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Bevezetés 

 

Ön tudta, hogy Amerikában átlagosan minden 3. bevásárlózacskónyi étel a kukában végzi? 

Es, hogy ezzel a mennyiséggel a világon az éhezőket több, mint kétszer jól lehetne lakatni? 

Pedig ez a szomorú valóság, amiből egyre több embernek van elege manapság. Egyre 

többen emelik fel a hangjukat az ilyen mértékű pazarlás és igazságtalanság ellen. Ezzel a 

fellépéssel jelentős eredményeket lehet elérni.  

De első lépésként, mindenkinek magában tisztáznia kell, hogy miért akar bármit is tenni? 

Erre rengeteg indokot lehet találni, de a legmeggyőzőbb talán az, hogy magunk miatt. Azért 

érdemes tenni a környezetünkért, mert ha mi nem cselekszünk, más sem fog helyettünk. És 

ki tudja, hogy annak milyen következményei lennének. 

 

Ezután el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne a leghatékonyabban fellépni a 

gondok ellen? Személyes véleményem szerint elsősorban közösen, úgy, hogy mindenki 

megteszi a maga részét. Ebbe beleértem a kormányt, ami törvényekkel tenné a pozitív 

változást lehetővé. És nem feltétlenül a büntetésekre, hanem inkább az ösztönzésre kéne 

a hangsúlyt fektetni; a “helyesen cselekvők” támogatásával. Az üzleti életnek és 

magánszektornak is nagyobb szerepet kellene adni ezen a téren, de inkább cégen belülről 

kellene induljon a környezettudatosság mellé állás. A kevésbé pazarló, hatékonyabb 

termelésre való átállásnak gazdasági szempontból is van értelme, így ez még nyereséges 

is lenne. A különböző környezetvédelmi és egyéb szervezetek (Greenpeace, WWF, Fair 

Trade, Rainforest Alliance,…) sokat tehetnek azért, hogy a lakosság tájékozottabb legyen 

és lehetővé teszik azt, hogy egy bizonyos ügyet adománnyal vagy egy termék 

megvásárlásával támogasson a fogyasztó. És végül, de nem utolsó sorban az egyén 

szerepe sem elhanyagolható, ezért fontos, hogy minél több ember értesüljön a problémákról 

és megoldási formákról. Végső soron a hétköznapi emberek azok, akik a kevesebb és 

megfontoltabb fogyasztással, kevesebb hulladék termelésével, gyaloglás vagy 

tömegközlekedés választásával és még megannyi mindennapi döntéssel pozitív hatással 

lehetnek a környezetre. 

 

Rengeteg megoldatlan és ember által generált környezeti problémával szembesülünk 

manapság, ami korábban soha nem merült fel. Ez talán valamennyire izgalmassá teszi a 

megoldás megtalálásának folyamatát, de nagy felelősséget is ró az emberiségre. Ezek 

közül a felmerülő gondok közül néhányról lesz szó a következőkben. 
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Klímaváltozás, Globális felmelegedés 

 

A globális felmelegedés és a klímaváltozás két olyan téma, ami gyakran felmerül a 

környezetvédelem kapcsán. De miről is van itt pontosan szó? 

 

A klíma általában egy bizonyos hely, régió átlagos időjárása egy hosszabb perióduson 

keresztül, ami a világ különböző részein nagyon eltérő lehet és évszakonként is változhat. 

A legszembetűnőbb példája ennek az egyenlítőtől délre elhelyezkedő Ausztrália, ahol az 

évszakok ‘fordítottan’ vannak a mi szemszögünkből nézve.  

A éghajlatváltozás a klíma szignifikáns és tartós megváltozását jelenti egy bizonyos helyen, 

de globális szinten is. Ez jelentheti többek között a csapadék mennyiségének és 

gyakoriságának, a széljárásnak, a hőmérsékletnek a maradandó változását. 

Az időjárás gyorsan, órák vagy akár percek alatt is megváltozhat, de a Föld klímájának 

megváltozásához minimum többszáz évre van – legalábbis eddig ennyire volt – szüksége. 
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Bolyónk hőmérséklete állandóan változott a különböző földtörténeti időszakokon keresztül, 

volt a mainál sokkal hidegebb és sokkal melegebb is az évezredek során. Ez felveti a 

kérdést, hogy miért más a mostani változás és miért jelent problémát? 

 

Először is, mint már fentebb utaltam rá, a felmelegedés a jelenlegi periódusban sokkal 

gyorsabban megy végbe, mint eddig bármikor. Másodszor pedig nagy különbség, hogy ma 

a klíma természetes változékonyságát és hullámzását nagy mértékben felgyorsította, szinte 

teljesen felváltotta az ember által előidézett felmelegedés. Ennek bizonyítéka a globális  

hőmérséklet nagymértékű megváltozása az ipari forradalom óta eltelt évtizedekben. 

keresztül, volt a mainál sokkal hidegebb és sokkal melegebb is az évezredek során. Ez 

felveti a kérdést, hogy miért más a mostani változás és miért jelent problémát? 

 

Ezekből az adatokból is nyilvánvalóan látszik a hőmérséklet folyamatos emelkedése a 

közelmúlt folyamán. Összességében 0.8 °C körüli melegedésről van szó, ami nem is tűnik 

olyan nagy változásnak, de már most meglátszanak a tendenciának a káros 

következményei, példának okáért az egyre gyakoribb természeti csapások. Több tudós 

egybehangzó véleménye alapján katasztrofális következményei lehetnek a hőmérséklet 

1,5°C-os emelkedésének. 

 

A jelenség sok politikai vita témájául szolgált, de a már a legtöbb országban az egyre 

gyarapodó tudományos bizonyítéknak és a személyes tapasztalatoknak köszönhetően 

általánosan elfogadott nézetté vált, hogy a globális felmelegedés valós probléma.  

 

Okai 
  

Mivel a klímaváltozás az idők során természetesen végbemenő 

folyamat volt, ezért az emberi tevékenységtől független okai is 

vannak. Ilyen lehet a bolygók mozgása, vulkánkitörések során a 

levegőbe került gázok vagy a nap. Utóbbiról kiderült, hogy habár 

évezredek alatt jelentősen befolyásolja a klímát, a jelenlegi 

változásoknak nem ez az oka. 

