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Vajon mikor tekinthető a szemléletformáló munka befejezettnek? Előfordul, hogy egy 
pedagógus elégedetten dől hátra a tanév végén, azzal az érzéssel, hogy a feladatát – a 

tudásátadást – maradéktalanul teljesítette? Mikor jön el az a pillanat, amikor egy cégve-
zető nyugodt szívvel adja át a stafétabotot az utódjának, mert biztos abban, hogy a fejlő-

dés garantált? Talán nem tévedek, ha azt mondom, ezekre a kérdésekre a válasz: soha. Mi-
vel a valóságban szükség van egy fogadó félre is, aki nyitott az újra, tanulni, fejlődni akar. 

Akik a környezetért dolgoznak – legyenek pedagógusok, környezetipari cégek, független laborató-
riumok, civil szervezetek –, különösen nehéz helyzetben vannak, hiszen a felelősség nyomja a vál-
lukat: minél hamarabb, minél több embert kell „az ügy” mellé állítaniuk. Nemcsak szemléletet kell 
formálni, hanem változást is kell generálni, és ez az, ami a legnehezebb. Rávenni fiatalokat és idő-
seket, vállalati dolgozókat és kisgyermekes édesanyákat, hogy változtassanak pazarló életmód-
jukon, és váljanak aktív formálóivá közös jövőnknek. 
Nem ismerek olyan zöld rendezvényt szervezőt, aki elégedett lenne a látogatók számával. Nem 
tudok olyan egyetemi oktatóról, aki magabiztosan ki merné jelenteni, hogy diákjai nem lesznek 
pályaelhagyók. És mi, az InGreen Magazin szerzői és szerkesztői sem éreztük még soha azt, hogy 
tökéletes lapszámot adtunk volna nyomdába. Ezért a környezet védelméért dolgozóknál bizony 
vannak mélypontok. De szerencsére mindig vannak jó példák is, amelyek erőt adnak, reményt, 
hogy érdemes kitartani, mert egyre többen figyelnek fel a szavainkra. 
A fentiek szellemében 2017-es utolsó lapszámunk kiemelt témája az oktatás és a szemléletfor-
málás. Bemutatjuk, hogy milyen egyetemi szakok közül választhatnak a környezet- és természet-
védelem iránt érdeklődő fiatalok. A Magyar Természettudományi Múzeum beszámol saját környe-
zeti nevelési programjáról, de az is kiderül, hogy mit tehet egy felelős vállalat az érintettjeiért 
(legyen szó a munkatársakról, az ügyfelekről vagy a környéken élő lakosokról). Zöld város rova-
tunkban ellátogatunk a megújuló energiaforrásairól híres Izlandra, és bemutatjuk a „smart city” el-
méleti és történeti hátterét, majd Kaposvár példájával igazoljuk, hogy valódi megoldást jelenthet 
a városokat érintő kihívásokra.
Tartsanak velünk! 
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