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Környezetvédelmi és 
Városvédô Egyesület

Kányádi Sándor

Nyár
Ballag a Küköllő,
meg-megállva baktat,
szúnyogokat fogdos
a kicsi halaknak.

Vén bivaly módjára 
olykor kedve szottyan
el-ellustálkodni
a nagy kanyarokban.

Sütteti a nappal
hosszasan a hátát.
Ha ott lennél, mélybe
legmélyét is látnád.

Ám a lustasága
csak amolyan látszat.
Ilyenkor gyűjti be 
illatát a nyárnak.

Aztán jön a szellő,
s csillagokig szárnyal
a nyári Küköllő
esti illatával.

A Lehet más a politika (LMP) egy hosszú 
erjedés eredményeként ez év februárjában 
alakult párttá, hogy legfontosabb céljaiért, 
egy igazságosabb társadalomért, egy fenn-
tarthatóbb világért, és a demokratikus részvé-
tel lehetőségének kibővítéséért a politika leg-
felsőbb szintjein is harcoljon. Az LMP-ben 
több ezer olyan a közéletben aktív ember fo-
gott össze, akiket nem érdekel a megélhetési 
politika, viszont van elképzelésük, tapaszta-
latuk arról, hogy akár helyi, akár országos 
szinten hogyan lehet egyről a kettőre jutni.

(Folytatás a 3. oldalon.)  

Június 7-én  
EP-választás

Athénban a Kr.e. V. században minden kérdésben népgyűlésen döntöttek. 
Ha attól féltek, hogy egy ember olyan hatalomra tesz szert, mintha király lenne és ezzel ve-

szélyezteti a demokráciát – és a többiek szabadságát – , akkor cserépszavazást tartottak. A sza-
vazók a száműzendő polgár nevét törött agyagedények darabjaira, cserépdarabokra írták. 
A népgyűlés minden évben döntött arról, hogy szükséges-e abban az évben szavazást tartani. 
A polgárok az AGÓRA egy elkülönített részére kihelyezett urnába tették a cserépdarabokat. 

A biztosok szétválogatták a különböző neveket tartalmazó cserépdarabokat és akire a leg-
több szavazat jutott, tíz évre száműzték.  (Folytatás a 2. oldalon)  

„Betlehembe ne menjünk,…” hirdeti az 
„Ige megtestesült” kezdetű énekünk.

A hívő ember többféle jelenlétét ismeri Jé-
zusnak. Az emlékhelyek, például a Szentföl-
dön segítik Jézus életét felidézni. Ebben segí-
tenek a Somló környéki, magyar szentföldi 
bemutató helyek is egy zarándok-ösvényre 
felfűzve. Ez a zarándokút Kolontártól a Som-
ló-hely csúcsáig, Jézus születésétől a feltá-
madásig látható és járható. Minden hívőben 
él a vágy, hogy érinthesse Üdvözítőnknek, 
Jézusnak „lábnyomát”. A szentföldi emlékhe-
lyek segítenek visszaidézni Jézus életét, egy-
egy fontos cselekedetét. Ezt a jézusi szeretet 
elsőségével, aktivitásával, áldozatosságával, 
kapcsolataink lelki gazdagságával teheti meg. 
Zarándokolni sem azért megyünk, mert nagy 
hívőknek tartjuk magunkat, hanem mert 

gyengék vagyunk, irgalomra szorulunk. Ez a 
Somló-kereszt orientált Jézus-ösvény sem 
más, mint elesettségünk és végtelen Istenre 
utaltságunk foglalata. Jézus életének esemé-
nyeit visszaidézve segíthet, támpontot adhat 
Jézus e világból kiinduló Isten országa építé-
séhez. E kicsi, jelzésszerű, 13 km-es Jézus-
ösvény biblikus megalapozottsággal ad lehe-
tőséget a zarándoklásra, az egyes bemutató 
helyeken Jézus életéről való elmélkedésre. 
A saját életünket is végiggondolhatjuk a szü-
letésünktől kezdve a halált legyőző jövőnkig.