 

Üvegháhatás 

 

A legtöbb tudós egyetért abban, hogy a jelenlegi globális felmelegedés oka az 

üvegházhatású gázok mennyiségének megnövekedett mértéke az atmoszférában.  
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A napsugárzás a Földre jut, ahol felszívódik, majd hő 

formájában az atmoszférába jut. Itt az üvegházhatású 

gázok ennek a hőnek egy részét ‘lekötik’, majd a maradék 

az űrbe távozik. Mint az üvegház falai. Minél több ilyen 

gáz van a levegőben, annál több hő marad a Föld 

légkörében. Lényegében ez az a folyamat, ami a bolygót 

élhetővé teszi számunkra, de egy bizonyos szint fölött 

inkább káros, mint jó. Ezeknek a gázoknak a szintje változott a történelmen keresztül, így a 

hőmérséklet is, de nagyjából állandó maradt – mostanáig. Az Éghajlat-változási 

Kormányközi Testület (IPCC) szerint 95 % a valószínűsége annak, hogy az elmúlt 50 év 

felmelegedéséért a különböző emberi tevékenységek e felelősek. 

 

A legfontosabb üvegházhatású gázok: 

 

Vízgőz (H2O). Talán elsőre meglepőnek és hihetetlennek hangzik, de ez a legnagyobb 

mennyiségben jelen lévő üvegházhatású gáz (GHG) a légkörben. Egyrészről egy 

visszacsatolási mechanizmust képez, mivel minél több pára és csapadák van a levegőben, 

annál nagyobb a felmelegedés foka. Másrészről pedig egy pozitív visszacsatolást képez, 

tehát felgyorsítja a felmelegedési folyamatokat, például körülbelül kétszeresére növeli a 

szén-dioxid hatását.  

 

Szén-dioxid (CO2). A levegő egyik kis százalékban előforduló, de fontos alkotóeleme. 

Természetes folyamatokon keresztül, mint a kilégzés, vulkánkitörések, kerülhet a levegőbe, 

de a jellemzőbben és nagyobb mértékben az emberi tevékenység által jut ide. Ilyen a 

fakiirtás (ami egyéb módokon is káros, de erről később esik szó), közlekedés és fosszilis 

tüzelőanyagok égetése. Az emberiség több, mint egy harmadával növelte meg ennek a 

gáznak a jelenlétét a legkörben az ipari forradalom óta. 

 

Metán (CH4).  A CO2 -nél sokkal aktívabb, de közel sem olyan 

bőségesen előforduló gáz a szeméttelepeken a hulladák 

lebomlása közben, agrikultúra folyamán keletkezik, elsősorban a 

rizstermesztés és az állattenyésztés (a kérődző állatok 

emésztése) ilyen terület. 
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Dinitrogén-oxid (N2O). Földművelés, főként trágyák használata, fosszilis tüzelőanyagok 

égetése, salétromsav gyártása és biomassza égetése során keletkezik. 

 

A bizonyítékok alapján kijelenthető, hogy az üvegházhatás leginkább az olyan emberi 

tevékenységeknek köszönhető, mint a nem megújuló energiaforrások használata és 

égetése áram generálása, fűtés biztosítása céljából. És habár az elmúlt századok során sok 

új találmány és eszköz született, ami megkönnyíti a mindennapi életet, ez egyben azt is 

jelenti, hogy megnőtt az igény bizonyos források (például az elektromosság) iránt. Ezt a 

hatást csak növeli a nagyfokú erdőirtás, ami azért káros, mivel a növények az általunk 

kibocsátott szén-dioxid nagy részét elnyelik és oxigént biztosítanak, így valamennyire 

mérsékelik a globális felmelegedést. 

 

Hatásai 

 

Mivel az éghajlatváltozás Földünk minden pontjára kihat, ezért szinte mindenhol megjelent 

már a felmelegedésnek valamilyen – általában ártalmas – következménye. Ha a klíma 

gyorsabban változik, mint ahogy az élőlények alkalmazkodni tudnának hozzá, az 

egzisztenciális problémát jelenthet. Sajnos ezeknek a folyamatoknak rengeteg vesztese 

van, beleértve az emberi társadalmat is. De milyen területeken figyelhető meg ez a hatás 

már ma is? 
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Óceánok, tengerek 

Az óceánok szabályozzák a Föld hőmérsékletét és fontos oxigénforrást biztosítanak. 

Ezentúl rengeteg embernek a megélhetését, táplálékát biztosítják. A legutóbbi 50 év sorén 

a víz hőmérséklete megemelkedett, aminek pusztító következményei lehetnek a víz alatti 

életre nézve. Az egyik ilyen az óceánok elsavasodása. Az általunk kibocsátott szén-

dioxidnak a 25%-át az óceánok nyelik el, és az óceánokban lévő CO2 mennyiség egyenesen 

arányosan nő a levegőbe juttatott szinttel. Ez megváltoztatja a víz kémiai tulajdonságait, így 

sok élőlény elvesztheti az élőhelyét, a koralloktól kezdve a rákokig. És ha ezek az élőlények 

kipusztulnak, a nekünk táplálékul szolgáló halak sem lesznek képesek sokkal tovább 

fennmaradni. A folyamat megállításának egyetlen módja a szén-dioxid kibocsátás 

csökkentése. 

 

Ennél sokkal látványosabb, hogy a felmelegedés hatására a jégtáblák, gleccserek, 

Antarktisz és Grönland jégtakarója olvadni kezdenek és a víz, amit eddig tároltak a 

tengerekbe, óceánokba jut. Ezzel megemelkedik a vízszint, ami a parti régiók és a 

tengerszinthez képest alacsonyan fekvő területek elárasztásához vezethet. 2018-ban is 

számos ilyen eset történt, mind Európában és Európán kívül is, nem egyszer halálos 

áldozatokkal. Ez figyelmeztető jelzés kellene legyen arra nézve, hogy ha a hőmérséklet 

növekedése a jelenlegi ütemben folytatódik, ezek az áradások és vonzataik, mint a 

járványok és hajléktalanság állandó veszélyforrássá válhatnak minden ország számára. 

