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sajtónak kiegyensúlyozott módon óriási felelős-
sége van, főleg, ha nem engedik magukat meg-
vásárolni egyoldalúan valakik által” – fogalmazott 
az Inter-Metal Recycling Kft. és a Zöld Ipar Maga-
zin rendezvénysorozatának első fórumán (tudósí-
tásunk a 36. oldalon) Faragó Tibor környezetkuta-

tó humánökológus, aki nemcsak a sajtó függetlenségének 
a fontosságát hangsúlyozta, hanem azt is, hogy minél széle-
sebb spektrumban érdemes és kell foglalkozni a környezeti 
ügyekkel.

Szavai zene volt füleinknek: nem csak azért, mert szer-
kesztőségünk minden tagja a munka mellett a hivatásának is 
tekinti a környezet ügyének előmozdítását, amiben – valljuk 
– függetlenként sokkal hatékonyabbak tudunk lenni. A függetlenség persze nem azt jelenti, hogy 
nem prezentáljuk a sokszor egymásnak ellentmondó véleményeket, álláspontokat, ellenkezőleg: 
igyekszünk minél szélesebb körből meríteni, hogy kiegyensúlyozottabban legyünk képesek be-
mutatni a folyamatokat, trendeket, fejleményeket, esetenként rávilágítva az ellentmondásokra és 
a problémákra is. Legyen szó akár (a mostani nagyon is „forró” témáról) a hulladékgazdálkodás 
bármely vetületéről, a megújuló energia óhajtott térnyerésének sohasem egyszerű problemati-
kájáról vagy akár a szakmai magazinunk által felvállalt harmadik nagyobb terület, a környezetvé-
delem sokszor igen bonyolult ügyéről – igyekszünk úgy kiszolgálni az olvasóinkat, hogy a minél 
több nézőpontból megvilágított információ, vélemény birtokában képesek legyenek eligazodni 
szövevényes „mikroszféránkban”. 

Mikroszférában? Sokan tartják elszigetelt, különálló, önmagukban élő, fejlődő, változó terü-
letnek a nevezett hármat, pedig szó sincs erről! Ugyan látszólag tematikai mikroszférában moz-
gunk (pontosabban három „mikroszférában”, amelyek persze önmagukban is igen nagyok és 
szerteágazóak), ám valójában ez a három nagy téma egyre inkább, akár döntően is befolyásolja 
világunkat. Pontosabban, mind meghatározóbban ismerik fel mindenütt, hogy a fennmaradá-
sunk alapjaihoz tartozik az, hogyan oldjuk meg a hulladékproblematikát, miként tudunk átállni 
a környezetünket nem kizsákmányoló energetikai rendszerekre, s hogyan óvjuk meg a minket 
körbevevő világot a legkülönfélébb – legtöbbször az emberiség által generált – ártalmaktól. 

Hisszük, hogy minél komplexebben és sokszínűbben kell látnunk – nekünk, a sajtó képviselő-
inek pedig láttatnunk – ezeket a területeket, azok belső és külső összefüggéseit, s általában is a 
minket körbevevő világot. Csak remélni tudjuk hogy rendszeres olvasóink maguk is tapasztalják 
ezt a törekvésünket, aminek egyik folyománya, hogy egyre inkább igyekszünk korábban általunk 
nem elővett témákra is odafigyelni. Ebbéli szándékunkban csak megerősített minket a fent em-
lített rendezvényen Faragó Tibor, aki azt is mondta: Nyugodtan lehet tágabban értelmezni akár 
a zöld ipar fogalmát. „Jót tenne a közvéleménynek, az üzleti szférának, s azoknak, akik nagyon 
távol vannak ezektől a területektől, ha jobban értenék, hogyan működnek a dolgaink, mit hasz-
nálunk, s mitől lesznek mások szegényebbek.”

 N. Vadász Zsuzsa   
 főszerkesztő  

A kör tágítása

„A
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igazgatójával beszélgettünk

  Hulladékgazdálkodás
10  Rámegy az állam  
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24  Mit kezdjek a veszélyes  

hulladékkal? 

25  Mi a feladatom, ha a hulladék 
veszélyes áru?
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