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Tudomány – Technika

Münzinghof közössége ökonómiai 
szempontból is a fenntartható fejlődés 
elvét követi. Ennek jegyében minden 
fogyatékkal élő itteni ember megtalál-
ja a képességeinek megfelelő munkate-
rületet. Az üzemekben a település sé-
rült lakói egészséges segítőik jelenlété
ben dolgoznak. Előzőleg kétéves kép-
zésen vesznek részt, ahol kitanulhatják 
az adottságaiknak megfelelő mestersé-
get. Hátrányos helyzetükből követke-
zik, hogy a bonyolultabb eszközöket – 
mint például a gépeket – nem tudják 
kezelni, csak kétkezi munkát végeznek. 
A háztáji gazdaságon kívül dolgozhat-
nak pékségben, sajtüzemben, kerté-
szetben és asztalosműhelyben. A pék-
ségben különféle helyben sütött kenye-
ret és egyéb pékárut állítanak elő he-

lyi gabonából. A készterméket az itteni 
családok fogyasztják el.

A sajtüzem túró, joghurt és ötfé-
le sajt előállítására szakosodott. Az itt 
dolgozóknak rendkívül szigorú tiszta-
sági előírásokat kell betartaniuk. 

A kertészetben mintegy 15-20 se-
gítségre szoruló tevékenykedik. A nö-
vénytermesztés fortélyaiba Paula En-

gel vezetésével nyerhetett a csoport be-
tekintést. Számos zöldséget termesz-
tenek olajfűtésű üvegházakban. Az in-
nen származó hulladékot komposzt-
ként újrahasznosítják. A fogyasztás-
ra szánt növények elsősorban a falu 
ellátását szolgálják, a termény másik 
részét a városi iskolákban, piacokon, 
bioboltokban értékesítik. A földműve-
lés mellett állattenyésztéssel is foglal-
koznak. 

Az asztalosműhely vezetője, Kirs-
ten Herrmann – aki maga is segítségre 
szorul – immár húsz éve hatalmas lel-
kesedéssel végzi munkáját. Munkatár-
saival fából gyönyörű használati tár-
gyakat, kisebb bútorokat készítenek, a 
hulladékból pedig alágyújtós lesz. 

Peitl Péter–Timkó Tímea 

Oravecz Elvira

A humán sejtek 23 pár kromoszó-
mát tartalmaznak, melyekből 22 pár 
mindkét nemben egyformán néz ki. 
A 23. pár, a nemi vagy szexkromo-
szóma viszont eltérő a férfiakban és 
a nőkben. A nők két Xkromoszómát 
(XX), a férfiak egy X és egy Ykromo-
szómát (XY) hordoznak. Valamikor a 
két nemi kromoszóma hasonlóan né-
zett ki. Mindkettő X alakú volt, és szé-
pen egymáshoz illett. A többi kromo-
szómapárhoz hasonlóan közöttük is 
végbement a DNS javításához és a 
káros mutációk kivédéséhez szüksé-
ges gének cseréje. Aztán hiba csúszott 
a folyamatba, és úgy 166 millió évvel 
ezelőtt az egyik emlős ősünkben az Y
kromoszóma egy hatalmas darabja 
megfordult, és fejjel lefelé illeszkedett 
újra a helyére. Ez akkora változással 
járt, hogy az Ykromoszóma már nem 
illett az Xhez, és a gének cseréjére 
sem volt többé lehetőség.

Emberekben az Ykromoszóma 
az eredeti 800 génjéből már csupán 
19et hordoz. Ilyen vesztéségi ütem-
mel számolva egyes genetikusok azt 
jósolták, hogy az Ykromoszóma 

4,6 millió éven belül elveszíti utol-
só génjét is.

Jennifer Hughes amerikai kutató 
szerint, akinek vizsgálatairól a New 
Scientist is beszámolt, azonban nem 
ez a sors vár az Ykromoszómára. 
Kollégáival genetikai elemzésnek ve-
tettek alá egy rhesusmajmot. E főem-
lős a törzsfejlődés során az emberek-
től kb. 25 millió évvel ezelőtt vált el.