A sarki jég olvadásának másik következménye a biodiverzitás csökkenése, mivel újabb 

állatfajok veszíthetik el élőhelyeiket, mint például jegesmedvék, fókák, rozmárok, pingvinek 

és különböző madárfajok. Híressé vált egy olyan videó az Interneten a National Geographic 
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oldalán, amiben egy éhező, magát vonszolni alig bíró és szinte biztosan haldokló 

jegesmedvét követnek kamerával. A legelszomorítóbb ebben az, hogy ma ez és, ha nem 

változtatunk, a jövőben egyre biztosabban ez lesz a valóság. (Mi tehetünk róla, de mi is 

vagyunk azok, akik jóvá tehetjük. ) 

 

 
 

 
 

Időjárás 

 

A melegebb hőmérséklet extrémebb időjárást jelent. A csapadék mennyisége 

megsokszorozódik, viszont egyes régiókban ez változó mértékben fog megjelenni; valahol 

csapadékosabb, máshol szárazabb lesz az éghajlat. Természeti katasztrófák, mint 

áradások, tornádók, intenzív viharok, erős havazások és hosszabb, gyakoribb szárazságok 

lesznek a jellemzőek. Ezek a változások az időjárásban már ma kihívást jelentenek, 

példának okáért a kaliforniai pusztító tűzvészeknek a szárazság a legvalószínűbb okozója.  

Ez egyben annak is a bizonyítéka, hogy még a legfejlettebb országok sem kerülhetik el a 

globális felmelegedés következményeit. Ezek az időjárási jelenségek az egyik 

legszembetűnőbb bizonyítékai a klímaváltozásnak a társadalom számára az azonnali 

hatásuk és a médiában való megosztásuk okán. 
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Élelmiszer és víz 

 

A növények termesztése nehezebbé válhat, ami mezőgazdasági kihívások elé állíthatja az 

emberiséget. Sokan a génmódosításban látják a megoldás, de a módszer viszonylagos 

újszerűsége miatt a génkészlet megváltoztatásának és a monokultúrák bevezetésének 

hosszú távú következményeiről nincsenek adataink.  Továbbá az ivóvíz hiánya már ma is 

egyre nagyobb gondot okoz szerte a világban és a jövőben további nehézségekre lehet 

számítani ezen a téren. 

Ezentúl a növények és állatok élőhelye eltolódik, leginkább északra, ahol hidegebb van. 

Ennek hatására sok élőlény kipusztulhat, mivel nem lesznek képesek alkalmazkodni az új 

környezethez, éghajlathoz. Egy időben megnőhet a kártevők száma, olyan állatok és 

növények szaporodhatnak el, amiknek ez a klíma megfelelőbb, mint például a betegséget 

terjesztő moszkítók. 

 

Egészség 

 

Végül, de nem utolsó sorban a 

klímaváltozás direkt módon is 

befolyásolhatja a népesség egészségét. 

Nagyvárosokban a melegebb hőmérséklet 
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kedvez a szmog kialakulásának és terjedésének. A szmognak való kitettség légzési 

problémákat okozhat, asztmát, tüdőrákot és szívbetegséget. Leginkább ázsiai 

nagyvárosokban bevett szokás az arcmaszk viselése az utcákon, mert vannak helyek, ahol 

enélkül szinte lehetetlen lélegezni. 

 

Mit tehetünk? 

 

Mivel a klímaváltozást elsősorban az üvegházhatású gázok okozzák, ezért fontos lenne 

ezek ellen fellépni.  

 

A világ nagy részében a mai napig a nem megújuló üzemanyagokat, tehát kőolajat, földgázt 

vagy szenet használnak túlnyomó részben. Belőlük nyernek elektromosságot, fűtésre és 

közlekedésre, üzemanyagként használják őket. Viszont a használatukkal kapcsolatos 

problémák már az 1973-as olajválság idején felmerültek; nevezetesen az, hogy kevés van 

belőlük és mivel évezredek során keletkeztek állati, növényi maradványokból, ezért nem 

tudjuk gyorsan előállítani őket. Mivel a kőolaj ára drasztikusan megemelkedett, sok 

fejlettebb ország áttért az energiatakarékos autók, háztartási gépek gyártására és 

használatára. Az egyik leggyorsabban alkalmazkodó ország Németország volt, ahol ma az 

összes energia 40%-át megújuló forrásokból nyerik. Ebből látszik, hogy ezeknek az új 

módszereknek a használata egy működőképes alternatíva lehet az energiatermelésre. 

 

Alternatív energiaforrások használata 

 

Alternatív vagy megújuló energiaforrások azok, amelyek természetes módon 

regenerálódnak és nem fogynak el. Leggyakoribb ezek közül a biomassza, nap-, szél-, víz- 

és geotermikus energia. 

 

Előnyök: 

- hatékonyan veszi fel a küzdelmet a klímaváltozás ellen, mert direkt módon nem bocsájt 

ki CO2-t   

- (csak indirekt módon, ami a gyártásból, felszerelésből, üzemeltetésből és karbantartásból 

keletkezik) 

- csökkentik a szennyezést, így az egészségügyi fenyegetést is 

- hosszútávon megbízhatóak, mert soha nem fogynak el 

a beüzemelést követően pedig olcsóbbak, az energia árfolyama nagyjából állandó 
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Hátrányok 

- nem tudnak olyan nagy mennyiségben energiát termelni, minta a hagyományos források 

- a napelemek, vízierőművek és szélerőműparkok megzavarhatják a természetet, ökológiai 

pusztulást okozhatnak 

- a nap- és szélenergia időszakos, hiszen csak addig üzemelnek, amíg a nap süt és a szél 

fúj. Ebből kiindulva alaposan meg kell fontolni, hogy milyen földrajzi és éghajlati fekvésre 

érdemes panelleket és szélturbinákat telepíteni. Egy fontos kihívás még az energia 

tárolása, ami jelen pillanatban még nem lehetséges nagy arányban. 

