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!577.%8)9' A világ vezet!i teljes
kudarcot vallottak a december 7-
én kezd!dött és tegnap véget ért
nemzetközi klímatárgyaláso-
kon Koppenhágában. A
nagy várakozásokkal ellen-
tétben nem csak egy új és
ambiciózus klímavédelmi
megállapodás lehet!sége
veszett el, de még az érvény-
ben lév! Kiotói Jegy z! könyv ben
tett vállalásokat sem hosszabbí-
tották meg. A klímatárgyalások
kudarca miatt az ENSZ Ég haj lat -
vál tozási Ke ret egyez ményét is ér-
vényteleníteni akarják, Kofi
Annan korábbi ENSZ f!titkár és
elhivatott környezetvéd! pedig
végleg visszavonul. 

Ez az év kiemelked! szerepet
játszhatott volna a klímavéde-
lemben: egy er!s, jogilag is köte-
lez! érvény", globális megállapo-
dás jöhetett volna létre, miután
egy korábbi G8 találkozóból ki-
derült, hogy végre politikusaink
is felismerték a megváltozott ég-
hajlatban rejl! veszélyeket. Ám

nem így történt. A tárgyalások
két legmeghatározóbb szerepl!-
je, az Egyesült Államok és az

Európai Unió, ismét a kérdés
elhalasztása mellett dön-
tött, mivel szerintük a
fosszilis energiákon alapu-
ló gazdasági növekedés el-
engedhetetlen a válságból

való kilábaláshoz. 
Az Éghajlatváltozási Kor mány -

közi Testület (IPCC) negyedik ér-
tékel! jelentése alapján a fejlett
világnak átlagosan 25–40%-kal
kellene kibocsátásait csökkente-
nie ahhoz, hogy a globális átlag-
h!mérséklet-emel kedést 2°C alatt
tudjuk tartani az ipari forrada-
lom el!tti szinthez képest. Ez el-
engedhetetlen a klímakatasztró-
fa elkerüléséhez. Egy új megálla-
podásnak rendelkeznie kellett
volna a kibocsátások megfékezé-
sér!l, az es!erd!k védelmér!l,
valamint a fejl!d! országok segé-
lyezésér!l, hogy azok is képesek
legyenek kivenni részüket a klí-
maváltozás elleni harcból. 1..
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8)66:2 A koppenhágai eredmény
csöppet sem meglep!, ha végig-
tekintünk az elmúlt egy éven. A
tavaly Pozna#ban tartott klíma-
konferencián ugyanis már lehe-
tett sejteni, hogy a kívülr!l egy-
ségesnek t"n! Európai Unió ren-
geteg bels! feszültséget rejt. Ez
idén sem volt másképp.

A klí mafinanszírozási kérdése-
ket illet!en kettészakadt az öreg
kontinens, és a nyugati illetve a
keleti blokk ellentéte okán az
Unió már eleve megosztva érke-
zett a Dániában tartott tárgyalá-
sokra. Nem tudtak megegyezni,
hogy a fejl!d!k megsegítéséb!l
hogyan vegyék ki az egyes orszá-
gok a részüket, és mi alapján
szabják meg annak mértékét. A
klímafinanszírozás pedig a tár-
gyalások sarokköve volt. A nagy
fejl!d! országok (mint pl. Kína
és India) ugyanis már az év els!
felében egyértelm"vé tették,
hogy nem lesznek hajlandóak a
gazdag országokéval összemér-
het! kibocsátás-csökkentési vál-

lalásokat tenni, hogyha nem
kapnak hozzá pénzügyi segítsé-
get, hiszen az ! fejl!désük és fel-
zárkózásuk feltétele a kibocsátá-
saik növelése. Az ett!l való elté-
rés pedig súlyos terheket ró a
harmadik világ országaira. Mivel
a fejlett világ országai sokkal
többet szennyeztek a múlt-
ban, sokkal inkább oko-
zói a jelenleg már zajló
klímaváltozásnak.
Történelmi felel!ssé-
gük okán tehát kom-
penzálniuk kell a fejl!-
d!ket, hozzásegítve !ket
ahhoz, hogy átálljanak egy
fenntartható fejl!dési pályára a
megújuló energiaforrások és
energiahatékonyság segítségé-
vel.
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akinek nem sikerült helyt állnia
Ko ppen há g ában. Az Egyesült
Államok, amely már a Kiotói
Jegy z! köny vet sem ratifikálta, is-
mét óriási csalódást okozott a vi-
lágnak. Az abszolút klímaszkep-
tikus Bush korszakot követ!en
Obama sem tudott a felfokozott
várakozásoknak megfelel!en
cselekedni, és meg sem jelent a
konferencián. Ugyan az Egyesült
Államok konstruktívabban viszo-
nyult a klímafinanszírozási kér-
désekhez, mint az Unió, saját ki-
bocsátásainak csökkentésére

semmilyen áron nem volt haj-
landó, és drasztikus elzárkózása
egy jöv!beni megegyezésnek
még a reményét is elvette.
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fellépésének következtében már
nem volt meglep!, hogy a ko-

rábban nyílt vállalásokkal
el!rukkoló Japán és

Norvégia is elálltak ígé-
retükt!l, miszerint 25,
illetve 40%-kal csökken-
tenék kibocsátásaikat

2020-ig. Elemz!k sze-
rint a fejlett világ nem tu-

dott feln!ni a feladathoz,
hogy megfelel! vállalásokkal
megmentse Földünket a kataszt-
rófától. A fejl!d!knek több sem
kellett, Kínával az élükön látvá-
nyosan kivonultak a konferen-
cia plenáris ülésér!l, demonst-
rálva ezzel felháborodottságu-
kat és csalódottságukat. Az or-
szágok végül semmiben sem
tudtak megállapodni, így a 15.
ENSZ klímakonferencia teljes
kudarccal zárult. 1..

„Az Egyesült Államok
saját kibocsátásainak
csökkentésére
semmilyen áron nem
volt hajlandó.”

„A fejlett világ nem
tudott feln?ni a feladat-
hoz, hogy megfelel?
vállalásokkal megment-
se Földünket a
katasztrófától.”

ELSZÚRTUK!

• 40%-os üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentés a fejlett országokban
2020-ig átlagosan (az 1990-es szinthez képest)

• Évi 110 milliárd eurós támogatás a fejl&d& világnak, annak érdekében,
hogy &k is csökkentsék széndioxid-kibocsátásukat és a klímaváltozás elke-
rülhetetlen hatásaihoz alkalmazkodni tudjanak. 

• Az &serd&k irtásának teljes leállítása 2015-re egy globális erd&védelmi
alap létrehozásával.

Elmaradt vállalások
Szakért?k és vezet? civil szervezetek szerte a világon úgy vélekednek,
hogy a következ?ket tartalmazó megállapodásnak kellett volna
Koppenhágában létrejönnie:

Ketté-
szakadt az
öreg konti-

nens

Eredménytelenül zárult a XV. ENSZ Klímakonferencia
Mi vezetett a kudarchoz?
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Elkerülhettük volna, mégsem tettünk semmit : Magyarországon idén 300 000 tonna m!anyaghulladék keletkezett, naponta
1,3 millió m!anyagzacskót használtunk fel, aminek csupán 25%-át hasznosítottuk újra.  !!!."#$$%&'"(.)*2 hazai hírek
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Mátraterenye. Acid-partik a széner+m, tövében

Az er!m" környéke már a próbaüzem alatt is kedvelt helyszíne lett az elektronikus-zenei talál-
kozóknak, melyek a helyi leveg!ben található kén-dioxid, korom és nehézfémek pszichedelikus
hatását használják ki. 

