatta: – Nagyon rosszul… Messziről 
érkeztetek, és úgy gondoltam, jogotok van tudni, mi zajlik ezen a bolygón. 

Nnamuh, akiben felülkerekedett a tudós, megosztotta figyelmét az ősi teremtmény szavai 
és a legközelebbi sztáziskamra között. 

– Mi ez a hely, Első? – kérdezte, érdeklődéssel vizsgálva a fülkét. – Ez itt… Ez egy Máso-
dik? 

Az átlátszó kapszulában karcsú alak lebegett. Akárcsak Oorghnak és Nnamuhnak, neki is 
két-két lába és karja volt, de sokkal magasabbnak látszott náluk. Széles válla fölött egy pár 
fehér tollas szárny emelkedett. Teste körül jól látható aura derengett, mintha a lény maga 
lett volna az őt beborító aranyszínű fény forrása. Soha senki nem látott még Másodikat, csak 
az Elsők elbeszéléseiből ismerték őket és legendás fajukat. Még az idők hajnalán megtalálták 
az energia alapú létezés kulcsát, és nem sokkal később levetették anyagi valójukat. 

– Igen. Ő egy Második. Sok ezer eónnal ezelőtt hagytak itt minket, bár bizonyos értelem-
ben még most is közöttünk vannak. A többieket valószínűleg ismeritek. Itt, ebben a tizen-
négy tartályban van egy-egy példány az összes űrutazó fajból, az Elsőket pedig én magam 
képviselem. A saját sztázismezőm automatikusan kikapcsol, ha a bázis felszínre kerül, ezért 
beszélgethetek most veletek. Én felügyelem ezt a helyet, amit Értelem Csarnokának hívunk. 

– És a másik sor?  
– Ők szintén elértek az értelem fényéig, de soha nem jutottak ki a világűrbe. Tudnotok 

kell, hogy a bolygó nem mindig vendégmarasztaló hely. Pár százezer évente eljegesedések 
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és felmelegedések váltják egymást. A két szélsőséges állapotban csak egy társadalmilag és 
technológiailag egyaránt fejlett civilizáció tud életben maradni. Ők itt túl lassan fejlődtek, 
vagy túl gyorsan tört rájuk a soron következő jégkorszak. A menetrendszerű glaciálisok és 
felmelegedések elsöpörték őket. De itt, ebben a csarnokban, ők sincsenek elfeledve. Az Érte-
lem ritka kincs a világegyetemben, de még annál is ritkább, mint ahogy azt gondoljátok. 

– Ezt hogy érted, Első? – Nnamuh sejtette, hogy most valami olyasmit fog hallani, amit 
kevesen tudtak a Galaxisban. 

– Feltűnt már neked, hogy az értelmes fajok mind hasonló keringési ciklusú planétákat 
népesítenek be? Hogy bolygóinkon sehol sem tér el drasztikusan a tömegvonzás? Hogy 
mindannyian az oxigén, nitrogén, és egyéb gázok ugyanolyan arányú keverékét lélegezzük 
be? Sokan elméláztak már ezen, ahogy azon is, hogy az ismert űrutazó fajok – dacára min-
den különbözőségüknek – oly sokban hasonlítanak egymásra.  

Oorgh tudta, értette, csak hinni nem akarta: – Azt akarod mondani, hogy mind… mind-
annyian itt fejlődtünk ki? Mindannyian innen származunk, erről a bolygóról? 

– Így van. Mi voltunk az Elsők, és mi vagyunk, akik még emlékezünk az eredetre. Ez a 
planéta periodikusan eljegesedik, majd felmelegszik. A kettő közötti átmeneti időszakban 
olykor szárba szökik az Értelem. Csak azok a fajok lehetnek hosszú életűek, akik időben 
rálelnek az űrutazás útjára, és kirajzanak a galaxisba. Ott aztán élettelen világokat tesznek 
lakhatóvá, és szép lassan elfelejtik, hogy honnan is származtak. Így tettek a ti őseitek is. 
Persze néhányan mindig hátra maradnak, és ők előbb-utóbb kihalnak, visszafejlődnek, 
esetleg idővel követik testvéreiket. Én pedig megőrzök egyet a hátramaradókból… 

Nnamuh ekkor már az utolsó előtti fülkével szemben állt, és ismerős alakot látott odabent: 
saját fajtájának egy képviselőjét. Alacsony kis lény, satnya törzs, vékony végtagok, szürkés-
fehér bőr, a testhez képest nagyméretű fej. Keskeny szája, orra alig látszott, hatalmas fekete 
szemében önmagát látta visszatükröződni. Egy darabig tisztelettel nézte néhai ősét, majd az 
utolsó sztázisfülkére pillantott: 

– És ő? Ezt a fajt nem ismerem. 
– Ők a legfiatalabb űrutazó faj: a Tizenötödikek. Miattuk jöttetek. 
– Én azt hittem, hogy mi vagyunk a legfiatalabb űrutazó faj! – Most már Oorgh is ott állt az 

utolsó tartálynál, és valami megmagyarázhatatlan szomorúsággal szemlélte a benne lebegő 
magas lényt, mely nagyon hasonlított a Másodikra, csak nem volt szárnya, és valamivel 
robusztusabb volt annál. 