- drága az installáció 

 

Mindent összevetve, környezeti szempontból az alternatív energiaforrások alkalmazása 

sokkal kedvezőbb, mint a fosszilis tüzelőanyagok használata. De mivel az előbbiek 

fejlesztése jelenleg még gyerekcipőben jár és gazdasági problémákat vet fel, leginkább az 

egyének számára, nem sokan vállalkoznak a változásra személyes szinten. Emiatt fontos 

lenne, hogy az állam vagy éppen önkormányzat pénzügyi támogatásra adjon lehetőséget 

például a napelemek installációjához. Esetleges kedvezményekkel lehetne még az 

egyéneket és a gyárakat is arra buzdítani, hogy a jövő energiájába fektessenek be. A privát 

szektorban szerencsére egyre több helyen alkalmaznak elsősorban napelemeket, ami néhol 

csak kiegészítésképpen termel energiát a gyártáshoz – de már az is nagy előrelépés, ha a 

két energiaforrást kombinálva alkalmazzák. Ráadásul a környezetbarát image kialakulása 

egy cégről manapság egyre inkább vonzó a vásárlóközönség körében, akik még magasabb 

árat is hajlandóak fizetni az úgynevezett zöld termékekért. 

És ahogy a technika fejlődik, az alternatív energiaforrások egyre elérhetőbbé, 

megfizethetőbbé és hatékonyabbá válnak, ami a véleményem szerint annak az alapja, hogy 

az emberek nyitottabbá váljanak irántuk. 

 
 

Ebbe a témakörbe tartozik még az atomenergia megosztó kérdése. Az vitathatatlan, hogy 

egy atomerőmű kevesebb szennyezéssel generál áramot és a megújuló energiák sok 

előnyével nagy mértékű termelésre képes. Magyarország energiaszükségletének nagy 

részét a Paksi atomerőmű elégíti ki. Másfelől viszont a folyamat során radioaktív hulladák 
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keletkezik, amit nem lehet megsemmisíteni és 100%-os biztonsággal tárolni. A katasztrófa 

veszélye is mindig fennáll, ahogy ez csernobili és fukusimai atomerőmű-baleseteknél 

tapasztalható volt. És sajnos a következmények még évtizedek múltán is érzékelhetőek, 

emiatt sokan szkeptikusan állnak hozzá az atomenergiához. 

 
 

2. Táplálkozás, agrikultúra 

 

A mezőgazdaság egyrészt hozzájárul az éghajlatváltozáshoz, másrészt ez egy, a 

felmelegedés által nagyban érintett ágazat. 

Ételre mindenkinek szüksége van és ahogy a népesség növekszik, egyre többre lesz 

szükség. Az élelmiszer termelése, tárolása, feldolgozása, csomagolása és szállítása mind 

üvegházhatású gázok kibocsátásával jár. Különösen az állattenyésztésből, trágyázásból 

származik sok metán és dinitrogén-oxid. Az Európai Unióban sikerült csökkenteni a 

kibocsátást az állatállomány redukálásával, hatékonyabb műtrágya és 

vegyszerhasználattal. Sajnos a világ többi részben a folyamat pont ellentétes irányú, a 

fejlődő országokban például a megnövekedett jövedelemnek köszönhetően átalakult 

fogyasztói igények miatt. Ugyanabból a földből több terményt nyerni csak erősebb 

vegyszerekkel lehet, ami nitrogén oxidokkal járul hozzá a felmelegedéshez és az ivóvizeket 
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is nagyban szennyezi. A termékeny mezőgazdasági terület ritka kinccsé vált szerte a 

világban. Leginkább Európán kívül a nagyarányú erdőirtás oka a nagyobb termőterület 

nyerése, aminek a biodiverzitás elvesztése a következménye. Ez a procedúra nem csak a 

természet alkalmazkodási képességét befolyásolja (például a csapadék elnyerésének 

hiánya talajerózióhoz vezet), hanem a fák légtisztító, szén-dioxid elszívó erejétől is 

megszabadítja az emberiséget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ezek alapján látható, az étel 

kérdése egy nagyon is komplex 

probléma, ami egy következetes és egységes megoldást kíván. A klímaváltozással és a 

szűkös forrásokért való globális versennyel szembesülve a mezőgazdaságnak úgy kell 

átalakulnia, hogy a szűkös forrásait jobban kihasználva és környezetkímélőbb módon 

legyen képes ellátni a világ egyre növekvő lakosságát. 
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Ez a gyakorlatban többek között a legújabb technikáknak a termelésben való 

alkalmazásával, (ha szükséges,) hatékonyabb vegyszerhasználattal és az 

élelmiszerhulladék csökkentésével lehetne megoldani. Elszomorító, hogy az ételek egy 

harmada a szemétben végzi, míg a világon sokezren éheznek. Ezzel nem csak ételt, hanem 

vizet, üzemanyagot és a föld erőforrásait is pazaroljuk. A megoldás a megfontolt, tudatos 

vásárlás, a maradékok elfogyasztása és az esetlegesen ‘csúnya’ ételek felhasználása lehet.  

A maradékok lefagyasztása és az élelmiszer-hulladékok komposztálása is jó módszer. A 

vásárlási szokások kismértékű átalakításával azt is el lehet érni, hogy csak azt vegyük meg, 

amire ténylegesen szükségünk van és elfogyasztjuk. Ha előre megtervezzük a következő 

hétre az ételeket, bevásárló listákat használunk és nem dőlünk be mindenféle 

marketingfogásnak, akciónak, akkor megelőzhetjük az élelmiszerpazarlást. 

 

Egy másik, ebbe a témakörbe tartozó probléma a nagyfokú húsfogyasztás. Elsőre ez talán 

irrelevánsnak és nevetségesnek tűnhet, de az állattenyésztés és takarmánytermelés 

önmagában több millió tonna CO2-ot termel. A hús- és tejtermékek rendelkeznek a 

legnagyobb ökológiai lábnyommal, 

nyersanyag és vízszükséglettel az élelmiszerek közül. Ezért a kevésbé kibocsátás-intenzív 

ételek fogyasztásával személyes szinten jelentősen hozzá tudunk járulni a mezőgazdaság 

káros hatásának csökkentéséhez. Nyilván nem az a megoldás, hogy egyik napról a másikra 

vegánná váljon mindenki, de ha a népesség nagy része hetente csak pár alkalommal 

fogyasztana húst , nem mindennap, azzal nem csak a saját egészségüket, hanem a 

környezetet is védenék a emberek. 
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Utolsóként pedig a lokális termékek előnyben részesítését említenén meg, mert ehhez nem 

szükséges transzportálás, így fosszilis üzemanyagok égetése sem. Nyilvánvalóan vannak 

olyan árucikkek, amik csak importált formában szerezhetők be, de előnyösebb, ha 

nagyrészben helyi termelőktől vásárolunk. Piacokon, helyi zöldségesektől, vagy akár a 

szupermarketekben is, de magyar terméket. Szentgotthárdon szerencsére erre nyílik 

lehetőség, és sokan is élnek vele. De talán egy hetente egyszer tartott piaccal ezen még 

segíteni lehetne, ami más városokban, falvakban is sok ideje sikeres koncepció. 

