
Újabb koporsószeg a Sóstó agóniájához?  

 

 
Nem első alkalommal írom le, hogy mit képzel a városi ember: mit engedhet meg magának a természet 

törvényeivel szemben. 13 milliárd éve eldőlt, hogy az általunk belátható Univerzumot ugyanazon törvények 

vezérlik. Így itt a Földön is! Mégis az ember (a városi!) azt hiszi, „Ő” mindenben elképzelései szerint 

alakíthatja környezetét. A természettörvények a mikrovilágtól az emberi méreteken át a kozmikusig 

bonyolult kölcsönhatásokon keresztül érvényesülnek, így egy-egy emberi beavatkozásra általában nem 

azonnal adnak választ. Aki nem, vagy felületesen mélyed bele a törvényszerűségek megismerésébe, úgy 

vélheti, bármit csinál, az rendben levő, és nem számol azzal, hogy lépését akár hosszú évek múltán utódaink 

szenvedik meg. Számára hiába vannak felkészült szakemberek, akik felhívják a figyelmet, mit kell tenni, 

hogy hosszútávon se ütközzünk a kedvező életfeltételeket biztosító törvényekkel.  

A Székesfehérvári Sóstó TT védettséget kapott, mert számos értéket hordoz területén, melyeket az 

élhető jövő szempontjából iskolapéldaként kell megőrizni, bemutatásával a felnövő generációnak példát 

adni, hogy miként kell az élhető létet nyújtó természet megőrzéséért tevékenykedni. Nem a városi 

környezet, hanem a Sóstó megmaradt természeti értékei mutatják meg, hogyan kell ezzel a környezettel 

sáfárkodni, ha a jövő nemzedékek is a ma még megfelelő környezetben akarnak élni. Már könyvtárnyi 

irodalma van, hogy az ember szerte a világban hány olyan (természeti) törvény elleni dolgot művel, amellyel 

globális szintű (az élő környezet, így számunkra is) kedvezőtlen visszahatásokat idéz elő. Lépten-nyomon 

tapasztaljuk, ezek a változások egyre több gazdasági kárt is okoznak, néha emberéleteket is követelnek. De 

még mindig nem akarunk hinni saját szemünknek (sem).  

A Sóstó élő „oktatófilm”, amelyet nem kell letölteni a Google-ról, vagy a You Tube-ról, mert itt van 

velünk. Úgy is mondhatjuk, nem virtuális világban, hanem valóságos négydimenziós téridőben létezünk, 

ehhez alkalmazkodunk, hogy mint emberiség, fennmaradjunk. Nagyszerű dolog a technika fejlődése, ha ezt 

javunkra fordítjuk, de a való világ tényeinek tudomásul vételétől, törvényszerűségei torzításmentes 

alkalmazásától nem terelhetünk el. (Szóval: bármily sokat tud a ma embere, nem árt észben tartani, a 

természet színpadán esendő porszemek vagyunk. Ennek tudatosításában is segíthet a Sóstó). 

Ezek arról jutnak eszembe, hogy a Sóstó amúgy is puffer zóna nélküli területéből valami kalandpark 

szülemény nyomán újabb területet csíptek le, adtak magánkézbe. A Sóstó agonizál. Ettől a mederkotrás-

vízpótlás megmenthette volna, évekkel ezelőtt úgy tűnt, mintegy 200 millió Ft uniós pénzzel ez elkezdődhet. 

Miért akadt el?! Helyette újabb káros ötlettel álltak elő valakik. Ebben a kalandpark képzelgésben még az 

Alcoa Alapítvány több éven át tartó többmilliós támogatásával létrehozott tanösvény egy részét is kerítés 

zárja el. A „tulaj” (mondják) még a rendőrség segítségét is igénybe veszi azokkal szemben, akik ezt ott 

szóvá teszik. Miért kell „kalandpark” egy önmagában kerek-egész, természeti értékeket felvonultató (ma 

még szép) egység mellé? Utódaink élhető jövőjére útmutatóul a Sóstó természeti értékeinek 

felsorakoztatása, elsajátíttatása kulcskérdés, a kalandpark nem, sőt a valós életfelfogást is összezavarja a 

gyerekfejben. (Egyébként, ha már annyira „muszáj” kalandparkot létrehozni, a természeti értékek 

szempontjából kevésbé érdekes új csóri úti elegyerdő, vagy a Bregyóközi Sportcentrum mögötti terület miért 

nem jó). Miért nem lehet felfogni, hogy hol, mikor, mire kell (szabad!!) nevelni gyerekeinket, hogy nem 

mindig lehet „ömlesztve” értéket és élvezetet együtt közvetíteni a gyermeki agy felé? Már ennyire elbutított 

bennünket városi gondolkodásunk? Mitől áll meg ez az eltorzult felfogás, ha azok, akik felelősek a város, 

benne az emberek egészséges, fenntartható fejlődéséért, nemhogy fellépnének ellene, hanem esetleg 

támogatói is az ilyen (pillanatnyi, anyagi) érdek keltette gondolkodásnak? Hogy’ illeszkedik ez a „példa” a 

regnáló kormány által is az utóbbi években fennen hirdetett környezettudatosság javításába???                 
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