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Környezetvédelmi és 
Városvédô Egyesület

Ágh István

Virágosat 
álmodtam
Édesanyám,
virágosat álmodtam,
napraforgó
virág voltam álmomban,
édesanyám,
te meg fényes nap voltál,
napkeltétől
napnyugtáig ragyogtál.

Április 17-én a Fekete István–Vörösmarty 
Mihály Általános Iskola, Gimnázium és 
Szakközépiskola fogadta az ország Fekete 
István általános iskoláit, az országos rendez-
vényre. 

Jó volt látni a lelkes gyerekeket és pedagó-
gusokat a  versenyek helyszínein: versmondó 
verseny, prózamondó verseny, számítógépes 
grafika, népdaléneklési verseny, rajzverseny. 
A legjobb rajzokból és a fotókból  kiállítás 
nyílt.

Különösen nagy érdeklődés kísérte a Dr. 
Katzer Zoltán, Keller Gyula és Zsigmond 
László vadásztrófeáiból összeállított kiállí-
tást. Hiri László vadász íját is kipróbálhatták 
az érdeklődők.

Az irodalmi alkotás pályázat – „Fekete–
Vörösmarty” iskolás – nyertesei.

3–4. évfolyam kategóriában:
II. helyezett: Rédling Kamilla  (4. c.) „Vil-

ma néni és a paradicsomtündérek” című írá-
sa

III. helyezett: Katona Máté (3. c.) „Zöld 
Dániel” című írása

5–6. évfolyam kategóriában:
Különdíj: Tóth Zita    (6. e.) „Patanyomok 

egy lány szívén” című írása
7–8. évfolyam kategóriában:
II. helyezett: Lénárt Kristóf   (7. b.) „Elve-

szített házi kedvenc” című írása.

Hegedüs Pál

A választások első fordulója után megkez-
dődött az ajkai szocialista pártelnök/polgár-
mester Schwartz Béla választási vereségének 
megmagyarázása. „A szegfű árnyékában”,  

„a második forduló mindössze 55 szavazaton 
múlt”,  és így tovább. 

Ékes József a Fidesz jelöltje 13 879 szava-
zatot, Schwartz Béla 7578 szavazatot kapott. 
A számok önmagukért beszélnek.

A második fordulóban volt már olyan szo-
cialista képviselőjelölt is, aki zöld-szívvel 
kampányolt. A szegfű az ajkai szocialista je-
lölt plakátján sem volt rikító, ezért a szegfű 
árnyékára hivatkozni dőreség. Beszűrődtek 
oda más árnyak is.

Ha belenézünk a helyi politika kaleidosz-
kópjába, apró üvegdarabkákból színes kép 
rajzolódik elénk.  

Gyurcsány Ferenc egykor nagyformátumú, 
országos politikai szerepre is  hivatott politi-
kusnak titulálta Schwartz Bélát. „Lehetett 
volna…” de nem az lett. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Ajka 
a változásra 

szavazott

Jogellenes 
az Inter Spar építési engedélye

(3. oldal)

Fekete István Általános Iskolák IX.  Országos Találkozója

Kele nap
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Az „AVAR AJKA” Városgazdálkodási Kft. 
Ajka 039. hrsz. alatti (szeméttelep) nem 
veszélyeshulladék-lerakóra vonatkozó, több-
ször módosított, 66599/06. számú egységes 
környezethasználati engedélye, módosításra 
került. 

Az eredeti engedélyező határozat szerint:
„A hulladék begyűjtése, szállítása Veszp-

rém megyében történik.”
A Környezetvédelmi Felügyelőség 2010. 

március 30-án kelt 31353/2009. számú mó-
dosító határozata  szerint:

„A hulladék begyűjtése, szállítása a Fel-
ügyelőség illetékességi területén történik”. 
(Fejér, Tolna, Veszprém megye.)

Az   „AVAR AJKA”  KFT.  nem  volt jogo-
sult  Győr–Moson–Sopron  megyéből (Sop-
ronból)  és Vas megyéből (Sárvárról) az ajkai 
szeméttelepre hulladékot beszállítani. 