Ez a zarándokút minden évben és minden 
évszakban látogatható. Szálláshely Kolontá-
ron (Betlehem) kb. 90 főnek, Devecserben 
(Názáret) kb. 80 főnek biztosított nagyméretű 
előadótermekkel, étkezéssel.

Kálmán Endre

Jézus-zarándokösvény a Somlónál

A népszavazás margójára
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A közvetlen demokrácia e formája hosszú 
utat tett meg a mai népszavazásig. A népsza-
vazás a népképviselet érvényesítésének, a 
közvetlen demokráciának egy formája, amely-
ben a hatalom forrása, a nép, a parlamenti 
választások illetve a helyi önkormányzati vá-
lasztások közt is kifejezheti akaratát, illetve 
véleményét.

Ajka Város Önkormányzata 18/1992. (05. 
26.) rendelete szabályozza a helyi népszava-
zást és a népi kezdeményezést. 

Ajkán népszavazás megtartására került sor 
2009. április 25-én. A két megválaszolandó 
kérdés köztudott.

Az MSZP helyi elnöke, Schwartz Béla az 
Ajkai Szó 2009. február 27-i számában a nép-
szavazás elleni bojkottra szólított fel.   

„… fizessen a Fidesz! Fizettessünk velük 
úgy, hogy a két közelgő önkormányzati kép-
viselő választáson szavazzunk a Fidesz jelölt-
jei ellen... Ne vegyünk részt ezen az értelmet-
len, okafogyott pénzkidobáson!” 

Az írás összehordott fűt, fát, keveredtek a 
gazdaság, a jog,  a választás, a népszavazás és 
a személyeskedő gondolatok. Kampányban 
már hallhattunk olyant, hogy kire szavazzunk, 
de arra, hogy kire ne, nehéz emlékezni.

Az ajkarendeki választás és a bányásztelepi 
választás eredménye ma már ismert. A FI-
DESZ–KDNP jelöltje kétszer annyi szavaza-
tot kapott, mint az MSZP jelöltje. A polgár-
mester intelmei nem kerültek meghallgatásra. 
Az atomjaira hullott MDF már jelöltet sem 
állított. Az SZDSZ a kompromisszumok ro-
botosa lett.

A vereség súlyát csak növeli, hogy a „füg-
getlen” jelöltek  visszaléptek a szocialista je-
lölt javára. A helyi szocialisták nem akartak 
hinni az előzetes pesszimista jóslatoknak. Az 
ilyen mértékű kudarc hidegzuhanyként érte 
őket. Tévedés azt hinni, hogy a baloldali sza-
vazók távolmaradtak, hanem eljöttek és a FI-
DESZ-KDNP jelöltjére szavaztak. Odafönt 
azt mondják, hogy az 1990-es választáshoz 
hasonlatos karantén rémképe szétzilálhatja a 
szocialista pártot. 

Jelentjük, Ajkán ez már részben megtörtént. 
A korábban előnynek tartott összezárás ma 
már nem a párt ereje, hanem a veszte. Lehet, 
hogy Suchman Tamásnak igaza van: „Gon-
dolkozni nem tilos a szocialista pártban”.

Ugyanakkor a népszavazás során igazi 
szakmai érveket sajnos a szervezők nem tud-
tak felmutatni. Megfáradt, ellaposodott kam-
pány is hozzájárult a népszavazás érvényte-
lenségéhez. De akkor sem volt „értelmetlen” 
és „okafogyott pénzkidobás” a közvetlen de-
mokrácia gyakorlása. 

Másrészt arra figyelmeztet, hogy Ajkán is 
van AGÓRA.

Dr. Szabó István

A népszavazás 
margójára
(Folytatás az 1. oldalról.)

Az Önkormányzat költségvetési vitájában 
a Planéta Egyesület képviselője, az alábbi 
módosító indítványokat tette:

1. Önkormányzati tulajdonú vagy részben 
önkormányzati tulajdonú Kft.-ben  –  Ajkait 
Kft., Nagytóberek Kft., AVÉP Kft., Primer 
Kft.,  AVAR Kft.,  –  a felügyelő bizottsági 
tagok tiszteletdíjának 25%-os  csökkentését 
kezdeményeztük 2009. évre.