K+szénnel az otthon melegéért
%-"#./ 0$"1$ Szállítás
közben lepotyogó szénnel
gondoskodik a nógrádi fal-
vak lakóiról a környéken
er!m"vet épít! Els!
Nógrádi Szennyez! Zrt.

A Nógrád megyei Mát ra -
te renyén évente 400 ezer
tonna szén-dioxidot terme-
l!, 50 MW kapacitású h!e-
r!m"vet építettek
nem rég. Az er!-
m" kis mérete
el lenére rá -
nyomja bélye-
gét a tájra. Az
egykor csen-
des nógrádi
falvak utcáin
ma k!szénnel
megrakott kamio-
nok kígyóznak, az er-
d!k pedig madárcsicser-
gés helyett f"részt!l han-
gosak, köszönhet!en an-
nak, hogy az er!m"vet a
kor környezetvédelmi el-
várásainak megfelel!en
részben biomasszával (azaz

fával) f"tik.
Az er!m"be a szenet

csak közúton tudják szállí-
tani, ugyanis a legkö-

zelebbi vasúti kap-
csolat több km-
re található, és
a legutóbbi vo-
nalbezárások-
nak köszönhe-
t!en a síneket

fémtolvajok
szedték fel. A fal-

vak sz"k utcáin
óránként nyolc-tíz szál-

lítmány halad át, mely ele-
inte zavarta az út környé-
kén lakókat, de mostanra
megszokták, és sokan már
fel sem tudnának ébredni
a hajnalban kezd!d! kami-
ondübörgés nélkül.

Régebben a lakók pa-
naszkodtak amiatt, hogy
az er!m" táplálására a kör-
nyéken annyi fát termel-
nek ki, hogy nekik már
nem marad tüzel! az er-
d!kben. Az Els! Nógrádi
Szennyez! Zrt. igazgatója
elmondta, hogy tudnak a
problémáról, és kimagasló
szociális érzékenységük-
höz híven rögtön megol-
dást is javasoltak a lakos-
ság tüzel!anyaggal való el-
látására. Tervük szerint en-
gedélyt adnak a helyiek-
nek, hogy a községek f!ut-
cáján áthaladó kamionok-
ról lesodródott széndara-
bokat ingyen vihessék ha-
za, és azokkal télen f"thes-
senek. 234

Az er+m, kis mérete ellenére rányomja
bélyegét a tájra. Az egykor csendes
nógrádi falvak utcáin ma k+szénnel meg-
rakott kamionok kígyóznak.

A kamionok-
ról lesodródó
szenet ingyen

kapja meg a la-
kosság

&*/'5$(6 A jöv! év elejét!l
egy újfajta szabályozással
kell  a budapestieknek
megbarátkozniuk. Az el-
múlt években ugyanis
olyan nagy mértékben volt
szennyezett a f!város leve-
g!je, hogy jellemz!en már
az év els! két hónapjában
túllépte azon napok maxi-
mális számát, amikor ha-
tárérték feletti lehet a
PM10 koncentrációja. 

A PM10 vagy más néven
(finom) szállópor szilárd és
folyékony részecskék ele-
gye a leveg!ben, amely
hosszú távon súlyos egész-
ségkárosító hatással bír. A
szállópor szív- és érrend-
szeri, valamint légz!szervi
betegségeket okoz, és ez-
zel jelent!s mértékben

csökkenti a várható élet-
tartamot. Ezt elkerülend!
a f!város vezet!sége úgy
döntött, kötelez!vé teszi
jöv! év elejét!l a maszkvi-
selést Budapest belvárosá-
ban, illetve a legszennye-
zettebb pontokon.

A maszkviselés azokon a
napokon lesz kötelez!,
amikor a határértéket kö-
zelíti, vagy meghaladja a
PM10 koncentrációja a le-
veg!ben, err!l pedig az
adott napon a médiából in-
formálódhat a lakosság.
Azontúl, hogy a nyugdíjra
jogosultak számát és a
nyugdíj folyósításának
hosszát nemzetgazdasági
szinten jótékonyan változ-
tatja meg, a légszennyezés
számos munkahelyet is te-

remt. Példaként megemlít-
het!, hogy gombamód sza-
porodnak a különböz!
anyagú, szín", mintájú és
stílusú maszkokat gyártó
cégek, és ezek termékei
közül választhatjuk ki h"
társunkat, mely valamivel
rövidebb és kevésbé élvez-
het! életünket végigkíséri
majd. &$$

Kötelez+ lesz a maszk viselése
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Meleg telünk lesz
0'"1'#7#(8." Az Országos
Meteorológiai Szolgálat
el!rejelzései szerint kifeje-
zetten meleg telünk lesz.
Az elmúlt évek tendenciája
tovább folytatódik az egyre
emelked! évi átlagh!mér-
sékletet tekintve, és a tél
nagy részében 0–1 °C körü-
li h!mérsékletekre számít-
hatunk, ami sajnos a fehér
karácsonyt is megkérd!je-
lezi. 

„Nagy csalódás számom-
ra a tegnapi hír, hogy a vég-
s! lehet!ségnek tekintett
Koppenhágai Klí ma kon fe -
ren cia ilyen látványos bu-
kással zárult”,  mondta el
Zivatar Béla, meteorológus.
„Szak ma be liek, klímatudó-
sok mind úgy gondolják,
hogy ha az elkövetkezend!
15 évben nem változtatunk
drasztikusan az életvitelün-
kön, ami els!sorban kibo-
csátás-csökkentést és ener-
giahatékonyságot jelent,
akkor a klímaváltozás kont-
rollálhatatlanná válik és
emberek millióinak élete
kerülhet veszélybe. Talán
nem is telik bele pár évti-
zed és rájövünk, hogy mek-
kora tévedés volt, amit tet-
tünk, de akkor sajnos már
kés! lesz.” – tette hozzá a
szakember.

2010 egyike lehet a leg-
forróbb éveknek, ami
nem is olyan meglep!, ha
figyelembe vesszük, hogy a
tíz legmelegebb évet az el-
múlt két évtizedben mér-
ték. Vár ha tóan ez a felme-
legedési ten dencia csak to-
vább folytatódik, amit a
meteorológus szerint az

emberi tevékenység által
feler!sített klímaváltozás
okoz.

Magyarország a meden-
cehatás miatt fokozottan
ki van téve a klímaválto-
zásnak, hiszen amíg a vi-
lág átlagh!mérséklete 2°C-
kal fog emelkedni az ipari
forradalom el!tti id!khöz
képest, addig hazánkban
ez akár 3–4°C-os h!mér-
séklet-emelkedést is jelent-
het.

