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hogy átvertek, gyanakodni
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a hátszele



 2021. május–június • ZIP Magazin  3

hogyan tavaly is, most kezdődik az év legkönnyebb időszaka, több szempontból is. Ami-
kor ezen sorokat írom, a pandémia éppen stagnálóban, a betegszámok markánsan csök-
kennek, a korlátozások hétről hétre lazulnak. Sajnos nem lehet elmenni amellett, hogy 
most már százmilliárdokban számolhatjuk a globálisan elhasznált, az esetek jelentős 
többségében a kommunális hulladék közé került sebészeti maszkokat, de van jó hír is: 

melegszik az idő, lehet tervezgetni a nyaralást. Utóbbi ideális esetben még karbonsemlegesre is 
(vagy legalábbis kevésbé környezetterhelőre) sikerülhet, idén a sok szabály és előírás miatt úgyis 
nehezített terep lesz a repülés. 

Világunk még most is nagymértékben home office-alapú, de az utcán már szabadabban, álar-
cok nélkül mosolyoghatunk másokra. A lapunk tematikáját is orientáló ágazatok háza táján szintén 
megindult a mozgolódás: egy igen sikeres, még minden bizonnyal sokáig emlékezetes Ökoindust-
rián vagyunk túl – a több napos zöldesemény utórezgéseit ebben a lapszámunkban is érezhetik 
olvasóink, mert többször is utalunk az ott elhangzott előadásokra és szakemberekre. Hollandiában 
élő állandó szerzőnk – ha már a konferencia díszvendége idén a Holland Királyság volt – érdekes 
összefoglalót írt a magyar rendezvényen megjelent holland zöld cégekről és kezdeményezésekről.

Nem szeretnék szerénytelennek tűnni, de igazán sokrétű kínálatot nyújtunk át most a májusi-jú-
niusi Zöld Ipar Magazinnal. Ha fókuszpontot kellene keresnem a mostani tartalomjegyzékben, egy 
matériát említenék elsőként: a fémet. Szakértőink segítségével megnéztük, milyen trendek és áram-
latok alakítják idén a fémipari piacot, milyen árképzéssel dolgoznak az ágazati szereplők, és milyen 
támogatásokra lehet számítani. Elindítunk egy új sorozatot, Arcok címmel – ebben a hulladékgaz-
dálkodás ismert hazai szereplőinek életútjából villantunk fel érdekes pillanatokat. És ilyen sem volt 
még a ZIP történetében: szerkesztőbizottságunk jeles tagja ezúttal versbe öntötte gondolatait a 
Fémrovatban.

Tovább haladva a hulladékos vonalon, nem vesszük le napirendről az élelmiszerhulladék kér-
dését sem, ám ezúttal a jövő generációk szemszögéből pillantunk rá, egy csupa diákból álló fiatal 
startup-csapatot és országossá terebélyesedett ötletüket bemutatva. Ha már környezetvédelem, 
foglalkozunk a greenwashing jelenségével – riportalanyunk ahhoz is ad tippeket, hogyan lehet el-
kerülni ezt a hétköznapi életben. 

Számomra az igazi meglepetést azonban ezúttal a zajártalommal foglalkozó írásunk nyilatkozója 
hozta meg – sajnos a közlés tartalmát illetően nem pozitív értelemben. Döbbenetes, hogy a környe-
zeti hatások következtében elhunytak között a legtöbben a magas zajterhelés miatt távoztak idő 
előtt – és az is döbbenetes, ehhez képest mennyire háttérbe szorult téma manapság a zaj, s milyen 
könnyen rálegyintünk a tényre, hogy világunk zajokkal teli. 

Érdekes információt jelenthet a zöldáramról szóló cikkünk, hiszen egyre több lakossági szolgál-
tató kezd akcióba, ilyen energiát kínálva az ügyfeleknek. Nem árt, ha utánanézünk, mit jelent ez a 
gyakorlatban, tényleg kedvezőbb lesz számunkra zöldáramra váltani?

Alternatív energia rovatunk ezen kívül is tartalmaz még érdekességeket: szerzőnk annak járt 
utána, mennyire jogosak manapság az elektromos autók akkumulátorainak ártalmatlanítása miatti 
aggodalmak, s milyen technikai újdonságok hozhatnak ebben megoldást? S ha már tavaszvég és 
nyárelő, s az időjárás is egyre kedvezőbb, írunk a szélenergiáról is – leginkább persze annak tükré-
ben, miért is nem használjuk ki jobban a hazai kapacitást?

Tartsanak velünk, olvassanak bennünket – s ha úgy alakul, nyaraljanak, pihenjenek egy jót a kö-
vetkező hetekben! De tudják, a globális hőmérséklet emelkedik, úgyhogy a naptej és a szalmakalap 
nehogy otthon maradjon!

Hurrá, nyár!

Kocsis Noémi
főszerkesztő 
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