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A környezetvédelem magatartás és mentalitás is

Beszélgetés dr. Kecskeméti Sánder kömyezetvédelmi szakértövel

Megı_,iererszágen ez 1980-es ének eégétöl mélyrelietö tiirsedeliei-gezrieeigi áteleknlás inánlt
eleg, s 2004-bei: ez Enrápei Llniéliez nelá esettekezıisniik, e közös nermeremrlszerliez eelá illesz-
kedésiink iijebl: kihieást jelentett. Ennek része e természet és társeáelein niszenyreiidszerének
iijregendetáse, egy eiyen környezeipelitike nregeelásiláse, emelyben e jenntertlretö jejlöriés
közpenti szerepel kep, s ez erszáges, regiemiiis és térségi politikák összefiliggö remlszerének is
elketáeieméné nálik.

E felismerés részese inteıjirielenyem, dr. Kecskeınéti Sánder, környezetvédelmi szekértö,
szrlkeiiti pátriájiánek e szekmálien megyeiretáreken till is ismert és elismert közéleti szemé-
lyisége. Az elepképzettségét tekintzie gépész-repiilöniérnöki diplernánei, milszeki tnrtemá-
nyek dektere cinnnel rendeikezö szekemlıer rnintegy lrárem éntizede emlier és környezete
lrermenikns szimiıiázisánek rnegvelásitásrinel fnglelknzik. A természet szeretetét száleitöl
örökölie, egy szépséges kis mátrei felnbái, Sznlıárál liezte inegánel. A környezet nértelme
iránti elkötelezettsége pályájának egyik áltennisán, liieetásként tekintett szelenájánek gye-
kerláse serán nált élete szerees részéeé, szeneedétyéné.

- Selgöterján negy lierátjekéiit, tekátpetrkiteként könyveinek el. Mi érdekeset látsz te ezen e
neiiirégitlen még e „piszkes l2" serelt, többek szerint zenitjén tiltjirtett náresen?

- Salgótarjánban érettségiztem, láttam ezt a várest félévszázaddal ezelött, el-
hanyagelt gyermekként és aztán láttam serdülni és felnótté érni is. Visszaemlék-
szem az "5Ü-es évekbeli váresra, amely lelakettnak tünt, elhanyageltnak, bár ez
utóbbi jelzö nem a legjebb rá. Ugyanis inkább csak a jelentés ipari tevékenység -
kehászat, gépipar, üvegipar - hezta magával ennek a látszatát. Persze nem velt
kerszerü infrastruktúra, kiépített kemplez közmúrendszer sem, nem veltak mi-
nóségi utak, füstös, ressz levegó jellemezte ezt az egyébként gyönyörü természeti
adettsággal rendelkezö völgyben fekvö várest. Viszent mindig is vallettam és
vallem: a kultúra, a kiművelt ember környezetét technikailag is átalakítja és ma-
gát az embert gendelkedásában is megválteztatja. Ez a váltezás kitapinthatóan és
szemmel láthatóan megtörtént, ma is jelen van Salgótarjánban. Egy fiatal, alig
több mint nyelcvan éves váres nem lehet túl a zenitjén - hegy a kifejezésedet és
az ellenpárját használjam - legfeljebb a nadírján, ami szerintem a '9Ü-es évek
közepén velt. Ezen a mélypentján - nem minden áldezatek nélkül - túljutett a
váres és azóta a fejlödés jelei egyes területeken újra megmutatkeznak, még ha a
gazdasági háttér ehhez nem is a legkedvezóbb. Sekkal többször kellene a váres
régi arcát kiállításeken, az iskelákban bemutatni, fetók, íráses dekumentumek,
filmek felhasználásával demenstrálni azt, hegy ez a váres csak az elmúlt 40 év-
ben hennan heva fejlödött. Azt hiszem, velna mire büszkék lenni az itt lakóknak,
különösen azeknak, akik ebben a felfutásban, ebben a fejlódésben és új értékte-
remtésben részt vettek. Hatalmas erkölcsi ereje leruıe ennek az épített környezet
védelmében, értékeink megóvásában. Ezt én nagyen fentesnak tartem, jóllehet
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elfegult vagyek, mert én nagyen szeretem ezt a várest. lvlegtisztelö, ha lekálpatrióta-
ként emlegetnek - egyébként meg az is vagyek.

Ezért is a „piszkes 12" minösítés puszta megemlítése is felháberedassal tölt el. Ma
sem értem, ezért is visszautasítem. Ez a '9ll-es évek elejének túlzó, szándékesan dehe-
nesztáló jelzóje velt. Ez a váres nem piszkes velt, a látvány és az érzet elsöserban a
kerábban még csúcsra járatett kapaeitásml delgeze, energiafaló és meglehetósen ker-
szerütlen terınelö ipari üzemek nagymértékü szennyezés-kibocsátásának a következ-
ményeként keletkezett. Emiatt a váres szemiyezett velt, de nem piszkes, a kettö között
különbséget kell tenni. Egyébként már kerábban elyan kerszakes váltezásek történtek
a levegöszennyezés visszaszerításában - a földgáz és kerszerû technelógiák bevezeté-
sével, amiról késöbb szólni szeretnék -, hegy a légszennyezettség jelentés mértékben
csökkent. Ezzel egyidöben azenban a meterizäció növelte a szennyezettség mértékét,
elyannyira hegy az - az egyes közlekedési csemöpentekban - a megengedett határér-
téket is túllépte. Napjainkban viszent a levegöszennyezettség mértéke minden keráb-
binál nagyságrenddel kisebb. Az is igaz, hegy nem elsöserban és feltétlenül az emberi
beavatkezás eredményeképpen következett be, hanem azért, mert Salgótarján ipara
jócskán leépült. Ma azenban a váres Ievegöje - függetlenül attól, hegy a kencentráció
esetenként megnö - a legszigerúbb határértékeknek is megfelel.

