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 Zalaegerszeg bővelkedik a természeti kincsekben. Gazdag növény, gom-
ba és állatvilágát a változatos élőhelyeknek köszönheti. Botfa településrész a 
Zalai-dombságon belül a széles, egykor ős-Duna vájta Felső-Válicka-patak 
völgyéből húzódik fel az Egerszeg-Letenyei-dombság kistájhoz tartozó dom-
bok közé. Lápos, mocsaras égeres és kaszálórétektől száraz sztyeppréteken 
keresztül zárt bükkösökig sokféle természetközeli élőhelytípus megtalálható 
a településrész területén.

 A Erdődy-Hüvös Kastélyban működő Mindszenty Ifjúsági Ház a kulturális, 
ifjúsági és közösségépítő programok mellett fontos feladatának tekinti a ter-
mészetvédelemmel kapcsolatos értékfeltáró, ismeretterjesztő és oktatási prog-
ramok szervezését. Amikor 2010-ben átvettem az intézmény vezetését, azon-
nal hozzákezdtem a környék ökológiai feltérképezéséhez. A természetvédel-
mi programok meghirdetésekor a közösségi értékfeltárásra helyeztük a leg-
nagyobb hangsúlyt. A botfai születésű Sziva Ferenc madarász munkáját foly-
tatva, 2010 óta rendszeresen tartunk madárgyűrűzéseket, melyeken mintegy 
60 madárfaj több mint 3000 példányát sikerült közelről megfigyelnünk és be-
mutatnunk az érdeklődőknek. A környéket bejáró természetismereti túrák 
mellett speciális tematikájú programok (orchidea és denevér  megfigyelések) 
szolgálják a közösségi értékfeltárást. A Magyarországon második alkalom-
mal (2017 szept.) megrendezett BioBlitz, vagyis 24 órás közösségi fajleltáro-
zás volt a botfai természeti értékek bemutatásának egyik csúcspontja. Nagy 
lökést adott a növényzet szisztematikus feltárásához Nagy Lajos Botfa dűlő-
neveit feltáró munkájába való bekapcsolódás, melynek során mind a 87 bot-
fai dűlőt bejártuk.

 Botfán eddig 221 védett élőlény került elő (38 védett növény-, 4 védett gom-
ba- és 179 védett állatfaj), melyek túlnyomó többségét az elmúlt hét évben 
figyeltük meg első alkalommal. Közülük a könyvben 173 fajt fényképpel és 
rövid leírással is bemutatunk, de a többi védett érték is megtalálható a könyv 
végi táblázatokban.

 A növényeket és gombákat szisztematikus felmérésük folytán pontos egyed-
számmal és dűlőnévvel szerepeltetjük a könyvben. Az állatok esetében pon-
tos lelőhely megnevezésnek csak abban az esetben láttuk értelmét, ha az 
adott állatfaj csak bizonyos élőhelyhez kötődik, így az általunk megfigyelt elő-
fordulása egyben botfai jelenlétét is jól meghatározza. Minden esetben fel-
tüntettük az élőlények természetvédelmi értékeit, mely jelölésnél a természet 
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védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényre épülő 13/2001. 
(V. 9.) KöM rendelet 2018-ban hatályos kategóriáit vet-
tük alapul. Ha az állatfaj közösségi szinten is védelmet 
élvez, azaz az Európai Unió ún. Natura 2000 rendszeré-
nek a része, akkor ezt  külön piktogrammal jelöltük (Élő-
helyvédelmi irányelv IV. mellékletének fajai). Az ún. jelö-
lő fajok "!" kiegészítő jelölést kaptak (Élőhelyvédelmi irányelv II., Madárvé-
delmi irányelv I. mellékletei). A hazai Natura 2000, azaz közösségi jelentőségű 
természeti területek kijelölése elsődlegesen a jelölő fajok állományainak 
megőrzésén alapult. A Madárvédelmi irányelv minden Európában őshonos 
madárra vonatkozik, így a nem jelölő madárfajok külön nem kaptak Natura 
2000 jelölést.
                                                              dr. Illyés Zoltán 
                                       (biológus, Mindszenty Ifjúsági Ház vezetője)

A páfrányok estében: mivel a spóraérés nem olyan látványos, mint a zárva-
termők virágai, így az ő estükben a levelek fellelhetőségét jeleztük halvány 
színnel, a spóraérés idejét pedig sötétebb zölddel..

