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Négy fal között - egészségesen
Március 31-én zárul a Levegő Munkacsoport beltéri légszennyezéssel foglalkozó Négy
fal között – egészségesen című projektje.

Fenntartható tisztaság és szépség

A higiénia és szépségápolás során használt készítményekben számos kisebb-nagyobb
kockázatot jelentő összetevő található. Ésszerű használattal sokat tehetünk a
fenntarthatóság érdekében.

Kényszergyógykezelés a halaknak

Svéd vizsgálatok szerint a szorongásgátló gyógyszerek a természetes vizekbe kerülve
módosítják a halak viselkedését.

Nem növekszik az égésgátlók felhasználása

Az Európai  Unió  szabványügyi  testülete  elvetette azt  a javaslatot,  ami  a televíziók
esetén  a  korábbinál  szigorúbb  tűzvédelmi  előírásokat  tartalmazott  volna.  A
környezetvédő szervezetek szerint ezzel a döntéssel megelőzték, hogy növekedjen a
káros hatású brómozott égésgátló vegyületek felhasználása és környezetbe kerülése.

Szerkesztői búcsú

Több mint hét éves működés és 88 hírlevél megjelenése után személyi és anyagi okok
miatt megszűnik a vegyi anyag hírlevél. Remélem sok érdekes, hasznos hírt találtak az
elmúlt években a hírlevelekben.

Négy fal között - egészségesen

Március 31-én zárul a Levegő Munkacsoport beltéri légszennyezésről szóló Négy fal
között - egészségesen című projektje, amelyben a környezetvédő szervezet képviselői
bemutatták a beltéri levegő minőségét befolyásoló tényezőket, azok jelentős hatásait,
illetve a fenntarthatóbb életmód kialakításával kapcsolatos egyszerű, gyakorlatias
lehetőségeket.
A Környezet és Energia Operatív program által támogatott egyéves kampány
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keretében oktatási  intézmények,  irodák  és  magánlakások  házi  porának
szennyezettségét vizsgáltuk meg 10 helyszínen.  Az  adatok nyilvánossá tételével és
szakmai elemzésével  hívtuk fel  a döntéshozók és a média figyelmét a problémára,
majd a tanulságokat egy szakmai konferencián is megvitattuk. 
A  lakosság  tájékoztatása  céljából  elkészítettünk  egy,  a  beltéri  légszennyezéssel
kapcsolatos,  és  egy,  a  fenntartható  lakásfelújítással  foglalkozó  kiadványt,  egy
ismeretterjesztő  interaktív honlapot, valamint egy  facebook oldalt, amihez továbbra is
lehet csatlakozni. A döntéshozók (intézményvezetők, politikusok, gyártó és forgalmazó
cégek) részére pedig szakmai ajánlásokat készítettünk.
A projekt kiemelt részét alkották a középiskolai előadások:  20 vidéki középiskolában
tartottunk  akciónapot  Zalaegerszegtől  Dunaújvároson  át  Hajdúböszörményig:  az
„alternatív  órák”  keretében  több  mint  2000  diák  ismerkedhetett  meg  a  beltéri
légszennyezettség  problémakörével.  Az  egyetemista  korosztállyal  nyári  ifjúsági
rendezvényeken  találkoztunk,  a  környezeti  nevelőknek  pedig  egy  továbbképzésen
adtuk át tudásunkat a témával kapcsolatban.
 A  beltéri  levegőminőség  szempontjából  kiemelt  terület  a  lakásfelújítás.  Kellő
ismeretekkel és odafigyeléssel jelentősen csökkenthető a levegőt szennyező anyagok
mennyisége.  Az  elméleti  ismereteket  a  gyakorlatban  is  kipróbáltuk:  egy  szekszárdi
középiskola tantermét újítottuk fel a projekt keretében, és erről egy tájékoztató kisfilmet
is készítettünk.

(Levegő Munkacsoport)

Fenntartható tisztaság és szépség

Ha a reklámokból tájékozódik valaki, azt hiheti, hogy életünkre és egészségünkre
nézve hatalmas kockázatot jelentenek a mikroorganizmusok, ezért olyan
készítményekkel kell harcolni ellenük, amelyek 100, de legalább 99 százalékukat
elpusztítják.
Tény, hogy sok betegség a káros mikroorganizmusokra vezethető vissza, de azt is
meg kell említeni, hogy az egészséges emberi szervezet számára 1-1 baktérium nem
jelent számottevő kockázatot. Sőt a steril, baktériumszegény környezetben töltött
gyermekkor épp a korunkban oly gyakori allergiás megbetegedések kialakulását segíti
elő. Az ember egészséges működéséhez elengedhetetlen a „baráti” mikroorganizmus-
közösségek megléte. Egy-egy ember szervezetében és bőrén 10 ezer különféle
baktérium él, amelyek jelenlétükkel gátolják a kórokozók elszaporodását, segítik az
emésztést, sőt egyes fajok a cukorbetegség ellen is védenek. Nem kizárt, hogy
összefüggés van az antibakteriális szappanok reklámozása és elterjedése, majd a
gombaölő készítmények reklámozásának felfutása között.
Természetesen tartsuk be az alapvető higiéniai szabályokat, a fertőző betegek
környezetében fokozottan ügyeljünk a fertőtlenítésre, de ne akarjunk minden élőlényt
elpusztítani a környezetünkben, hiszen ezek nagy része a saját egészségünk és a földi
ökoszisztéma egészségének megőrzése szempontjából is fontos.
A takarítás során egyes esetekben elég lehet a meleg vizes letörlés, esetleg a
természetes tisztítószerek (citromsav, ecet, szódabikarbóna) használata. Csak
számottevő fertőzési kockázatnál érdemes erős fertőtlenítőket használni. Az
automatikus adagolású fertőtlenítők, például WC-be, piszoárba helyezett termékek
feleslegesen terhelik a környezetet.
A kozmetikumok többsége jellemzően szintetikus anyagokból áll, amelyek gyakran
egészségügyi kockázatot jelentenek, érdemes utánajárni az egyes termékek,
összetevők káros hatásainak, és ez alapján megfontolni, tényleg szükségünk van-e a
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használatukra.
Korábban állatvédelmi aggályokat is felvetett a kozmetikumok használata, hiszen a
termékek esetleges káros hatásait állatkísérletek során vizsgálták, rengeteg
szenvedést okozva. Az EU-ban már 2009-ben megtiltották a kozmetikai termékekkel
kapcsolatos állatkísérleteket, és  2013 márciusától már az importált áruk esetén sem
megengedett az állatkísérletek alkalmazása.
Az EWG szervezet egységes adatbázisokban gyűjtötte össze a tisztítószerek, a
kozmetikumok és a fényvédő készítmények kockázatait.
A Levegő Munkacsoport korábbi, a témával részletesen foglalkozó cikke itt érhető el:
http://levego.hu/hirek/2011/06/mit_keruljunk_a_kozmetikumok_es_a_tisztalkodasi_szer
ek_vasarlasa_soran.
A KÖTHÁLÓ szervezet kiadványai között található a természetes tisztálkodással,
takarítással és mosogatással foglalkozó füzet is.
Az állatkísérletek betiltásáról a BBC közölt egy cikket.
(Levegő Munkacsoport)