– Tulajdonképpen ismét ti vagytok azok. A Tizenötödikek... bár már elkezdték felfedezni a 
világűrt, sok szempontból még gyermekek voltak… 

– Voltak? 
– Igen. Megfontolatlanul, szinte csodálatra méltó leleménnyel mérgezték a bolygót, mire 

az ellenük fordult. Sok száz fajt sodortak a kihalás szélére, és ezzel felborították az élővilág 
egyensúlyát. A légkörbe pumpált vegyületeik pár évtized alatt destabilizálták a bolygó 
hőháztartását, a tengeri áramlatok leálltak, miközben a jégsapkák olvadni kezdtek. A roha-
mosan csökkenő szárazföldön pedig egyre zordabb időjárás lett mindennapos. Amikor 
észhez tértek, már túl késő volt. A társadalmuk, a gazdaságuk összeomlott. Százmilliók 
haltak éhen, és a körülmények tovább romlottak. Azokban az utolsó napokban mégis majd-
nem győzni tudtak az elemek és a káosz felett, és kiérdemelték, hogy itt lehessenek. De 
végül mégis elbuktak. 

Nnamuh úgy érezte, mintha az Első mondatai nyomán elhalványodtak volna a csarnok 
amúgy is gyenge fényei. Az ősöreg lény eddig érces hangja kifakult, utolsó szavait elnyelte a 
félhomály. 

– Milyen mélységesen szomorú vég egy értelmes fajnak! – törte meg nagy sokára a csendet 
Oorgh. – Kik voltak ők?  

– Embereknek nevezték magukat. 
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Oorgh még egyszer rápillantott az idegen arcra. Nézte a szokatlan, apró szemet, a nagy 
orrot, a különös szőrzetet a fejtetőn. Bár nem ismerhette arckifejezéseiket, gesztusaikat, most 
még is úgy érezte, hogy a lény – az ember – a büszkeség és a szégyen lehetetlen keverékével 
tekint rá a tartályból. Belenézett ebbe a furcsa, mégis ismerős szembe, és annyit mondott 
még utoljára: – Nyugodj békében, Ember! 

 
*** 

 
A magas férfi érdeklődve figyelte, amint emberei lebegő hordágyakra fektetik a két szürke 

idegent. Egy fehér overallos nő megvizsgálta a lényeket, majd elégedetten a férfihez fordult: 
– Úgy tűnik minden rendben, uram. Amennyire meg tudom ítélni, az életjelek stabilak. 

Remélhetőleg négy-öt órán belül magukhoz térnek. 
– Remélhetőleg? Mit értsek ez alatt, doktor?  
– Ha a sárkány adatbázisában talált információk pontosak, és az eltelt idő alatt nem válto-

zott jelentősen a fiziológiájuk, akkor a gázkoktél, amit készítettünk, csak elaltatta őket. De 
még soha nem volt lehetőségem egy élő példányt megvizsgálni, ezért nem szavatolhatom, 
hogy minden úgy sikerül, ahogy azt elterveztük. 

A férfi morgott valamit a használhatatlan tudósokról, de összességében elégedett volt. Ed-
dig minden jól alakult. Az Első életre keltéséért felelős csapat nagyszerű munkát végzett, 
akárcsak a hatalmas testet irányító katonai MI.  

Azért szerencsénk volt, ismerte be magának. Ha olyanok érkeznek, akik már személyesen 
is találkoztak Elsőkkel, akkor nem biztos, hogy ilyen simán megy minden. 

Emlékezett a tíz évvel ezelőtti napra, amikor rábukkantak erre a helyre. Az igyekezet évei-
re, amíg megfejtették az Elsők nyelvét és feltárták a hatalmas tudástárat. Az emberiségnek új 
célt adó kirajzási tervre. A csalódottságra, amikor kiderült, hogy az adatbázisból hiányoznak 
a fénynél gyorsabb hajtómű tervei.  