2. Önkormányzati tulajdonú vagy részben 
Önkormányzati tulajdonú Kft.-nél  –  Ajkait 
Kft., Nagytóberek Kft., AVÉP Kft., Primer 
Kft., Kristályfürdő Kft.,  AVAR Kft.,  Újélet 8 
Kft.,  –  a könyvvizsgáló díjazásának 25%-os 
csökkentését kezdeményeztük 2009. évre.

3. Önkormányzati tulajdonú vagy részben 
Önkormányzati tulajdonú Kft-nél – Ajkait 
Kft., Nagytóberek Kft., AVÉP Kft., Primer 
Kft.,  Kristályfürdő Kft, AVAR Kft., Újélet 8 
Kft. – az ügyvezető javára 2009. évre a prémi-
um az éves alapbér 50%-ában kerülhet kitű-
zésre.

4. Polgármester és alpolgármester részére 
2009. évre maximum három havi jutalom ke-
rülhet megállapításra.

5. Ajka belterületi kerékpárút építése – 
Korányi út és az úrkúti elágazó között –
50 000 000 Ft összegben a felhalmozási célú 
beruházásból kivételre kerül.

6. A Városháza III. emeleti épületszárnyá-
nak átalakítása és felújítása – 50 000 000 Ft 
összegben – a felhalmozási célú beruházá-
sokból kivételre kerül.

7. Teniszpálya melletti út felújítása 
11 000 000 Ft céltartalékba kerül.

8. A Kórház utcában 16 000 000 Ft értékű 
parkoló építése a beruházásokból törlésre ke-
rül. 

9. Az önkormányzati intézmények vezető-
it a képviselő-testület utasítsa, hogy az öreg-
ségi nyugdíjra jogosultak és a nyugdíj mellett 
dolgozók munkaviszonyát szüntesse meg.

10. A parkolási rendszert a márciusi kép-
viselő-testületi ülésen vizsgáljuk felül annak 
érdekében, hogy a kis- és középvállalkozá-
sok, a városközpontban működő üzleti vállal-
kozások illetve a lakosság terhei csökkenje-
nek.

A 2009. február 17-i költségvetési vita so-
rán mind a tíz módosító indítvány elfogadás-
ra került a kormányzó MSZP–SZDSZ–VPE 
és az ellenzéki FIDESZ–KDNP koalíció által 
is. 

A módosító indítványok a testület egyhan-
gú döntésével beépültek a költségvetésbe és 
ezzel cca. 150 000 000 Ft került megtakarí-
tásra.

Egyik nap, mikor felébredtem az volt az 
első, hogy kimentem a lovamhoz, Hellához. 
Megsimogattam és egy vödör zabot adtam 
neki. Amikor megette, hoztam a kötőféket és 
rácsatoltam. Kivezettem a bokszából, és ki-
kötöttem egy rúdhoz.

– Jól van kislány! – szóltam hozzá. Hella 
csak egyet prüszkölt. Lecsutakoltam, hogy 
olyan legyen, mint egy álom ló. Majd föl-
nyergeltem, kantároztam.

– Na gyerünk! – mondtam.
– Várjatok! – zavart meg egy hang. A bará-

tom volt Zsófi, Fahéj nyergében. Ő is velünk 
tartott az erdőbe.

Amikor kimentünk a kapun, arra gondol-
tam, hogy leírom, milyen állatokkal találko-
zunk, de hirtelen elmúlt minden gondolatom.