Virágos növények esetén: A skála a virágzási időt jelzi; pl. május végén már 
elkezdhet nyílni, de a fő virágzási ideje június és július hónapokra esik.

Gombák esetében: A skála a termőtestek megjelenésének idejét jelzi; pl. 
júliustól októberig, ritkán novemberig találhatunk termőtesteket.

Gerinctelen állatok esetében: A skála a rajzási/repülési időt jelzi; pl. május 
folyamán már megjelenhetnek a kifejlett egyedei, de a fő rajzási/repülési ideje 
június-július hónapokban van.
Gerinces állat esetén: A skála az állat hazánkban töltött aktív időszakát je-
lenti; pl. május folyamán már ritkán a szemünk elé kerülhet, de jellemzően jú-
nius és július hónapokban figyelhetjük meg a fajt.

Az időskála értelmezése
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Apró rózsaszínű virágai toronyszerű 
virágzatba rendeződnek. Leggyako-
ribb beporzói a csüngőlepkék. A lep-
kék nektár reményében keresik fel a 
növényt, de csalódottan kell távozni-
uk, mert ez az orchidea nem termel 
nektárt, csak hasonlít más nektárter-
melő virágokra. Ezek az ún. ál-nektár-
virágú orchideák becsapják a rovaro-
kat, így viszont csak a virágzatok alján 
történik hatékony beporzás, amíg a 
rovarok rá nem jönnek a turpisságra.
Botfán eddig csak egy töve került elő 
a Mándi rétekről.

Apró termetű, ikergumós orchideafa-
junk. Az egyik (ráncosodó) gumója 
biztosítja az áprilisban fejlődő virág-
zathoz szükséges tápanyagokat, a 
másik növekvő pedig folyamatosan 
halmozza fel a tápanyagokat a kö-
vetkező évi virágzáshoz.
Nagyobb tőszámú populációiban vi-
rágai színe az egészen fehértől a 
gyakoribb sötétliláig változhat.

Botfán a Válicka-patak menti Mándi 
rét kaszálóin és a Rózsás dűlő lege-
lőjén él néhány töve.

Agár sisakoskosbor
(Anacamptis morio)

Tornyos sisakoskosbor 
(Vitézvirág)
(Anacamptis pyramidalis)

A bangók méheket formázó, közelről 
rendkívül látványos virágai még illa-
tukkal (feromonok) is vonzzák bepor-
zóik hímjeit, akik a nőstény méhekre 
találás reményében szállnak a nö-
vényre. A méhbangó a furfangos méh 
általi beporzásról már szinte teljesen 
az önbeporzásra tért át, így a bepor-
zás és a magképzés sikere nem függ 
az egyre ritkuló számú vadméhektől.

Botfán mintegy 100 töve él a Mándi 
rétek környékén, néhány töve pedig a 
Bokáncs dűlő homokbánya felőli 
domboldalán. 

Ez a 20-30 cm magasra növő orchi-
dea átlagosan 20-40 db, igen apró, 
fehéres-rózsaszín virágot fejleszt. 
Tőlevelei már ősszel kifejlődnek, de 
az orchideák más fajaira is jellemző 
lappangás miatt az egyedek akár 
több mint harmada évekig a föld alatt 
maradhat. Eközben a velük együtt 
élő gombák táplálják.

A Botfán fellelhető orchidea fajok kö-
zül a legnagyobb számban (több mint 
5000 tő) ez a faj került elő. Még a bot-
fai temetőben is él néhány tő.

Tarka pettyeskosbor
(Neotinea tridentata)

Méhbangó
(Ophrys apifera)

250 000 Ft10 000 Ft

10 000 Ft



23

VÉDETT NÖVÉNYEK



24

XIIXIXIXVIIIVIIVIVIVIIIIII

XIIXIXIXVIIIVIIVIVIVIIIIII

Csöves, tönkre lefutó termőrétegű kalapos gomba. Vékony, élénksárga ter-
mőrétege nyomásra gyorsan kékül. Égeresekben fordul elő, mivel gyökér-
kapcsolatban él az égerfákkal. Ez a szimbiózis mindkét fél számára előnyös, 
ugyanis a fa általában vizet és ásványi anyagokat kap a gombától, míg a 
gomba a növény fotoszintetikus termékeiből (cukrok) kap. A két szervezet 
egy speciális képletet hoz létre a hatékony tápanyag átadás érdekében, ez a 
mikorrhiza (gombagyökér), vagyis a fa gombafonalakkal átszőtt gyökere. 
Az égertinóru a vargányákat is magában foglaló tinórufélék egy ősi csoport-
jához tartozik, melyek közeli rokonai az amúgy lemezes termőrétegű cölöp-
gombáknak. 
Bár ehető gombafaj, nem túl ízletes. Ritkasága miatt törvényi védelem alatt áll, 
így ha megtaláljuk, hagyjuk termőhelyén!

