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A kék bolygó 

 



3 

Fenyegetettségünk 

 Objektiv:     Földön kívüli 

                     Éghajlatváltozás (pl. jégkorszak) 

 

 Szubjektiv:   Atomveszély 

                     Járványveszély 

                     Éghajlatváltozás  (felmelegedés)  

                     Környezetszennyezés 
                     Élelmiszerbiztonság hiánya 
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Figyelmeztető jelek: a fajok mértéktelen pusztulása 

                                   a szaporodás lelassulása 

 Direkt veszélyeztetés: 

      Pazarlás, szemetelés 

      Óceánok, vizek szennyezése 

      Tömeges károsanyag kibocsátás 

      Élelmiszerbiztonság hiánya 

      Járványok 

 Indirekt veszélyeztetés 

      Egyre gyakoribb szaporodásbiológiai problémák 
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Erdősávjaink 
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Szénerőmű 
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Még volt hó a Kilimanjarón 

(saját fotó 1970) 
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Mire figyeljünk? 

 Gondolkodásunk középpontjában az embernek 

és a közösségnek, a szolidaritásnak és az együtt 

működésnek kell állni.  

 A vidék, a természeti adottság erőforrás és 

lehetőség.  

 A hagyományokra, szakmai tudásra, közösségi 

kapcsolatokra építeni kell! 
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Mit tehetünk? 

 Az egyéni tudat formálása, ezen keresztül a 

környezetbarát társadalmi tudat fejlesztése. 

           A dolgok a fejben dőlnek el! 

 A környezetvédelem elméleti, gyakorlati oktatása. 

 Felnőttek példamutatása az utódok számára. 

 A szankcionálás hatékonysága, nyilvánossága 

  

                     OKTATÁS !!! 
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Mit tehet egy régió? 

 Tudatosítás, 

 Politika, 

 Partnerség 

 Tájékoztatás 

 Polgárok, civil szervezetek bevonása 

 Anyagi források megteremtése 

 Régiók együttműködése 
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Régió országhatárok nélkül 
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A Kisalföld mint természetes régió 
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A régió feldarabolva 
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A Szigetköz-Csallóköz 

 A mélyben hatalmas édesvíz készlet. 

 Európában egyedülálló alsófolyás jelleg 

 Szerves egységet alkot. 

 Ez a régió legnagyobb kincse 

 Összefüggés a Hansággal 

 Csak a szomszédokkal való közös nevező 
vezethet a megoldáshoz. 

A dunaszigeti nagy makett 
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A három területről 

Magyarországi rész: az ország fejlett területe 

iparban, mezőgazdaságban egyaránt. 

 

Szlovák rész: Gyors fejlődés. A duzzasztómű 

   szerepe. 

 

Osztrák rész: Az EU-nak köszönhetően 

felfejlődött.  
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Fertő-Hanság 
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Természetvédelmi területek 
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LAJTA és MOSON projekt 

Az EU előtt 
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Lajta-Hansági ÁG és az  Erdészeti Egyetem 

1993 
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Mesterséges élőhely (parlagosítás) 
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Mesterséges élőhely 
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Mesterséges élőhely 



23 

Mesterséges élőhely 
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Meg kell védenünk a környezetet 
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A duzzasztómű 



26 

Lehet így is 
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A Danubiana Múzeum 

esti fényben 
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Fórum a Mosoni Duna partján  

Voluta fesztivál 
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Államtitkári álláspont 

  „A Szigetköz nem csak térségünk, hanem 

Magyarország egyik legfontosabb természeti 

értéke, megőrzése így közös feladatunk. Célom, 

hogy segítsem egy natúrpark létrehozását a 

Szigetközben, amely egyszerre szolgálná a 

természeti és kultúrtörténeti értékek védelmét, 

valamint segítené a fenntartható turizmus 

fejlődését a természetben történő aktív 

kikapcsolódás népszerűsítésével.” Nagy István  
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Környezetpusztítás 
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2 évvel később 
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Ez van a fű helyén 



33 

Tájrongálás 
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Ne ez legyen a vég ! 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET ! 
Naiv festő: Fertűzúg 