 
 

Összefogás 

 

 Az összefogás és nemzetközi politikai egység fontos eleme a globális felmelegedés elleni 

fellépésnek. Ebben nagy szerepe van az üzleti életnek is, ami a világ egyik alakító eleme. 

Szerencsére gazdasági szempontból is sokkal jobban megéri a klímaváltozás 

megakadályozását támogatni, mert ha most nem teszünk semmit, az később sokkal többe 

fog kerülni. Most még megvan a lehetőség arra, hogy több munkát, nagyobb jólétet és jobb 

életkörülményeket teremtsünk miközben a környezetet is védjük.  

 

Nagyobb politikai akcióra 1992-ben került sor, amikor az ENSZ tagországai aláírták az 

Éghajlatváltozási Keretegyezményt, amiben elismerték az éghajlatváltozás negatív hatását. 

Majd 1997-ben az ezt kiegészítő Kiotó-protokollt, amiben az ENSZ országai, az Amerikai 

Egyesült Államok kivételével, vállalták a károsanyag kibocsátásuk csökkentését. 

 

Legutóbb pedig a 2015-ben kidolgozott párizsi egyezményt írta alá 184 ország, amiben cél 

az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérsékelése, a globális átlaghőmérséklet 

emelkedésének 2 °C alatt tartása az iparosodás előtti időkhöz képest. Ezentúl fontos még 

a felmelegedés negatív következményeihez való alkalmazkodást megsegítő intézkedések 

és beruházások felgyorsítása. Különlegessége, hogy minden ország maga választja meg a 

saját, de ambiciózus céljait és a fejlett országok segítik a fejlődőket a klímaváltozás elleni 

harcban. Az eltérő célértékek miatt több ország csatlakozhat, mivel nincs egy, sokak 

számára elérhetetlen általános mérce, ami egyeseket kizárna az egyezményből. Az 

önkéntesség ellenére a rengeteg ország részvétele mutatja, hogy egyre többen ismerik fel 

a cselekvés fontosságát és hajlandóak változtatni a jobb jövő érdekében. 
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Közlekedés 

 

A közlekedés fontossága tagadhatatlan, különösen a globalizáció korában, ahol a 

földrészek közötti utazás is egyszerűen elérhető. Azt is fontos megemlíteni, hogy a mai 

közlekedés nagyban a fosszilis tüzelőanyagokon alapszik, ami hosszútávon 

fenntarthatatlan. Szerencsére manapság egyre több alternatíva érhető el a technikai 

innovációknak köszönhetően. Például az elektromos vagy hibrid autók használata 

jelentősen csökkentheti a nem megújuló energiáktól való függőséget és a légszennyezést. 

Ezen kívül egyre nagyobb teret hódít szerte a világon a közösségi közlekedés a saját autó 

használata helyett, sokan akkor sem vesznek autót, ha megengedhetnék maguknak. És 

nem csak a busz, villamos vagy metró használatát kell ezen érteni, hanem az úgynevezett 

telekocsi mozgalmat. Egyre több gyalogoszóna és bicikliút kerül kialakításra, ami ugyancsak 

arra ösztönzi az embereket, hogy ne autóval közlekedjenek. 

 

Szentgotthárd egy kisváros, ezért nyilván nem reális elképzelés ide villamost vagy metrót 

építeni, de a buszszolgáltatásokat véleményem szerint lehetne javítani. Például új, 

elektromos vagy szimplán kevesebbet fogyasztó buszok vásárlása teljesen kivitelezhető 

lenne, ami az üzemanyagköltségeket is jelentősen csökkentené. Emellett, a lakosság 

igénye szerint többször is járhatnának buszok a környező falvakba.  

Tudomásom szerint az önkormányzat 2019 során bicikliutakat tervez építtetni a városban, 

amit nagyon jó kezdeményezésnek tartok, legfőképpen a biciklisek biztonsága miatt. 

 
 

Oktatás 

 

Elsőre ez a téma nem tűnik olyannak, aminek sok köze lehet a környezetvédelemhez, de 

szerintem nagyobb szerepe van és kellene, hogy legyen, mint sokan gondolnák. Nem 

véletlenül került be az oktatatás az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak a listájába, ahol 

az elsődleges cél az inklúzív és minőségi edukáció biztosítása mindeniki számára. Ez 

leginkább afrikai és ázsiai országokban okoz gondot, ezért feltehetnénk a kérdést, hogy ez 

miért érint minket Európában? Elsősorban azért, mert a képzetlen emberek nem kapnak 

munkát, szegénységben élnek, amiből természetesen menekülni akarnak. Így a 

legkézenfekvőbb módon Európába jönnek a jobb élet reményében és nem csupán azért, 

hogy a háborús állapotoktól megszabaduljanak. A menekültek ellátása rengeteg pénzbe 

kerül az egyes országoknak, így máris megvan az érdekeltségünk abban, hogy miért kéne 

segíteni a fejlődő országokat a jobb oktatás biztosításában.  
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Ezenfelül még számos előnye van annak, ha 

a népesség nagyobb hányada ér el 

magasabb képzettségi szintet. 