Az el!rejelzések szerint
nemcsak teleink, de nya-
raink is jóval forróbbak
és szárazabbak lesznek,
amelyek aszályos id!szako-
kat okozva tönkretehetik a
mez!gazdaságunkat és ve-
szélyeztethetik ivóvízellá-
tásunkat is. 2050-re várha-
tóan már 37 olyan nap lesz
egy évben, amikor 30 °C-
nál is többet mutat majd a
h!mér!. A 90-es években

átlagosan csak 22 ilyen nap
volt. 

A csapadék éves átlaga
jelenleg mintegy 25%-kal
kevesebb, mint a 20. szá-
zad elején volt. Ennek ha-
tására elsivatagosodhat az
Alföld egy része, és súlyos
károkat szenvedhet a me-
z!gazdaság. A Duna-Tisza
közét az ENSZ élelmezés-
ügyi világszervezete, a FAO
hosszú távú el!rejelzésé-
ben már félsivatagos öve-
zetnek nyilvánította.

Nemcsak a csapadék
mennyisége csökken, de
eloszlása is megváltozik.
Nagyobb része egyszerre
télen hullik le, és a na-
gyobb árvizek elönthetik a
véd!gát mögött található
területeket, köztük s"r"n
lakott városokat és falva-
kat is, amire már volt szá-
mos példa az elmúlt két év-
tizedben. )'&9
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A következ! évtizedek id!járása

évi

37
nap h!ség

az átlagh!mérséklet

3–4°C
fokkal magasabb lesz 

az Alföld egy része
elsivatagosodhat

nyáron
h!ség és 
hosszú aszályos
id!szakok

télen
és tavasszal
özönvízszer"
es!zések



!"#$%#& Monumentális be-
ruházás ad új arcot Ma -
gyar ország ökoturisztikai
célpontjának, a Tisza-tó-
nak. A befektet!k elképze-
lései szerint motorcsónak-
versenypálya-hálózat épül
a tó területének nagy ré-
szén, és ennek köszönhe-
t!en akár a jelent!s közön-
ség-érdekl!désre számot
tartó motorcsónak világ-
bajnoki versenysorozat
(MCSGP) megbízhatósági

és sprint futamait is meg-
rendezhetik hazánkban. A
beruházók stílszer"en és
némi iróniával a Kerecsen-
projekt nevet választották,
utalva ezzel a tónál !sho-
nos kerecsensólyomra. 

' ()*+,-./"0 +$1#%2/!'
szerint nem pusztán a pá-
lya kiépítésér!l van itt szó,
hanem az ahhoz kapcsoló-
dó szolgáltató egységekr!l,
például egy tó közepén ál-
ló gigantikus és fény"z!
szállodáról is. Mindez az
országnak ismertséget, a
futamokra ellátogató ben-
zing!zimádó zarándokok a
világgazdasági válság ter-
heit nyög! térségnek jelen-
t!s pénzbevételt jelente-
nek majd.

' .+$3 &#,/**4 (-%&5406'
sem hagyható figyelmen
kívül, hiszen a Tisza-tó
eddig fontos madárrezer-
vátum volt. A projekt kö-
vetkezményeként ugyan
a posványos láp-imidzs
átalakul, és a tó új arcu-
latot kap, de a beruházó
gondolt a természeti ér-
tékek meg!rzésére is,
amikor vállalta, hogy a tó
fölé óriási, cirkuszi sátor-
hoz hasonló hálót emel,
hogy így !rizze meg a tó
szárnyas él!világát. A há-
tizsákos természetbará-
tok ezentúl a motorzúgás
hangjaira felröppen! ma-
darakat a korábbi hossza-
dalmas fürkészés idejét
megtakarítva figyelhetik
meg. .7
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hazai hírek 3Elkerülhettük volna, mégsem tettünk semmit: 9!749!723!hektár erd"t vágtunk ki idén, 5!416!519!hektár erd" vált
term"képtelenné erózió miatt, s további 20!244!280!000 tonna term"föld erodálódott a földm#velés miatt.

888.8#,$2#1+9+,!.4%(#

Kerecsen-projekt: 
a benzing!zös madárparadicsom

5!4%5!+ A Nógrád megyei
Csincse falu ma akaratla-
nul is beírta magát törté-
nelmünkbe, hiszen ez a
középkor óta az egyetlen
település, amit teljesen el-
zártak a külvilágtól. A mát-
rai er!m" készül! új
blokkjának kiszolgálásá-
hoz kellett kib!víteni a he-
lyi bányát, amelynek a falu
pont az útjában állt. A
bennrekedt szerencsétlen
falusiak most kétségbee-
setten várják a ment!ala-
kulatok segítségét.

'" #,!"/: $+:%':3#** szén-
tüzelés" er!m"vének b!ví-
tési munkálatai kezd!dtek
el a napokban. A készül!

er!m" kétmillió tonna
többlet CO2-t biztosít a lég-
körben, többszáz féle
egyéb gáz mellett. Az er!-
m" azel!tt is a szomszéd-
ságában található bükkáb-
rányi bányából nyerte a
m"ködéséhez szükséges
lignitet, amit most a meg-
növelt kapacitás miatt ki
kellett b!víteni. 

Csincse falu pontosan a
b!vítés irányában helyez-
kedett el, így körbe kellett
bányászni a települést és a
falun átmen! Bp–Miskolc

vasútvonalat a falu határ-
ától 5 km-re helyezték át. A
tervekben eredetileg egy
beköt!út biztosította volna
a lakók szabad közlekedé-
sét, de egy véletlen félreér-
tés következtében az utat
nem építették meg, így a
bennrekedt falusiak most
se ki-, se befelé nem tudnak
közlekedni. Jelenleg a ka-
tasztrófavédelem helikop-
terekkel szállítja a helyiek-
nek az élelmet, amíg meg-
oldást nem találnak Csin -
cse problémájára. .'*4

Csincse, az elveszett falu
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Élelmiszersegélyt szállító helikopter közelíti meg a bányával körülvett falut.
*45!&+ Kevesen tudják,
hogy Közép-Magyarország
minden hulladékát Bicske
határába, a Dreckmacher
Kft. szemétlerakó telepére
szállítják. A település sze-
métlerakóiban olyan
mennyiség gy"lt már ösz-
sze, hogy a kupac a temp-
lom tornyánál is maga-
sabbra ér. 

A domb az antropocén
földtörténeti korban, egye-
sek által a hülyeség korá-
nak titulált id!szakban ala-
kult ki, és f! tömegét az-
beszt és egyéb veszélyes
építési hulladékok adják. A
k!zetek között gazdag
PET-palack és nejlonzacskó
lel!helyek is találhatóak.
A cég most úgy döntött,

hogy kiaknázza a szemét-
hegyben rejl! idegenfor-
galmi lehet!séget, és tu-
risztikai központot alakít
ki rajta. A turisták nem-
csak a fest!ien kanyargó
autópályákra, a m"emlék-

ké nyilvánított jellegzetes
hipermarketekre látnak rá
a domb tetejér!l, hanem
külön erre a célra létesített
tanösvényeken fedezhetik
fel a szemétdomb varázsla-
tos világát. :,+:

Szippantson szeméthegyi-leveg;t Bicskén!

Az utat nem építették meg, így a bennre-
kedt falusiak most se ki-, se befelé nem
tudnak közlekedni.

