
Emberi gyarlóságunkat jól jelzi, hogy hajlamosak vagyunk az életünkhöz elen-
gedhetetlen feltételeket olyannyira természetesnek venni, hogy szinte tudo-
mást sem veszünk róluk. Sokszor csak akkor kezdjük a megérdemelt helyük 
szerint értékelni azokat, amikor a hiányuk miatt rádöbbenünk, elengedhetetlenek 
voltak számunkra. Ezek közé tartozik az egészség, a szabadság, a szeretett 
emberek biztonságot adó jelenléte vagy akár egy olyan hétköznapi semmiség-
nek tűnő rutincselekedet, mint hogy otthonunkban a vízcsap kinyitásakor friss, 
tiszta ivóvízzel olthatjuk a szomjunkat. 
Nyári lapszámunkban ilyen és ehhez hasonló mindennapos, mégis a 21. száza-
di ember számára alapvető fontosságú témákat járunk körül, amelyek ráadásul 
szoros összefüggésben állnak egymással. Mert levegőt vennünk, megfelelő kö-
rülmények között élnünk és közlekednünk muszáj. Még az egyre inkább virtuá-
lissá váló világunkban is. 
Ne akkor döbbenjünk rá, hogy tehettünk volna a levegőminőség javításáért, 
amikor asztmás rohammal küzdő gyermekünket visszük kórházba! Ne kül földre 
járjunk gyönyörködni szépen karbantartott, üde zöld homlokzatokban, ami-
kor idehaza is számos omladozó tűzfal várja jobb sorsát! És ne üljünk a dugó-
ban egyedül az autónkban, már előre idegeskedve a parkolóhely hiánya miatt! 
 Inkább válasszuk a környezetbarát, olcsóbb, sokszor gyorsabb tömegközleke-
dést, vagy pattanjunk két kerékre, és örömhormonokkal telítődve érjük el úti cé-
lunkat. 
Sajnos, még mindig túl sokan vonogatják közönyösen a vállukat. A legtöb-
ben arra várnak, hogy más majd megoldja helyettük a környezeti problémá-
kat.  Kifogásokat keresnek, vagy igyekeznek – másokra hárítva a felelősséget 
– saját cselekedeteik súlyát csökkenteni. „Majd a folyó elviszi a PET-palackot.” 
„Más is odahordja a hulladékát.” „Miért pont én járjak metróval?”
Pedig elegendő lenne egy kis odafigyelés, meg ha mindenki hozzátenné a 
maga részét: úgy élne, hogy másokra és a környezetére is tekintettel van. 
Mindezt alapvetően nem a hangzatos, de emberi ésszel szinte felfoghatatlan 
globális értékekért, hanem csak a szűken vett élettere fenntartásáért.
A tisztább levegő vagy az élhető lakókörnyezet mindannyiunk közös érdeke. 
Nem az enyém, nem a szomszédé vagy a polgármesteré. Mindenkié! 
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