 Az oktatás hozzásegíti az embereket ahhoz, 

hogy kiemelkedjenek a szegénységből, a 

tanultak jobb fizetést kapnak általában. Így a 

képzett szülők gyerekei is jobb háttérrel 

indulhatnak az életben, nem kell éhezniük és betegeskedniük. Ezzel ki lehet építeni egy 

olyan kultúrát, ami értékeli a tudást, fejlesztést és innovációt. Csökkenti a nemek közti 

egyenlőtlenségeket és hozzájárul az egyenlő esélyek kialakításához. A tanult emberek 

nagyobb eséllyel támogatnak kreatív, újszerű megoldásokat, amivel a fenntartható 

városokhoz, közlekedéshez és fejlődéshez járulhatnak hozzá. Ha a lakosság tájékozott, 

hajlandóbbak hatékonyabban használni a vizet, áramot és takarékosabban, tudatosabban 

bánni az erőforrásokkal. Csak miután megértik, tudnak 

az egyének több törődéssel fordulni környezeti és 

társadalmi problémák iránt. 

 

Városunk kiváló oktatással rendelkezik, viszont nem 

vagyok benne biztos, hogy a lakosság nagy része 

egyáltalán tudatában van-e olyan világméretű 

nehézségeknek, amelyek őket is befolyásolják vagy befolyásolhatják a jövőben. Az 

iskolában sok mindenről tanulunk, de a világban jelenleg zajló folyamatokról nem, ami 

tájékozatlan és tanácstalan polgárokat eredményez. Nem a matematika vagy 

irodalomoktatással van gondom, hanem azzal, hogy a magyar tanulók nem sokat 

találkoznak a valósággal az iskolán belül. Lehetnének olyan órák, ahol a diákok mostani 

kérdésekkel foglalkoznának, mint például a szegénység, nemi és társadalmi 

egyenlőtlenségek, tudományos újdonságok, környezetvédelem, politika és így tovább. Én 

hiszem, hogy ezek olyan témák, amikkel fontos lenne foglalkozni iskolai kereteken belül, 

mert – akár tetszik, akár nem – a mai gyerekek közül kerülnek ki a jövő vezetői, választói és 

mindenkinek az az érdeke, hogy ők ezekben a témákban járatosak legyenek. 

Persze ezt különböző csoportfeladatokkal, előadásokkal és projektekkel is el lehet érni, de 

mindenképpen fontos lenne ezt az irányt valamilyen módon az oktatásba beleépíteni. 
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Fogyasztás 

 

Ma vitathatatlanul egy fogyasztó társadalomban élünk, ahol egyfolytában arra vagyunk 

ösztönözve, hogy fogyasszunk, vásároljunk egyre többet és többet. A mindenhol feltűnő 

reklámok, online kedvezmények, közösségi médiás hirdetések mind erre sarkallják az 

embereket, akik gyakran nem tudnak ellenállni a kísértésnek. Minden felgyorsult, egyre csak 

jönnek az újabb és újabb trendek, amikkel szinte lehetetlenség lépést tartani. Ezt a 

folyamatot nagyban meggyorsította az online vásárlás lehetősége és a black friday, cyber 

monday akciók megjelenése, ami az évek alatt leginkább a szükségtelen költekezés 

ünnepévé vált. 

 

A divatban megjelent a ‘fast fashion’ fogalma és az úgynevezett ‘high street’ üzletek nagyon 

alacsony áron kínálják a szinte hetente megújuló kollekcióik nem mindig magas minőségű 

termékeit. Ezt a tömegtermelést legtöbbször etikátlanul, a dolgozók és a környezet 

kizsákmányolásával tudják fenntartani a nagy áruházláncok. Rengeteg ruhát kidobunk, ami 

szeméttelepeken, szemétégetőkben végzi és a szintetikus anyagokból készült darabok 

lebomlani sem tudnak. A divatipar ezenkívül a második legnagyobb vízfogyasztó és az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának nem jelentéktelen részéért is felelős. Ez globálisan 

rengeteg pénzbe kerül minden évben. 

 

A változásban a divatipar miden résztvevőjének szerepet kell vállalnia, a nagy márkáktól 

kezdve a vásárlókig. A márkáknak felelősséget kell vállalniuk az általuk létrehozott 

hulladékért, kezdenie kell valamit a mérgező vegyszerek problémájával, a nem lebomló 

szintetikus anyagokkal és a méltánytalan munkakörülményekkel. Az ellátási lánc minden 

szintjén cselekedni kell, a tervezéstől kezdve az alapanyagok fenntartható beszerzésén és   

a termékek elosztásán keresztül az újrahasznosításig. Nem lineárisan, hanem egy körben 

kell gondolkodni.  

Erre épül a Make Fashion Circular kezdeményezés, amihez olyan világmárkák csatlakoztak, 

mint H&M, Nike és Burberry. Az indítvány célja, hogy alkalmassá tegye az ipart a 21. 

századra. 

A vásárlók igényei és elvárásai változnak, és ezt kell tennie a divatiparnak is. Például a 

fogyasztói társadalomra mintegy válaszként létrejött minimalizmusnak is egyre több híve 

akad. De általánosságban elmondható, hogy az emberek növekvő hányada tudni akarja, 

hogy honnan jöttek a ruháik, milyen anyagból készültek, kik és milyen körülmények között 

készítették őket. A fentebb említett kezdeményezés szerint ahhoz, hogy a divat tovább 
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virágozhasson, 3 dologra van szükség. Elsőként olyan üzleti modellekre, amik a ruhákat 

tovább használatban tartják, mint a megosztás, elcserélés (ruhacserék szervezése, Smart 

Swap), bérlés (Rent the Runway nevű vállalat), megjavítás és újraeladás (népszerű 

újraeladói oldalak: Depop, Poshmark, eBay). Másodszor olyan anyagokra, amik 

biztonságosak és megújulóak, és amiknek a gyártása nem jár környezeti szennyezéssel, 

károkkal. Harmadszor pedig olyan megoldásokra, amikkel használt ruhákat újra lehet 

használni. Ez egy olyan divatiparra való törekvés, ahol a ruhák soha nem mennek kárba. 

Ez a törekvés csak minden résztvevő bevonásával valósulhat meg, tehát a gyártóknak új, 

jobb, kreatív megoldásokra kell törekedniük és a vásárlóknak pedig az etikus, 

környezetbarát márkákat kell támogatniuk a vásárlásaikkal. 

 
 

Újrahasznosítás, újrahasználás 

 

Az újrahasznosítás egyszerű és mindenki bekapcsolódhat a hulladék szelektált gyűjtésével. 