Unokáink is látni fogják
Néhány háztartási hulladék hozzávet;leges lebomlási ideje

%','%5!.<6 
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Elkerülhettük volna, mégsem tettünk semmit: Míg az éves hadászati kiadások világszerte lassan meghaladják az 
1!200!milliárd dollárt, addig az afrikai kontinens lakóinak fele kevesebb, mint napi 1 dollárból él.  !!!.!"#$%"&'('#).*+,"4 gazdaság

Hónig a talpfákat is felszedi
-.%/0')( A közösségi köz-
lekedés racionalizálásáról
és a Gyermekvasút bezárá-
sáról tartott sajtótájékozta-
tót Hónig Péter közlekedési
miniszter,  valamint
Andrási Miklós, a MÁV el-
nök-vezérigazgatója a Szé -
che nyi-hegyi Gyer mek va -
sút Hárs-hegy állomásán.
Folytatódik a feleslegesnek
ítélt vonalak bezárása és a
forgalom közutakra terelé-
se, így a tervek szerint
2011-re már nem lesz olyan
tízezer f!nél kisebb telepü-
lés, ahová ne pótlóbuszok
szállítanák az utasokat. A
kormány elszántságát kife-
jezve Hónig és Andrási
szimbolikusan megkezdte
a téli hétvégéken különö-
sen alacsony utasforgalmat
lebonyolító Gyermekvasút
talpfáinak felszedését. 

/ &123'$+45 elmondta,
hogy a rossz m"szaki álla-
potú orosz vonatok helyett
a Volán társaságok már

nem használt, magyar
gyártmányú autóbuszait
állítják csatasorba, ezzel
növelve az utasok komfor-
térzetét. Noha a Gyer mek -
va sút megsz"nik, Andrási
továbbra is számít kis kol-
légái munkájára. A Gyer -
mek va sút vonalán „oldal-
kocsis gyermekquad” szol-
gáltatás indul, amely jóval
izgalmasabb és természet-
közelibb a g!zmozdonyo-
kon teljesített szolgálat-
nál, továbbá a gyermekek
közlekedési moráljának
alakításához is hozzájárul.
Az egyedi quadok beszer-
zése miatt az ésszer"sítés
néhány milliárdos pluszki-
adással járhat, tudtuk
meg. 

Kis Gerg!, a gyermek-
vasutas szakszervezet 12
éves képvisel!je könnyei-
vel küszködve jelentette
be, hogy a még m"köd! ál-
lomásokon egyórás figyel-
meztet! sztrájkot tartanak
a hétvégén. 6)%

Kiút a válságból: importáljunk radioaktív hulladékot!
0/5) A nagy radioaktivitá-
sú hulladékok elhelyezésé-
re a világon sehol nincs
megoldás. Jelenleg vagy az
atomer!m" maga biztosít
helyet a kiégett f"t!ele-
meknek, vagy Oroszország
elhagyatott részein ássák a
föld alá a halálos hulladé-
kot, évezredekre szennyez-
ve a környezetet és ember-
ek ezreit ítélve halálra.
Nemrégiben az olasz maf-
fia vásárolt fel több tonná-
nyi nukleáris hulladékot,

hogy majd hajószerencsét-
lenséget szimulálva örökre
elsüllyessze az óceán mé-
lyére, hogy aztán radioak-
tív halakkal kápráztassuk
el a világ halfogyasztóit.

Egy magyar találmány
most megoldást jelenthet a
problémára. Némedi pro-
fesszor már évek óta kísér-
letezik egy több tízezer
éven át biztonságot nyújtó
hulladéktárolóval. A tároló
egyel!re még csak félkész
állapotban van, a m"szaki

átadás pár év múlva várha-
tó.

Hónig Péter energiaügyi
miniszter tegnap sajtótájé-
koztatóján bejelentette,
habár még nincs kész az új
konstrukció, már érkeztek
nemzetközi ajánlatok nagy
radioaktivitású hulladékok
Magyarországra való áthe-
lyezésére. Mivel hazánk je-
lenleg is a gazdasági válság
nehézségeivel küzd, és egy
újabb IMF hitel elkerülése
a cél, a minisztérium úgy

döntött, hogy már most
megnyitja az ország kapuit
a radioaktív hulladék im-
portja el!tt, megel!zve ez-
zel az esetleges konkuren-
ciát.

„Az így beérkez! hulla-
dék elhelyezésekor arra
törekszünk, hogy ha az
ideiglenes tárolóban bal-
eset következne be, az le-
het!leg minél kevesebb
emberéletet fenyegessen”
– mondta el kérdésünkre
a miniszter. 7/-*

8/5/#(/ A Koppenhágai
Klímakonferencia kudarca
ugyan a klímavédelem
szempontjából katasztro-
fálisnak mondható, a fejl!-
d! világ gazdasági kibonta-
kozásának szempontjából
azonban hatalmas lehet!-
ségeket rejt.

Az elhúzódó klímatár-
gyalások egyik sarkköve
volt a klímaigazságosság
kérdése. Az iparosodott vi-
lág jó száz éves el!nyben
van a gazdasági fejl!dést
tekintve, amit az ipari for-
radalom óta a fosszilis
er!források mértéktelen
felhasználásának köszön-
het. Most a fejl!d!k is
kaphatnának végre a jólé-
ti tortából, de a fejlett ál-
lamok megálljt parancsol-
nak nekik, mondván, a
nyugati világ már túl-
szennyezte bolygónkat, és
most közösen kell vissza-
fognunk kibocsátásunkat,

ha le akarjuk küzdeni a
klímaváltozást.

Tény, ha nem tudjuk
2°C alatt tartani a globális
átlagh!mérséklet emelke-
dését az ipari forradalom
el!ttihez képest, akkor a
klímaváltozás megfékez-
hetetlenné válik, amely
egész bolygónkra nézve
katasztrófát jelenthet.
Ehhez 40%-kal kellene
csökkenteni a széndioxid-
kibocsátást a nyugati vi-
lágnak, míg 15–20%-kal a
fejl!d!knek. Ez csak úgy
sikerülhet, ha segítjük az
utóbbi országokat, hogy
gazdasági növekedésük ne
a fosszilis er!forrásoktól
függjön. A koppenhágai
klímakonferencia azon-
ban egyértelm" nemet
mondott erre a kihívásra,
így ha támogatni nem is,
de legalább korlátozni
sem fogjuk Afrika, Ázsia,
Dél-Amerika fejl!d! or-
szágait. 7/-*

Papírmalom Indonéziában. Ha nem kapnak elegend! támoga-
tást a fejl!d! országok, akkor számukra a gazdasági növekedés
csak az erd!k kiírtásával és több CO2 kibocsátásával lehetséges.

A szibériai Szeverszkr!l készült m"holdas felvételen rozsdás konténerek sorakoznak egy parkolóban, melyekben gyaníthatóan ra-
dioaktív hulladék található. 1990 és 2008 között ide szállították több német és francia atomer!m"b!l a kiégett f"t!elemeket.

