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a helyzet, kedves olvasó, hogy nagyon szívesen megtöltenénk a Zöld Ipar Magazin 
áprilisi számának oldalait is pozitív környezetvédelmi hírekkel, jó példákkal, sőt, 
idevágó eseményekről szóló beszámolókkal – de az élet mára alaposan felülírta 
a terveinket. Nincsenek kétségeink afelől, hogy a Google keresési listáján napja-

inkban Nr. 1. a koronavírus kifejezés és jövőre nem igazán kell majd keresgélni, mi is volt 2020 
legerősebb hasthagje. A #maradjotthon fog nyerni.

Számunkra, a hulladékgazdálkodásban és környezetvédelemben dolgozóknak igazából az az 
izgalmas, mennyire hat ezen ágazatokra a világjárvány, hogyan alakulnak a folyamatok és jelen-
ségek a sok helyen már kitört pánik és gazdasági recesszió tükrében. Egyáltalán: mennyire ma-
rad előtérben a klímaváltozás kérdése akkor, amikor egész országok rettegnek egy betegségtől, 
és az embereknek kisebb gondjuk is nagyobb, mint azzal foglalkozni, mennyi vizet fogyasztanak 
az egyes háztartások? Ki törődik ilyenkor azzal, hogy hány új illegális hulladéklerakó létesült 2020 
tavaszára az országban?

Egyértelmű, hogy napjainkban és még jó ideig a járványhelyzet fogja uralni a közbeszédet 
és természetesen a tematikus sajtót is. Mellesleg a környezetvédelem nincs is olyan messze a 
mostani helyzettől, sőt. Talán önök is találkoztak olyan véleményekkel, hogy a koronavírus tulaj-
donképpen egyfajta „fentről jött” igazságtétel, büntetés az ember számára azért, mert az elmúlt 
években, fittyet hányva minden figyelmeztetésre, büntetlenül és gátlástalanul zsákmányolta ki a 
bolygót, felemésztve annak értékes tartalékait. Hogy azért kaptuk a nyakunkba a globális beteg-
séget, s éppen tüdőre, hogy a Föld „érzékeltethesse” velünk betegségeit. Lehet, aki ebben hisz, 
igaza van – abban bizonyosan, hogy az ezredforduló óta felgyorsult környezeti kizsákmányolás, a 
nemesfémekért leöldösött gorillák, az egyre fogyatkozó sarkköri jégen éhen halt jegesmedvék és 
potencianövelőnek felkockázott orrszarvúk képe túl feledhetőnek látszott az emberiség számára. 
Valami erősebb kellett már.

Egy eddig nem ismert és bizonytalanságban tartó egészségügyi és gazdasági helyzetben va-
gyunk éppen, és csak azt érezzük, valamikor elkezdődött és valamikor majdcsak vége lesz. Igaz, 
az ár nem mindegy – a hulladékos szakma pedig, már most jól látszik, továbbra is a szőnyeg szé-
lén áll ebben a helyzetben. 

Nemrég olvastam egy internetes szavazást arról, mit fognak csinálni az emberek elsőként, 
amint véget ér a koronavírus-járvány és mindenki ott folytathatja az életét, ahol az félbeszakadt. 
Egyáltalán: hányan akarják ugyanott tovább folytatni? És hányan kezdenek más szemmel tekinte-
ni a környezetükre? Hányan vállalnak majd nagyobb felelősséget érte? Tanulságos volt olvasni a 
véleményeket: van, aki hetekig részegeskedne, más azonnal repülős utazásokba fog majd, sokan 
a szeretteikhez rohannak, és a hosszú hetek szociális kiéheztetése után alaposan megölelgetik 
őket. Ha hinni lehet a fogadalmaknak, a járványveszély elmúltával az ország fele bulizni és pezs-
gővel koccintani készül.

Ám alig pár olyan véleményt olvastam, amelyben azt fogalmazták meg: ha ennek vége lesz, 
sokkal felelősebb leszek a bolygóért. Ha ennek vége lesz, tényleg szelektíven gyűjtöm majd a 
szemetet. Ha ennek vége lesz, támogatok egy zöld kezdeményezést, önkénteskedek valahol, 
napelemet szereltetek a házam tetejére, hogy önmagam termeljem meg a számomra szükséges 
energiát.

Egyelőre nem tudható, mit is tanulunk majd ezekből a hónapokból, csak az látszik: nagy taní-
tómesterre akadtunk mi, az emberiség. A Zöld Ipar Magazin szerkesztősége továbbra is abban 
szeretne segítséget nyújtani a kedves olvasónak, hogy ez a tanítás mindannyiunk számára hasz-
nosulhasson.

Vigyázzanak magukra, maradjanak egészségesek, és tartsák meg zöld szokásaikat továbbra is!

Ha ennek egyszer vége lesz

Kocsis Noémi
főszerkesztő 
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