Nagy előnye, hogy ezzel a módszerrel kevesebb nyersanyagot kell felhasználni a gyártási 

folyamat során, amivel egyszerre védhetjük az élőhelyeket is. Jelentős energiákat lehet 

azzal spórolni, ha nem a teljesen elölről kell kezdeni mindent, hanem mondjuk meglévő 

alumínium dobozokat beolvasztani. Ezzel a lég- és vízszennyezést el lehet kerülni a 

károsanyag-kibocsátás mellet, ami (ugyancsak) a klímaváltozás megakadályozásában 

segít. Ha újrahasználunk valamit (pl. üvegeket), akkor kevesebb új dolog gyártására lesz 

szükség. 

 

Szentgotthárdon is van lehetőség a szemét szelektív gyűjtésére, ami lehetővé teszi annak 

az újra feldolgozását. Több helyen is vannak kihelyezve speciális szemétgyűjtő konténerek 

és az elemek külön gyűjtése is megoldható. A sárga zsák bevezetését is egy előremutató 

lépésnek tartom, mert ezen a módon a lakosság egyszerűen külön gyűjti a csomagolásokat 

és a szállításról sem kell gondoskodni. Szerintem manapság az is hasznos lehetne, ha az 

úgynevezett e-hulladék, vagyis elromlott elektromos készülékek tárolására és kezelésére is 

lenne lehetőség a városban. Ezt azért tartanám fontosnak, mert nyilván mindenki használ 

telefont, számítógépet, de amikor ezek elromlanak, nem nagyon tudunk velük semmit 

csinálni. És adott esetben egy szeméttelepere kerülve nem bomlanak le, hanem mérgező 

anyagokat – például higanyt – eresztenek ki magunkból, ami károsítja a talajt és egészségre 

veszélyes. 
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Ebben a témakörben még szeretném felhívni a figyelmet egy olyan vállalkozásra, amiről én 

is csak nemrég hallottam, de szerintem mindenképpen megéri figyelmet fordítani az általuk 

végzett munkára. A TerraCycle nevű cég nehezen újrahasznosítható dolgokat dolgoz fel, 

mint amilyen cigaretta csikk, hungarocell vagy kozmetikumokat tartalmazó dobozok. 

Többféle programot futtatnak, sokukban ingyen is részt lehet venni, nagyon egyszerűen. 

Különféle márkákkal működnek együtt, aminek során a lakosság nagyobb részét érik el és 

ez egy jó reklám az adott partnercégnek is. Jó lenne, ha Magyarországon is létre lehetne 

hozni valami hasonló szervezetet, ami segítené a civil lakosság és az üzleti szektor 

együttműködését egy zöldebb jövő felé. 

 

Művészet 

 

 A természet mindig is része volt a művészetnek, de a ’60-as években megjelent egy olyan 

elképzelés, miszerint a művészetet eszközként lehet használni a környezet érdekében. Sok 

alkotó a munkáival segíti a tömeget abban, hogy jobban megértsék a környezetüket és 

felhívja a figyelmet a különböző problémákra valamilyen formában. Ez lehet fotó, installáció, 

festmény, költemény, film vagy szinte bármi. Szentgotthárdon a fotókiállítások vagy akár a 

Tájidegen fesztivál ideális lehetőséget biztosítanak az ilyen témájú művek kiállítására. 
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Szentgotthárd 

 

A városunkat egy tiszta, rendezett és környezetbarát helynek tartom, ami a lakosságnak és 

az önkormányzatnak köszönhető. Több park, erdő is található a város területén, amik a 

Hársas-tóval együtt remek kikapcsolódási lehetőségeket kínálnak a polgároknak. 

Szerencsére ezeket a természetes területeket nem érte nagyobb kár és jó látni, hogy az 

emberek vigyáznak a környezetükre. Ez a belvárosban is megmutatkozik, amit virágok és 

fák díszítenek. 

 

Egy jelentős pont volt a város életében az is, amikor a helybéliek tüntetéssel 

megakadályozták, hogy a határ közelébe egy szemétégetőt telepítsen az osztrák hatóság.  

Itt a lakosság megmutatta, hogy melyik oldalon áll és azt is, hogy eredményekre képes egy 

elhatározás megvalósítása érdekében. 

 

A jelentős sikerek ellenére mindig van hova fejlődni é szerintem rengeteg elérhető dolog 

van, amit városi szinten a környezetért tehetünk. 

 

Az energiatakarékosság egy fontos szempont és ebből kifolyólag (talán kormányzati 

támogatással) meg lehetne valósítani a középületek megújuló energiával való ellátását. Itt 

elsősorban napelemekre gondolok, amiket nem kell direkt módon a történelmi épületekre 

helyezni. Ezeket a napelemeket az ipari park környékén is el lehetne helyezni, mint egy helyi 

napenergiaparkot. Nem kellene 100%-osan, de teszem azt 50%-ban erre hagyatkozni 

energiaforrásként. 

 

Egy másik javaslat a víztakarékos csapok installálása, ugyanígy, a középületekben. Ez a 

valóságban is működik, mivel a SZOI Arany János Általános Iskola épületében is ilyen 

csapok vannak használatban egy jó ideje. Ezzel a vízszámlát is jelentősen csökkenteni 

lehetne városi szinten. Ehhez kapcsolódik a mozgásérzékelős lámpák felszerelése, amivel 

meg lehet akadályozni az áram pazarlását egy véletlenül felkapcsolva hagyott villany miatt. 

Energiatakarékos lámpák, fűtési rendszerek bevezetése is rengeteget segíthet. 

 

Annak ellenére, hogy ezek és a fentebb említett megoldási javaslatok mind kivitelezhetőek, 

sokukhoz rengeteg pénz befektetésére lenne szükség, ami csak hosszú távon térül meg. 

De szerintem ideje lenne elkezdeni hosszú távon és nagyban gondolkozni, ahelyett, hogy 

mindig csak a következő lépést látnánk magunk előtt, de azt nem, hogy az hova vezet.  
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Összességében számomra a legfontosabb gondolat az, hogy fel kell ismerni a saját 

felelősségünket a környezetvédelemben és közösen, globálisan kell cselekednünk, mert 

egy világméretű problémát csakis összefogva tudunk megoldani 

 
 
 

„Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban.” 