Mindez már a múlt, a mélyben töltött évszázadok hamarosan véget érnek.  
– Jól van! – adta ki az utasítást. – Visszamegyünk a föld alá. A pszichológusok meg a ki-

hallgató MI-k legyenek készenlétben. Huszonnégy órán belül tudni akarom, hogy vehetjük 
át az irányítást a hajójuk felett! 

Az emberek engedelmeskedtek, néhány perc múlva egyedül állt a félhomályos teremben. 
Nézte az időbe fagyott, gyűlölt lényeket. 

– Értelem Csarnoka! – mondta vádló hangon. – Nevetséges. Talán inkább a Közöny Csar-
noka. Készüljetek! Jövünk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 (fotó: Flame) 
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C I V I L E K   V I L Á G A 

 
 
 
 
 
 
 
Az ENERGIA KLUB egy környezetvédelmi egyesület. Olyan non-profit zöld szervezet, 

amely elsősorban az energia ügyeivel foglalkozik. Az energiatermelés, energiaszállítás, és 
felhasználás minden társadalom központi problémája. Különösen igaz ez a megállapítás a 
XXI. században, amikor az emberiség történetében soha nem látott mennyiségben haszná-
lunk fel nagyipari méretekben energiát. A felhasználás növekedésének üteme azt mutatja, 
hogy a jelenleg használt –elsősorban fosszilis – energiaforrások belátható időn belül elfogy-
nak, s mindez egy olyan időszakban történik, amikor a világ energiaigénye folyamatosan 
növekszik. Köztudomású, hogy a jelenlegi energia előállítási módszerek súlyosan szennye-
zik a környezetet, és jelentős mértékben hozzájárulnak a klímaváltozáshoz. Ebben a helyzet-
ben kell kielégíteni az emberiség energiaigényét fenntartható módon, tehát úgy, hogy a jövő 
generációk és a környezet érdekei ne sérüljenek, elkerüljük a klíma-katasztrófát. 

 
Úgy véljük, hogy a környezeti és társadalmi terhek csökkentésének egyik legfontosabb 

eszköze az energiahatékonyság és energiatakarékosság. Ez az energiafelhasználás racionali-
zálását jelenti: azonos szolgáltatási színvonal és komfort mellett kevesebb erőforrást haszná-
lunk. 

 
Az energiatermelés egyetlen reális és hosszú távú alternatíváját pedig a megújuló energia-

források nyújtják. A megújuló jelzőt azért használjuk, mert a nap, a szél, a földhő vagy a 
biomassza szinte korlátlanul rendelkezésre áll – ellentétben a kőolaj, a földgáz, az urán vagy 
a szén rohamosan fogyó készleteivel. Ráadásul a megújulók nem szennyezik a környezetet, 
és felhasználásukkal decentralizált energiatermelés alakulhat ki, mely hosszú távon a helyi 
társadalmak számára gazdaságilag is kedvezőbb. 

 
Megalakulásunk óta aktív antinukleáris tevékenységet folytatunk. A csernobili katasztrófa 

– amelynek 2006-ban volt a 20. évfordulója – világosan megmutatta, hogy az atomenergia 
milyen hatalmas pusztítást tud végezni. Ráadásul az atomreaktorokban egyáltalán nem 
olcsón, tisztán, és biztonságosan állítják elő a villamosenergiát. 

 
Az Energia Klub munkatársai az elmúlt 16 évben következetesen azon dolgoztak, hogy az 

energiát érintő szakmai kérdésekben a mindenkori hatalom, s a nagy energiacégek működé-
sét civil kontroll alatt tartsák. Tették és teszik ezt a társadalom és a környezet érdekeinek 
védelmében. Mi úgy gondoljuk, hogy az energiával kapcsolatos ügyeket nem szabad csak a 
mérnökökre, gazdasági teoretikusokra, politikai döntéshozókra bízni! 

Honlap: www.energiaklub.hu/hu/rolunk/ 

Munkánkat önkéntes munkával is segítheted. A legkülönbözőbb szakmai, technikai, kuta-
tási, tájékoztatási feladatok közül válogathatsz. Látogasd meg a honlapot, vagy érdeklődj az 
energiaklub@energiaklub.hu e-mail címen! 

Köszönjük a támogatást! 