A kutatók azt találták, hogy a ma-
jom Ykromoszómája 20 olyan gént 
tartalmaz, melyek illenek az Xkro-
moszóma génjeihez, és közülük 19 
azonos a humán Ykromoszóma 
génjeivel. Ezt úgy értékelték, hogy 
az ember Ykromoszómájából csu-
pán egy gén veszett el, az emberek 
és a rhesusmajmok utolsó közös ősé-
nek létezése óta. Ha ez igaz, az el-
múlt 25 millió évben az Ykromo-
szóma stabilan tartotta magát. Va-
lószínűleg a gének többségét közvet-
lenül az Xkromoszómával való re-
kombinálódás végét jelentő, említett 
„baleset” után veszítette el. Elképzel-
hető, hogy a 19 megmaradt gén élet-
fontosságú biológiai funkciókat tölt 
be, és a közeljövőben várhatóan nem 
mozdul el a helyéről.

Az ausztrál kutatónő, Jenny 

 Graves, az eltűnő Ykromoszómael-
mélet támogatója szerint bár a rhe-
susmajmos vizsgálat szép munka, 
nem győzi meg arról, hogy az Ykro-
moszóma sokáig megmarad. Ha a 19 
gén változatai megjelennének más 
kromoszómákon – és ez bármikor be-
következhet –, az Ykromoszómán lé-
vők helyettesíthetőek lennének, és a 
férfiaknak nem lenne szükségük az 

Ykromoszómára. XY helyett X0 len-
ne belőlük, mert csupán egy Xkro-
moszómát hordoznának, az egykori Y 
helye pedig egy üres lenne.

Ez már csak azért sem elképzel-
hetetlen, mert van is rá példa az ál-
latvilágban. A japán Ryukyuszige-
teki bambuszegér hímjéből példá-
ul  hiányzik az Ykromoszóma, még-
is remekül megvan nélküle. 

Genetika A férfiak Y-kromoszómája, 
a korábbi várakozásokkal ellentétben  
valószínűleg mégis megmarad

Y-kromoszóma 
nélkül is férfi 
lehet a férfi

X és Y – a női kromoszóma uralja a képet

Kirsten joggal büszke saját munkájá-
nak eredményére
Fotó: Földvári vivien

Hasonló törekvésekre találunk példát 
Magyarországon is, a miskolci Szim
biózis Alapítvány és a Martin János 
Szakiskola évtizedek óta foglalkozik a 
fogyatékkal élők képzésével és társa
dalmi beilleszkedésével.

Miskolcon is…

IfjúsáG a környezeTérT
Az emberi környezet közös védelmé
vel, a fenntartható fejlődés együttes 
tanulmányozásával is épülhetnek 
hidak különböző nemzetek fiataljai 
között. Ezt segíti elő a Német Környe
zetvédelmi Alapítvány (DBU) támoga
tásával folyó hároméves projekt. A 
mellékelt írásokat a miskolci Herman 
Ottó Gimnázium diákjai készítették, 
akik partneriskolájuk, a neutraublingi 
gimnázium csoportjával a sérült em
berek élete és a környezetvédelem 
kapcsolódását vizsgálták a bajoror
szági Münzinghofban.

adoTTsáGaIknak meGfelelő mesTerséGek

A kétkezi munka is örömet nyújt 

százszázalékos haTásfok

Áram és hő – „háztáji” fafűtéssel
a befoGadó falu

Követendő  
a bajor példa
A fenntartható fejlődésnek a közhie-
delemmel ellentétben nemcsak öko-
lógiai, hanem gazdasági és szociá-
lis összetevői is vannak. Ennek meg-

valósulását láthattuk Nürnberg kö-
zelében, Münzinghofban, ahol har-
monikus közösséget, családokat al-
kotnak az egészséges és a fogyaték-
kal élő emberek. A 130 itt lakóból 64 
testileg vagy szellemileg sérült életét 
irányítják a „családapák” és „család-
anyák”. Önállóságra, önellátásra tö-
rekednek. Hét család él itt egyegy 
házban, ahol napjaik szigorú napi-
rend szerint folynak. Közösen étkez-
nek, mindenkinek saját feladata van, 
mint egy igazi családban. Néhányan 
már képessé váltak önálló háztartást 
vezetni. A házimunkán kívül a falu 
kertészetében, pékségében, sajtké-
szítő, asztalos, fémfeldolgozó és tás-
kakészítő műhelyében tevékenyked-
nek. Munkájukat kétéves képzés elő-
zi meg, amely természetesen hely-
ben történik. Ebben a faluban sike-
rült megvalósítani az inklúzió elvét, 
ami a sérült emberek a társadalom-
ba való hasznos bevonását, befoga-
dását jelenti. 