Kényszergyógykezelés a halaknak

Egy svéd felmérés szerint a szorongásgátló gyógyszerek hatóanyagaként használt
oxazepam már  olyan  koncentrációban  is  észrevehetően  módosítja  a  sügérek
viselkedését, amely közelít a természetes vizekben mérthez (kétszerese annak).
A vizsgálat során kiderült, hogy a ragadozó halak testében a vízben mért értékhez
képest megemelkedik a gyógyszer-hatóanyag koncentrációja.
A gyógyszer hatásának kitett sügérek bátrabbá váltak fajtársaiknál, szívesebben
indultak felfedező utakra, kevésbé igényelték fajtársaik közelségét és táplálkozási
szokásaik is megváltoztak.
Micael Jonsson, a kutatásban részt vevő ökológus szerint a környezetbe kerülő
gyógyszerek felboríthatják a helyi ökoszisztéma működését, ezáltal nagyobb
környezeti problémákat okozva.
Egy korábbi vizsgálat már igazolta a halak viselkedésének megváltozását  más
antidepresszáns hatóanyag esetében.
Az eredeti cikk itt érhető el:
http://index.hu/tudomany/2013/02/15/megvaditja_a_halakat_a_szorongasoldo/ 
(index.hu)

Nem növekszik az égésgátlók felhasználása

Márciusban szavaztak az EU szabványügyi testületének tagjai a tűzbiztonsági
szabványok esetleges szigorításáról. Az ECOS (Európai Környezetvédő Civil
Szervezetek a Szabványosításért) koordinálásával az európai környezetvédő
szervezetek azért lobbiztak, hogy ne fogadják el a tervezetet. A szabványok
szigorítása nem jelentett volna lényegi előrelépést a tűzbiztonság szempontjából, de
jelentősen nőtt volna a környezeti kockázatot jelentő brómozott égésgátló vegyületek
felhasználása.
A környezetvédő szervezetek üdvözlik, hogy elvetették a szigorítást, így nem
növekszik a környezetet és a lakosságot érő vegyianyag-terhelés.
(ECOS)
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Szerkesztői búcsú

Sajnálattal tájékoztatok mindenkit, hogy nem jelenik meg többé a vegyi anyag hírlevél.
Több mint hét éve találkozhattak az első számmal. Az évek során 88 hírlevelet adtunk
ki, amelyek fő témája a pályázati lehetőségektől függően változott. Míg a kezdeti
időszakban a készülő uniós vegyianyag-szabályozás, a REACH jelentette a
legfontosabb témát, később évekig a növényvédő szerek kockázatai voltak a
fókuszban. Az elmúlt egy évben a beltéri légszennyezéshez kapcsolódó témákról esett
a legtöbb szó.
A nagy  hagyományokkal  rendelkező,  ma  már több mint 1000 címre kiküldött havi
elektronikus hírlevél megszűnéséhez a Levegő Munkacsoport súlyos forráshiánya és a
szervezettől való távozásom vezettek. 
Remélem sok érdekes, hasznos hírt találtak a korábbi hírlevelekben,  melyek
archívumát a http://levego.hu/hirlevelek/vegyianyag oldalon továbbra is megtalálhatják.
A reach@levego.hu email  címet  április  2-án  megszüntetjük,  így  a Levegő
Munkacsoportnak címzett észrevételeiket a továbbiakban a levego@levego.hu, a Pál
Jánosnak szánt észrevételeket, kérdéseket a janos@levego.hu email címre lehet
elküldeni.
Ha úgy gondolják, hogy továbbra is szeretnének a Levegő Munkacsoporttól havi
elektronikus hírlevelet kapni, akkor javaslom, hogy iratkozzanak fel a Lélegzetnyire,
mely a szervezet tevékenységeivel foglalkozik. Ha módjuk van rá, kérem, támogassák
adójuk 1     százalékával vagy támogató tagságukkal a szervezetet!
(Pál János)

A hírlevél megjelenése a KEOP-6.1.0/B/11-2011-0094 számú pályázat keretében
Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
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