Egyesületünk ügyfélként tájékoztatást ka-
pott az engedélyezési eljárásról.

Vajon mennyi illegális szemetet hoztak a 
városba és meddig tart ez még?

Dr. Szabó István

Ajkán a Fekete István Irodalmi Társaság és 
a Bánki Donát Természetbarát Egyesület jel-
vényszerző túramozgalmat indított. 

A máig népszerű író gondolataival indította 
el születésének 110. halálának 40. évforduló-
ja évében a jelvényszerző túramozgalmat. 
A résztvevőktől azt kérik, hogy keressék fel 
Ajkán a javasolt helyszíneket, melyek a hosz-
szú ideig itt élt Fekete Istvánnal kapcsolato-
sak, s látogatásukat egy füzet megfelelő he-
lyén igazolják. A túrafüzet letölthető: www.
hirfal.hu/bdte. Útjuk végeztével azt juttassák 
el erre a címre: Bánki Donát Természetbarát 
Egyesület, 8400 Ajka, Bródy u. 2. Jelvényü-
ket az Ajkai Városi Múzeumnál 2010. június 
26-án 9 órakor rendezendő ünnepségen adják 
át, vagy kérésre postázzák. Jó utat kíván a Fe-
kete István Irodalmi Társaság és a Bánki TE. 
Elnöksége. Káldi Géza

A Környezetvédelmi és Városszépítő Bi-
zottság 2006. október 27-én alakult, 2010. 
február 18. napjával megszűnt, illetve meg-
szüntetésre került.  Élt 41 hónapot. A rövid 

„sírfelirat” után lássuk a valóságot. 
Schwartz Béla polgármester úr a bizottság 

megszüntetését takarékossági okokkal indo-
kolta. A valós ok ennél persze egyszerűbb. 
Politikai bosszú Stolár Mihály fideszes ön-
kormányzati képviselő, a Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke ellen. A város alpolgármes-
tere ezt igyekezett cáfolni a város lapjában. 

Ugyanezen testületi ülésen az Ajka Város-
ért Alapítvány kuratóriuma tagjainak tiszte-
letdíjáról is döntés született. A megtisztelő 
munkát az elmúlt évtizedekben  ellenszolgál-
tatás nélkül végezték a kuratórium tagjai és 
megtiszteltetésnek vették a feladatot. Takaré-
kosságról nem is érdemes tovább beszélni. 

Talán más oka is lehetett a döntésnek. Lehet, 
hogy a környezetvédelem felesleges volta, a 
szükségtelenül aggályoskodók mellőzése. 

A környezetvédelem persze tudjuk, hogy a 
szocialistáknak soha nem volt erőssége. Ezt a 
kormányzati kvótabiznisz vagy a sorozatos 
fakivágások bizonyítják. 

Nekik a környezetvédelem felesleges rossz. 
Úgy tűnik,  e téren is utat tévesztettek, de le-
het hogy jobb volt a „piszkos tizenkettőben” 
lubickolni. Kálmán Endre

Illegális szemét-behozatal Ajkára

Megalakult a CIKKKK, a Civil Ifjúsági 
Kortárs Könnyűzenei Kulturális Közösség. 
A www.cikkkk.atw.hu internetes oldalukon 
meghirdetett céljuk, hogy segítsék és támo-
gassák az ifjúsági kortárs zenei mozgalmat, 
hatékonnyá tegyék a tehetséggondozás terü-
letén kifejtett erőfeszítéseket.