Csak magukra számíthatnak 
a fejl9d9 országok "
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!"#$%& "$'% Lassan kifo-
gyunk az olajtartalékaink-
ból, úgy t!nik, egyetlen re-
ményünk a globális felme-
legedés maradt. Az északi-
sarki jégtakaró évr"l évre
az el"rejelzéseket megha-
ladó mértékben olvad, az
egész jégréteg 2040-re pe-
dig el is t!nhet. Az alatta
húzódó mez"k viszont a vi-
lág fennmaradó olajkészle-
tének 13 % -át rejtik.
Mindez körülbelül 90 mil-
liárd hordó olajat jelent,
melynek feltárását a jég
teljes elolvadása után sem-
mi sem akadályozná. 

Ma a világ olajfelhaszná-
lása naponta 85 millió hor-
dó, amely évente mintegy
30 milliárdot jelent! Azaz
több, mint három évvel
meghosszabbodna kényel-
münk.

$# ("$, Kanada, Dánia,
Norvégia és Oroszország
jogosan tette fel magának
a kérdést: miért is kellene
megálljt parancsolnia a
CO2-kibocsátásnak? Ké zen -
fekv", hogy minél több
CO2-t juttatnak a leveg"be,
annál hamarabb olvadnak
el a jégsapkák, azaz annál

könnyebb lesz hozzáférni
az olajmez"khöz. 

Egy vezet" olajcég sajtó-
szóviv"je szerint ez kiváló
megoldás lehet a sz!kül"
energiaforrás-problémánk-
ra. December közepét"l in-
dítanak egy kampányt,
melynek jelmondata:
„Tankolj többet, hogy még
többet tankolhass!”

Christian Jones neves
klímatudós aggodalmát fe-
jezte ki: „A jég a napsugár-
zás 80%-át veri vissza a
Földr"l. Azaz, ha elt!nik a
tengeri jégréteg, a h" kb.
90%-a bejuthat az óceánba,

ami azután minden mást
felmelegít. A meleged"
tengervíz további olvadá-
sokat okoz. Más rész r"l a
fent említett országok fel-
tehet"en minél nagyobb
részesedést akarnak majd
az ottani olajmez"kb"l.
Akár komoly háborúk is
kitörhetnek azért, hogy az
utolsó energiaforrásainkat
is kiaknázzuk. Gon doljunk
csak bele, jóval kevesebb
mennyiségért és megany-
nyi, kisebb érték! dologért
vívtak már háborút álla-
mok.” – tette hozzá a klí-
matudós. )$*$

metropol2009. december 19. szombat

külföld 5Elkerülhettük volna, mégsem tettünk semmit: 3 601 751 milliárd liter vizet fogyasztottunk ebben az évben, több, mint 164,5 milliárd litert
palackoztunk be, miközben 1 443 359 456 ember nem jut egészséges ivóvízhez.  +++.+,'*-,./0/'".&)1,

Olajban úsznak a jegesmedvék
%,22/)345$ Jobban járt
volna a világ, ha klíma -
konferencia nélkül fejezi
be az idei évet. Ahhoz ké-
pest, hogy nem voltak ké-
pesek megszavazni a fejl"-
d" országok számára az al-
ternatív energiákra való
áttéréshez szükséges ösz-
szeget; a világ vezet"i ma-
gánrepül"gép pel érkeztek
a városba, elfogyasztottak
100 tonna – mára a kiha-
lás szélére sodort – tonha-
lat, kaviárt, homárt, és
méregdrága pezsg"vel
koccintottak a semmire. 

"6478 Kofi Annan, korábbi
ENSZ f"titkár tegnap beje-
lentette, hogy visszavonul
a közszereplést"l. Óriási
kudarcnak tartja ugyanis,
hogy a napokban,
Koppenhágában tartott
klímakonferencián nem
sikerült megállapodniuk
a világ vezet"inek sem -
mi féle kon kré tum ban.

Szerinte az elmúlt
napok sikertelensége nem
csak a politika, hanem az
emberiség nagy kudarca
és szégyene. „Még mindig
a pillanatnyi érdekeinkkel
vagyunk elfoglalva.
Nagyon úgy néz ki, hogy
gyerekeinkre egy kataszt-
rofális jöv"t hagyunk örö-
kül. Ez szégyenteljes” –
adott elkeseredésének
hangot Kofi Annan.
Elmondása szerint teljes
vis szavo nu lás ban fog élni,
afféle szimbolikus ellenál-
lást tanúsítva. Terve az,
hogy egy svájci faluba köl-
tözik, bio-kertészkedéssel
foglalkozik és teljesen ön-
fenntartó életet él. )$*$

Röviden Halló...
...Václav Klaus

A Cseh Köztársaság elnöke,
klímaszkeptikus 
Tegnap eredménytelenül zá-
rult le a klímakonferencia. Mi
err9l a véleménye?

– A világ vezet"i bölcsen
döntöttek, meg gy" z" dé -
sem: nem állunk csehül.
Amíg nem bizonyított,
hogy a klímaváltozásban
az embernek is lenne sze-
repe, addig egy felel"s poli-
tikus nem kapkodhat.
Maga az utolsó nagy szkepti-
kusa a klímaváltozásnak, mi-
óta George Bush leköszönt.
Száz Nobel-díjas kutató állít-
ja, hogy a klímaváltozás ige-
nis valódi és jelenlév9
veszély, amit legf9képpen az
ember okoz.

– A Nobel-díj valóban
nagy elismerés, de attól
még gondolkodhatok más-
képpen. Kedves George
Bush barátomnak pedig jó
érzéke volt ahhoz, hogyan
reagáljon ezekre a „tudós
megállapításokra”, ha érti
mire gondolok.  
Hogyan vélekedik a globális
felmelegedésr9l, és az abban
szerepet játszó emberi tevé-
kenységr9l?

–A feltevés, miszerint a
globális felmelegedésért az
ember felel"s, csak állítóla-
gos feltételezés, találgatás.
És kérem, ne dé mo ni zál -
juk a szén-dioxidot. Ez köz-
tudottan egy nagyon hasz-
nos gáz. A növényeknek
szükségük van rá, mi kilé-
legezzük és a szódavízben
is megtalálható, nemde?
Mi a véleménye azokról a
Csendes óceán déli részein
fekv9 szigetekr9l és lakóiról,
akik víz alá kerülnek az óce-
án szintjének megemelkedé-
se miatt? Mit gondol, milyen
esélyei vannak az ott él9 em-
bereknek? 

– Én nem hallottam
ezekr"l a hírekr"l. Nézze,
szerintem nincsen jelenleg
olyan súlyos klímaváltozás,
és nem is lesz nagymérté-
k! vízszintemelkedés. De
ha mégis drasztikus ütem-
ben emelkedne az óceánok
szintje, akkor a szigeteken
él" emberek számára ez
pozitív kimenetel! is
lehet, végre lehet"ség nyíl-
hat számukra más helyek-
re költözni. 
De néhány ország már most
elzárkózott attól, hogy befo-
gadjon esetleges klímamene-
külteket. 