- A környezet:iéelelemliez eezeiá szekmei pályefntáserl ez Aeélgylirlieı: kezdáilött.
-1961-ben kerültem a vállalathez és 25 évet húztam le különbözö vezetó beesztá-

sekban. Blóször a TMK-t vezettem, majd a beruházási tevékenységet irányitettam,
végül föenergetikus lettem. Ebben a beesztásemban közel tíz évig delgeztam. ltt
kerültem szeres kapcselatba a környezetvédelemmel. A gyár szerteágazó, sekszínü
tevékenységében a környezetkáresíló hatásek kivédése, kibecsátási preblémák meg-
elözése és megeldása új és új kömyezetvédelmi eljárásekat igényelt.

lvlunkatársaimmal sikerült elymértékben rendbe hezni a gyár szennyezés-
kibecsátását, hegy az messze a megszabett határérték alatt maradt. Mindegyik
területen szívesen delgeztam, de legbüszkébb a beruházási tevékenységre vagyek,
hiszen az irányításem alatt épült meg a I-(ehászati Üzemek egyik bíiszkesége, a
kisterenyei cségyártó üzem. ltt végzett tevékenységem idöszaka alatt szereztem
meg hidraulikus vezérlésból a műszaki tudemányek dektera címet. lvlegtanultam
németül, aminek nagy használ vettem külföldi hivatales útjaimen, amelyeken tel-
mácsra sem velt szükség.

- Az Acélgyár melyik teeékeıiysiigfejtáje eelt e legiıegyebb szennyezés-kitieesritá, eme-
tyet ,,rene'isfe kellett iiezni Mennyire eelt eliliırii pertnered e gyár nezetése?

- A vállalatnál a hideggyártás - például hideghengerlés, dróthúzás - velt az
egyik tö prefil, egyben ez velt az egyik legszennyezöhb tevékenységfajta is. Hegy a
hidegalakítás tökéletes legyen, úgynevezett revementes trezsebmentes - B.Ü.l anya-
get kell elóállítani, amelyet kénsavas pácelással végeztünk. Az eljárás végén ezt az
5-6 "°ˇ'l-E--es kénsavtartalmú páclevet kellett - közömbösítés után - a Tarján patakba
vezetni. Még beruházói beesztásemban, az irányításemmal megindult a közömbö-
sító üzem létesítése, ahel késöbb már minöségileg jól tudtuk semlegesíteni a pácie-
vet. ltt el kell eszlalnem egy tévhitet. Ha a patakba szép fehér felyadék ment, akker
mindenki tapselt, pedig az ekker velt szennyezett. Amiker mészhid ráttal közöm-
bösítettük, akker velt sötét szinü, amiröl azt gendelták, hegy szennyezett. Ezt nem
igazán tudtuk a lakesság számára érthetövé tenni. Megépítettük a kerszerü sósavas
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páceló üzemet, ahel a kerábbi kénsav helyett sósavat alkalmaztunk, ezzel a pácie-
vet regenerálni tudtuk. Ki tucltuk verı.ni a leeldett vasat, a szemetet, és a regenerá-
lás után már csak tiszta ipari víz került a patakba. Ez a beruházás gazdasági szem-
pentból indult, s e precedensértékű beruházás után a vállalat vezetése az új fej-
lesztéseknél már preferálta környezetyédelmet is segítö beruházásekat. Ennek
köszönhetöen - másedik lépcsóben - az ugyancsak az én irányításemmal megvaló-
suló kisterenyei csógyártó üzemben már teljesen szabad kezet kaptam a techneló-
gia megvalósításában, így itt már teljes prieritást kaphatett a kömyezetvédelem.
'ltilágessá vált: nem elsöserban erveselni kell a bajekat, de meg kell elözni azekat,
kerszerü környezetkímélö technelögia alkalmazásával.

- Melyek neltek e tegszennyezátıli nálteletek, illette tevékenységek Selgáterjánlien?
- Azek a cégek, amelyek generátergázzal fűtötték a kehóikat és kemencéiket.

azek bizeny-bizeny jelentés Iégszennyezök is veltak. Így például nálunk a kevá-
cseló gyár, és a két üveggyár is generátergázes eljárást alkalmazett. Ezek kíséröje-
lenségei a hatalmas salakhegyek veltak, amelyek. amig ki nem hűltek, szennyezték
a levegót és környezetűket, hiszen a szél szétherd ta a perrá váló salaket, félelmet és
aggedalmat keltve a lakesságban.