 Az egyesületeket, klubokat, alapítványo-
kat és művelődési központokat tömörítő szer-
veződésnek tagja az ajkai Nagy László Városi 
Könyvtár és Szabadidő Központ is. Arról, ho-
gyan került kapcsolatba a CIKKKK-kel az 
intézmény, Rückerné Vajai Szilvia művelő-
désszervező nyilatkozott. Az előzmények 
2003-ra nyúlnak vissza, amikor megrendezte 
az első tehetségkutató fesztivált Ajkán. En-
nek sikere nyomán hívta fel 2004-ben Cserteg 
István, a tatabányai Peron tehetségkutató 
szervezője. Elmondta, hogy véleménye sze-

rint az e területen munkálkodóknak össze 
kellene fogniuk és felépíteni egy országos 
felmeneteli rendszert, és ehhez keres partne-
reket. Az ajkai szakember természetesen 
azonnal igent mondott, mert úgy gondolja, 
hogy a tehetségek gondozása a legfontosabb 
művelődésszervezői feladat. 2005-ben kez-
dődtek az előkészítő munkák, ő évek óta részt 
vesz a dunántúli tehetségkutatók konferenci-
áin a Nagy László VKSZK kapcsolattartója-
ként. A közelmúlt eseménye, hogy az ajkai 
amatőr zenészeket képviselő AZÉRT egyesü-
let pénz híján nem jött létre ugyan, de klub-
ként léteznek, és csatlakoztak a CIKKKK-
hez. Hamarosan elkezdődik a közös munka, 
már készülnek a felmeneteli rendszer kiépíté-
sének alapjai, és cserekoncerteket terveznek.

GéeM

Folytatás az 1. oldalról.
E helyett a vidéki kiskirályok számát szaporí-
totta, akinek lehet, hogy egyre terhesebb a 
helyi szocialista párt elnöki tiszte;  

Aki annak idején az MSZP elnöki székét 
devecseri „szabadcsapatok” támogatásával 
szerezte meg, kiszorítva a korábbi vezetők, 
illetve a tagság egy részét;

Az elmúlt nyolc évben a város lapját a szo-
cialista sikerpropaganda eszközévé  tette, a 
Térségi Kilátóval együtt;

Aki azt gondolja, hogy a hagyományvesz-
tett világban bárki és bármi uralom alá hajt-
ható, bármilyen hagyomány leigázható. A po-
litika egy üzletág, ahol nincs más érték mint a 
média, mint a médiaérték. Ezzel szemben a 
politika nem egyszerű zsákmányszerzési és 
elosztási kérdés;

Nem tudja, hogy az emberek mindenkor 
igényt tartanak a jószándékú tanításra, de 
nem kérnek a cinikus kioktatásból;

Aki el akarja velünk hitetni, hogy a környe-
zetvédelem és a város fejlődésének szembe-
állítása szükségszerű, csak a Veres Pálné Ál-
talános Iskola lerombolásával és a 10 000 m2 
zöldterület feláldozása után van élet Ajkán;

Frakcióját a félelem és a függelem tartja 
össze, az eltérő véleményeket többször meg-
torolta, frakción belül és azon kívül;

Akinek tudnia kellett volna – az önkor-
mányzatok törvényességi felügyelete hiányá-
ban – hogy jogállamban, ha egy közigazgatási 

eljárás hibás,  az engedély érvényét veszti, 
nem pedig „mindentelintéző” országgyűlési 
képviselőként viselkedik;

Nem tudja, hogy valójában új idők köze-
lednek, s a bejáratódó magyar demokrácia 
megerősíti a civil mozgásokat;

Aki machiavellistaként gyakran nem azt 
mondja amit gondol, vagy  nem gondolja azt, 
amit mond;

Pellengérre állította azokat, akik a szocia-
listák által is előidézett gazdasági válságban 
nem tudtak, vagy nem akartak gigantomán 
emlékmű építéséhez anyagilag hozzájárulni;

Aki az Önkormányzat által nyilvánosan 
meghirdetett szobor elnevezési pályázat 
résztvevőit tiszteletben nem tartva, a bíráló 
bizottság döntését is felülbírálta; 

Megsértődve vonult ki az iszkázi templom-
ból, miután a helyi plébános nem értett egyet 
a „szavazatszerző” pénzosztás megkérdője-
lezhető tisztességével; 

Aki a választási kampányban félelemmel 
vádolta politikai ellenfeleit, miközben min-
denki tudja, hogy ő maga fél/t;

Sértődötten a nagy nyilvánosság előtt fel-
rótta az ajkai választópolgároknak a május 
elsejei ünnepségen a választási vereséget;

