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a nem is szembetűnő, de vitathatatlan el-
mozdulást tapasztalhat, aki figyelmesen 
átolvassa mostani számunkat, s összeveti 
a korábbi lapjainkkal. Nem feltűnően, de 
– reményeink szerint – észrevehetően na-
gyobb teret szentelünk újabban a meg-

újuló energia tematikájának. Ez tudatos lépés, már 
ami a cikkeket illeti, ám kevésbé az a rövidebb hírek 
esetében. Hogy miért? 

Némi pillantást engedve a kulisszák mögé, ponto-
sabban a lapkészítés folyamatába: szaklapunk cikkei-
nek a témáját (egyéb más részletekkel, mint a szerző, 
a megszólalók, stb.) jó előre eltervezzük, megszervez-
zük, elkészítjük. Ám a hírek (amelyek rövidségük ellenére igen fontosak számunkra, s 
persze nem véletlenül kerülnek az előkelő első oldalakra) összeállításában az élet vezet 
minket. A lapkészítés idején beérkezett, különféle külföldi és hazai forrásokból össze-
szedett, kapott és olvasott anyagok csokra kínálja azt az alapot, amelyből kiválogatjuk 
az adott lapszámba végül bekerülő híreket. Ebben egyetlen tudatosság vezet minket: 
hogy felhívjuk az olvasóink figyelmét az érdekesebb, hasznosabb, innovatívabb fejle-
ményekre, történésekre, folyamatokra, akciókra. 

S hogy mit tükröz mostani, idei második számunk hírrovata? Egyértelműen azt, 
hogy egyre nagyobb teret nyer a világban a megújuló energia, annak különféle faj-
tái. Gigaprojektekről adunk hírt a világban – ilyen például a világ eddigi legnagyobb 
szélerőműparkjának a létesítése; beszámolunk arról, hogy vannak olyan városok – ese-
tünkben angliai települések –, ahol milliárdokat költenek az e-mobilitás terjesztésére; s 
hírt adunk arról is, hogy az EU-ban tovább nőtt a megújuló energia súlya. Szerencsére 
magyar fejleményekről is olvashatunk, így az akár mintavárosnak is nevezhető Bolyról, 
ahol saját erőből, szisztematikusan állnak át a megújuló energiára, illetve (igaz, nem a 
hírek között), de arról is, hogy Magyarországon is sikerült egyet előre lépni az e-mobi-
litás útján.

Mondhatnánk persze, hogy nagyságrendi különbségek vannak a projektek méretei 
között, ami azt mutatja, hogy nálunk – a szakmát és egy szűk (bár szerencsére táguló) 
felhasználói kört leszámítva – kevéssé mozgatja meg az állam, a befektetők és a lakos-
ság fantáziáját az átállás fontossága, szükségessége. Mert ne csapjuk be önmagunkat: 
nem pusztán pénz kérdése a megújulók felé fordulás! Pénzt lehet(ne) találni – nem 
kell messzire menni: az uniós források jóval nagyobb részét lehetne, sőt kellene erre 
elkölteni. 

Mi a magunk részéről azt tudjuk ebből a szemléletformálásból vállalni, hogy az ed-
digieknél többet foglalkozunk a megújuló energia szerteágazó tematikájával. S ezt 
meg is tesszük.

H

 N. Vadász Zsuzsa 
 főszerkesztő 

Megújulás a megújulókért
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