- A generátergázt tfálteitátek ki eztán e kerszerá jöldgázzel.
- Pentesan, és ez kerszakalketó váltás velt Salgótarján életében. A '60-as évek

elején megvalósuló váresi gázpregram - amelynek realizálásában még TMK vezetó
keremban vettem részt - fekezatesan került végrehajtásra. Az acélgyártól indult,
mégpedig azért, mert saját tervezóiredája velt. ltt tervezték meg a bekötéseket, a
kivitelezési pedig mi TMK.-sek végeztűk. Büszke vagyek arra, hegy a gázpregram
gendelatának megszületésétöl a kivitelezésig bezárólag részese lehettem ennek a
környezetvédelmi szempentból kerszakes és nagyjelentöségű beruházási preg-
ramnak, amely nagyságrendekkel javitetta Salgótarján és környékének
légszeruiyezettségi értékét.

- Közlieeetee: melyek nepjieinklien e nárest még szennyezá eállelkezásei, minel káresit-
,iák környezeiiiket és bennünket eáreslekákeii'

- Az SVT-Wamsler Rt jelentös szén-meneeid és etil-benzel emisszióval bir. Az
ST Glass Öblösüveggyártó és Fergalmazó RT a nitregén ekid és per kibecsátásban
,,jeleskedik". Az ICO Rt és a BRG Rádiótechnikai Rt tetra-klór etilérmei terheli a
környezetet. Végül az egyik legnagyebb szennyezöanyag kibecsátó a Salgótarjáni
Üveggyapet Rt. (nitregén-ezid, ammónia, per, metilén-klerid, fermaldehid, fenel).
Megjegyzem: a szennyezés-kibecsátás tömege már lényegesen kisebb, mint néhány
évvel ezelött velt. Az emisszió az elöírt határértékeken belül van, és már nem ve-
szélyezteti a környéken lakók egészségi állapetát.

- Egyszer mégis csak geiideltái egy negyet és merészet: önállásitetteel rneged.
- lgy történt. A kömyezetvédehni preblémákban való elmélyülés, a kehászattal

kapcselatban álló cégek és a váres más vállalkezásainak vezetóivel való felyamates
kentaktus és kenzultácíók serán meggyözödésemmé vált, hegy a kömyezetvédelem-
ben egy-egy vállalkezás, egy-egy kis terület nem tud elszigetelten és önállóan érvénye-
sülni, hatékeny kömyezetvédelmi intézkedéseket tenni. Azt gendeltam, létre kell hezni
eg: elyan vállalkezást, amelyben a kömyezeti preblémák közös feltárása és szakszerű
megeldása minden kerábbinál jebban elösegitené a környezeti kárek megelözését és
kivédését. Így heztuk létre 1933-ban az Észak-magyarerszági Kömyezehfédelmi Egye-
siilést, egri székhellyel, 15 vállalkezás - mint alapító tagek - részvételével. Az azóta
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eltelt idöszakban az egyesülés taglétszáma jelentösen változott - nött, majd stagnált -,
de ami a lényeg, szakmailag elfogadott eredményeket produkált. Ma az egyesülés -
1999 öta salgötarjáni központtal - a szakmában és a megyében, de mondhatom, az
országban is ismert és elismert.

- Barnrrtatrnid nagyon riioia'en az egıyesiilést, arnelynek rvilasztott elniike targyi'
- Az egyesülés a tagok által gazdálkodásuk eredményességének elömozditására

és gazdasági tevékenységük összehangolására, valamint szakmai érdekeik képvi-
seletére alapitott, jogi személyiséggel rendelkezö kooperáciös társaság. Az egyesü-
lés saját nyereségre nem törekszik, vagyonát meghalaclö tartozásaiért a tagok kor-
látlanul és egyetemlegesen felelnek. Tevékenységét a tagok képviselöiböl állö igaz-
gatötanács, illetve az elnökség irányítja.

Szerteágazö tevékenységünkböl csak néhányat emlitek: természettudományi,
müszaki kutatás és fejlesztés, müszaki tevékenység, tanácsadás, vizsgálat és elem-
zés, oktatás és szakmai érdekképviselet, mint fötevékenység. Konkrét környezet-
védelemi tevékenységiink soráböl a szennyvízelvezetés, - kezelés, telepíiléstiszta-
sági szolgáltatás, folyékony hulladékkezelés, szilárdhulladék, köztisztasági szol-
gáltatás és veszélyes hulladékkezelés feladatokat emelem ki.

- liizonyrira az eg1_;esı`ilés eredıırényességérı is felllnzdırltta, és annak lnizisrin ls, kezrle-
rnényezésedre az elnnllt én végén átadásra keriiit az Eszak-rriagıyarorszrigi l-'legionril is Hér-
nyezettrédelrrri Kiizpont. Milyen koncepciéoal és célokkal?

- A Regionális Környezetvédelmi Központ Alapítvány átfogja és összehangolja
a régio környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységét, lehetõséget biztosít, és
segítséget nytˇijt minden hozzáfordulö, a környezetvédelem problémái iránt érdek-
lödönek.