– Lehet, de mindez egyál-
talán nem csökkenti ezek-
nek az embereknek a sza-
badságát, hiszen a lehet"-
ség adott, hogy mást
válasszanak. )$*$

Fájdalmas árat kell fizetnünk
6&*455$#-$"45 Sokan úgy
gondolják, hogy a már-
már csapból is folyó klíma-
változás témaköre egy kör-
nyezetvédelmi probléma
csupán, és csak az érzé-
keny, zöld lelkület! em-
berek túlzott aggódása mi-
att t!nik jelent"snek.
Nem is gondolunk
bele abba a ténybe,
hogy hosszú távon
az éghajlati rend-
szer átalakulása
nagyon komoly
gazdasági következ-
ményeket vonhat ma-
ga után, ahogy err"l a
Stern- jelentés is beszá-
molt korábban. Ez alapján
minden tonna széndioxid-
kibocsátás 85 dollárnyi
kárt okoz, és a fejlett világ-
ban akár 5–20%-os GDP-
csökkenéshez is vezethet a
nem túl távoli jöv"ben. 

Ha nem akarjuk, hogy a
klímaválság gazdasági ösz-
szeomlást eredményezzen,
fenntarthatóvá kell alakí-
tanunk életvitelünket.
Még ha bolygónkat és saját
magunkat nem is féltjük a

katasztrófától ,  el"bb-
utóbb így is úgy is búcsút
kell intenünk a fosszilis
energiahordozóknak, hi-
szen a szén és az olaj kifo-
gyóban vannak a Földön. A
megoldást jelenlegi tudás-
unk alapján egyértelm!en

az energiahatékonyság
és a megújuló ener-

giák jelentik. Ha
egy úgynevezett
„zöld gazdaság-
ba” fektetünk a
jelenben, az még

gazdaságélénkít"
hatással is jár, és új,

„zöld” munkahelyeket is
teremt, nem beszélve az
igen gyors megtérülésr"l.
Becslések szerint az ala-
csony szénfelhasználású
gazdaságra való átállás
2050-ig legalább 500 milli-
árdos üzletet jelentene.
Érdemes tehát végiggon-
dolni, hogy mennyire éri
meg az, ha most karba tett
kézzel ülünk, mint ahogy
ezt vezet"ink sugallták ne-
künk a Kop pen hágában
tartott klímatárgyalások
eredménytelenségével. ://

1 tonna 
CO2 kibocsá-
tása 85 dol -
lárnyi  kárt

okoz.
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Elkerülhettük volna, mégsem tettünk semmit: idén 19!174!600!000 tonna szén-dioxidot juttatunk
a leveg"be, melynek egyik hatása, hogy az Antarktisz nyugati felén található gleccserekb"l évente
mintegy 114 milliárd tonna jég olvad el.  !!!.!"#$%"&'('#).*+,"

6 zöld metropol

Begy-r-zik a klímaháborúMondja marha, mért oly bús?
!serd"b"l lesz a hús!

)." /01$", 2#034$*0 Adam J.
Foster, egy híres gyorsétte-
remlánc tulajdonosa felhá-
borodását fejezte ki, mivel
az évekkel ezel!tt Brazília
szívében megvásárolt terü-
letén nem tudja megépít-
tetni h!n áhított nyaraló-
ját, ugyanis a csodaszép és
ritka fákkal övezett terület
egyszer"en használhatat-
lanná vált. Az es!erd! ré-
szeként ugyanis felégették,
majd legel!vé alakították,
hogy szarvasmarhákat tart-
sanak rajta. Ennek követ-
keztében a föld teljesen
erodálódott. Mindez többek
között annak köszönhet!,
hogy az utóbbi ötven évben
húsfogyasztásunk ötszörö-
sére növekedett, amihez
egyre több és több területet

kellett legel!vé és takar-
mánytermesztésre alkal-
mas hellyé alakítanunk. Ezt
nagyrészben az es!erd!kt!l
kellett elvennünk, és így
fordulhatott el!, hogy a
fent említett terület is ér-
téktelen, kopár szántó lett. 

Ha a jéggel borított terü-
leteket nem számoljuk, a
szárazföldek 30%-át hasz-
náljuk nagyüzemi állattar-
tásra. Egy nemrég kiadott
tanulmány szerint összes-
ségében húsfogyasztásunk
51%-ban járul hozzá a glo-
bális felmelegedéshez.
Mindez 32 milliárd tonna
szén-dioxid kibocsátást és
a tehenek emésztése so-
rán keletkezett 100 millió
tonna metángázt jelent
évente. +0$0

Zöldül 
a síturizmus
21%0/')( Ugyan a klíma -
változás ered mé nyekép -
pen gyermekeink és uno-
káink már nem ismerhe-
tik eredeti szépségében,
milyen is a téli havazás
vagy egy hóval borított téli
táj, és gleccsereink is óriá-
si sebességgel indultak ol-
vadásnak, egyet sem kell
aggódnunk! A legújabb
trend alapján ugyanis egy-
re nagyobb nép sze r" ség -
nek örvend a zöld síturiz-
mus, amely éppen a nagy-
mérték" hóolvadást fordít-
ja el!nyére. Mivel sípályá-
ink már nem használható-
ak eredeti rendeltetésük-
nek megfelel!en, a hajda-
nán hóval borított pályá-
kon ezentúl gyepsível sü-
víthetünk a lejt!kön lefe-
lé, ami ugyan nem annyi-
ra gyors, mint el!dje, de
tökéletes alternatívát
nyújthat a csúszkálni vá-
gyóknak, apró kerekkel és
egy mini fékkel biztosítva
a felejthetetlen élményt.
Az Alpokban már a mele-
ged!ket (vagy hüttéket) is
átépítették, többek között
kiszerelve bel!lük a f"tést,
hiszen arra manapság
nincs is szükség. 5%6

Vicc volt a 
„tiszta szén”
21%0/')( Kapolyi László
egy októberben tartott
konferencián olyan beje-
lentést tett, mely szerint
nagyobb összeggel támo-
gatja az ún. „tiszta szén
technológia” (CCS)
kifejlesztését, mely meg-
akadályozná, hogy a
széner!m" káros anyago-
kat bocsásson ki. Most, a
klí ma kon fe ren cia kudarca
után bevallotta, hogy csak
viccelt, és elnézést kér
mindazoktól, akik
elhitték, hogy lehetséges
szenet környezetkímél!
módon bányászni és éget-
ni. Elmondása szerint el!-
ször nem is gondolt arra,
hogy bárki komolyan ve-
het egy ilyen földt!l elru-
gaszkodott kijelentést. 5%6

A nagyüzemi állattenyésztés több mint
100 millió tonna metánt termel évente.

...egy kilogramm marhahús
elfogyasztása több üvegház-
hatású gáz kibocsátásával jár,
mintha három órán át autóz-
nánk, és közben valamennyi
lámpát égve hagynánk ott-
hon?

...növényi étrend esetén egy
ember ellátásához hetedak-
kora földterületre van szük-
ség? Egy szarvasmarhát egy
hektár föld lát el, míg ugyan-
ekkora területen 22 tonna
burgonya termeszthet".
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Égetik az amazonasi es!erd!t, hogy legyen legel!je a brazil szarvasmarháknak.

Úgy látszik, új és minden eddiginél kiterjedtebb sza-
kaszába érkezett a klímacsata, a küzdelem, amelyet
egyre elkeseredettebb környezetvédelmi csoportok
vívnak egyre elvetemültebb eszközökkel a globális
felmelegedés ellen. Megrökönyödött budapestiek tu-
catjai számoltak be az elmúlt hetekben olyan tapasz-
talatokról, mint amilyenr!l a továbbiakban Marika
néniként szerepl! hírforrásunk számolt be.