Botfán a Várberek égeresének mélyebb fekvésű részein, illetve a lecsapoló 
árok mentén álló idősebb égerfák körül kerültek elő termőtestei.

Égertinóru
(Gyrodon lividus)

Az egyetlen tinóru fajunk, melynek nem csöves a termőrétege, hanem leme-
zeses. Kalapja vörösesbarnás színezetű és nemezes tapintású. Korábban a 
nemezestinóruak (Xerocomus) nemzetségébe sorolták. A tönkre kissé lefutó 
aranysárga lemezek között lehetnek kereszterek (anasztomózisok), jelezve a 
csöves termőréteg felé való evolúciós átmenetet. A tönkje szintén nagyon ha-
sonlít a nemezestinóruak hálózatos mintájú, pirosas és vékony tönkjére.
Erdei fákkal (tölgy, gyertyán, bükk) él mikorrhiza-kapcsolatban, mely a szim-
biózis egy formája. Ehető, de ritkasága és védettsége miatt hagyjuk termő-
helyén!

Botfán a Karácsony-hegy keleti lábánál található fenyőelegyes bükkösben, 
egy szurdok aljában került elő hat termőteste. Egy idős bükkfa gyökerei által 
formált üregből kerültek elő, mely szomszédságában, egy másik üregben er-
dei béka lapult jelezve, hogy az üregek igen párás, a gombáknak is kedvező 
mikroklímájúak.

Lemezes tinóru
(Phylloporus pelletieri)

5 000 Ft

5 000 Ft
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A 2–3 centiméteres fekete bogár lár-
vaként mindenféle fehéren korhadó 
faanyagon megél. A nagy szarvasbo-
gárral szemben a hímek rágói alig ész-
revehetően nagyobbak a nősténye-
kénél, vagyis ivari kétalakúsága ke-
vésbé szembetűnő. Nappal kéreg 
alatt, odvakban, korhadékban rejtőz-
ködik, alkonyatkor és éjszaka mász-
kál vagy repül. Ilyenkor fák kifolyó ned-
vén táplálkozik.

A nagy szarvasbogár Európa legna-
gyobb termetű bogara: a hímek test-
hossza a 8 cm-t is meghaladhatja. 
Lárvái 3–5 évig fejlődnek korhadó töl-
gyek, ritkábban fűzfák gyökerében 
vagy tuskójában. A május-júniusi raj-
záskor a hímek agancsszerű rágóik-
kal küzdenek meg a nőstényekért, ilyen-
kor sebeket, lyukakat ütnek egymás 
páncélján. A kifejlett hímek csak né-
hány hétig élnek, a nőstények két-há-
rom hónapig is. Gyakorlatilag nem táp-
lálkoznak, legfeljebb fák kicsurgó ned-
vét nyalogatják.

Nagy szarvasbogár
(Lucanus cervus)

Kis szarvasbogár
(Dorcus parallelipipedus)

A hólyaghúzó bogaraknak Magyaror-
szágon 41 faja ismert. Közülük a 4 cen-
timéteres hosszúságot is elérő, feke-
te színű óriásnünüke a legnagyobb. 
Nagy méretén kívül többet között rö-
vid, egyenes (nem megtört) csápjá-
val tér el a gyakoribb, kékes árnyalatú 
kék és közönséges nünükéktől. Ap-
ró, első stádiumú lárvái földben fész-
kelő méhekbe kapaszkodva vitetik be 
magukat a fészekbe, ahol fejlődésük 
további szakaszait töltik. Tavasszal fő-
leg sztyepréteken találkozhatunk ve-
le.