– Eszti nézd! – kiáltott fel Zsófi.
– Hú, ez aztán kapu! – mondtam meglepet-

ten, mert ezt még sose láttam.
– Mögötte az erdő! – szólt Zsófi.
– Jó menjünk el!
Eleinte félelmetesen sötét, és neszekkel te-

linek látszott az erdő, aztán egyre világosabb 
lett. Mikor a közepén haladtunk, olyan szép 
volt, hogy elmondani nem is lehet. Itt-ott mó-
kus járta a fákat, őzek és szarvasok legelész-
tek, vaddisznó vágott át gyermekeivel az 
úton. Valahol csermely csobogott a bükkös és 
a gyertyános végén.

– Nézz oda! – kiáltottunk egyszerre, mikor 
egy ködbe burkolózó házat pillantottunk 
meg.

– Igazi rejtekhely.

– Ajaj! – néztem rá az órára.
– Mennünk kell? – kérdezte Zsófi. Én az-

zal válaszoltam, hogy biccentettem.
Nagy vágtába kezdtünk. A házat már nem 

tudtuk megnézni. Pont déli tizenkettőre ér-
tünk haza. Megebédeltünk, majd azonnal fel-
pakolva indultunk, hogy a felfedezett házat 
berendezzük. Ott az állatok úgy fogadtak 
bennünket, mintha a megmentőik lennénk.

A kunyhónál egy őz várt minket a többiek a 
ház körül álltak. Ez a természet csodája! 
Örültünk ennek az erdőnek és kedves lakosa-
inak. Amikor berendezkedtünk este lett és az 
állatok a kapuig kísértek minket.

Boldogan köszöntünk el tőlük.
– Versenyezzünk? – kérdeztem.
– Igen! – szólt Zsófi.
– Rajta Hella! – kiáltottam a lónak, és vála-

szul mintha azt mondta volna, hogy „kész 
vagy?”

– Gyerünk Fahéj!
A versenynek azzal lett vége, hogy nyer-

tem.
– Holnap találkozunk! – mondta Zsófi.
– Szia! – köszöntem el.
Hellát lenyergeltem és kantároztam. Vizes 

szivaccsal ledörgöltem róla az izzadságot és 
vacsorát adtam neki, egy vödör répát és mellé 
vizet.

Majd fölmentem a lakásba. Én is megfü-
rödtem, végül boldogan lefeküdtem aludni.

Horváth Eszter
Fekete István Általános Iskola 3.a

Ajka, 2007.

Mesesarok

Hella, én és a természet csodája

Módosító indítványok  
a  2009. évi költségvetéshez
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A vidékfejlesztési politika célja a fenntart-
hatóság, vagyis a vidék népességmegtartó 
képességének erősítése és egy olyan több-
funkciós mezőgazdasági szerkezet kialakítá-
sa, amely a természeti erőforrásainkat megőr-
zi, gyarapítja.

A gazdálkodók „ökoszociális szolgáltatása-
it” a társadalomnak meg kell fizetnie. A me-
zőgazdaságnak a támogatásvezérelt, mennyi-
ségi termeléstől a piacképes, magas minősé-
gű, egészséges termékek előállítása felé kell 
elmozdulnia. Mivel a vidéki roncstársadalom 
mai viszonyai számára ezek a létfeltételek, 
jórészt utópiának tűnnek, a város és vidék kö-
zött „új társadalmi szerződésre” van szükség. 

A vidékgazdaság gerince a mezőgazdaság. 
Az uniós és a kiegészítő nemzeti források el-
osztását átláthatóvá kell tenni és társadalmi 
ellenőrzés alá kell vonni. Le kell állítani az 
agrár-pénzmosodát: közpénzeket csak közér-
dekű tevékenységekre szabad kifizetni. A kis- 
és nagygazdaságok támogatásának diszkri-
minációját meg kell szüntetni. A stratégia 
főbb elemei :

1. A családi gazdaságok megerősítése.
A Föld élelmiszertartaléka, az elmúlt 3 év-

ben a felére csökkent és azzal kell szembesül-
ni, hogy a fejlett agrártérségek többé aligha 
képesek megtermelni a világ élelmiszer-szük-
ségletét. Az Unión belül – az élelmiszerár-rob-
banástól akár el is tekintve  –  rendkívüli mó-
don felértékelődik az agrártermelés jelentősé-
ge, különösen pedig a francia és a magyar 
mezőgazdaság kiemelkedő teljesítőképessége. 
Mennyiségi és a minőségi szükségletet egy-
szerre kell kielégítenie, amire viszont csak a 
kis- és középüzem meghatározó arányára 
épülő, környezetkímélő és a vidék népesség-
megtartó erejét erősítő családi gazdasági mo-
dell alkalmas.