Aki nyolc éve színlelt „fészekrakással” hi-
tegeti azokat, akik még hisznek az Ajkára 
költözés ígéretében;

Ajkára jön, mégis mintha menne…

Ajka a változásra szavazott

A Téglavetők Kultúraépítő Brigád tagjai 
(Boros Oszkár, Bánáti György, Kocsis Le-
vente) Simon Judit segítségével 2009. decem-
ber 5-től újraindították a korábbi években 
rapszodikusan működő kezdeményezést. A 
filmklub létrehozását többek között az moti-
válta, hogy megpróbálja visszahozni a közös-
ségi mozizás élményét, amit az internetes le-
töltések megtépáztak. Az ajkai Nagy László 
VKSZK (kamara?)mozijában minden héfőn 
19 órától zajlanak a vetítések. A repertoárban 
a világ kortárs filmgyártásának (rendezőinek) 
olyan válogatott alkotásait láthatják az érdek-
lődők, melyek messze esnek a hollywoodi 
kliséktől, ugyanakkor mély gondolatokat ké-
pesek ébreszteni.

A tehetséggondozás a legfontosabb

Fekete István emlékév

Környezetvédelmi Bizottság  K.O.

Ismét elindult a filmklub
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I.
A Planéta Egyesület 2009. január 27-én az 

Inter Spar építési engedélye ügyében ügyféli 
jogosítványt kért a városi környezetvédelmi 
érdekek képviselete védelmében. Kérelmün-
ket a Jegyző jogellenesen, 2009. február 23-
án elutasította annak ellenére, hogy a Kör-
nyezetvédelmi és Természetvédelmi Fel-
ügyelőség felhívta arra, hogy az ügyféli 
jogosítvány a Planéta Egyesületet a törvény 
alapján megilleti. 

A Közép-dunántúli Regionális Államigaz-
gatási Hivatalhoz kellett fellebbezni, hogy 
jogosítványunk 2009. március 19-én elisme-
résre kerüljön. A Jegyző jogellenes döntése 
után először itt részesültünk jogorvoslatban.

2009. május 28-án a Jegyző megbízásából 
az Építési Iroda vezetője kiadta az Inter Spar 
építési engedélyét, amely álláspontunk sze-
rint tizenkét pontban jogszabálysértő. 

A Közigazgatási Hivatal 2009. szeptember 
21-én az I. fokú határozatot jóváhagyta, 
ugyanakkor megállapította, hogy a határozat 
jogszabálysértő, mivel a kötelezően megtar-
tandó zöldfelületet legalább 80%-ban nö-
vényzettel fedetten kell megtartani. 

Az Egyesület a határozattal szemben a 
Veszprém Megyei Bíróságnál keresettel élt, 
kérve a határozat végrehajtásának felfüggesz-
tését és az építési engedély hatályon kívül 
helyezését. 

A Veszprém Megyei Bíróság 2010. január 

12-én az építési engedélyt felfüggesztette az-
zal indokolva, hogy „az építési munka meg-
kezdése visszafordíthatatlan helyzetet okoz-
na a terület környezeti értékeiben, a növény-
zet kivágása esetén az eredeti állapot már 
nem lenne helyreállítható.” 

A két jogszabálysértő határozat után a pol-
gármester a Rendezési Tervet és a Helyi Épí-
tési Szabályzatot 2010. március 17-én módo-
síttatta. 

A nagy sietség oka, hogy a 2010. március 
31-ére kitűzött bírósági tárgyalásra a jogelle-
nes helyzetet megszüntessék.

A Jogi Bizottság a rendeletet nem tárgyal-
hatta, a Környezetvédelmi és Városszépítő 
Bizottságot időközben megszüntették. 

A Megyei Bíróság 2010. május 6-án a Pla-
néta Egyesület bizonyítási indítványának 
helyt adva igazságügyi szakértő kirendelés-
ről döntött.

Folytatás következik.

II.
Olcsó poén volna azzal visszavágni, hogy 

ugyan mitől „hozzáértőbb” a szakértőnél a 
volt tanácselnök? A demagógia helyett in-
kább a zöld érvelést választom.

