A zöld dolgokról

A környezetvédelmi törvénynek az egészségügyi, mezőgazdasági, vízügyi és
energetikai törvények mellet szintén a lakoság védelme a célja. Vagyis a levegő, víz és a
föld védelme mellet a természeti és kulturális javaink megőrzésével foglalkozik. Egy
durvább felosztás szerint a környezetvédelem két részre osztható: urbán ökológia, ahol az
emberek élnek és a természet, az állatvilág és a növényvilág lakhelyének a védelme.
Az EU-s környezetvédelmi törvények összehangolásával mind tudatosabbak leszünk
és rájövünk, hogy az egészséges életre alaphelyzetből kell törekednünk és ez mellet
tudnunk kell, hogy a polgártársaink is erre törekszenek. Most meg szeretnék említeni egy
környezetvédelmi mondást.» Ezt a bolygót az unokáinktól kaptuk kölcsön». Ami azt
jelenti, hogz mindannyiunknak törekedni kell arra, hogy az életterületünket az utánnunk
következő generációknak úgy adjuk át, ahogyan kaptuk, vagy, a jobb esetben, olyan
irányulással, hogy nekik minőségesebb életkörülményeket teremtsünk.
A környezetszennyezés mérhető értékei mellet vannak olyan is melyek nem
fejezhetők ki mértékegységekkel. Ezek a kulturális, toleráns és civilizált
viselkedésnormák mellőzése, amit még mentális szennyezésnek is lehet nevezni. Ez a
másság és a dolgok nem olyan kezelésének az elfogadása ahogyan mi elképzeltük, a
másfajta hozzáállás nem elfogadása. Alaphelyzetből el kéne fogadnunk a másságot és a
probléma megoldásának többféleségét. Ebben a helyzetben a hozzáállásunk általában az
hogy nekünk erre vagy arra jogunk van, de a kötelességeinket elfelejtsük.
Az ismert viselkedési normákat mind a magán, úgy az üzleti életben is be kéne
tartani, vagyis mindenhol etikusan kéne élnünk, viselkednünk. Szóval a hozzáállásunk
morális és etikus megközelítésének fedni kéne egymást, mert nagyon lesújtó az amikor
megállapítjuk, hogy a hazugság rossz dolog, de ha szükséges akkor nem mondok igazat.

A környezetvédelem és a polgártársaink szükségleteinek a figyelembe vétele
normális, a viselkedésünk veleérthető következménye kéne, hogy legyen. Ennek az
eléréséhez hosszú és tövises út vezet.
Ezek a sorok VALAKINEK, MINDENKINEK, AKÁRKINEK és SENKINEK
szólnak: van egy nagyon fontos dolog, amit MINDENKI megcsinálhat. MINDENKI azt
hitte, hogy VALAKI majd megcsinálja. AKÁRKI megcsinálhatta volna, de SENKI sem
tette. Most MINDENKI okol VALAKIT, hogy SENKI sem tette meg azt amit
AKÁRKI megtehetett volna.

mgr.Csordás Róbert mérnök-közgazdász
Szabadka, Nada Dimic 19/10