2. Termelési szerkezetváltás. 
Stratégiai céllá kell emelni a vízkészletek, 

a talaj- és a biológiai változatosság megőrzé-
sét. Vissza kell állítani az állattartás és a nö-
vénytermesztés egyensúlyát. Ennek során a 
legeltetésre alapozott állattartásra, minőségi 
termékek előállítására és a tájgazdálkodással 
összeegyeztethető növénytermesztésre kell 
törekedni. 

3. A szerves vidékgazdaság megteremtése.
Újra létre kell hozni és segíteni kell a gaz-

dálkodók önkéntes társuláson alapuló, beszer-
ző, termelő- és értékesítési szövetkezeteit. Tá-
mogatni kell az élelmiszerláncokat megkerü-
lő, a termelő és fogyasztó közvetlen kap-
csolatán és bizalmán alapuló kereskedelmi 
rendszerek elterjedését. Elő kell segíteni a 
helyi termékek helyben történő feldolgozását, 
falu, város és kistérségek együttműködésére 
alapozva. Különös figyelmet kell szentelni a 
hagyományos mesterségek megőrzésének, 
újjáélesztésének.

4. Önrendelkezés.
A globalizáció mai hulláma után, újra a lo-

kalizációra kell felkészülnünk a következő 
évtizedekben. A kistérségeknek arra kell tö-
rekedniük, hogy város és vidéke harmonikus 
együttműködésével saját önrendelkezésüket 
építsék ki. A központosított rendszerektől 
független energiaellátás irányába kell elmoz-
dulni. 

5. A falvak, kistérségek, régiók együttmű-
ködése.

Biztosítani kell a helyi közlekedés (tömeg-
közlekedés és közutak), a telekommunikáció, 
az oktatás, egészségügy, a postaszolgáltatás 
megfelelő színvonalát. Különös figyelmet 
kell szentelni az aprófalvakon belüli és apró-
falvak közötti együttműködés fejlesztésének.

6. Zöld költségvetési reform.
Az adópolitikában a közterheket az élő-

munkáról fokozatosan a környezethasználat-
ra valamint az anyag- és energiafelhasználás-
ra kell áthelyezni.

7. Jogszabályi és intézményi reform.
Míg az egészségre kockázatos E-adalék-

anyagok hadának használata legális, addig a 
házilag vagy kisléptékben előállított élelmi-
szerek piacra juttatása szinte megoldhatatlan, 
nem vállalható költségekkel jár. Ezen az in-
tézményi reform változtathat. a következők 
szerint: 

Magyarországnak a génmódosított növé-
nyek termesztésére vonatkozó moratóriumot 
hosszú távon fenn kell tartania. A GMO szer-
vezetek felhasználását a takarmányozásban 
és az élelmiszerekben meg kell szüntetni, le-
gyen szó import vagy hazai termékekről.

A helyben lakó gazda érdekét a mezőgaz-
dasági üzemszabályozással védjük. Csak an-
nak a személynek (vagy társaságnak) lehet 
joga – akár földtulajdonosi, akár földhaszná-
lati jogcímen – üzemet fenntartani és azon 
gazdálkodni, aki/amely a törvényi feltételek-
nek megfelel: helyben lakik, vagy megtelep-
szik; jövedelmének egy része ottani gazdál-
kodásból származik; van megfelelő, magyar 
képzési rendszerben megszerzett szakképesí-
tése, vállalja, hogy bizonyos termelési ha-
gyományokhoz alkalmazkodik.