Ajka Város zöldterülete az elmúlt időszak-
ban jelentős mértékben csökkent. Az Inter 
Spar építésével ismét 10 000 m2-el kívánják 
csökkenteni a Városligetet, amely Ajka leg-
értékesebb, összefüggő zöldterülete.

A Kórház-parkoló megszüntetése álláspon-
tunk szerint a kórházunk jövőjét is veszélyez-
teti. A beruházó által beígért ingyenes parko-
ló csak átmeneti ígéret. Jó példa erre, a veszp-
rémi Balaton Pláza alatt található parkoló 
ingyenességének akár átmeneti megszünteté-
se.

A döntéshozók a zöldterületekre csak affé-
le fehér foltként tekintenek, mint beépítetlen, 
értékesíthető, bebetonozásra még alkalmas 
földdarabra. 

Ezzel ellentétben az ökopolitikus a közpar-
kokat,  a fákat a városi tér kiemelkedő  része-
iként fogja fel. A növényzet elpusztítását, ká-
rosítását a városlakók elleni merényletnek 
tekintjük. Értetlenül állunk, amikor újabb és 
újabb, a szívünknek kedves fák, parkok tűn-
nek el a városból.  Egy forró nyári napon 8-
10 fokkal is hűvösebb lehet egy parkban, mint 
az Ajkára jellemző szürke térköves utcákon. 
Télen az örökzöldek több fokkal csökkentik 
az éjszakai lehűlést. 

Nem kell azonban, hogy a tehetetlenség ér-
zése úrrá legyen rajtunk. 

Nem kell hogy részesei legyünk a helyi po-
litikai valóságshownak. Ma már akármit nem 
tehet meg a hatalom.

A zöldterületek védelme érdekében a civi-
lek számára a végső eljárás a polgári engedet-
lenség. 

Zsigmond László

Jogellenes az Inter Spar építési engedélye

A „zöld” gondolat és a környezetvé-
delem egyre inkább része mindennap-
jainknak, sok esetben új követelmények 
formájában. Példaként megemlíthetjük, 
hogy 2009. január 1-től új építésű épü-
leteknél az energetikai tanúsítvány kö-
telező kellék, míg meglévő épületeknél 
2012. január 1-től válik kötelezővé.  

Ehhez a szemlélethez tartozik a 
„Zöld Iroda Program” is, amelyet 1999-
ben az „Egyesület a Fenntartható Gaz-
dálkodásért” dolgozott ki. (Az egyesü-
let nem nyereségorientált, kiemelten 
közhasznú, kormányzattól és érdekcso-
portoktól független szervezet, melynek 
számos intézmény, ipari, szolgáltató és 
egyéb vállalat a tagja.) 

A fosszilis energiahordozók – külö-
nös tekintettel a szén és földgáz – egyre 
növekvő árára és ezzel párhuzamosan 
csökkenő mennyiségére, egyre na-
gyobb hangsúlyt érdemes fektetni a 
munkahelyek „zöldebbé” tételére is. 

A program keretében a részt vevő 
vállalatok, szervezetek megismertetik 
az alkalmazottaikkal a környezettuda-
tos munkavégzés szempontjait. A kö-
vetkező területeket kell megemlíteni, ame-
lyekre érdemes odafigyelni: a természetes 
megvilágítás kihasználása, szelektív hulla-
dékgyűjtés, kerékpár és tömegközlekedés 
előtérbe helyezése a munkába járás során, 
zöld növények telepítése, elektronikus leve-

lezés és ügyintézés (e-mail) választása, hasz-
nálaton kívüli helyiségek villany világításá-
nak és munkavégzésre nem használt eszkö-
zök (pl. számítógépek, fénymásolók) 
kikapcsolása, újrafelhasznált papír alkalma-
zása, dupla oldalas nyomtatás, stb. 

„Zöld Iroda” minősítést lehet kapni a 
program keretében, továbbá évek óta 
lehetőség van indulni a „Zöld Iroda 
Verseny”-en, amely idén is megrende-
zésre került. Az országban 2010-ben 33 
szervezet, 5400 munkavállaló vesz 
részt a versenyben 95 ezer négyzetmé-
ter irodaterülettel. 

