
Mezőhegyes a vihar után

Hírek 

A természet-társadalom és a tudományok világából

Kivonatok, ismertetések, értelmezés

Passzívan sodródunk

folyamatos meteorológiai károk 

Egy aktuális hír: „Négyszáz ingatlant rongált meg Mezőhegyesen a pénteki (2010-06-18)  
jégesőben. A város környékén, a mezőgazdasági területeken minden vetemény elpusztult, a  
kár milliárdos. Vészhelyzetet nem hirdetnek, de a vis major igényt benyújtja a város, mert  
önerejükből nem tudják helyreállítani a károkat.”

A folyamatosan érkező természeti katasztrófákról szóló híreket lassan, érdektelenül 
kezdik szemlélni azok az emberek, akiket közvetlenül nem érintenek az események. 
A kárt  szenvedettek  kétségbeesetten  keresik  a  kiutat,  a  jó  szándékú emberek  hol 
közvetlenül  segítenek,  hol  adakoznak.  A  tűzoltók  és  a  katasztrófaelhárítók 
emberfeletti  munkával  próbálnak  szembeszállni  a  természet  erejével.  Az 
országirányítók,  úgy tűnik, hogy aggodalommal figyelik az eseményeket.  Minden 
esetben azt halljuk, hogy a biztosítók mikor és hogyan fizetnek, a károkat ki fogja 
megfizetni, és természetesen sok-sok ígéret hangzik el (a múltbeli ígéretekből nagyon 
kevés  valósult  meg).  Egyetlen  esetben  hangzott  el  a  környezetvédelmi 
szakállamtitkártól az a kijelentés, hogy felül kell vizsgálni a veszélyzónákba telepített 
épületek engedélyeinek kiadását.

Mi történik körülöttünk? A WAHAVA munkacsoport bölcs megállapítása, miszerint „nem 
zárható  ki  a  jövőben  a  klímaváltozás”  mégis  bekövetkezett?  A  2010.  évben  szinte 
folyamatosan követték egymást a szélsőséges időjárási helyzetek. Május hónaptól a károk 



növekedése folyamatos.  A mezőgazdaság és állattenyésztés helyzete katasztrofális.  Ennek 
ellenére Passzívan sodródunk.

„Még  a  környék  legöregebbjei  sem  emlékeznek  arra,  hogy  ilyen  jégeső  lett  volna.  A 
mezőgazdaságot  "száz  százalékos  kár"  érte  a  polgármester  szerint,  megsemmisültek  a  
gabonatáblák,  nem  maradt  mit  learatni.  A  lakosságot  az  első  becslések  szerint  mintegy 
százmilliós, az agráriumot milliárdos kár érte”

Ne feledjük továbbá az árvizeket,  belvizeket,  az erdőpusztulásokat.  Úgy tűnik, az 
ország vezetése még nem dolgozott ki egy olyan cselekvési tervet, mely nem csak a 
károk pénzbeli enyhítésére koncentrálódna, hanem a károk felszámolására irányulna. 
Az általános hírekben a politikusok viselt dolgairól hallhatunk, lesz elszámoltatás, 
felelősségre  vonás.  Fontos,  hogy  a  társadalom  vezetői  tisztakezű,  feddhetetlen 
államférfiak (bocsánat hölgyek) legyenek. De van egy, az alap feladatukon túlmutató 
felelősségük is. A politikai és társadalmi feddhetetlenségen túl intézkedéseket kell 
kidolgozniuk  arra,  hogy  az  ország  népessége  ne  csak  kárenyhítésekből  éljen.  A 
mezőgazdasági  területek  művelhetőek  legyenek,  az  állattenyésztés  ismét  a  régi 
színvonalán álljon, a gyümölcs- és zöldségtermesztésről nem is beszélve.

Az  agrárágazat  folyamatos  beszűkülése  esetében  hiába  álmodik  bárki  ideális 
foglakoztatásról, a munkanélküliség nem fog csökkenni. Egyes híresztelések szerint 
az állami erdőterületek a bankszektorhoz csatolják. Érdeklődéssel fogom figyelni a 
brókerek tevékenységét a csemetekertekben. Szakértői programokkal kell biztosítani 
azt,  hogy  hogyan  tartsák  fenn  a  hazai  mezőgazdaságot,  az  alapvető 
élelmiszertermelést,  nem  kifelejtve  környezetünket  és  a  bioszféránkat.  Néhány 
zavarosban halászó pénzember örülhet csak annak, ha az élelmiszerünket importból 
szerezzük be,  a  földterületek  elértéktelenednek,  és  jó  haszonnal  ipari  parkokat és 
lakóparkokat lehet rajtuk építeni. Józan, felelős gondolkodásra kellene átállni, és a 
passzív sodródás helyett előrelátóan kellene cselekedni.
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