A virágbogarak egyik hazánkban rit-
kábban előforduló faja, amely legin-
kább abban különbözik a jóval gya-
koribb aranyos virágbogártól, hogy 
míg ez utóbbinak csak a hátoldala 
zöldes fémfényű, a hasoldala viszont 
bronzvörös, addig a smaragdzöld vi-
rágbogár mindkét oldala csillogó zöld-
színű. Ritkábban találkozhatunk vele, 
mint az "aranyos" rokonával, mivel ez 
a faj csak ritkán látogatja a virágokat. 
Leginkább az erdők lombkoronaszint-
jében mozog, és kicsorgó fanedvvel 
táplálkozik.

Smaragdzöld virágbogár
(Protaetia affinis)

Óriásnünüke
(Meloe cicatricosus)

10 000 Ft10 000 Ft

10 000 Ft vadonleső

!
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Szürkés-barnás színezetű, kisterme-
tű énekesmadár. Vékony, hosszan ívelt 
csőrével farepedésekből, kéreg alól 
szedegeti ki az apró rovarokat, lárvá-
kat, pókokat. Kinézetében nagyon ha-
sonlít rokon fajához a hegyi fakusz-
hoz, melytől legkönnyebben hangja 
alapján különböztethető meg. 

Lombelegyes erdőkben, parkokban, 
árterekben sokfelé megtalálható. 
Fészkét farepedésekbe, elváló kéreg 
alá készíti. 

Kertekben, parkos területeken, lom-
bos erdeinkben sokfelé elterjedt, 
ahol megfelelő odúnak való fát talál. 
Legtöbbször fatörzseken, ágakon lát-
hatjuk, ahol felfelé kapaszkodva vagy 
fejjel lefelé „csúszkálva” közlekedik. 
Amennyiben nagyobb átmérőjű odút 
talál magának, nyílását körben sárral 
betapasztja, saját testméretéhez iga-
zítva annak bejáratát. 

Főleg rovarokkal táplálkozik, de a téli 
időszakban bogyókat és magokat is 
fogyaszt. 

Csuszka
(Sitta europaea)

Rövidkarmú fakusz
(Certhia brachydactyla)

Kampósvégű csőre, táplálkozási módja kisméretű ragadozó madárra em-
lékeztet. Nevét arról a tulajdonságáról kapta, hogy rovarokból, apró rágcsá-
lókból, gyíkokból, madárfiókákból álló táplálékát bokrok töviseire felszúrva 
raktározza el. A hím meglehetősen színes, feje világosszürke, válla, háta rozs-
dabarna. Szeme körül a gébicsekre jellemző jellegzetes „bandita állarc” hú-
zódik. A tojók és a fiatalok barnás színezetűek némi sötét csíkozással. 

Bokrokkal tarkított nyílt élőhelyek madara, főleg a tövises, tüskés kökény, vad-
rózsa és galagonya bokrokat részesíti előnyben. Legtöbbször kinyúló ágak 
végén üldögélve látható, amint a területét őrzi valamint zsákmányra les. 

Évente egyszer költ, fészkét a bokrok sűrűjébe építi. 5-7 tojást rak. Vonuló ma-
dár, Afrikában a Szaharán túli területeken tölti a telet. 

Tövisszúró gébics
(Lanius collurio)

25 000 Ft

25 000 Ft

XIIXIXIXVIIIVIIVIVIVIIIIII XIIXIXIXVIIIVIIVIVIVIIIIII
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Természetvédelmi szervezetek

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Cím:  8229 Csopak, Kossuth L. u. 16

Zalaegerszegi Iroda
Cím:  8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei út 6.
Tel.:  06-92-599252
E-mail:  bfnp@bfnp.hu 
Web:  www.bfnp.hu

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park 1997-ben alakult, illetékességi területe Vesz-
prém és Zala megyére terjed ki, valamint Somogy megyében a Balaton üdü-
lőkörzetére. Igazgatóságunk elsődleges feladata a természeti és táji értékek 
védelme, az élőhelyek megóvása, fejlesztése, helyreállítása. A zalaegerszegi 
iroda 2000 óta lát el a megyében természetvédelmi tevékenységet: termé-
szetvédelmi kezelőként védett és Natura 2000 területekkel kapcsolatos fela-
datokat, adatgyűjtéseket és védett fajok megőrzését szolgáló intézkedéseket 
(pl. madármentés).

