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Üdvözlet az Olvasónak!
Újra és újra szükséges beszélnünk az ásványvizek hasznosságáról. Sajnos olyan „szakembereknek” akiknek hivatalból kellene tudni, hogy mi a különbség a vízmûvek által
gyártott ivóvíz és a természetes, eredeti tisztaságú ásványvíz között, azoknak a jelek szerint fogalmuk sincs errõl a különbségrõl. Fejükbe vették, hogy az ásványvizet az õ
bosszantásukra, a környezet szándékos szennyezésére palackozzák.
Vajon tudják-e, hogy a világon szinte mindenütt növekszik a palackozott ásványvíz fogyasztás? Tudják-e, hogy Olaszországban már 160 litert, Franciaországban 140 litert
iszik meg a polgár egy év alatt, szemben a mi 60 literünkkel.
Kétségtelen, hogy a mûanyag felhasználás az ásványvíz és üdítõitalos palackok terén
a leglátványosabb. Mivel nincs, vagy csak igen kezdetleges állapotban van a szervezett
hulladékgyûjtés Magyarországon, ezért a legtöbb szennyezést − látszólag − az eldobott
mûanyagpalackokkal okozzuk.
Látszólag, mert ha megvizsgáljuk, hogy a mûanyagpalackok aránya mekkora az összes
mûanyaghoz képest, akkor arra a meglepõ adathoz jutunk, hogy az eldobott palackok
mennyisége csupán néhány százaléka az összes hulladékba kerülõ mûanyagnak.
Ennek a mennyiségnek egy jelentõs része újrahasznosítható, új palack készíthetõ belõle, más célra hasznosítható vagy elégethetõ ugyan úgy, mint az ásványolaj (ugyanis ez
sem szennyezi jobban a levegõt).
Mi az amivel nem értünk egyet? A palackok újratöltésével!
Ez ugyanis valóban sok káros szennyezéssel jár!
Függetlenítsük magunkat attól, hogy mekkora felesleges beruházást igényel a mosógépek beszerzése, mert ez a mi gondunk, a palackozók gondja.
Gondoljunk csupán − kedves környezetvédõk − arra, hogy mit jelent a palackok begyûjtése (raktározás, autók kipufogógáza a szállítás során, a palackmosás okozta szennyezõ lúg és annak semlegesítése savval, a rengeteg ivóvíz felhasználás a mosáshoz és öblítéshez stb. stb.)
És végül... értsük már meg, hogy nem lehet a haladással szembe menni! A fogyasztó
nem veszi a nehéz üveget, ha vehet könnyû mûanyagot. Még fizet is érte, mert megéri,
hogy nem kell kis panel lakásában gyûjtögetni az üveget, sorban állni a visszaváltásért.
Próbáljunk meg egyszer már okosan gondolkodni.
Apropó!
Gondoltak már arra, hogy mekkora szennyezettséget okoz az autók elhasználódott gumi
kereke? Javasolom térjünk vissza a fakerékre!
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