ENERGIA KLUB ENERGIA KLUB 
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A "NIMFEA" TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET jelenleg a Tiszántúl egyik legna-

gyobb szervezete, több mint 1000 taggal, 16 jól működő helyi csoporttal (ill. tagszervezettel) 
és egy Központi Irodával, melynek feladata a gördülékeny működést biztosítani. 
   Az egyesület elődjének alapjait a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági 
Víz- és Környezetgazdálkodási Karán, Szarvason raktuk le, a Főiskolai Természetvédelmi 
Kör formájában, 1988-ban. A középiskolás diákok közreműködése útján egyre népesebb lett 
a tagság, akik aktívan részt vettek előadásaink, kiállításaink, táboraink és egyéb rendezvé-
nyeink megszervezésében. Lehetőségeink ezzel párhuzamosan egyre szűkültek. 1992-ben 
vetődött fel a gondolat, hogy létre kellene hoznunk egy olyan egyesületet, amely jogilag és 
pénzügyileg is hosszú távon biztosítaná talponmaradásunkat. 1993-ban a Békés Megyei 
Bíróság bejegyezte szervezetünket, a "Nimfea" Természetvédelmi Egyesület (Szarvas) néven. 
Egyesületünk neve a tündérrózsa nemzetségének (Nymphaea) egyszerűsített nevéből szár-
mazik. Működési területünk a Körösök vidéke, a Nagykunság és a Hortobágy. Célunk első-
sorban a természet védelme, ezen belül a védett és nem védett élőlények, valamint azok 
élőhelyeinek megóvása. Feladatunknak tartjuk az oktatást, nevelést, szemléletformálást. 
Ennek érdekében együtt működünk oktatási és közművelődési intézményekkel. Egyesüle-
tünk javaslatokat dolgoz ki természetvédelmi feladatok megoldására, ezeknek egy részét 
saját erőből meg is valósítjuk. 1994. december 3-án megalakult első tagszervezetünk, a Sárrét 
Természetvédelmi Szervezet (STSZ) és csatlakozott hozzánk az 1991-ben alapított Herman 
Ottó Természetvédő Kör (HOTEK). 

1995-ben jött létre Túrkevén az Egyesület Központi Irodája, melynek feladata az adomány-
szervezés mellett a tagszervezetek munkájának koordinációja. Az irodában 1996-tól van 
főállású alkalmazottunk, 1997-ben vehettük át a "Pro Natura" díjat. 

Egyesületünk több megyére kiterjedően fogja össze azokat a csoportokat és egyéni tagokat, 
akik egyetértenek céljainkkal, vállalják azokat a feladatokat, amelyek rájuk hárulnak termé-
szetvédelmi munkákból. Tagságunk folyamatosan nő. 

Tagszervezeteink révén jól működő projektjeink vannak az alábbi témákban: 
madárrepatriáció, élőhely-rekonstrukció, környezeti nevelés, nem védett területek feltárása, 
kutatás, bagoly-, székicsér-, túzok szabadtéri állományvédelem. Elkezdtük építeni közpon-
tunkat, a Fekete István Környezet és Természetvédelmi Központ. Kampányok 
élőhelyromboló tevékenységek ellen stb. 

Számos szakmai program mellett már jó ideje, hogy Fekete István gondolatait tartjuk 
egyesületünk elsődleges küldetésének: "...Szolgálni a jót, lobogásra és világosságra gyújtani 
azokat, akik keresik és várják a Szépet, hogy világosságra, örömre és szeretetre gyúljanak 
önmaguk és gyújtsanak másokat is..." 

A Nimfea Környezet- és Természetvédelmi Szövetség Magyarország Alföldi régióján fog-
lalkozik nem kormányzati szervként számos környezet- és természetvédelmi feladat ellátá-
sával. A több mint 1000 fős szervezet számos kis szakmai csoportot és szakmai kört magába 
foglal regionális szinten, kik helyben képviselik a szövetség álláspontját és céljait. 

 
Címünk:  
Nimfea Természetvédelmi Egyesület 5420. Túrkeve, Erdőszél u.1 
E-mail: info@nimfea.hu 
Tel / fax: 56/361-505 

 

„NIMFEA” TERMÉSZETVÉDEL „NIMFEA” TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 
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A Szövetség 1983-ban Klubként indult, majd 1987-ben egyesületté alakult. A BIOKULTÚ-

RA EGYESÜLET teljes jogutódjaként létrejött szervezet. Jelenlegi 13 jogi személyiségű ta-
gunk összefogja az egész ország ökológiai gazdálkodását, mely magába foglalja nemcsak a 
termelő gazdákat, de a szimpatizánsokat és az érdeklődőket is. 

 
A Szövetség céljai között szerepel a biotermékek fogyasztásának minél szélesebb körben 

történő terjesztése, az egészséges életmód propagálása. Ennek jegyében már évek óta műkö-
dik, és folyamatosan növekszik az egyetlen olyan ellenőrzött Ökopiac, amely az egész ma-
gyar biotermékpalettát felöleli. A Szövetség tulajdonában lévő, 1996-ban létrehozott 
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ellenőrző és tanúsító szervezet mára már a magyaror-
szági biotermékek közel 95%-át ellenőrzi. 