– Úgy érzi, kellemetlenségeknek tenné ki magát, ha el-
árulná a valódi nevét?

– Azt mondom, jobb félni, mint megijedni. Nagyon el-
tökéltnek látszottak.

– Mi történt azon a délel!ttön?
– Éppen a h"t!szekrényemet olvasztottam le, amely

egy régi típus, mindig bejegesedik. Akkor csöngettek.
– Tudta, hogy miféle vendégekre számíthat?
– Fogalmam sem volt. Amikor kinyitottam az ajtót, se

szó, se beszéd, benyomultak a lakásba. Ketten voltak,
egy fiatal férfi és n!. Valami furcsa, sárga es!kabátot vi-
seltek. Az egyikük, a lány, egy jelvényt mutatott nekem.
„Grímpísz”, mondta. Ezalatt a fiú bement a konyhába.
Olvad, ahogy gondoltuk, kiáltotta a lánynak, és a h"t!-
szekrényre mutatott. A lány olyan szomorúan nézett,
hogy egészen összefacsarodott a szívem, akármennyire
is meg voltam döbbenve. „Tudja hová vezet a jég olvadá-
sa?”, kérdezte az ujját felemelve. „A világtengerek szint-
je megemelkedik, és egész szigetek meg nagy kiköt!vá-
rosok t"nnek majd el a hullámsírban. Velence például,
meg New York… Nem lesz kár értük, Marika néni?”, kér-
dezte, a fiú meg közben leállította a mikrót.

– Ön hogyan reagált?
– Azt mondtam, hogy nagyon nagy kár lesz értük, csak

hát a szilvás gombóc se jó fagyosan. Mire a lány leintett,
hogy csak ne hivatkozzak a fogyasztói beidegz!déseim-
re.

– Történt még egyéb is?
– Már nem sok. Megkérdezték, hogy nem génkezeltek-

e a szobanövényeim, és hogy ugye, nem szoktunk venni
japán konzerv bálnahúst. A lány megjegyezte, hogy el-
gondolkozhatnék egy szélkeréken, a fiú meg azt mond-
ta, hogy !k a végs!kig fognak küzdeni, és hirtelen sze-
lektíven szétválogatta a szemetesvödörben talált hulla-
dékot. Aztán már mentek is. Én pedig azóta is rosszul al-
szom, és hajnalonként felriadok, mert azt álmodom,
hogy valami rosszat tettem, !k pedig visszajöttek, és
hozzábilincselték magukat a konyhakredenchez.  %8
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kisszínes 7Elkerülhettük volna, mégsem tettünk semmit: a világon 1!019!301!500 alultáplált és 1!142 792!990 túlsúlyos ember
él. Naponta 12!522-en halnak meg éhínség következtében, míg az Amerikai Egyesült Államokban csak ebben az 

évben 35 005 743 522 dollárt költöttek diétákra és fogyókúrákra. !!!.!"#$%"&'('#).*+,"

A párt fehér 
telet akar
-.+/ Hu Jintao, a Kínai
Kommunista Párt f!titká-
ra még több ezüst-jodid
légtérbe bocsátását rendel-
te el. Mint ismeretes, a vi-
lág legnépesebb országá-
ban egyre több problémát
okoz a szárazság, és mára
már körülbelül négymillió
ember szenved a vízhiány-
tól. 

A kommunista párt ber-
keiben egyes források sze-
rint nemrég döntés szüle-
tett: új, még hatékonyabb
vegyszereket kell kifej-
leszteni, hogy szükség sze-
rint mesterségesen is le-
hessen csapadékot el!i-
dézni. A Kína által eddig
alkalmazott ezüst-jodidot
képessége miatt harcásza-
ti célokra is alkalmazzák,
de sokak számára inkább
orvosi fert!tlenít! szer-
ként ismer!s. 0%1

Hull a pelyhes

Krumpli 
vegetáriánus lett

23%/4')( A belvárosi pol-
gár mester kutyája, Krum -
p li eddig is gyakran vállalt
közéleti szerepléseket,
nemrég például egy felújí-
tott belvárosi utca átadá-
sánál segédkezett. Most
azonban elérkezettnek
látta a pillanatot, hogy tel-
jesen önállóan lépjen a
nyilvánosság elé, és te-
gyen olyan vallomást,
mellyel talán eloszlathatja
a kutyákkal kapcsolatos
egyre szélesebb körben
terjed! el!ítéleteket, pél-
dául azt, hogy a kutyák
más állatok életét kegyet-
len módon kioltó, ragado-
zó állatok lennének. 

A lapunknak adott in-
terjúban Krumpli elmond-
ta, hogy tavaly augusztusi
elkóborlása idején volt
ideje eltöprengeni azon,
hogy a húsevéssel milyen
szenvedést okoz más állat-
oknak, és rájött arra is,
hogy a húsfogyasztás öko-
lógiai szempontból sem
fenntartható viselkedés-
forma. 

A jól tájékozott beagle
példaként megemlítette,
hogy egy német juhász
méret" eb széndioxid-
mancs nyoma pont akko-
ra, mintha helyette egy 
terepjárót vezetnénk. En -
nek oka, hogy a kutya ál-
tal elfogyasztott hús meg-
termeléséhez óriási föld-
területre, sok vízre és
fosszilis tüzel!anyag elé-
getésére van szükség. 

Krumpli szerint el!bb-
utóbb minden fajtársnak
fel kell ismernie, hogy ha
a kutyatársadalom nem
képes környezettudatosan
élni, akkor a jöv! nemze-
dékek kutyakölykeinek
vadászmezejét teszi koc-
kára. +.5.,.

Minden arany, ami fénylik

23%/4')( Verespatakon
aranybánya építési munká-
latait kezdték meg a héten,
annak ellenére, hogy ez el-
len egy évtizede küzdenek
a helyi civil szervezetek.
Ha a környezet nem is, de
a település mindenképpen
hasznát látja a készül!
nagy beruházásnak, amit
jól jelez, hogy Veres pa ta -
kon még az ereszcsatornák
is aranyból vannak. 

Habár a lakókat eleinte

zavarta, hogy az Aranyos
patak színe sárgásra válto-
zott és 5 éve az utolsó hal
is kipusztult a vízb!l, de a
kellemetlenségeiket b!ven
kárpótolta a bányavállalat
nagyvonalú ajánlata,
amelynek keretében a köz-
ség lakói szinte ingyen jut-
hatnak aranyhoz. B. József
felújított házának eresz-
csatornáit az esztétikus és
nem korrodálódó anyagból
készítette el, ami a helyiek
körében most úgy látszik
divatot teremtett.

A Ro#ia Montan$ S.R.L.
új üzleti vállalkozásba fo-
gott, és miután az Európai
Unióban védett eredet"
termékként bejegyeztette
az Aranyos patak kelleme-
sen sárgás szín" vízét,
most kis üvegcsékbe tölt-
ve szuvenírként árusítják
az arra járó turistának. A
vállalkozás tervezi, hogy a
palackozó kapacitást meg-
növelve exportra is ter-
mel. 6/2*

Offshore-kalózok a Karib-tengeren
7'"#7' ("!+, -/8&1+9):-.
„Offshore-kalózok” cím-
mel újabb egzotikus hely-
színen játszódó valóság -
show-t indít az egyik ke-
reskedelmi csatorna a
Magyar Villanymíves Zrt-
vel (MVM) közösen.