Segíteni kell a szétaprózott birtoktestek 
egyesítését, a tagosítást és a földcserét. 
A Nemzeti Földalap (NFA) decentralizálásá-
val a földrendezést a helyi közösségek kezé-
be kell adni.

Egyszeri, átfogó gazdahitel konszolidációs 
programot, valamint hosszú futamidejű, ked-
vező, állami kamattámogatásos hitelprogra-
mot kell elindítani. A pályázati rendszert egy-
szerűsíteni kell és az önerőt olyan szintre kell 
leszállítani, hogy az a kis- és közepes gazda-
ságok számára is igénybe vehető legyen. 

HP

Ennek megfelelően az LMP a szűk érdek-
csoportok helyett, a felelős, tenni akaró ál-
lampolgárokat akarja képviselni. Európai 
programunk középpontjában négy kulcstéma 
áll. 1) Mindenek előtt olyan Európát akarunk 
építeni, amely a globális válság idején is 
megóvja az évtizedes harcok nyomán létre-
jött szociális vívmányait. Ahol az oktatást, az 
egészségügyet, és a közösségi közlekedést 
nem lehet alárendelni az üzleti érdekeknek. 
2) Olyan magyar vidékért akarunk harcolni, 
amely képes jó életminőséget, színvonalas 
közszolgáltatásokat biztosítani az ott élők szá-
mára, helyben tartja a földtulajdont, az aktív 
korúaknak munkát, a gyerekeknek pedig, 
esélyegyenlőséget teremt.  3) Olyan Európát 
akarunk, ahol vigyázunk a környezetünkre és 
az egészségünkre: ahol tiszta a víz és a leve-
gő, vegyszermentes az élelmiszer, és összefo-
gunk a klímaváltozás hatásainak csökkenté-
sért. 4) Olyan Európát akarunk, amelyben 
Brüsszeltől a helyi önkormányzatokig a poli-
tika átláthatóbb, ellenőrizhetőbb és demokra-
tikusabb, ahol a döntések nem az emberek 
feje fölött születnek, hanem aktív részvételük 
mellett. 

A Humanista Párt 1993 óta működik Ma-
gyarországon. Alapvető értékei az erőszak 
minden formája valamint a hátrányos megkü-
lönböztetés elleni küzdelem, a valós demok-
rácia melletti kiállás, és egy olyan gazdasági 
modell támogatása, amely mindenki számára 
hozzáférhetővé teszi a magas szinvonalú ok-
tatást és egészségügyi ellátást, valamint lak-
hatást. Tagjai vállaltan idealisták, akik azon-
ban valós társadalmi küzdelmeket vállaltak 
fel, az utóbbi években például a társadalom-
biztosítás privatizációja elleni, a hajléktalan 
emberek jogai melletti, vagy Magyarország 
háborús részvétele elleni kampányaikkal.

Június 7-én  
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(Folytatás az 1. oldalról)

A vidékfejlesztés hazai stratégiája

Ökofalu karakterjegyek
•  A „tiszta” ökofalu olyan helyen épül, 

amely közel van a még szennyezetlen ter-
mészethez.

•  Tájba illő, egyszerű megjelenésével iga-
zodik a korszerű tájgazdálkodás szem-
pontjaihoz.

•  Összes funkciója a lehető leginkább ter-
mészetbarát.

• Biogazdálkodással termel.
•  Az épületek természetes anyagokból ké-

szülnek.
•  A lakosok megújuló energiát (biomasszát, 

napenergiát) használnak.
•  A hulladékokat minél nagyobb arányban 

feldolgozzák. LMP + HP˚



� PLANÉTA 

Planéta
A Planéta Környezetvédelmi és Városvédő 
Egyesület lapja. Levélcím: 8400 Ajka, Cser-
hát u. 8. Felelős szerkesztő: Dr. Szabó Ist-
ván. Szedés és nyomás: KellerPrint Nyomda 
Kft. Ajka. Megjelenik 12 500 példányban.