 
Az ökológiai gazdálkodás, az egészségesebb életmód-életszemlélet propagálására szolgál-

nak rendezvényeink is. Többek között minden évben megrendezésre kerül a Biokultúra 

Nap és a Biokultúra Találkozó néven ismertté vált országos rendezvényünk, ahol a termelő, 
a kereskedő, a feldolgozó és a fogyasztó találkozhat. 

 
Évek óta működik a Budapesti Központi Klub, ahol érdekes és színes előadásokkal várják 

az érdeklődőket az ökogazdálkodás, az egészséges életmód és táplálkozás témakörökben. 
Biogazda tanfolyamainkon az elmúlt években több százan sajátíthatták el ennek a gazdálko-
dási formának a feltételeit, sajátosságait és a benne rejlő lehetőségeket. 

 
Hosszú évek óta a Szövetség tulajdonában lévő Biokultúra újság 2007-től megújulva a 

Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. kiadásában szakmai segítséget nyújt az ökogazdáknak, 
érdekes és hasznos információkkal szolgál az ökotermékek iránt érdeklődőknek. 

 
Alapszabályunk szerint a Szövetség fő célja: „az ember és természeti környezete harmoni-

kus kapcsolatának minden területen történő fejlesztése, és az ezzel foglalkozó társadalmi 
szervezetek tevékenységének összehangolása”. 
 
A Szövetség feladatai: 

 népszerűsíti, terjeszti az ökológiai gazdálkodási szemléletet, 
 képviseli az ökológiai szemléletet a termelők, fogyasztók és hatóságok előtt, 
 támogatja a térségi ökológiai szemléletű programokat, 
 ösztönzi az ökológiai gazdálkodási termékek fogyasztását, 
 megismerteti a termelőkkel az ökológiai gazdálkodás adminisztratív és ellenőrzési 

rendszerét, 
 támogatja az ökológiai szemlélettel foglalkozó képzés és kutatás szakterületeit, 
 előadások, tanfolyamok, szaktanácsadás, bemutatók és kiadványok útján terjeszti 

az ökológiai mezőgazdálkodással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket, 
 szervezési információnyújtás és koordinálás útján előmozdítja a helyi és regionális 

ökotermelői és ökofogyasztói közösségek létrejöttét, 
 kapcsolatot tart és együttműködik az ökológiai mezőgazdálkodással foglalkozó 

hazai, külföldi és nemzetközi társszervezetekkel, 
 az ökológiai mezőgazdálkodás térnyerése céljából támogatja a kertbarát mozgalom 

kiszélesítését, ökológiai mintagazdaságok kialakítását, 

MAGYAR BIOKULTÚRA SZÖVE MAGYAR BIOKULTÚRA SZÖVETSÉG 

http://www.biokultura.org/biokereskedelem/biopiac.html
http://www.biokontroll.hu/
http://www.biokontroll.hu/
http://www.biokontroll.hu/
http://www.biokultura.org/biokultura_folyoiratok/biokultura_ujsag.html
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 előmozdítja a falusi ökoturizmus és az ökológiai mezőgazdálkodás kölcsönhatását, 
 szerepet vállal a hagyományos és őshonos állat- és növényfajták génállományának 

megőrzésében, 
 elősegíti az ökológiai kutató-fejlesztő tevékenység eredményeinek gyakorlati hasz-

nosítását, 
 támogatja a természet- és környezetvédelmet, 
 előmozdítja ellenőrzött, biológiai, környezetkímélő, energiatakarékos és hulladék-

hasznosító eljárások feltárását, terjesztését, 
 törekszik a természeti környezet és az emberi táplálék környezetidegen vegyi, bio-

lógiai és egyéb anyagokkal történő terhelésének csökkentésére – támogatja minő-
ségi szempontból értékesebb, egészségesebb, táplálóbb termények, termékek és 
élelmiszerek elméleti és gyakorlati előállítási módjait. 

 
Elérhetőségünk: 
1061. Budapest, Anker köz 2-4. III/4. 
Telefon: 1/214-7005, 214-7006, 06-30/730-2130 (9-14 óra között) 
E-mail: biokultura@biokultura.org 
Honlap: www.biokultura.org 

 
 
 

KÉPNOVELLA 

Varga József: Az új otthon, avagy száműzetés 
 
A járvány pusztította, kiégett, beteg Föld csatája a gyógyító sugarakat kibocsátó űrlabo-

ratóriummal… a Megmentővel. 
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A Z   A V A N A   E G Y E S Ü L E T    P Á L Y Á Z A T A I 
 

 

„PREYER HUGO EMLÉKÉRE” SCI-FI NOVELLAÍRÓ PÁLYÁZAT 
 

Az AVANA Egyesület pályázatot hirdet új, sci-fi novellák megírására. A pályázaton, 
minden olyan alkotó részt vehet, akinek még nem jelent meg önálló kötete. (A magánkiadás 
nem kizáró tényező.) Egy pályázó, maximum két művel pályázhat. A novellák terjedelme 
ne haladja meg a normál sorközzel írt, 15 gépelt oldalt, és ne legyen kevesebb 2 oldalnál. 