Érthet! módon nagy a
titkolózás a maga nemé-
ben páratlan televíziós
m"sor körül, de meg nem
er!sített értesülések sze-
rint a valóságshow felada-
tai az MVM-t!l egy luxem-
burgi cég közbeiktatásával
a Kajmán-szigetekre került
milliárdokról fognak szól-
ni. A résztvev!knek a
Karib-tenger kalózait kö-
vetve a sziget fest!i kör-
nyezetében kell az elt"nt
MVM-milliárdok nyomára

bukkanni. Arról, hogy kik
lesznek az új m"sor sze-
repl!i, még keveset tudni,
de a VDÁ informátorai sze-
rint a televíziós csatorna
els!sorban a következ! vá-
lasztások után munkahe-
lyüket elveszt!, ámde tö-
retlen népszer"ségnek ör-
vend! parlamenti képvise-
l!k részvételére számít. 

Értesüléseink szerint
már meg is jelent a ma-
gyar forgatócsoport a
Kajmán-szigetek f!városá-
ban, George Townban ta-
lálható Ugland House kör-
nyékén. Ez az az épület,
ahol nem kevesebb mint
tizenkétezer vállalat van
bejelentve, és ahol többek
között az a Money Laund -
ering International Ltd.

offshore cég is m"ködik,
melyhez MVM-pénzek ke-
rülhettek gyanús körülmé-
nyek között. Másfél évvel
ezel!tt Barack Obama, ak-
kor még szenátorként az
adóparadicsomokról be-
szélve utalt már erre a ház-
ra. 

Autós István, az MVM
Zrt. képvisel!je szerint a
showbiznisz ugyan távol
esik a cég profiljától, de az
MVM tevékenységi köre
eddig sem korlátozódott
az elektromos hálózat üze-
meltetésére. 2008-ban pél-
dául egy egész paksi bo-
rospincét sikerült a tenge-
rentúlra juttatnia, vagy
legalábbis a tulajdonjogát
egy offshore-cégre átru-
háznia. %'$'5

Készülj fel a hangulatra!
7+1 tipp a klímaváltozás mindennapjaira
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Berlin Klímamenekült jegesmedvék

„Hajléktalan vagyok, otthonom a tengerbe süllyedt.” – hirdeti a tábla egy berlini metróállomá-
son. Az utóbbi napokban több európai nagyváros, többek között Berlin, Bécs és Budapest közte-
rületein hajléktalan jegesmedvék jelentek meg. A kopottas ruhában teng!d! békés medvefélék
az Északi-sarkvidék jégmez!inek rohamos olvadása miatt kényszerültek otthonuk elhagyására. 

Kutyavilág

Muskátli helyett
burgonyát a balkonra!

Növessz élelmiszert, ne dísznö-
vényt! A megváltozott éghajlat

fennakadásokat okozhat a mez3gaz-
dasági termelésben is, ezért jó, ha saját

élelmiszer termesztésével is felkészülünk
a jöv3re. Ha kertünkben, vagy balkonun-

kon gyümölcsöt és zöldséget termesz-
tünk, akkor nemcsak egészséges és

vegyszermentes táplálékhoz
jutunk, de csökkentjük ökoló-

giai lábnyomunkat is.

Addig
gy4jtsd az es3t, amíg

lehet! A klímaváltozás kö-
vetkeztében a jöv3ben

veszélybe kerülhet a vízellátás
is. Ezt elkerülend3, egy-két na-

gyobb hordó segítségével
gy4jthetjük és tárolhatjuk a

lehulló es3vizet és
felhasználhatjuk

azt. 

Sílécet már
ne vegyél, inkább

fizess be egy túrára
a víz alá került

országba, a Maldív
szigetekre!

Fény ké pezd le
magad egy jeges-
medvével, 10 év

múlva még
nagyon sokat

fog érni!

Fémráccsal a klí-
mamenekültek ellen!

Vegyél er3s fémrácsot aj-
tódra, ablakaidra, hogyha

megjelennek a klímamene-
kültek ezrei házadnál, el-

len tudj állni az
áradatnak!

Tanulj a
spanyoloktól!

Vezesd be a délutá-
ni sziesztát, mert a

nagy h3ségben úgy-
sem lehet
dolgozni.

Egyél lokálisan:
fogj magadnak ga-

lambokat Budapesten.
Nagyapáink is 

szerették a galamb-
húslevest.

Szervezz ál-
 lat kerti látogatást!

Az eml3sök 30–40%-át
ugyanis már nem sokáig

láthatod él3ben, hiszen a klí-
maváltozás következtében

soha nem látott
mértékben halnak ki a

földi fajok. 

Az Aranyos patak palackozva

2''
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Erd!s Kálmán (35)
környezet véd!,
Budapest
Nem lepett meg.
Az ember csak ak-
kor tesz valamit, ha
saját b!rén érzi a
bajt. Viszont akkor
már kés! lesz. 

8 Kerekes Fruzsina
(19) diák,
Százhalombatta
Nem érdekel a
nagypolitika. Én
ezentúl is környe-
zettudatosan fogok
élni.

Az újságban található hírek a képzelet szüleményei, de a valóság és a cikkek között 
fellelhet! bármilyen hasonlóság szándékoltan NEM a véletlen m"ve. 

Cikkeink egyt!l egyig tudományos el!rejelzéseken valamint az elmúlt id!szak 
eseményein alapulnak, és csak remélhetjük, hogy a következ! hónapban, 
a klímakonferencia végén nem ilyen újságot fog kezébe venni az Olvasó.

Posta
„Drága Barack Obama!

Mennyi mindent vártunk
T!led az ígéreteidhez mér-
ten. Azt hittük, Te majd
megteszed a várva várt lé-
pést, mersz nagyot tenni,
igazi változásokat hozni,
olyanokat melyek egy jobb
irányba terelhették volna a
világot, hogy lehessen még
egy lehet!ségünk helyre
hozni azt, amit elszúrtunk.
Annyira hittük. Tévedtünk.
"#$ #% &'( ) %*+,-+%*./%#01+"

Független, ingyenes hírújság. A Metropol által kihelyezett tartókból terjesztve. Kiadja a Greenpeace és az MTG
Metro Gratis Kft. Felel!s kiadó: Hivatal Péter vezérigazgató. Szerkeszt!k: Dóci Gabriella, Jánossy Gergely, Sipos
Alexandra, Stoll Barbara a Greenpeace részér!l és Izbéki Gábor a Metropol részér!l. Tel: 392 76 63. Honlap:
www.greenpeace.hu és www.tegyelaklimaert.hu. e-mail: info@greenpeace.hu. Grafikai munkák: Gyuricza Balázs,
Siket Zoltán. Tördelte: Jánossy Gergely. Hirdetések (3, 4, 6, 7. o.): Kovács Gergely (Kétfarkú Kutya Párt), Árki Tibi.

Ön mit szól

a klíma-

konferencia 

kudarcához?

Napos Dezs!né
(32) óvón!, Siófok
Eddig sem hittem 
a politikusokban. 
A konferencia
kimenetele csak
meger!sített
ebben. 
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