- A Technika Hrizn enrépai szinoonalri, eléarfri- és konferenciaterrnekkel, korszerli szé-
rnitógépes rnnrikalrelyekkel. Enrripai rrrirráiıi lesz az alapitoriny tetrékertysége is?

- Szándékom szerint igen. Technikai bázisunk, szellemi potenciálurık is bizto-
síték erre. Jelesül arra, hogy továbbképzéseket, szakmai konferenciákat rendez-
zünk, és egyben megfelelö helyet biztosítsunk az alapítványi célok között szereplö
pályázati és egy problémákkal kapcsolatos segítségnyüjláshoz is. Tevékenysé-
giínkben központi helyet kap az oktatás és ismeretterjesztés, ennek keretében elö-
adássorozatok, konferenciák szervezése, a szakmai közönség részére ismertter-
jesztö elöadások és szemináriumok tartása. Feladatunk a környezetvédelennnel
kapcsolatos pályázatok elökészitése, tanácsadás a hozzánk fordulöknak. Segítséget
nyújtunk a környezetvédelmi problémák megoldásához, feladatvállaláshoz. Az
alapítvány biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesüljön szolgáltatásaiböl. A
Központ szakmai háttere pedig az Egyesülés.

- Üe épilerl a térsadairni li.-:itteret is, lriszen a minap kétöltél egylittrniikédési nreg.-:illapo-
dést Négrrirli Média Kiadói Kfi-net. El szeretnéri ,,aa'ni” a sajtrinak tenékenységeteket?

- Nem „eladni” szeretném, de közkinccsé akarom termi tevékenységünket. En-
nek jegyében kötöttük az eddigi megállapodásainkat az Egererclö Erdêazcti Rt.
(Eger), a Károly Robert Föiskola (Gyöngyös), a Környezetvédelmi Szolgáltatók és
Gyártök Szövetsége, Salgótarján Megyei Jogú Város és Nögrácl Megye l(özgyülÉ'5E„
s most legutöbb az említett Nögrádi Média Kiadöi Kft képviselöivel.

- Mi a konkrét célja a niétiirioal oalé egıyıittrrnikádésrrek?
- Közös célunk az Észak-magyarországi Régié és elsösorban Nógrád megye kör-

nyezeti állapotának javítása érdekében bövíteni a kömyezetvédelem- és gazdálkodás,
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valamint a média területén a szakmai, gyakorlati és tudományos együttműködést.
Elösegíteni a környezehfédelemmel kapcsolatos tudatformálás széles körü terjeszté-
sét. Folynak az elökészületek és egyeztetések a Regionális Fejlesztési Tanáccsal és
Heves Megye Önkormányzatával valö kapcsolat felvételére és az együttműködési
megállapodás megkötésére.

- ll/lilyerr rrapjaiitkbait Négrád rnegye környezeti állapota? Ha .rnár rárnntattál Salgá-
tarján legnagyoiıllı kárnyezelszerriryezáire, lássnk ,,áket" inegyei szinten lsl

- Balassagyarmaton a Magyar Kábelmüvek gyára a város nitrogén-díoníd és
szilárd por kibocsátásának közel 60 “fa-áért, szénmonozid kibocsátásának több mint
feléért felelös. öátonyterenyén a szén-mononici emissziö több mint SÜ *itt-át két cég,
a Nordmetál Kft és a Iolimpen Kit adja. Ez utöbbi társaság meghatározö a település
szilárd por szermyezésében is. Rétságon az egész megye kén-diozid emissziöjának
1/3-át a Nögrádi Erdökémiai Kit. Produkálja. Romlıányban a Korall Csempe Kft
jelentös szén-mononid, nitrogén-onid és szilárd por kibocsátö. További jelentös
szén-mononid, illetve porkibocsá tö üzem a Zalai Kerámia Rt gyáregysége és a Rá-
köczi MGSZ vegyi iizeme. Bercelen, Drégelypalánkon és Keszegen találhatök még
jelentösebb környezetszermyezö vállalkozások.

- Milyen a légszerrriyezettség rnértékei'
- Összességében Nögrád megye levegötisztasága, ezen belül Salgötarján levegöje is

megfelelö. Az a mindig visszatérö megjegyzéssel, hogy az ipar leépülése ezt a folya-
matot mindenütt, kiváltképp a megyeszékhelyen nagyban elösegítette. Elöfordulnak
persze, olsösorban a városainkban és föleg a közlekedés területén határértéken felüli
kibocsátások. Gondolok itt elsõsorban a közlekedési lámpák]-:al védett ıjitkeresztezödé-
sekre, csomöpontokra, ahol viszont a légszennyezés mértékét jobb közlekedésszerve-
zéssel lehetne csökkenteni. Tennészetesen lenne tenni`valönl< az erdök úgynevezett
karbantartása, a fakitermelés utánpötlásának biztosítása, bövitése érdekében. Ez a tevé-
kenységünk még nem olyan mértékü, mint amilyen szükséges lenne, vagy amilyen
lehetne. Ha a megyénket és székhelyvárosát felelös emberek irányítják, gondos embe-
rek lakják jö lesz élni itt. És az tınokáinknak ügyszintén...