Noha egyre alacsonyabb a magyar labdarú-
gás színvonala, a sportág mégis az egyik leg-
népszerűbb az országban. A futball ismertté 
teszi az embert, a települést. Így van ezzel 
Kanta József is, az MTK Budapest labdarú-
gója. Csak a bennfentesek tudják, hogy a 25 
éves játékos pályafutása Ajkáról indult, Kan-
ta József azonban nem feledi gyökereit. Tud-
ja honnan indult, s tudja hova kell érkeznie 
ahhoz, hogy melegség öntse el a szívét. Ti-
zennégy éves korában került el a városból, s 
nem túlzás, Ajka legismertebb szülöttei közé 
tartozik. 

– Sokat köszönhetek Horváth Katalinnak, 
aki annak idején a Góliát FC-ben tanítgatott a 
futball alapjaira – kezdte Kanta József. – Há-
lás vagyok mindenért, míg élek nem felejtem 
el a jóságát, a türelmét. De sokat köszönhetek 
tanáraimnak is, akik a Veres Pálné iskolában 
nevelgettek. Szüleimnek, családomnak, taní-
tóimnak köszönhető, hogy olyan lettem, mint 
amilyen most vagyok. Gyerekfejjel kerültem 
el Ajkáról, de ha csak tehetem, visszatérek, 
hiszen a családom még mindig a városban él. 

Kanta József bátyja, Kanta Szabolcs is pro-
fi labdarúgó, ő jelenleg a szintén élvonalban 
szereplő BFC Siófok játékosa. S mint ahogy 
rendes családban megszokott, úgy a Kanta 
fivérek is jó kapcsolatban vannak egymással. 

– Noha Szabolccsal ritkábban találkozom, 
de szerencsére van telefon, így aztán gyakor-
ta beszélgetünk. Elsősorban a futball a téma, 
de aztán a család, a szülőváros is szóba kerül. 
Kéthetente járok haza, figyelemmel követem 
az ajkai történéseket, így tudom, hogy az NB 
II-ben szereplő csapat a bentmaradásért har-
col. Remélem, sikerül. Barátaim közül már 
csak Imre Janika játszik Ajkán, s mert gye-
rekként kerültem el a városból, így aztán 
olyan sok haver nincs is, de jó szívvel emlék-
szem Izsa Tivadarra is, akivel azért néha még 
összefutunk. Míg korábban Ajka a bányá-
szatnak, mostanság sajnos, leginkább csak a 
futballnak köszönheti ismertségét. Örülök, 
ha kérdezik honnan származom, nem kell kü-
lönösebben magyaráznom hol is található 
Ajka a térképen. Tudják, hogy a Bakony-al-
ján, közel a 8-as főúthoz. Kanta József fiata-
lon, 2005. augusztusában mutatkozott be az 
élvonalban, azóta 104 meccsen 54 gólt rúgott. 
Vitathatatlan, ő az MTK legjobb játékosa. 

– Jól érzem magam az MTK-ban, ám mint 
oly sokan, én is szeretném magam kipróbálni 
külföldön. Remélem, megadatik nekem is a 
légiós élet. De Ajkát soha nem feledem, s 
még az is megeshet, hogy egyszer magamra 
húzom az FC Ajka szerelését. 

Vajda György

A rendszerváltás 20 éve alatt a multina-
cionális nagytőke majdnem minden arcá-
val, parancsával találkoztunk. Hogyan is 
nézett ki hadereje innen nézve? Először 
jöttek a vakmerők, a felderítők, kicsi vál-
lalkozás, karvalytőke, tapogatózás, felde-
rítés. Feltérképezték a lehetőségeket, érté-
keltek, majd megindították a derékhadat. 
Vettek-vittek bankot, gyárat, üzemet, föld-
területet, minisztériumot, önkormányzatot, 
hivatalnokot, közembert és magánembert, 
kisembert és nagyembert. Bezártak, kinyi-
tottak, építettek, romboltak, hirdettek, rek-
lámoztak. Vegyél… vegyél, még vegyél, 
még többet vegyél. Adok pénzt ennyit-
annyit, majd visszafizeted.