 
          Mahatma Gandhi 
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Forrás: 

http://www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-change/index.html 
 
https://climate.nasa.gov/causes/ 
 
https://www.globalisfelmelegedes.info/ 
 
https://video.nationalgeographic.com/video/00000151-1c39-dd38-ab59-ff3d1df10000 
https://video.nationalgeographic.com/video/101-videos/0000015d-3cb1-d1cb-a7fd-
fcfd49980000 
 
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2015/articles/agriculture-and-climate-change 
 
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89ghajlatv%C3%A1ltoz%C3%A1s 
https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/eghajlatvaltozas_okai/ 
http://www.epa.ie/climate/communicatingclimatescience/whatisclimatechange/ 
https://www.bbc.com/news/science-environment-24021772 
 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46351940 
 
 
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-effects/ 
 
https://www.google.com/search?q=nasa+graph+of+global+temperature+records&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-
4uvP5r_fAhXLfFAKHRVCDgwQ_AUIDigB&biw=1362&bih=566#imgrc=vP4KFTB0mzEcrM
: 
 
https://www.ted.com/talks/triona_mcgrath_how_pollution_is_changing_the_ocean_s_chem
istry/transcript?source=facebook&language=hu#t-529404 
 
No energia 
https://www.energy-charts.de/energy_pie.htm 
 
https://video.nationalgeographic.com/video/00000149-148d-d0c2-afef-f69f23ec0003 
 
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2015/articles/agriculture-and-climate-change 
 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-13.pdf 
 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/ 
 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_ENSZ_%C3%A9ghajlat-
v%C3%A1ltoz%C3%A1si_keretegyezm%C3%A9nye 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiot%C3%B3i_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv 
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rizsi_%C3%A9ghajlatv%C3%A9delmi_egyezm%C
3%A9ny 
 
https://www.globalpartnership.org/multimedia/infographic/17-ways-education-influences-
sustainable-development-goals 
 

http://www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-change/index.html
https://climate.nasa.gov/causes/
https://www.globalisfelmelegedes.info/
https://video.nationalgeographic.com/video/00000151-1c39-dd38-ab59-ff3d1df10000
https://video.nationalgeographic.com/video/101-videos/0000015d-3cb1-d1cb-a7fd-fcfd49980000
https://video.nationalgeographic.com/video/101-videos/0000015d-3cb1-d1cb-a7fd-fcfd49980000
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2015/articles/agriculture-and-climate-change
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89ghajlatv%C3%A1ltoz%C3%A1s
https://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/eghajlatvaltozas_okai/
http://www.epa.ie/climate/communicatingclimatescience/whatisclimatechange/
https://www.bbc.com/news/science-environment-24021772
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46351940
https://www.google.com/search?q=nasa+graph+of+global+temperature+records&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-4uvP5r_fAhXLfFAKHRVCDgwQ_AUIDigB&biw=1362&bih=566#imgrc=vP4KFTB0mzEcrM:
https://www.google.com/search?q=nasa+graph+of+global+temperature+records&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-4uvP5r_fAhXLfFAKHRVCDgwQ_AUIDigB&biw=1362&bih=566#imgrc=vP4KFTB0mzEcrM:
https://www.google.com/search?q=nasa+graph+of+global+temperature+records&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-4uvP5r_fAhXLfFAKHRVCDgwQ_AUIDigB&biw=1362&bih=566#imgrc=vP4KFTB0mzEcrM:
https://www.google.com/search?q=nasa+graph+of+global+temperature+records&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-4uvP5r_fAhXLfFAKHRVCDgwQ_AUIDigB&biw=1362&bih=566#imgrc=vP4KFTB0mzEcrM:
https://www.ted.com/talks/triona_mcgrath_how_pollution_is_changing_the_ocean_s_chemistry/transcript?source=facebook&language=hu#t-529404
https://www.ted.com/talks/triona_mcgrath_how_pollution_is_changing_the_ocean_s_chemistry/transcript?source=facebook&language=hu#t-529404
https://www.energy-charts.de/energy_pie.htm
https://video.nationalgeographic.com/video/00000149-148d-d0c2-afef-f69f23ec0003
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2015/articles/agriculture-and-climate-change
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-13.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_ENSZ_%C3%A9ghajlat-v%C3%A1ltoz%C3%A1si_keretegyezm%C3%A9nye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_ENSZ_%C3%A9ghajlat-v%C3%A1ltoz%C3%A1si_keretegyezm%C3%A9nye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiot%C3%B3i_jegyz%C5%91k%C3%B6nyv
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rizsi_%C3%A9ghajlatv%C3%A9delmi_egyezm%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rizsi_%C3%A9ghajlatv%C3%A9delmi_egyezm%C3%A9ny
https://www.globalpartnership.org/multimedia/infographic/17-ways-education-influences-sustainable-development-goals
https://www.globalpartnership.org/multimedia/infographic/17-ways-education-influences-sustainable-development-goals
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https://www.nationalgeographic.com/environment/2018/11/how-black-friday-cyber-
monday-impacts-environment/ 
 
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/blog-post/why-fast-fashion-needs-slow-
down 
 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/make-fashion-circular 
 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/make-fashion-circular 
 
https://www.nationalgeographic.com/environment/urban-expeditions/austin/take-this-food-
waste-quiz-show-off-your-knowledge/ 
 
https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/ 
 

Képek 
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s.org%2Fnews%2F20032018%2Fjudge-questions-climate-change-answers-fossil-fuels-
lawsuit-california-cities-sea-level-rise-global-
warming&psig=AOvVaw0cshP7wfKLMyJ0XFmL7XAp&ust=1546011325909054 
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k&psig=AOvVaw1YZSc5DL_cKPHORw5-kDzg&ust=1546011418296465 
 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih
rYG53cLfAhUKU1AKHbk1DGAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Findeksonline.net
%2Fmomente-paniku-shoferi-duke-i-ikur-zjarrit-me-
veture%2F&psig=AOvVaw2IoL6YGP0Y0hj36AgRTxUi&ust=1546093532114469 
 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE
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%2F2018%2F01%2Fflooding-in-paris-as-river-seine-overflows-its-banks-pictures-
video.html&psig=AOvVaw2qapOYJ4kw6j5J2v4tFoVd&ust=1546093611422030 
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