A terjedelmi határok be nem tartása a pályázatból való kizárást eredményezheti.  
A díjazásra az Avana Egyesületnek összértékben 50 ezer Ft. áll rendelkezésére, mely ösz-

szeg az elért helyezés arányában oszlik meg az 1-3 díjazott pályázó között. 
 

A pályázat jeligés. Ezért kérjük, hogy a pályázati anyagon, csak a mű címét és jeligéjét 
tüntessék fel. A „jelige feloldása” című (név, pontos cím, telefonszám, e-mail cím) lezárt borí-
tékot, a pályázat mellé, jeligéjével, és a mű címével ellátva helyezzék! 

 

Postázási határidő: 2009. 06. hó 20. A műveket az alábbi címre kérjük elküldeni: 
Bódi Ildikó, 3100. Salgótarján, Fáy András krt. 86. 

A műveket egy nyomtatott példányban kérjük benyújtani. A pályázati anyagot CD-n, 
vagy flopin vagy e-mailben is meg kell küldeni (bodi.ildiko@chello.hu). 

 

Az elbírálás két szakaszból áll. Az első szakaszban egy kéttagú zsűri véleményezi a pályá-
zatokat, majd az általuk legjobbnak ítélt nyolc alkotást eljuttatja a Zsoldos Péter-díj zsűritag-
jaihoz. E második szakaszban, a zsűritagok véleménye, ill. pontjai alapján alakul ki a végső 
sorrend. 

 

Az Avana Egyesület a pályaművekről írásos bírálatot nem készít. A HungaroCon országos 
sci-fi találkozó (2009. július utolsó hétvégéje) ideje alatt, a rendezvénnyel párhuzamosan, az 
Egyesület ún. „Literátor-műhelyt” szervez a novellaírók számára, ahol a zsűri tagok is tarta-
nak majd előadást. E napokon a pályázók személyes beszélgetést kérhetnek alkotásuk véle-
ményezése céljából. A beküldött, kinyomtatott novellákat ekkor áll módunkban a szerzők-
nek visszaadni. Az eredményhirdetésre és a díjak átadására is a HungaroConon kerül sor. 

 

A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy műve megjelenhet az Avana 
Egyesület kiadványaiban: az Új Galaxisban, és az Avana Arcképcsarnokban. Továbbá 
vállalja, hogy a beküldött alkotásokat az eredményhirdetésig máshová nem nyújtja be, 
ill. interneten sem jelenteti meg. Amennyiben a művet kiadja az Egyesület, a másodköz-
léshez, ill. az interneten való megjelenéshez kéri az Egyesület jóváhagyását. 
 
 

PÁLYÁZAT KÉPREGÉNYEK RAJZOLÁSÁRA 
 

Az AVANA Egyesület pályázatot hirdet, képregények létrehozására. A pályázaton, 
minden olyan alkotó részt vehet, aki e művészeti területen pályakezdőnek számít. Az alko-
tóknak szabadon választott technikával min. 2 - max. 8 oldal terjedelemben képregényt 
kell készíteniük.  A művek készülhetnek egy írótól választott sci-fi novellából – ebben az 
esetben kérjük mellékelni az eredeti mű szerzőjének írásos hozzájárulását, amelyben lemond a szerzői 
jogdíjról és engedélyezi művének képregénybe való átültetését -, vagy egyéni ötletből.  

 

Egy pályázó egy művel pályázhat. A díjazásra az Avana Egyesületnek összértékben 50 
ezer Ft. áll rendelkezésére, mely összeg az elért helyezés arányában oszlik meg az 1-3 díja-
zott pályázó között. 
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A pályázatok postára adásának határideje: 2009. 07. hó 05. A pályamunkákat kérjük eljut-
tatni az elnök Bódi Ildikó címére: 3100. Salgótarján, Fáy András krt. 86. 

A műveket egy nyomtatott (másolt) példányban kérjük benyújtani. A pályázati anyagot 
CD-n, vagy flopin vagy e-mailben is meg kell küldeni. 

 

Kérjük a pályázókat, hogy a képregény minden lapjának hátoldalán pontosan tüntessék fel 
az oldalszámozást, az alkotó nevét és a mű címét, valamint az eredeti műnél alkalmazott 
grafikai technikát. 