Hogy számadatokkal ne terheljük az olvasot, kollégáimmal az alábbi - minöségi
jelzökkel operálö - kimutatást készíttettem, amelyben Nögrád a Heves megyével
történõ összevetésben is megállja a helyét.

Lészenn ezcttsé értékelése az szak-rna arorszıiii-?.éiálmn
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l-'..l"J- _EE“ii ._ı-Iı-
1ı

'ri U11 .":.Íl.-. nes
ala-:sa armat Kıválö(l ö 2 o 2]
z on teren e Kıválö 1 ö (2 Kıválö
sztö Kıválö 1 Kıválö 1 öl!

a öta an Kıválötl

ö (2 ö (2)Kıválö 1)
on 1 os Kıvalö [I

a ravıdékı Höerömu Kıválö 1 Kiválö 1 ö 2

Bükkszentkereszt Kıválö tl Kiválö {l ö (2)
azıncbarcıkzı Krválö ll] ö 2} Iö (2)
ıskolc Kıválölll á 2 ö 2

ö 2z Kıválö 1 ö 2.
Tıszau város Kıválö [H Kıválö 1

Forrás: Országos Légszernıyeeettsági áááráliáiázat
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- Valélrarı rnegnyngtatá városaink levegétisztasága. lsinereteini szerint azonban alíglia
arlliaté ilyen niinésités terrnészetes vizeinkrél.

- Az ntöbbi pár évtizedben mindkét folyönk vize a gonclatlanság, az ipari
szermyezés, a nem megfelelö víztísztitás miatt szennyezettebbé vált. Az Ipoly folyö
vize esetenként ellenörizhetetlen, indokolatlan szennyezödéssel terhelt. Az Uniös
elöírások Szlovákia részéröl is kötelezö betartása jö irányba változtathatja az Ipoly
vízminöségét is. A Zagyva vizgyüjtö területére települt ipari üzemek sem megfe-
lelöen gondoskodtak a folyöba kerülö ipari vizek tisztitásárol. A romlás egyértel-
múen a korszerütlen ipari technolögiáknak volt a következménye. A folyö vizmi-
nösége korántsem olyan mint egykor, amikor még halban is gazdag volt, s partjait
horgászhelyek szegélyezték. Ma már azonban szerencsére ott tartunk, hogy sikerült
megállítani a romlást, de hosszú idö szükséges még ahhoz, hogy ezt a folyamatot
megforditsuk. Mindezt a beömlö vizek állandö ellenörzésével, a szennyvizek tisz-
tításával lehet elérni. Merem remélni, a természet lassú öru`eagálásán, öntisztításán
keresztül helyre fog állni a korábbi vízminöség.

- Fontos teriilete a telepiiléskiiriryezeti infiastrrrkiiiráirak az ivávíz és szernr_yvi'zcsator-
na-lrálázat. Ezek egyrnáslioz valé viszonyítása az án. kiiznniollá. He tnflnárl ezt nnrtatni
régiárikbarit

- Igen, hiszen erre vonatkozöan a KSH-nak is vannak adatai:

Kázrníiollá lıelı zete a ré iétlan
Szennyvíz- Szerinyviz- Összes

lvévíz lıálázatra csatorna csatorna
MF'-WE csatlakozott tnilázatra lfáiázatra Eiwfimi láázırrriollá
Üüflsi lakások aránya kapcsolt kapcsolt Szíggüyvif

lakások arán a lakások száma Ü m J
orsod-A-Z 2 1495'93 26526 32
eves 92 2? 55-S95 1 19 42

rad 36,9 39933 ~=lé.'?B 9
ıös átla 3? B 49,3-6 38

Forrás: KSH
svz1az :s_v- II '_

Cilll

'lllı'ilı.'F1

A fenti táblázat adataiból kitünik, hogy az Észak-magyarországi régióban sem
érte még utol a szennyvízcsatorna hálözat kiépítettsége az ivövízhálozat kiépített-
ségének szintjét. A három régiöba tartozö megye közül Nögrád megye közmúollöja
a legnyitoltabb, megyénkben legalacsonyabb a szennyvízhálözatra kapcsolt laká-
sok aránya.

- Folyarnatttan van a 200?-2ÜI3 kázátti idöszakra szálá országos szintfi - Enropai Unr-
ás tervtrez csatlakozó kárrryezetvádelrrii tervezés.

- A Kormány 1076/ZÜÜ4. (`v'lI...'12.} sz. határozatával elindította az említett idö-
szakra vonatkozö tervezési folyamatot. A tervezés valöban régiönként, S témakör-
ben, úgynevezett tervnyalábokban történik. Ennek környezetvédelmi része az ,,Él-
hetö környezet" címet viseli. Eddigi munkánk elismerését is jelenti, hogy mi kaptuk
meg az Észak-magyarországi régio „Élheté környezet" tervfejezetének elkészítését,
mtuıkatársairrıanal már javában dolgozurık is rajta. A tervnyaláb a kömyezet- és
természetvédelmet számos aspeknısbél közelíti meg, így figyelemmel van többek
között az agrár-és egészséges-környezetvédelem, valamint a kömyezetipar kérdé-
seire is. Ebbõl is kitűnik, amit én mindig is hangsúlyoztam, és sokadszor is el kell
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mondanom: nem szabad a környezetvédelmet önmagában kezelni, mert minden
mindennel összefügg. Összefiigg a kultúrával, összefügg a müveltséggel. A kör-
nyezetvédelem egyfajta magatartás és mentalitás is.

