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Tűz és víz között

E

lőször azon gondolkodtam, érdemes-e fennakadni azon, hogy esőkérő imacsoport alakult
a legnagyobb közösségi oldalon, aztán legyintettem. Teljesen mindegy, miben hiszünk,
és hogyan próbáljuk leküzdeni az idei nyár aszályos időjárása feletti frusztráltságunkat. Ha
imacsoporttal, akkor azzal. Könnyen lehet, hogy működőképes öntözési tervek híján a békési vagy jászsági gazdák már valóban csak a mantrázott könyörgés erejében bízhatnak.
Magyarország lassan, de egyre biztosabban kiszárad. Midőn ezen sorokat kopogom a
klaviatúrán, éppen tele vannak elrettentőnek szánt fotókkal a közösségi felületek: a Velencei-tóban kockásra aszott talajon „lábon” állnak a horgászok csónakjai, a pénzbedobós kacsaetető pedig tényleg feleslegessé vált – nem úszik ebben a parti pocsolyában vízimadár
már. Nyilván a kacsánál fontosabb tény, hogy egyes keleti megyéinkben nincs mit learatni, mert egyben sült ki a sok hektárnyi kalászos a földeken. Amerre jár az ember, tikkadt
szöcskenyájakat és még tikkadtabb napraforgótáblákat lát – az óriási fészekvirágzatoknak
már arra sincs erejük, hogy a Nap felé forduljanak.
Nem megkezdődött, hanem folyik a harc a vízért. Nyár közepére – szerencsére – mégsem került be az egyik, teljesen másról szóló salátatörvénybe, hogy bejelentési kötelezettség nélkül bárki kutat fúrhasson, de civileknek nem egyszer kellett nekimenniük olyan
cégeknek, amelyek pofátlan módon a közösség vízkészletét csapolták, például egy helyi
patakot vezettek a telephelyükre, vagy szivattyúztak ki teljesen, saját óriási ballonjaikba
tárolva az értékes folyadékot. És mondanunk sem kell, 2021 közepéhez hasonlóan most
is menetrendszerűen bekövetkezett, hogy tucatnyi Pest megyei településnek hetekig lajtos kocsiból kelljen inni adni. Ami fura, hiszen volt tapasztalat az előző évekből – s mégis
hagytuk, hagyták ismét megtörténni. A minap magányos kalandort láttam jól szórakozni
az egyik, közelünkben levő autómosóban, nagy élvezettel spriccelte a luxusjárműjére a
vezetékes vizet. Kedvem lett volna odamenni, megragadni, elmagyarázni. Miért nem értjük
meg, hogy a medencefeltöltés, az autómosás nem elemi szükséglet, hogy legalább ebben
a három, vízhiányos hónapban senkit sem fognak az asztal körül kergetni, ha porfoltos a
karosszéria?
A lassú kiszáradás és globális szomjhalál víziója mellett nyilván eltörpül a felelős hulladékgazdálkodás problémaköre, pedig a két szegmensnek szorosan köze van egymáshoz. A Tiszán megállás nélkül folyik például a maradék vízfelület hulladékmentesítése, amit
évek óta lelkes és elkötelezett civil szervezetek gründolnak, maroknyi felelősségteljes helyi
lakossal karöltve.
A másik problémánk is a szárazodásból adódik: egyre több helyen pusztítják el a természeti környezetet, vagy éppen a termést az önkéntelenül, vagy butaságból belobbantott
tüzek. Nem kell ehhez szalonnasütést rendezni az erdőben, elég egy rossz helyen eldobott
fémkupak, vagy felforrósodott üveghulladék, a kirándulóhely szélén álló fa hulladékgyűjtőbe könnyelműen belehajított cigarettacsikk. Amit nem kebelez be az aszály, arra még rá is
segítünk egy lapáttal, és lángba borítjuk. Lapunk e havi számában Szendőfi Balázs természetfilmes éppen arról beszél, mintha az ember arra született volna, mintha munkálkodna
benne egy furcsa belső program arra, hogy lerombolja maga körül a dolgokat. Nehéz, de
igazat kell adnom neki, hiszen naponta látunk erre példákat.
Mindezektől eltekintve a Zöld Ipar Magazin augusztusi számában nemcsak a vízzel és
tűzzel foglalkozunk, hanem fémmel, hidrogénnel, elektromossággal, energiával és még
sok érdekes témával. S mire olvasóink végiglapozzák cikkeinket és elolvassák szerzőink
gondolatait – ki tudja, talán az imacsoport mantrái is meghallgattatásra találnak…
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