
Menjünk a piacra! 
 
Az Európai Mobilitási Hét keretében a Levegő Munkacsoport 2008. 
szeptember 18-án, csütörtökön délután a Hunyadi téren lesz. A Ma-
gyar Természetvédők Szövetségével és a Tudatos Vásárlók Egyesüle-
tével közösen figyelemfelkeltő megmozdulást szervez a hazai zöld-
ségek és gyümölcsök előnyben részesítése érdekében. 
 
Kérdezhetjük, nem mindegy-e, hogy 
magyar szőlőt eszünk, vagy argentint, 
főleg, ha az utóbbi esetleg szebben is 
mutat a standon és nem is drágább. 
Több okból sem mindegy. 
 
Válasszuk külön az okokat! Az áruk 
messziről utaztatása növeli a levegő-
ben az üvegház-hatású gázok (ühg) 
koncentrációját és ezzel a globális ég-
hajlatváltozást fokozza. Legyinthe-
tünk, ugyan mit számít az az egy ki-
logramm szőlő, van gond bőven, ami sokkal jelentősebb. Hát nem! És nem 
csak a sok kicsi sokra megy alapon, hanem objektíven is. Példánknál marad-
va, egyetlen kiló argentin szőlővel „megveszünk” majdnem két kiló üvegház-
hatású gázt is. Ennyivel járul hozzá az adott áru minden egyes kilogrammja 
a szállítás alatti kibocsátás miatt a levegő széndioxid (és egyéb ühg) -
tartalmának növekedéséhez.  
 
A pénztárnál ezeket a károkat nem fizetjük meg, nincsenek benne az 
árban. Ugyanakkor mégis megfizetjük mindannyian, már ma is, a kör-
nyezetünk romlásával, meg azzal, hogy előre tönkretesszük gyerekeink 
életkörülményeit. 
 
A Tudatos Vásárlók Egyesülete az Environment Canada módszertanát használva 
elkészített egy táblázatot, melynek segítségével kiszámolhatjuk, az adott ter-
mék megvásárlásával mennyivel járulunk hozzá a globális éghajlatváltozáshoz. 
Az adatok tájékoztató jellegűek, Budapest és az adott ország fővárosának tá-
volságát veszik alapul. A szlovák alma vásárlása így 0,05 kilogramm ühg-t je-
lent – elvben, de ha egy komáromi ember átsétál Révkomáromba a hídon és az 
ottani piacon helyi kistermelőtől vásárol, majd hazasétál, sokkal jobbat tesz a 
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környezetnek, mintha ugyanezt a ma-
gyar oldalon tenné a bevásárlóköz-
pontban, vagy az itteni piacon venne 
szabolcsi almát. 
 
Olyan idényzöldséget és -gyümölcsöt 
keressünk tehát, ami a lehető legke-
vesebbet utazott! A saját utazásunkat 
is számítsuk hozzá, hiszen, ha kizáró-
lag azért autózunk oda-vissza, hogy 
vásároljunk, azzal is az ühg-
koncentráció növekedését segítjük 
elő. 
 
 
Menjünk a közeli piacra, gyalog, vagy biciklivel 
 
Szerencsére Budapesten még vannak piacok, igaz, csökkenő számban, de 
vannak. Az egyik gyöngyszem, a Hunyadi téri csarnok és piac együttes. Így 
volt régebben mindenütt: fedett csarnok és mellette nyitott piactér. A nagy-
szülők még el tudják mesélni, ilyen volt a Batthyányi téren, a Fővám téren, a 
Rákóczi téren, és sorolhatnám. Mi lett belőlük? A Hunyadi téren még látható 
szerencsére, nem véletlenül járnak csodájára a külföldiek. Nem zavarja őket, 
hogy kissé romos. Funkcióját megtartva egy felújítással igazi látványosság 
lehetne. 
 
 
Egészségvédelmi szempontok 
 
Ha a „fán érik” a gyümölcs, nem csak az íze kedvezőbb, de élettani értéke is 
nagyobb. Ha nem kell hetekig tárolni, utaztatni és utóérlelni, akkor sokkal 
kevesebb vegyi anyagot kell a rothadás, a penészedés megakadályozására 
felhasználni. Nem kell biotermelőnek lenni ahhoz, hogy tudjuk, a 
növényvédőszer-használat az eladó érdeke, nem a vevőé. Orvosi kutatások 
bizonyítják, a szervezetnek arra van szüksége, ami megtalálható a közelben 
érett zöldségben- gyümölcsben. A betegek gyógyulásához nem messziről jött 
csodaszereket használtak a javasasszonyok, hanem helyben termő gyógyfü-
veket. A civilizációs ártalmak sokat rontottak immunrendszerünkön, de a to-
vábbi romlást átgondolt életvitellel még megakadályozhatjuk. 
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Készítettünk egy játékos feladatlapot. Várjuk az érdeklődőket, keressük meg 
a módját, hogyan tudunk környezetbarát módon vásárolni, hogy az alap-
anyagokból ízletes táplálékot készíthessünk. 
 
Budapest, 2008. szeptember 14. 

 
Hajtman Ágnes 
a Levegő Munkacsoport elnökhelyettese 
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