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pp amikor kezdtem megszokni a tegnapot, hát nem eljött a mai nap? – kérdezi 
a már klasszikussá vált graffiti. 

Igaza is van. Még éppen csak kiestünk 2022-ből, s máris a 2023-as első lap-
számot tartja kezében a kedves olvasó. Még időnk sem volt igazán megállni és 
összegezni az elmúlt időszak történéseit. 

Mikor e sorokat írom, a szomszédunkban zajló háború szinte csak lábjegyzet 
a hírek között – holott jól tudjuk, korántsem ért még véget a rettenet, most, ja-
nuár legvégén még közel s távol sincs se fegyvernyugvás, se békekötés. Furcsa 
dolog ez, az ember azt gondolná, ha nem dörögnek az ágyúk, nyilván béke van, 
ha nem veszekednek a házastársak, akkor biztosan jó a kapcsolat. Mindkettő 
elég nagy tévedés.

Ha már visszatekintést említettem, címszavakba szedve kissé összerendez-
gettem, mi minden volt témánk a megelőző időszakban. Mert háború ide vagy 
oda, bizony érdekes esztendő volt a tavalyi. Megkezdtük az Üveg Nemzetközi 
Évét a ZIP Magazinnál is – az esztendő során többször is előkerült ez az alap-
anyag, hulladékgazdálkodási szempontból természetesen. Folyamatosan teret 
adtunk a talán leginnovatívabb hulladékos kezdemény, a Startup Plastic Surgery 
híreinek (az általuk patronált Rakun Dobozközösséggel is foglalkoztunk a többi 
között). Többször kitekintettünk a határokon túlra: a holland körforgásos építé-
szet és dán hulladékkezelési jó gyakorlatok éppúgy bekerültek a magazinba, 
mint az Ukrajnából, a Tisza vizével érkező háborús veszélyes anyagok kérdés-
köre. 

Szokásunk, hogy teret adunk egyéni megoldások bemutatásának is, így je-
lenhetett meg a magazin hasábjain a farmerből ékes használati tárgyakat alkotó 
kézműves, egy olyan szemléletformáló központ, ahonnan mi magunk is besze-
rezhetünk újraalkotható tárgyakat, vagy egy nemzetközileg is elismert ifjú kép-
zőművész, aki leselejtezett műanyag felhasználásával alkotja meg saját művészi 
világát. Egyébként is alapértékünk a fiatalok, a következő generáció felkarolá-
sa – ezért ha hírt kapunk egy-egy, akár középiskolai szintű jó gyakorlatról, nem 
habozunk megjeleníteni azt a ZIP oldalain (ez egyben felhívás is a „keringőre”: 
továbbra is várjuk az ilyen jellegű híreket és információkat).

Legérdekfeszítőbb írásainkat talán éppen az Alternatív energia rovatunk 
szállította Önöknek. Volt szó az algából előállított alternatív repülőgép-üzem-
anyagról, az energiatárolás megannyi érdekes, újszerű formájáról, de az éjszaka 
is „működő” napelemekről is. Olvasóink e rovatunkból értesülhettek a hidro-
gén-meghajtás fejlődéséről, vagy éppen a légköri CO2 érdekes módszerű kivo-
násáról. A bevezetőben említett időészlelés talán éppen ennél a rovatnál érhető 
tetten a legmarkánsabban: mennyi változás történik egy ágazatban egyetlen év 
leforgása alatt? Rengeteg.

Még alig haladtunk bele 2023-ba, s máris érezzük: az idő továbbra is könyör-
telen. A változás felgyorsul, a technológiai fejlődés soha nem látott léptékű. És 
közben visszafelé is megyünk az időben: Európa talajai például kiszáradnak, 
mintha nem csak folyamatosan öregedő testünkből, de az általunk lakott konti-
nensből is kiszivattyúznánk az éltető vizet.

A feladatmennyiség nem kevesebb. Ha olykor megállunk, s elolvasunk né-
hány idevágó cikket, interjút, rádöbbenünk önnön sebezhetőségünkre, töré-
kenységünkre. Pontosan ezért annyit megígérhetünk, hogy a Zöld Ipar Magazin 
továbbra is segít eligazodni a fenntarthatósággal kapcsolatos hírek tengeré-
ben. Köszönjük, hogy továbbra is velünk vannak!
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