Az említett módszerekkel különösen 
az áramfogyasztásban lehet rövidtávon 
költségeket csökkenteni, és a különbö-
ző irodai gépek, a fűtés és a világítás 
optimális használata mellett az említett 
eszközök alkalmazásával akár 30–40%-
os energia- és ily módon költségmegta-
karítás érhető el. Előbbiek folytán a 
környezettudatosság közvetlenül ösz-
szekapcsolódik a költséghatékonyság-
gal, amely jelenleg minden intézmény 
és vállalkozás számára az egyik legfon-
tosabb működési céllá vált. Az említett 
okok miatt érdemes odafigyelnünk a 
kezdeményezésre. Ezen túlmenően, 
amennyiben az alkalmazottak a mun-
kahelyükön elsajátítják a környezetba-
rát megoldások alkalmazását, vélel-
mezhetjük, hogy a saját háztartásukban 

is hasonlóan fognak eljárni.
Bővebb információ a programról: www.

zoldiroda.hu

Dr. Mészáros Ákos 

Miről szól a „Zöld iroda mozgalom”?

A részt vevők megismertetik az alkalmazottaikkal a kör-
nyezettudatos munkavégzés szempontjait
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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.

Élt egyszer egy cserebogár, aki onnan kap-
ta nevét, hogy mindig elcserélte  tulajdonsá-
gait. Egyszer látott egy horror filmet, s azután 
egy hétig nem aludt, mert félt, hogy vele is 
megesik, mind az, ami a filmben történt. 
Ezért elcserélte a félelmét bátorságra az erdő 
tündérével, aki azóta is fél a manóktól, ku-
tyáktól, farkasoktól… Annyira bátornak érez-
te magát a cserebogár, hogy beállt az erdő 
postásának. Éjjel, nappal dolgozott, míg nem 
egyszer levél érkezett az erdő királyának. So-
kan mondták, ne kézbesítse a levelet, de ő 
nem hallotta meg az intelmeket.

– Ne menj oda, ha nem akarsz a hideg, ki-
száradt erdőn keresztül menni, a vérfarkasok 
közé! – mondta neki az erdei mókus.

– Nem hiszem, hogy Te el mersz menni a 
rémisztő madárijesztők mellett, át a lyukas 
hídon! – kiabálta a nagyothalló mezei nyúl.

– Mi lesz, ha beleesel a pirannyákkal teli 
tóba?

– Engem senki nem tud megfélemlíteni – 
válaszolta a cserebogár. 

– Én nem félek!
– Bátor vagyok, és ha kell, harcolok is!
Senki nem tudta lebeszélni az eszement öt-

letről, így rövidesen elindult a kalandos útra. 
Amikor a hideg, kiszáradt erdőbe ért, leült 
uzsonnázni. Néhány másodperc múlva hatal-
mas ordítást hallott a vérfarkas horda felől. 
Odament hozzá az egyik farkas, és azt mond-
ta:

– Te vagy az egyetlen, aki ide mer jönni, és 
itt uzsonnázik! Azért, hogy utadon végig erős 
és kitartó maradhass, vedd be ezt a kapszulát, 
és ha erőre van szükséged, fújd meg ezt az 
aranysípot!

– Köszönöm szépen! – mondta a cserebo-
gár.

Az útján szépen haladt tovább, majd össze-
találkozott a madárijesztőkkel, de egy csep-
pet sem félt! Megszomjazott, leült, hogy 

igyon pár kortyot és akkor odalépett hozzá az 
egyik.

– Mivel Te vagy az egyetlen állat, aki nem 
fél tőlünk, fogadd el tőlem ezt a kapszulát. 
Vedd be, és ha szükséged van kitartásra, némi 
bátorságra, fújj bele az ezüst sípba, és meglá-
tod a hatását!

– Köszönöm szépen! – mondta a cserebo-
gár.