- Érielnieznérl az „éllielé körriyirzeti' fogalmát és kilıontanáa' tartalmát?
- Az ,,élhetö környezet" megteremtése a legközvetlenebbül kapcsolödik az

életminöség javításához. Tartalmazza, magában foglalja a térségi és települési kör-
nyezetvédelem, így a levegötisztaság-védelem, a vizminöség-védelem és a vízgaz-
dálkodás, a vízrendezés, a hulladékgazdálkodás, a zaj- és rezgésvédelem, a telepü-
lési zöldfeliiletek védelme, az épített környezet védelmének szakterületeit. A
biodiverzitás - a biolögiai sokféleség - védelme, a természet és tájvédelem, az élet-
telen természeti értékek megörzése, a vidéki környezetminöség javítása, a terület és
földhasználat fejlesztése is mind-mind az ,,élhetö környezet” feltételeinek megte-
remtését szolgálja. Egyébként a tervnyaláb 7 „címzett” lejezetrészt tartalmaz. Ezt
nem tudom itt részlelezni, de szívesen beszélek arröl, hogy mit jelent az én felfogá-
somban - csak többek között persze - ,,élhetö környezet". Azt jelenti, hogy például
az épített környezetet is védjük. Hogy a ,,vissza-visszahúzödö" játszötereket újböl
töltsük meg élettel, hogy mondjuk a Üolinkál újra tegyük Salgötarján laköinak
kedvenc idötöltési helyévé. De az „élhetö környezet" jelenti azt is, hogy megfelelö
kultúrát, megfelelö müveltséget adjunk gyermekeinknek. Tovább megyek: jelenti
azt is, hogy munkahelyekre van szükség, és sok minden mást is jelent még. Ennek
érdekében dolgozunk munkatársaimmal közösen, mondhatnám elkötelezetten.

- A helyi prolilénniktál az egész Földiinket érintájelé llalarlva vessíink egy pillantást a
Földfinket jenyegelö környezeti veszélyekre. Melyil.' ezek közíil szerinted a lirgtlésztitrlieseltlt,
és ntiiyennek itélerl a lekiizrlésére kibontakozá nemzetközi összefogás liatékonysiigát?

- A globális környezeti problémák közé sorolják többnyire például a savas esö-
ket, az esöerdök kíméletlen pusztitását és az úgynevezett üvegházhatást. Mind
nagyon súlyos és vészterhes, én itt csak a harmadikröl szölnék. Az utöbbi évtize-
dekben az üvegházhatású gázok koncentráciöjának fokozatos növekedése a fel-
gyorsította globális felmelegedés folyamatát. Ez azt is jelentheti, hogyha az iiveg-
házhatású gázok (ezek közül a CG; - a szén-dionid a legmeghatározöbbll kibocsátá-
sát a jövöben sem tudjuk korlátozni, a sarki jég jelentös része elolvad, a tengerszint
megemelkedik, a Föld éghajlata és hőmérséklete is nem kívánt mödon megváltozik.
Az átlaghömérséklet növekedésével megnö a Föld felszíni párolgása és a levegö
csapadéktartalma, ami megint csak jelentösen befolyásolja az idöjárási viszonyokat.
Ez erösebb széljárást és szélsöségesebb csapadékeloszlást eredményez. A felmele-
gedés a termöterületek eltolödását eredményezheti. Egyes növény- és állatfajok
eredeti élöhely-feltételei megváltoznak, ami a fajok fennmaradását kockáztatja.
Talán ez a néhány példa is elég a veszély kapitális voltának érzékeltetésre. Klíma-
kutatök legújabb elörejelzései szerint csak 2015-ig van ideje az emberiségnek arra,
hogy megállítsa a globális felmelegedést. Ha a jelenlegi tendencia nem változna,
akkor 2050-re több mint 1 milliö állat- és növényfaj pusztı.ılna ki a Földön, ami
beláthatatlan következményekkel járna az egész emberiségre.

A 70-es évektöl kezdték felismerni a globális veszélyeket és kezdödött meg egy
széleskörü mozgalom (a „Zöldek” részéröl az USA-ban és egyes nyugat-euröpai
országokban) a nemzetközi összefogás kezdeményezésére. Egyszerüen abböl a
tényböl indultak ki, hogy a globális környezeti veszélyeket, de a környezetszennyezés
terjedését sem lehet országhatárok közé szorítani, közigazgatási határokkal korlátozni.
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Egyre másra születtek a nemzetközi megállapodások, köttetnek azöta is a multila-
terális egyezmények.

