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Üdvözlet az Olvasónak!
Baj van a „zöldekkel”. Azt hiszik, hogy vissza lehet forgatni a fejlõdés, az idõ kerekét.
A világon mindenütt uralkodóvá vált a mûanyagok használata, így váltotta ki az üveget
a könnyû PET palack, amelynek használata mindkét értelemben könnyebbé tette a fogyasztó
helyzetét és amelyet, ha begyûjtenek, újra felhasználható. Kémiai újrahasznosítása is megoldható, de megoldás az is ha elégetjük, mert hasonló energiát biztosít, mint az ásványolaj.
Ha viszont az újratöltést erõltetik, az rendkívül sok problémát okoz, mert az − mint azt elõzõ
számunkban már jeleztem − csupán ivóvíz minõségû vízbõl több ezer liter felhasználását teszi
szükségessé és ez csupán a palackok öblítését szolgálja. Mit jelent ezen kívül a palackok szállítása (a gépkocsik szennyezik a levegõt), azok raktározása ( a raktározás rendkívül drága
és kevés a hely az üzletekben), mosása (lúg használat és annak közömbösítése) és egy
ásványvíz üzem beruházásán belül a szükséges mosógép és szaglógép ára.
Gondoltak erre az illetékes minisztériumok és a zöldek?

*
Néhány hét és tagjai leszünk az Európai Uniónak. Elkészültek az új jogszabályok,
amelyek harmonizálnak az Unió elõírásaival. Nagy változás nem lesz, mivel a legtöbb
jogszabály már eddig is közelített a május elsején hatályba lépõ elõírásokhoz.
Szükség lesz helyenként magyarázatra. Ezért készült az új élelmiszer törvényhez magyarázat
és ezért készül az ásványvíz rendelethez is egy kis segítség.

*
De vajon mit hoz számunkra a jövõ? Örömöt vagy bánatot? Növekszik majd az életszínvonal? Gazdagabbak leszünk? Vagy továbbra is irigykedünk a tõlünk nyugatra élõ,
de már velünk egy közösségben levõ osztrákokra, németekre.
Ki tudjuk fizetni egy szerény budapesti étterem, cukrászda árait? Vagy csupán örülünk,
ha a gáz és villanyszámlára telik. Ezután másodrendû polgárok leszünk saját hazánkban?
Sok, sok kérdés... amire ma még nem tudjuk a választ. Csak reménykedünk.
Bízzunk a jövõben, ami unokáinknak talán már hoz valami boldogságot.
Amiért évtizedek óta küzdöttünk.
Bízzunk, reménykedjünk és dolgozzunk továbbra is azért, hogy jobb és szebb legyen az élet
itt, ebben a kis hazában, amit ma még Magyarországnak hívnak.
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