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Zala Megyei Helyi Csoport

Cím:  8932 Pókaszepetk, Zala u. 9.
Tel. :  06-30-5205968 
Madármentés, táborozás és egyéb információk:
Tel.:  06-20-9525235, 06-20-5192721, 
             06-30-7403995
E-mail:  allomas.fenekpuszta@gmail.com
Web:  www.mme.hu

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Zalai Csoportja 1980-
ban alakult. Működési területünk Zala megye. Főbb tevékenységek: szemlé-
letformálás, fajvédelmi programok, természetvédelmi kutatómunka, ifjúsági 
oktatás, táboroztatás, madármentés, madárgyűrűzés.
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Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány

Cím:  8744 Orosztony, Temesvári u. 8.
Tel.:  06-20-3225620
E-mail:  gyongybagoly@gyongybagoly.hu
Web:  www.gyongybagoly.hu

Az alapítvány célkitűzése a globális környezeti, 
társadalmi és gazdasági problémákra való holisztikus társadalmi érzéke-
nyítés a gyöngybaglyok védelmének szemléletes példáján keresztül. 
A gyöngybaglyok Zala megyei felmérésén és védelmén kívül e cél érde-
kében természetvédelmi táborokat, tanfolyamokat szervez, részt vesz az 
országos Zöld Civil Együttműködésben, megyei madártani felmérésekben. 
Az alapítvány gondoskodik a tudomására került sérült védett állatfajok szak-
szerű elhelyezéséről partner szervezeteknél.

Zöld Zala Természetvédő Egyesület

Cím:  8900. Zalaegerszeg, Závodszky u. 1/d
Tel.:  06-92-319980, 
  06-30-3196160
E-mail:  zoldzala@zoldzala.hu
Web:  zoldzala.hu

A Zöld Zala Természetvédő Egyesület 1993-ban alakult Zalaegerszegen. 
Alapítói és az azóta belépett új tagok is a régió természeti értékeinek vé-
delmére elkötelezett emberek. Az egyesület célja regionális természetvé-
delem; Zala megye természeti értékeinek feltárása, azok védelme, leltározá-
sa. A kutatások alapvetően természetvédelmi-botanikai, élőhelyfeltárási ori-
entáltságúak, mely mellett fontos helyet kap az ismeretterjesztés.

Természetvédelmi szervezetek
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Göcsej Természetvédelmi Alapítvány

Székhely:  8984 Gombosszeg,Petőfi u. 1.
Levelezési cím:  8932 Pókaszepetk,Zala u. 9.
Tel.:   06-30-5205-968
E-mail:   gocsejta@gmail.com
Web:   www.gocsejta.hu

Célja a vidék fenntartható megőrzése, a vidéken élő lakosság életfeltételeinek 
harmonizálása a vidéki környezet és a táj ökológiai adottságaival, megőrizve 
annak pótolhatatlan értékeit. Támogatja a természetközeli, ökológiai gazdál-
kodást, a hagyományos gyümölcsfajták megőrzését és szaporítását. Támo-
gatja a természetvédelmi, környezetvédelmi oktató, nevelő munkát az iskolás 
korosztályban és a lakosság széleskörű rétegeiben egyaránt.

Mindszenty Ifjúsági Ház

Cím:  8900 Zalaegerszeg-Botfa, 
 Várberki u. 13.
Tel.:  06-30-9547755
Email:  botfaihaz@gmail.com
Web:  www.botfaihaz.hu

Az Erdődy-Hüvös Kastélyban működő ifjúsági ház amellett, hogy 50 fős szál-
láshely és rendezvényhelyszín természetvédelmi tevékenységet is folytat: ter-
mészeti értékfeltárás, madár- és egyéb állatmentés, oktatás, erdei iskola 
szervezés és lebonyolítás. 
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Veszélyforrások

Veszélyforrások

A könyvben ismertetett, elsőre soknak tűnő közelmúltban fellelt védett nö-
vény-, gomba- és állatfaj sajnos nem azt jelenti, hogy Botfa természeti értékei 
gazdagodtak az elmúlt időszakban, hanem azt, hogy ilyen mélységű feltáró 
munka még nem készült a településrészen. Sajnos az Európa szerte, és Ma-
gyarországon is megfigyelhető természeti érték csökkenés Zalaegerszeget 
sem kerüli el, így a jelen munka egyben rögzíti az aktuális állapotot, hogy ké-
sőbb legyen mihez viszonyítani.