Ezeket felsorolni itt lehetetlen, csak példaként említek néhányat a legjelentöseb-
bek köziil. Az úgynevezett Riöi Nyilatkozat az 1992-ben a brazíliai nagyvárosban
rendezett Környezet és fejlödés ENSZ Konferencián. Feladatok a 21. századra
(AGENDA): környezetvédelem, valamint a társadalmi-gazdasági problémák sok-
oldalú összefoglalása, nyilatkozat a közös alapelvekröl. A Kiotöi jegyzökönyv
{199?) volt a legmarkánsabb, amelyben 33 iparosodott, illetve átalakulö gazdaságú
ország vállalta a jegyzökönyvben rögzített üvegházhatású gázok kibocsátásának
meghatározott mértékű csökkentését a 2003-21112 közötti idöszakban. Magyaroszág
például 6 “fa-os korlátozást vállalt, az akkori EU tagállamok egyíitles vállalása 8 “fa-os
volt. jellemzõ, hogy az egyezményt éppen a két legnagyobb légszennyezést kibo-
csátö ország: Oroszország és az USA nem írta alá. Egyébként pedig kötteltek to-
vábbi egyezmények például a biodiverzitás védelméröl, a környezetkímélö techni-
kák bevezetéséröl és számos más környezetvédelmi intézkedésröl.

Az összefogás megtörtént, a megállapodások megköltettek, csak épen a végrehajtás
nem elég hatékony, söt egyáltalán az egyezmények betartása is sok kivánnivalöt hagy
maga után. Ettöl is sokkal nagyobb gondnak látom, hogy napjainkban is a pillanatnyi
gazdasági érdekek elöbbre valöak, mint a környezet érdekei és védelme.

- Beszélgetésfink végejirlé kérlek, beszélj még a köntyezett.réd'elerrr szerepéröl, jelentéségéröl.
- Szoktam mondani, a környezetvédelem olyan, nıint a futball, tízmilliö ember ért

hozzá, mégis csak ott vagyunk, ahol... Mondok egy ezt alátámaszté példát is. Ma-
gya rországon több mint tízezer vállalkozás van, amelynek a nevében szerepel a kör-
nyezetvédelem. Ugyancsak sok ezres nagyságrendü azon civilszervezödések száma,
amelyeknek a cégnevében is ott van a környezetvédelem kifejezés valamilyen alakja.
El lehet képzelni, ha ezen szervezetek valöban hatékony környezetvédelmi tevékeny-
séget folytatnának, nem itt tartanánk. De: ez csak a látszat, a piaci érdekeltség jelenik
meg a ,,tömeges környezetvédelemben" is, mint ahogy könnyebben meg lehet jelenni
a piacon egy termékkel, ha hozzáteszik - környezetbarát. Az is lehet, hogy örunagá-
ban a termék valöban környezetbarát, csak éppen nem rendeltetésszerüen használják,
helytelenül tárolják, nem megfelelöen hasznosítják. Ezen a magatartáson és szemlé-
leten is szeretnénk változtatni kollégáirrunal. Szeretnénk ezt a fajta mentalitást, rossz
beidegzödést is kellö ráhatással megváltoztatni munkánk során. Mindenkinek tud-
nia kell, hogy környezetímket: ezt a várost, ezt a megyét, ezt az országot az tmoká-
inktöl kaptuk, azzal, hogy majd vigyázztuık rá, hogy építsük, és úgy adjuk tovább,
hogy ök is boldogan élhessenek benne.

Ennek érdekében hoztuk létre az Észak-magyarországi Regionális Környezet-
védelmi Központot is. Többek között egy olyan adatbázis létrehozását terveztük -
többé-kevésbé már össze is állítottuk -, aminek alapján bárhol, bármikor itt a régi-
önkban - és ez vonatkozik Borsod, Heves és Nögrád megyére is - meg tudjuk álla-
pitani és mondani a beavatkozás szükségességét és mértékét. Központunkban több
civil szervezetnek is helyet adunk, munkaterveík megvalösításába bekapcsolo-
dunk, nem csak szakmai, de anyagi támogatást is biztosítunk ahhoz, hogy ez meg-
valésuljon. Ez a központ kifejezett szakmai jellegû, de civil szervezeteken keresztül
foglalkozunk élö vizeink minöségével, a megye környezetvédelmi szennyezödései-
nek összefogásával, szeretnénk olyan hatékony tevékenységet prodttkálfli, ami
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valöban a már többször emlitett unekálnktöl megkapett világet biiszkén adhassuk
vissza nekik. Ezért is figyelemmel leszünk munkatársaink tudati fejlödésére is:
megvalösul a gyöngyösi Kárely Röbert Föiskelával szeptemberben egy felsöekta-
tási tagezat, és a pregramunkban szerepel a felnöttképzés, tevábbképzés, átkép-
zés terve is.

- Kiurlc, mit kellene teiiiii a lförityezettiridelriii lialékeiryságáiielr növelése iñrdekélirrii?
Lfiisz es.-:ilyt az eialırrrlc atriıtelilrisriimlr megaálieztrıtrisrira?

