
Egy ideje már motoszkál a fejemben a gondolat, de hangosan kimondani, pláne leírni 
eddig nem mertem. A PET Kupán eltöltött 8 nap élményei azonban ráébresztettek: 
nem szabad tovább várnom. Ha egy tiszai szemétszedésen 375 embernek termé-
szetes és magától értetődő, hogy az étkezéshez otthonról hoz magának csajkát, 
evőeszközt és poharat, akkor valami tényleg megváltozott a fejekben. Egyre bizto-
sabban hiszem és érzem, hogy a környezettudatos szemléletmód a lakosság körében 
(végre) áttört egy gátat! Míg néhány évvel ezelőtt futóbolondnak néztek, ha nem kér-
tem egyszer használatos nejlonzacskót a boltban, vagy ha visszavittem a zöldsé-
geshez a tojástartó dobozt, netán ha csapvizet kértem egy vendéglátóhelyen, addig 
mára ezek az igények teljesen elfogadottá váltak. Már nem csak a „sötétzöldek” uta-
sítják vissza a szívószálat, és nem csak ők hordanak maguknál a rekkenő hőségben 
BPA (Bisphenol A)-mentes műanyagból vagy üvegből készült kulacsot. 
Habár tíz éve foglalkozom szemléletformálással, mégsem vettem észre a pillanatot, 
amikor az áttörés megtörtént. Pedig vártam rá, és tudtam, hogy be fog következni. 
Most, ha szétnézek a közvetlen környezetemben, a barátaim körében, a lakóközös-
ségemben, elégedettséget érzek, mert mindaz, amiért dolgoztunk – civil és szakmai 
szervezetek, környezetvédő aktivisták, hulladékgazdálkodással, fenntartható város-
fejlesztéssel foglalkozó szakemberek és mi, mint InGreen Magazin is –, végre meg-
történt. Elértük a kritikus tömeget, és innen már nem lesz visszaút. Persze ehhez a 
felülről jövő, döntéshozói akarat is elengedhetetlen volt. 
Az Európai Unió körforgásos gazdaságra való átállása, az ENSZ 2015-ben elfogadott 
Fenntartható Fejlődési Célok c. dokumentuma mind-mind a hosszú távú fenntartha-
tóságot szolgálják. Szerencsés esetben – és talán épp ezt a történelmi pillanatot éljük 
meg – a kettő, a felülről és az alulról érkező impulzusok összeérnek, és közös akarattá, 
egyben céllá változnak. Egy Földünk van, és ahhoz, hogy mi, emberek minél tovább él-
vezhessük a természeti javakat, vigyáznunk kell rá! Ez pedig csak összefogással lehet-
séges. Teljesen mindegy, hogy Izlandról, Marokkóról, Dániáról vagy épp a Felső-Tiszá-
ról van szó, ma már mindenhol akadnak követendő példák, jó megoldások, innovatív 
technológiák, amelyek mintaként szolgálhatnak más nemzetek számára is. 
És igen, a hurrogók jogosan mondhatják, hogy amíg a teljes hazai szennyezett terület 
kármentesítése nem történik meg, amíg Ukrajnában nem fejlődik ki a hulladékgaz-
dálkodás rendszere, amíg az illegális hulladékégetés a legtöbb magyar településen 
gondot okoz, addig nem beszélhetünk sikerről. Fontos elfogadnunk a tényt: nem 
vagyunk egyformák. A környezettudatosság eléréséhez hosszú út vezet, van, aki 
előrébb jár rajta, és van, aki még csak most lépett rá. A mi felelősségünk, hogy támo-
gassuk tudással, szakértelemmel és türelemmel azokat, akik még nem tartanak ott, 
ahol mi. Mert a hangsúly a MÉG-en van. 
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