A természeti értékeket veszélyeztető tényezők közül csak néhányat emelnék 
ki. Az erdőgazdálkodás egyre intenzívebbé válása több száz éves folyamat. 
Mára sajnos oda jutottunk, hogy idős, odvas fák már alig vannak az erdőben. 
Az "idős" alatt persze nem a gazdasági szempontú erdészeti kifejezést értem, 
hanem a fák saját biológiai életkorát értem, azaz a több száz, vagy pl. tölgyek 
esetében az ezer évet. Ma már alig vannak évszázados fák, nemhogy ilyen 
szépkorú fákból álló erdők az országban és nemcsak famatuzsálemekből 
van egyre kevesebb, hanem a hozzájuk kapcsolódó, bennük, rajtuk élő  te-
mérdek egyéb élőlényből is.

A másik nagy civilizációs veszélyforrás a házimacska természetben okozott 
hatalmas pusztítása. A településektől - gazdáik tudta  nélkül - kilométerekre 
elkóborló házi macskák nemcsak a vadmacskákkal való genetikai keveredés 
miatt veszélyesek - eltüntetve ezzel a tisztán vadmacska populációkat - ha-
nem az általuk millió szám elpusztított rovar, kétéltű, hüllő, kisemlős és madár 
miatt. Magyarországon több millió macska rója napról napra a települések 
határát és ösztönétől hajtva pusztít el mindent ami mozog és kisebb nála!      
A felelőtlen macskatartás, a korlátlan szaporodásuk engedése és a kóbor 
macskák etetése napjainkban is egyre növeli a számukat.

A globalizáció következményeként évről évre egyre több növény és állat érke-
zik hazánkba. Az idegenhonos fajok többsége viszont nem gazdagítja  a ha-
zai tájat, hanem inváziószerűen terjed és pusztítja az őshonos növény-, gom-
ba- és állatvilágunkat. A növények esetében a magas aranyvessző tájszinten 
alakítja át és drasztikusan szegényíti el az élőhelyeinket. Az alföldi homok 
megkötésére több, mint 150 éve Észak-Amerikából hazánkba érkezett akác 
sok áldásos (kizárólag gazdasági) tulajdonsága mellett ugyancsak inváziós 
tulajdonságokkal bír. Az akácos ökológiai értelemben véve nem erdő, hanem 
faültetvény, olyan mint egy kukoricatábla, csak fás szárú növényekből. Úgy-
hogy, amikor Magyarország erdőterületeinek növekedéséről beszélünk, ak-
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kor azért hozzá kell tenni, hogy a hazai "erdők" mintegy negyede az akác ül-
tetvény. Ráadásul az akác nem marad ültetési helyén, hanem bárhová ültetik 
terjed, elhódítja a gyepeket, bozótosokat és néhány élőlény kivételével min-
dent kipusztít maga alól.

A háztáji legeltetés megszűnésével a gyepek, udvarok és gyümölcsösök fü-
vének, szénájának eltűnt a gazdasági funkciója, egyedül az eltorzult eszté-
tikai szempontú, golfpályaszerű gyep szépnek gondolt képe leng a szemek 
előtt. Így a korábban rendkívül fajgazdag parkok, temetők, udvarok, gyümöl-
csösök és "hegyek" gyepjei a fűnyírózás és gyomirtózás miatt teljesen elsze-
gényedőben vannak. Az évente egy-kétszer kaszált gyepekben élő több száz 
növény és állatfajjal szemben a néhány centiméteresre havonta, vagy sok 
helyen már hetente visszaborotvált gyepekben alig él néhány fűfajon kívül 
bármi.

Sajnos a természetvédelmi törvény és a védett területek (melyekből Zalaeger-
szegen, de egész Zala megyében igen kevés van) passzív védelme sajnos 
önmagában nem garantálja az elszegényedőben levő jelen állapotot sem. Ha 
nem teszünk a mindennapjainkban a saját környezetünkért, akkor egyre ke-
vesebb és kevesebb értéket tudunk majd megmutatni gyerekeinknek, uno-
káinknak. 

Őrizzük meg a minket körülvevő csodálatos természetet olyannak, ahogyan 
azt szüleinktől, nagyszüleinktől végső soron Istentől ajándékba kaptuk.
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