- Én alapvetöen eptimista embernek tartem magam. Hiszek abban, hegy az
emberek gendelkedása - és a környezetvédelem jelentös mértékben mentalitás,
tudati átlapet is - je irányba válteztathatö. Ehhez mindenkinek hezzá kell tennie a
magáét, minden szervezetnek és mindenkinek a maga helyén a saját feladatát kell
maradéktalanul ellátnia. Az államnak, az önkermányzatnak, a szakmának, a eivil
szervezeteknek. És be kell tartani és tartatni a környezettel és annak védelmével
kap-eselates törvényeket, jegszabályekat, írett és iratlan nermákat. Sajnes nem ke-
rülnek végrehajtásra még a törvények sem.

Ennek egyik eka, hegy a gazdasági érdek és a möködö töke hatalma rátelepe-
dett a társaclalemra, az emberre. Ez esetenként azzal a következménnyel jár, hegy
erdöket vágnak ki, mert szükség van a fára, zöldteriileteket vennak el a természet-
töl, parkekat, spertpályákat szılintetnek meg. Csak a rendszerváltás eta az erszág-
ban mintegy 300 futballpályát számeltak lel, ezek helyén nem ligetek, játszöterek
létesiiltek, hanem lakriparkek, kereskedelmi közpentek, plázák. Salgötarján az
atlétika egyik vidéki fellegvára velt, ma nines atlétikai pályánk. Felszámelták a
sikiiveggyár futball pályáját, használhatatlan az erszág egyik legszebb környezeté-
ben fekvö Kehász-stadien. Ezek visszaferdithatatlan felyamatek, valahel ezt szá-
men is kellene kérni...

A jegszabályek semmibevétele is napi gyakerlattá vált. Például léteznek a hı.ıl-
ladékgazdálkedással kapeselates törvények, jegszabályek. Hegy milyen lerakökat
kell építeni, hegy a hulladékel: csak lerakön lehet elhelyezni, hegy a hulladéket
nem az uteára kell kirakni, hegy a szennyvizet nem a termöterületre kell kiönteni,
hegy a levegöszennyezés büntetendö és így tevább. És mi történik? Tessék csak
végig gendelni, minden tavasszal a kertes házaknál tömegesen égetik a nyesedéke-
ket, a faleveleket, a hulladékekat. Ez egy bevett szekás, ressz beidegzödés, pedig,
ugye senkinek nem kell magyarázni, mit jelent ez. És még azek is esinálják, akik
egyébként hanges szöval pretestálnak, a glebális felmelegedés ellen, az egészség-
telen környezet ellen. Ez is egy magatartás.

A közterület fenntartás egyik fö feladata a parkelö autök megfelelö parkelási helyre
valö terelése. Ez rendben is van. Ne, de ugyanezen az emberek miért nem veszik észre
és miért nem teszik szövá, hegy a parkelöba beállö autös ne söpöıje ki a szemetet az
autöböl? Miért nem figyelmezteti a szemetelöket? Azért, mert van egy elyan felfegás,
hegy az nem az én feladatem. Az uteánkban lehetöség van kiskertek létesitésére, nem
közvetlenül a ház elött, hanem a ház és a közút között Hallettam a meegyzést miért
feglalkezzunk mi ezzel, ez közterület, ez a váres feladata. Ez is magatartás, ez is egy
szemlélet. Tevább megyek: még nem hallettam arröl, hegy rendőr megbüntetett velna
még valakit azért, mert piszkes velt a keesija, belülröl. Vagy ha látta, hegy a palaeket, a
papírt, a esikket kidebált az ablaken. Pedig, ügy érzem, hegy mindenkinek a maga
területe mellett ez is ,,beleférne". A jöérzés ezt diktálnám. Ha csak ezt esinálnánk, nem
kellene ,,szemeteskemmandet” Iétrehezni. Hel vannak a közterület-felügyelök, het
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vannak az erdészek, hel vannak a vadászek, het vannak a közrend-biztenságiak? lis
hcıl van az emberek jö ízlése? Ha ebben nem történik váltezás, akker bizeny a büdzsé
az mindig üres lesz, nem lesz annyi pénz, hegy a magatartásböl eredö preblémákat
megeldhassuk.

- ryleırlijıik a l<öru_ıfezrltiiilfiflltrii ri _f(;rizdng erszrigelf és railarrrlr plissziéjit. 'iii pvrlig arra
iıjiellıilsz - im jöl nrszem ki e szetlriirfliál -, lregt; ez nem csak pénz lrérdésr.

- I`*entesan. Lépten-nyemen hallhatö, hegy nincs pénz rá, kevés a pénz. Számítá-
saim szerint a környezeti preblémák öt] iii-a tudati, magatartásbeli ekekra vezethetö
vissza. Hegyan lehet ezen válteztatni? hleveléssel, a tudat fermálásával. Amit már
kerán el kell kezdeni. Óvedákbarı, iskelákban, munkahelyeken, és etthen a sztilöi
házban, a családban. Hiába tanulja a gyerek, hegy ne szemetelj, ha etthen egészen
mást lát. Vagyis magyarra ferditva az egészet: ha nem történik meg egy tudati
összetartás, egy szemléletváltás, akker a technika rehames terjedésével, ami nem is
környezetbarát igazáböl, a remlás megállithatatlan, visszaferdithatatlan lesz.
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