A BIO-SÁRKÁNY

A Bakony utolsó nyúlványának sűrű rengetegében, a csabrendeki Öreghegyben, élt egy
sárkány.
Redneket, más néven Vörösnyakút, a föld mélyében rejlő, vörös színű bauxitról nevezték el
sárkányszülei. A két öreg sárkány a bauxitbányában dolgozott nyugdíjazásáig. Így már
leszoktak a tűzokádásról. Vörösnyakú viszont, egyrészt hagyománytiszteletből, másrészt,
mert a bánya bezárt, tűzzsonglőrködést vállalt a sümegi várkapitány felkérésére
turistacsalogatónak a nyári szezonban. (Persze inkognitóban, hogy el ne ijessze a vendégeket.)
Egy idő után azonban súlyos asztmát kapott a szénportól, és a mérges gázoktól (ugyanis
szenet evett, hogy tüzet tudjon okádni). Rednek nagyon sokat olvasott és egy szép napon a
Községi Könyvtárban rálelt egy könyvre a megújuló energiaforrásokról. Otthon már aznap
este kiolvasta a könyvet és rájött, hogy betegsége könnyen megszüntethető lenne. Addig
okoskodott, kilincselt támogatóknál, nyújtott be pályázatokat, míg sikerült létrehoznia egy
biogáz üzemet, a környékbeli állattartó telepekre alapozva. Attól kezdve egészségi problémái
megszűntek, és szép kék színű lángot okádott a turisták nagy gyönyörűségére. Leheletének
kénkő bűze is megszűnt. A sümegi sárkánylányok is szívesebben álltak szóba vele.
Kirándultak együtt Vörösnyakúval a Balaton-felvidék gyönyörű tájain.
Sikerein felbuzdulva napkollektorokat is felállított a hegyoldalban, hogy barlanglakásának
melegvízellátását olcsón, káros anyagok kibocsátása nélkül biztosítani tudja. Ahogy
tehetősebb lett, napelemeket is vásárolt, így otthonát már elektromos árammal is ellátta.
Szüleitől tudta, hogy a föld mélye hőforrásokat is rejt, ezekre alapozva megvalósította
barlangja fűtését is. A téli nagy hidegeket betegségek nélkül vészelte át attól fogva.
A többi sárkányfiú azonban különcségei miatt gyakran kinevette őt, ezért inkább a
barlangjában töltötte el az ideje nagy részét. Ám nem unatkozott, szélerőművet tervezett, amit
a hegy tetején akart felállítani. Néhány hónap alatt terveit megvalósította, szélgenerátor
működtette a barlangban a tévét, számítógépet, a mikrohullámú sütőt. Sárkánytársai közt
elterjedt a híre, milyen korszerű, kényelmes lakást alakított ki magának, melynek alig voltak
fenntartási költségei. Mindezt nagyon megirigyelték tőle, de nem merték megkérdezni,
hogyan csinálja, hisz azelőtt még kigúnyolták őt. Egyszer aztán egy sárkányunokaöccse mégis
vette a bátorságot és megkérdezte, mi a sikerei titka. Rednek elmondta neki, hogy a megújuló
energiaforrások segítségével ilyen sikeres. Mellette még az őseitől örökölt csodás környezetét
is óvja. Ezt nemsokára már egész Sárkányország tudta és felterjesztették őt a Biosárkánydíjra. Hiszen ő lett a legkörnyezetbarátabb sárkány egész Sárkányországban.
Egyszer aztán, egy szép őszi napon csabrendeki favágók jártak az erdőben. Ahogy jelölgették
a kivágandó fákat, beljebb és beljebb kerültek a sűrűben. Egyszer csak egy szélkereket,
napkollektorokat, illetve napelemeket vettek észre egy tágas tisztáson. Közelebb mentek, és
szemük-szájuk tátva maradt a csodálkozástól. A favágók nagyon kíváncsiak lettek: Ki
építhette vajon ezeket ide? Körülnéztek s megpillantották egy barlang száját. Közelebb
osontak és látták, hogy nincs benne senki. Bátorságukat összeszedve beléptek.
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Tovább nézelődni azonban nem volt idejük, mert hazaért a Vörösnyakú. A favágók nagyon
megijedtek tőle, hiszen eddig sárkányról csak a mesében hallottak. Rednek azonban szívből
örült az embereknek. Megkérdezte, mi járatban vannak. A favágók elmesélték, hogy egész
véletlenül kerültek ide. Nagyon megtetszett nekik amit a szomszédos tisztáson láttak és
szerettek volna többet megtudni azokról a berendezésekről. A sárkány kedves és barátságos
volt velük. Elmondta, hogy már régóta akart a falu lakóihoz közelebb kerülni. De az emberek
egyrészt félnek a sárkányoktól, másrészt ő is tartott tőlük, azért járt a faluba mindig más
alakban. Szándékozott elmondani a falu lakóinak, hogy a Föld megmentése érdekében nekik
is meg kell változtatni az életüket. Térjenek észhez, mert súlyos katasztrófák következhetnek
be az emberiség életében. A favágókat megérintette ez a beszéd. Elköszöntek a sárkánytól és
a hazafelé vezető úton azon tanakodtak, mit tudnának ők tenni. Nincs más választás, össze
kell hívni a falugyűlést és el kell határozni, hogy ezután minden ember környezettudatosan
éljen. A sárkány is eljött a Művelődési Házban tartott gyűlésre, és meggyőző előadást tartott
arról, hogy át kell alakítani az eddigi fogyasztási szokásokat, és a megújuló energiaforrásokat
ki kell használni. Az embereknek tetszett a sárkány ötlete, már másnap nekifogtak a
megvalósításnak. Szerencsére ekkor már Rednek mindenhez értett. Így hamarosan
Csabrendeken hatalmas változás történt. A sárkány vízerőműve és szélgenerátorai
biztosították a falu energiaellátását. A fűtést hőszivattyúkkal oldották meg. Ugyanez tudta
kiváltania a klímaberendezéseket. Az emberek a házaikat leszigetelték, a tetőkre
napkollektorokat raktak, vagy zöldtetőket készítettek. Az új házakat passzívháznak
terveztették. Hibridautókkal jártak. Biogázt termelt a szennyvíztisztító-telepük is. A kertekben
termelődő szerves anyagokat komposztálókban hasznosították, nem szennyezték a levegőt
azok elégetésével.
Vörösnyakút a falu jótevőjeként kezdték emlegetni, aki az egész községet a megújuló
energiaforrásokat kihasználva szervezte újjá. A csabrendekiek nagyon megszerették őt.
Hamarosan azonban eljött az elválás pillanata. Rednek búcsúzni jött le a faluba. El akart
költözni más erdőbe, hogy a környékükön lévő településeknek is ugyanúgy segítsen, mint itt.
Az egész falu megkönnyezte a sárkány távozását. Nagyon hálásak voltak neki, hogy segítette
őket a környezet megóvásában. Megértették a Csabrendeken élő emberek, hogy ha nem
változtatnak, akkor az emberiség kilátásai a jövőre nézve rendkívül borúsak, környezetünk
elszennyeződése világméretű folyamat.
Ezért kellett hát e szimpatikus sárkánynak máshová költözni, hogy az egész Földet bejárva,
mindenhol jó példával győzze meg az emberiséget a környezet megóvásának fontosságáról.
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