A cserebogár folytatta útját és rövidesen a 
kerekerdő szélére ért. Összetalálkozott három 
nagy fenevaddal, akik csak akkor engedték 
tovább, ha három próbatételt kiáll.

Az első próbatétel az volt, hogy egy hatal-
mas sziklát több száz méteren keresztül cipel-
ni kellett az elhagyatott házikóig.

A cserebogár belefújt az aranysípba. Olyan 
hatalmassá vált, hogy a szikla az ő számára 
csak egy porszem lett.  Teljesítette az első 
próbát.

A második próbán három jegenyefenyőt 
kellett kitépni, majd eldobni egészen a város 
határáig. A cserebogár belefújt az ezüst sípba. 
A jegenyefenyők fogpiszkálóvá váltak, így a 
próbatételt könnyedén teljesítette.

A harmadik próbát másnap kellett elvégez-
nie. Az éjszakát az erdőben töltötte. Amikor 
sötét éjszaka lett, az egyik fenevad odalopó-
zott a cserebogárhoz és ellopta a sípokat. Ab-
ban a pillanatban megjelent a vérfarkas és a 
madárijesztő, a fenevadakat széttépték, ezzel 
megmentették a cserebogarat. Másnap reggel 
elvitték új barátjukat, a cserebogarat az erdő 
királyához, aki átadta a címzettnek a levelet.

Jutalmat is kapott! - egy hét szabadságot, 
fizetésemelést, előléptetést, mindezt a bátor-
sága miatt.

Este hatalmas bulit csaptak, ahol mindenki 
a bátor cserebogarat ünnepelte!

Csonka Otília, 5. o. 
Német Nemzetiségi Általános Iskola

Magyarpolány

Mesesarok
A bátor cserebogár

Ádventi Zenés Esték sorozatban 2009. de-
cember 6-án a belvárosi Jézus Szíve Temp-
lomban vendégünk volt Kántor Péter orgona-
művész. J.S. Bach, T. Albinoni, D. Buxtehude 
ismert művei csendültek fel. Közreműködött: 
Vörös Szilvia – ének.

*   *   *

Az elektronikai hulladék aránya évente 3–
5%-kal nő, az ebből kinyerhető nemesfémek 
újrahasznosítása viszont messze elmarad a 
kívánalmaktól. 

A reciklált nemesfémből készült idei olim-
piai érmek üdítő példát jelentenek.

Az Olimpia történetében először fordul elő, 
hogy a medálok részben hulladékból szárma-
zó aranyból, ezüstből és rézből készülnek. Az 
olimpiai érmeket készítő Teck nevű kanadai 
vállalat más forrásból származó fémek mel-
lett elektronikai hulladékból származó anya-
gokat is használt az érmek előállításához. 
Az e-hulladékok újrahasznosítása azért fon-
tos, mert csökkenti a keresletet az olyan ritka 
fémek iránt, mint az arany és a réz. Továbbá a 
fémbányászat okozta széleskörű társadalmi 
és környezeti kockázatot is mérsékli.

*   *   *

Az Egyesület meghívására 2009. november 
16-án Jávor Benedek, a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem Környezetjogi tanszékének 
adjunktusa tartott előadást Ajkán. Az előadó 
az egyházak és a környezetvédelem kapcso-
latát kutatja. A Bibliát idézve szólt a keresz-
tény tanítás és az ökológia kapcsolatáról, az 
ökoteológia feladatáról. 

*   *   *

Helyi vízbázisaink védelmének fontossá-
gára és a víziközmű szolgáltatás felelősség-
teljes feladatára kívánta felhívni a figyelmet a 
Bakonykarszt Zrt. azzal, hogy vízmű nyílt na-
pot rendezett a Részvénytársaság Ajkai Üzem-
mérnökségének telephelyén  (Ajka, Fő út 62.) 
2010. április 27-én.

A nyílt napon bemutatták Ajka város és tér-
sége vízbázisvédelmével, vízellátásával és 
szennyvízelvezetésével, tisztításával kapcso-
latos tevékenységüket, berendezéseiket.

Összeállította: Nemes Jenő

Zöld hírek„A fák is siratják, az elveszett lombokat…”