 

A legsikerültebb alkotásokat, az Avana Egyesület, egy háromtagú zsűri véleménye alapján 
díjazza. 

A képregények 2009. július 10-31. között kiállításra kerülnek a HungaroCon helyszínén: 
JAMKK, Salgótarján Fő tér 5. 

Az eredményhirdetésre és a díjak átadására a 2009. évi HungaroCon, országos sci-fi ta-
lálkozón (2009. július utolsó hétvégéje) kerül sor. 

 

A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy műve megjelenhet az Avana 
Egyesület kiadványaiban: az Új Galaxisban, és az Avana Arcképcsarnokban. Továbbá 
vállalja, hogy a beküldött alkotásokat az eredményhirdetésig máshová nem nyújtja be, 
ill. interneten sem jelenteti meg. Amennyiben a művet publikálja az Egyesület, a másod-
közléshez, ill. az interneten való megjelenéshez kéri az Egyesület jóváhagyását. 
 
 

ZSOLDOS PÉTER DÍJ 2009 
 

Az Avana Egyesület várja a KIADÓKTÓL/SZERZŐKTŐL a 2009. évi Zsoldos Péter díj 
NEVEZÉSEIT. 

A díjra nevezhető minden magyar nyelven írt, első ízben 2008. április 1. és 2009. március 

31. között – legalább 500 nyomtatott példányban – megjelent sci-fi témájú regény illetve egy 
szerzőtől maximum 3 novella.  

 

A nevezés folyamatos, legutolsó határidő 2009. április 20. 
 

Kérjük a nevezőket, hogy a kötetek elküldése előtt a zsoldosdij@scifi.hu–n vegyék föl a 
kapcsolatot a díj két koordinátorával, Pocsai Lászlóval ill. K. Varga Beával.  

 

Nevezésnek a példányok beérkezése számít, ezután kerül a weboldalra a nevezés ténye. 
 

Zsűrizésre csak azok a művek kerülhetnek, melyekből az Avana Egyesület legkésőbb 
2009. április 30-ig hat példányt megkap. 

 

A nevezés mellé küldhető egy ismertető, amelyben a Nevező feltüntetheti, miért tartozik a 
mű a sci-fi témakörébe, illetve milyen erényei vannak, mely alapján kiadásra került. Az 
ismertetőt az Egyesület weblapján, nyilvánosságra hozza. 

 

A Nevezőnek meg kell adnia: 
 
– a mű címét, valamint, hogy mely kötetben jelent meg 
– a szerző magyar nevét, amennyiben álnéven publikált 
– a megjelenés pontos dátumát és a mű karakterszámát (szóközökkel együtt) 
 

Kérjük a Kiadókat, hogy a nevezés előtt egyeztessenek a szerzővel, mert a műveket, 
amennyiben a szerző nem járul hozzá a nevezéshez, nem áll módunkban visszajuttatni. A 
szerző, postai úton, aláírásával igazolt levélben töröltetheti művét a nevezési listáról. 



Kérjük továbbá a Kiadókat, hogy a köteles példányokat – a zsűrizés folyamatossá tételének 
érdekében – a nevezési egyeztetések megszületése után haladéktanul, lehetőleg a beküldési 
határidő előtt juttassák el az Egyesülethez. 

 

Az Avana Egyesület várja az Olvasó Közönségtől a Zsoldos Péter díjra tett ajánlásokat. 
 

Az ajánlás folyamatos, legutolsó határideje: 2009. április 06. Az ajánlás megadható a 
www.scifi.hu weboldal „Zsoldos Péter díj - ajánlások” topikjában, valamint postai úton, az 
Egyesület címén. 

 

Az Egyesület vállalja, hogy a Díjra ajánlott mű Kiadóját – legkésőbb április 6-ig - levélben 
megkeresi, amennyiben az adott művet sem a Kiadó, sem a szerző nem nevezte, és 
tájékoztatja az olvasók véleményéről, de felelősséget nem vállal, ha a Kiadó vagy a szerző 
nem teljesíti a nevezés, illetve a zsűrizésre kerülés feltételeit.  

A nevezett novellákat az Avana Egyesület elfogadja fénymásolt formában is, amennyiben 
azt a megjelent kiadványból másolták ki, és bizonyítottan fent megadott időben jelent meg. 

