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mikor ezen sorokat írom, napfényes nyári délelőtt van, 2020 júliusának végén. Ép-
pen nincs rendkívüli helyzet, a Balaton vize 24 fokos, fél Magyarország nyaralni van. 
Látszólag minden csendes és nyugodt.

Ám az elmúlt hetek, hónapok problémái, amelyek a hulladékgazdálkodó szakmát és a 
környezeti állapotokat is jócskán érintették, most is itt vannak körülöttünk. Hiába nyugodt és 
hallgat a felszín, ha közben – nem is fecseg, de egyenesen – fortyog a mély.

De hagyjuk a hasonlatokat – bárcsak azt írhatnám, hogy juhé, végre pozitívabbak a gaz-
dasági hírek a lapunk fő profilját is jelentő ágazatban! Bárcsak arról nyilatkozna az illetékes 
minisztérium eddig lapunknak egyébként semmilyen témában nem reagáló illetékese, hogy 
már meg is kapták az ágazatban éppen az utolsó előttieket rúgók a támogatást! Hogy a pá-
lyázatokat már nem csak régen kiírták, de meg is vannak a kedvezményezettek. Bárcsak arról 
írhatnánk, hogy a felszín alatt is tökéletesen idilli a kép!

Ám annak ellenére, hogy egyre inkább érzékeljük a vihart a csend mögött, augusztusi, 
nyárzáró lapszámunkban mégis igyekszünk a dolgok napfényesebb, előre mutató oldalát 
is megvillantani. Beszámolunk megvalósult, vagy éppen folyamatban lévő tervekről, fejlesz-
tésekről és jeles magyar startupokról, amelyekről bízvást hallunk majd még az elkövetkező 
években. Megmutatjuk, miért érdemes büszkének lenni a civil szektor képviselőire. Egyik 
idevágó riportunk alanyától különösen értékes útravalót kaptam ezúttal magam is: a szelek-
tív gyűjtésnek mára alapnak kellene lennie itthon, hogy végre tovább léphessünk és beszél-
hessünk más fontos részterületekről is. Ehhez képest Magyarországon a szelektív gyűjtés lé-
nyegében nem is létezik, hiszen az, hogy külön gyűjtöm a papírt és a műanyagot, miközben 
a többi hulladékfajtáról – főleg a kistelepüléseken – lényegében megfeledkezem, nem fedi 
le a szelektivitás kiterjedt fogalmát.

Továbbra is bizonytalan, nem könnyű időket élünk, s ez alól nincs kibúvó, ez egy közös 
projekt. Mindenkit érint itthon, és úgy néz ki, lassan mindenkit érint nemzetközileg is. Nehéz 
tervezni, akadályoztatott a megvalósítás is, a reményt jelenleg a józan paraszti ész jelenti, s 
a kreativitás. Ezért örülünk annak, hogy ilyenkor is bemutathatunk innovatív projekteket és 
kezdeményezéseket, amelyek igazodási pontokat jelenthetnek ebben a helyzetben is.

Mostanában különösen felértékelődött a közösségek szerepe. Reményt keltő, hogy a ci-
vilek most is ültetnek fákat, hogy a Tiszán folytatódnak a hulladékmentesítések, igazi külön-
legesség, hogy elkészült az első, műanyag szemétből gyártott tiszai kikötő is. A világunk is 
változik: már nem prioritás, hogy legyen minden szezonban nemzetközi divathét, viszont 
erőteljes tiltakozások indultak a környezet minél markánsabb beépítése ellen. Már nem 
hagyjuk szó nélkül az erdő szélére kidobott szemetet.

A Zöld Ipar Magazin továbbra is híd szeretne lenni ebben a folyamatban, közvetítő a szak-
ma és az olvasó között. Néha pedig a kettő ugyanaz. A feladat ezekben a hónapokban nem 
könnyebb, csak talán a tét nagyobb: valóban tudunk pozitívan változtatni a körülöttünk lévő 
világon?

Ez a mi projektünk, közösen. És bőven van dolgunk.
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