Építettek sok kereskedelmi egységet, kü-
lönösen a városok szélén önkormányzati 
vagy magáningatlanon, mindenhol, min-
denfélét.

Nem a sztyeppére jöttek. Nem halt éhen 
és nem fagyott itt meg az ő bejövetelük 
előtt sem több ember, mint most. Megkoc-
káztatom, jóval kevesebb. Tehát, csinálni 
kellett valamit! Legyenek mindenhol 
egyenlő feltételek. Szorongassuk meg a 
régi megunt hazait. 

Legyen fizetős a parkoló, legyen maga-
sabb az adó, alkossunk újabb és újabb sza-
bályokat, ami ellehetetleníti őket. A paran-
csot Magyarország összes városi önkor-
mányzata végrehajtotta. Parkoló cégeket 
alakítottak hitelből, majd a bevételből meg-
fizetik. És lesz ám forgalomszabályozás, 
környezetszennyezés-mentesítés, gyors 
ügyintézés, pironkodás a büntetésen, piti-
zés 5 perc toleranciáért, ha nem sikerült 
időre elintézni valamit. Kegyelmes úr ta-
lán elengedi a büntetést, vagy kevesebbet 
fizetek, ha azonnal intézem. A feladat sike-
rült. Ajka belvárosában a vállalkozások 
fejlődése megrekedt, ma már a nagyságos 
hivatalon és a bankokon kívül szinte senki 
nem építkezik. A kereskedelmi forgalom 
az adókedvezménnyel támogatott város-
széli multinacionális cégeknél landol. 
A parkoló sokszor üres, okafogyottá vált a 
díj szedése. Ideje van a megújulásnak!

Azt már csak halkan merem megkérdez-
ni, hogy az adókedvezményekkel extra-
profithoz juttatott cégek mit adnak vissza 
a város kulturális, oktatási, sport életének 
fejlesztésére – ahogy ezt otthon tenniük 
kell. Megdöbbentő eredményre jutunk.

Hegedüs Pál

A város alternatív rockzenéjének meghatá-
rozó együttese, a Bilokánsok készülő lemezét 
februári koncertjén mutatta be a Nagy László 
VKSZK Kaszinóban, ezekben a hetekben a 
stúdiómunkák folytak.

A Rédling Szabolcs gitár, ének, Mayer Ta-
más basszusgitár, vokál, Boros Oszkár dobok, 
dalszövegek, Szabó Gergely billentyűs hang-
szerek, Zigó András fuvola, Kocsis Levente 
gitár felállású zenekar a megelőző hónapok-
ban már többet is eljátszott közönségének 
legfrissebb szerzeményeiből. A fellépés apro-
pója az volt, hogy 2009 tavaszára újabb zenei 
anyag érett meg rögzítésre, az amatőr banda a 
többi, eddig csupán a próbákon megszólalta-
tott dallal tette teljessé e sajátos, felvétel előt-
ti bemutatót. A második évtizedét a színpa-
don töltő, trióként indult, ma már hattagú 

formáció részben a publikum nyomására 
döntött az új lemez mellett. Kocsis Levente 
elmondta azt is, hogy a bevételt teljes egészé-
ben a borsos stúdióköltségek fedezésére for-
dították, és ezt a jegyet vásárló vendégeknek 
egy ajándék cédével köszönik meg. A felvé-
tel helyszíne ismét a győri Alsó Sas Stúdió 
volt, ahol a hangmérnök Jörg Tibor már isme-
rősként fogadta őket. A lemez elkészülte csu-
pán hetek kérdése, a terjesztést egyelőre ma-
gánúton, nyár közepére tervezik. Július hu-
szonötödikén, a volt Halász kocsmában 
szándékoznak megtartani azt a koncertet, 
amelyen a Kaszinóban megrendezett bulin 
résztvevők, akkori jegyük felmutatásával el-
sőként, ingyen átvehetik az új hanghordozót.

GéeM

Bemutató után jön a lemez is

Kanta József: „Hű maradok Ajkához”

A láthatatlan 
hatalom