Balajti Péter–Kiss Petra 

A faaprólékégető üzem egyike azon 
környezetvédelmi megoldásoknak, 
amelyekkel a település energiafel-
használását minimálisra lehet csök-
kenteni. A berendezés 2010 óta ter-
mel energiát a falu lakosainak. 

A kőolaj és a földgáz helyett fa-
hulladék felhasználásával állítanak 
elő hőt a fűtéshez. A környék adott-
ságai megfelelőek, számos erdő veszi 
körül a lakóközösséget. 

További előny, hogy az így be-
áramló pénz a régióban marad, míg 
az importált kőolajért és földgázért 
más országoknak kell fizetni. 

Ezért 2020-ig a fent említett 
energiahordozók felhasználását sze-
retnék minimalizálni, 2030ra pe-
dig a fosszilis energiahordozók tel-
jes kivonását célozták meg, a kieső 
energiát fával kívánják előállítani. 

Mindez úgy érhető el, hogy a há-
zakat folyamatosan korszerűsítik, 
ezzel az energiafelhasználást csök-
kentik.

A közösség másik környezetbarát 
energiatermelő egysége az áramot és 
hőt egyaránt előállító erőmű, melyet 
2011 decemberében helyeztek üzem-
be. A módszer lényege, hogy a fagáz-
zal működő generátor elektromos 
áramot állít elő, de a fahulladékot 
egyéb területeken is felhasználják. 

A hűtéshez felhasznált vizet a 
hagyományos erőművek többnyi-
re a környezetbe eresztik, ami nagy 
energiaveszteséget jelent. Itt viszont 
a távfűtőrendszerben keringtetik, 
így az erőmű hatásfoka közel száz-
százalékos, ugyanis minden ener
giát hasznosít.

Kovács M. Márton–Sáfrány Fanni

mTa-közgyűlés  
Bárdossy György  
az aranyérmes

Díj  
a bauxitért 
Az MTA idei, 183. közgyűlését meg-
nyitó beszédében Pálinkás József el-
nök a tudományos kutatások küldeté-
séről, a megújítási folyamat sikeressé-
géről és a tudósok felelősségéről szólt. 
Navracsics Tibor miniszterelnök-he-
lyettes a kormány nevében támogatta 
az Akadémia intézményhálózatának 
átalakítását. A díszünnepségen tizen-
két tudós kapott Akadémiai Díjat, va-
lamint elismerésben részesült továb-
bi három, szakmai tevékenységével ki-
magasló eredményeket elérő személy. 
Az Akadémiai Újságíró díjat idén Vei-
szer Alinda kapta.

Az Akadémiai Aranyérmet Bárdos-
sy György, az MTA rendes tagja, nyu-
galmazott egyetemi tanár vehette át. 
Bárdossy György a bauxit kutatásához 
való hozzájárulásáért, továbbá a ma-
tematikai módszerek széles körű geo-
lógiai alkalmazásáért érdemelte ki az 
elismerést. Az idén 87 éves akadémi-
kus lapunknak azt mondta, hogy a ko-
lontári vörösiszapömlést kockázat-
elemzéssel el lehetett volna kerülni. 
Az újabb hasonló katasztrófák elkerü-
lése érdekében a nedvesiszaptárolás-
ról át kell térni a száraziszaptárolásra, 
majd megoldást és pénzt kell találni a 
vörös iszapban lévő hasznos anyagok, 
például a vasoxid feldolgozására. Pon-
tosabban a módszer ismert, csak drá-
ga, ám a hatalmas mennyiségű veszé-
lyes anyag eltüntetése megéri a befek-
tetést. A professzor szerint a politiká-
ban napjainkban kinyilatkoztatások, 
biztosan bekövetkező állítások hang-
zanak el, de arról nem beszélnek, hogy 
ezen állítások milyen fokú bizonyta-
lanságot tartalmaznak. Ha erről is szó 
esne, akkor a célok be nem következé-
sekor kisebb lenne a csalódás. (Ö. Z.)

A fahulladék hulladékából alágyújtós 
készül Fotó: Barati emőke