 

A Zsoldos Péter-díjat egy hat fős zsűri döntése alapján lehet elnyerni. 
A zsűri elnöke: Dr. S. Sárdi Margit egyetemi docens 
Tagjai: Szentesi Ágnes nyelvész, Mandics György író, Pusztay István a Szefantor szervezője, 
Csák Tamás az Avana Egyesület tagja. 
Örökös tiszteletbeli tag: Zsoldos Dávid. 
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Mivel az Avana Egyesület az eddig megjelent kettő, és 2009. évben megjelenő újabb két, 
tematikus Arcképcsarnokhoz az NCA pályázaton nyert támogatást, a további 
megjelentetés, a márciusi határidejű, újabb pályázatunk eredményétől függ. 

 

Az Avana Egyesület keresi azokat a támogató jogi- és természetes személyeket, 
akik e kiadvány további megjelentetésében támogatni tudnák Egyesületünket. 
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Bódi Ildikó, 3100. Salgótarján, Fáy András körút. 86 
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Számlaszámunk: 
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Várjuk az Avana Arcképcsarnok következő számába a híreket, novellákat, olvasói véleményeket, 
grafikákat. 

 

A negyedik szám tervezett megjelenése: 2009. május  
Témája:  „A JÖVŐ ISKOLÁJA…” 
 

Az írások témái feszegethetik a különféle alternatív pedagógiák és iskolák kérdéskörét, módszereiket. 
Olyan ötleteket is örömmel várunk, melyek azt mutatják be, hogy miként lehet növelni a tanulás 

hatékonyságát, vagy mire lenne szükség, hogy testileg és lelkileg egészséges, magabiztos felnőttekké 
váljanak a fiatalok. Vagy… éppen az ellenkezőjét!  

Várjuk a kreatív fantázia sziporkázását azzal kapcsolatban, hogy milyen lehetne az ideális iskola (a 
gyerekek úgy szeressék, hogy haza se akarjanak menni, vagy esetleg féljenek belépni még a kapuján is).  

Kíváncsiak lennénk arra, alkotóink hogyan szüntetnék meg a napjainkban fellángolt gyakori agressziót 
az iskola falai között, de olyan kérdésekre adott válaszok is izgatnak minket, hogy kik és hogyan fognak 
majd tanítani a jövő iskoláiban. Várunk véleményeket, írásokat önbizalomról, tanulási stratégiákról, 
élettervezésről! Érdekes lenne tudni, hogy mi a véleménye alkotóinknak a természet közeli iskolákról, 
egyáltalán vissza kell-e térni a természethez? Várunk leírásokat (esetleg rajzokat) arról, hogy milyen lesz 
a jövő iskolájának épülete, berendezése, belső elrendezése, és természetesen kíváncsiak vagyunk arra is, 
hogyan élnek ott majd a diákok.   

 

Tervezett rovatok: 
A „merengő” rovat: személyes vélemények, ötletek, tervek. 
„Info” rovat: a neten vagy nyomtatott sajtóban talált, átírt híranyagok (forrás megjelölésével). 
„Sztráda a jövőbe” rovat: kutatási területek, melyeket a távoli jövőben fognak talán megvalósítani 

(forrás megjelölésével). 
„Sci-fi mesék”: novellák és képregények. 
Arcképcsarnok: szerzők, alkotók bemutatkozása 
„Civil Világ”: szervezetek bemutatkozása. 
„Nyomtatott sajtó”: kiadók, kiadványok bemutatkozása. 
 

Beküldési határidő: 2009. április 30. 
Az anyagok kérjük az alábbi e-mail címekre beküldeni: 
K. Varga Beáta: onsai@freemail.hu 
Bódi Ildikó: bodi.ildiko@chello.hu 
 

Az Avana Egyesület a megjelent írásokért honoráriumot fizetni sajnos nem tud. Minden alkotónak 
tudunk küldeni, a megjelentetett Arcképcsarnokból, 5-5 db tiszteletpéldányt. 

 

Kérjük az alkotókat, hogy műveikhez, írásaikhoz mellékeljenek egy nyilatkozatot arról, hogy 
hozzájárulnak írásuk, grafikájuk stb. megjelenéséhez az Avana Egyesület kiadványában. 

Az Egyesülethez benyújtott novellákat más pályázatra az eredményhirdetésig nem lehet benyújtani; 
továbbá más, folyamatban lévő pályázat anyagát nem tudjuk fogadni. A pályázat nem jeligés, de a 
szerző személye ismeretlen marad a zsűri előtt, ezért kérjük, hogy a csatolt file-ban csak a mű címe 
szerepeljen, az író neve ne. 

A zsűri tagjai: Maruzs Éva és Bajzafi Ferenc 
Fenntartjuk a jogot, hogy a novellákat csak szerkesztés után jelentetjük meg. (A szerkesztést K.Varga 

Beáta, a tördelést Jobbágy Tibor végzi.) 
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