
Andrej Rubljov után lehet-e még ikont feste-
ni ?

Van-e a XXI. században létjogosultsága a
mûvészet ezen formájának ? 

A kérdésekre csattanóst választ kapunk
Murainé Dancs Jeanette képei láttán, melyek
az ajkarendeki mûvelôdési házban voltak lát-
hatók. 

Az ikon szó jelentése: képmás. Az elsô ikon
volt maga Jézus képmása egy vászonba töröl-
ve. Az alkotó feldolgozza a legfôbb ikontípu-
sokat: Mária ikonjait és Krisztus ikonjait.
A szigorú szabályok alapján „írt” ikonok  ren-
geteg felfedezni valót rejtenek. Máriát gyerme-
kével a „gyöngédség” ikonon látjuk.

Dancs Jeanette ikonjain sajátos plusz: az
anya gyöngédsége, ahogyan az arcokat gyön-
géddé festi. Üveg-ikonjain a természet, a kert

színeit látjuk viszont. Egyszerre biblia és egy-
szerre személyes történetek ezek.

A kiállított ikonok nemcsak esztétikai él-
ményt jelentenek.

Jó, hogy különbözô szemmel látjuk  vilá-
gunkat. Minden ikon másként hat ránk. Van
akit imádságra hív, van akit derûre vezet, van
akit embertársához visz közelebb. A közösen
megcsodált világ teszi hihetôvé a csodát, hogy
ugyanahhoz a világhoz tartozunk. 

Megtanítanak arra, hogy ne csak lássunk,
hanem szemünkön keresztül megtanuljunk
hallani. Azt az üzenetet, melyet mindig hallunk
az utcai  „csatazajban”, az ikonokat látván na-
pok múltán is. Aki ismét hajlandó szembenéz-
ni velünk. 

Hegedüs Pál

Kedves Olvasó !

Ha Önnek elege van a pártok civako-
dásából, a végeláthatatlan választási
kampányból, a be nem tartott ígéretek-
bôl; elege van a politikai képmutatásból,
a látszat szolidaritásból, a hatalom min-
denhatóságából:

Akkor Ön a helyi demokrácia elkötele-
zett képviselôje, a civil-társadalom letéte-
ményese, az öntevékeny társadalmi cse-
lekvés híve.

Az Élet több mint a politika.
Életünk több mint város-politika.
A PLANÉTA Környezetvédelmi és Vá-

rosvédô Egyesület egy szervezet a deren-
gô ajkai égbolton. Egyesületünk hisz a
helyi közélet sokszínûségében, a termé-
szet és az épített környezet védelmében, a
szakmai hozzáértésben, az emberi lépték-
ben.

Hiszünk az egészség megôrzésében, az
egészség-kultúra fejlesztésében, az embe-
rek önszervezô kulturális tevékenységé-
ben, abban, hogy a Város ereje nem a fa-
lakban, hanem az Ajkaiak lelkében lako-
zik.

Reméljük, hogy újságunk terjesztôje
lesz azoknak a gondolatoknak, amelyek
lehetôvé teszik, hogy a célok valóra válja-
nak.

Ikonok

A „Nihil de nobis sine nobis” mondás Szé-
chenyi Istváné, melyet kedvenc szavajárása-
ként az 1800-as években használt. Napjaink-
ban ez aktuálisabb, mint valaha. Az önkor-
mányzatiság fogalmat határozza meg:
„Semmit rólunk nélkülünk!” Azt jelenti ez a
gondolat, hogy a négy évre választott képvise-
lôk, a választással hatalomra jutásuk után sem
szakadhatnak el választóiktól. Nem válhatnak
öntörvényû testületté. A  civil szférával folya-
matos kapcsolatot kell, hogy tartsanak, külön-
ben elszakadnak és légüres térben mozogva,
gyökerek nélküli világot teremtenek.

A mondásban nem a képviseleti, hanem a
részvételi demokrácia fogalmazódik meg.

Hamarosan önkormányzati választások
lesznek. A leendô képviselô jelöltek az embe-
rek  nélkül nem beszélhetnek az emberekrôl.
Volt és leendô képviselôk és jelöltek ülnek egy
teremben, melynek falára képletesen felíródtak
a bibliai szavak: ,,mene mene tekel u parszin.”

Dániel próféta mondá  Bélsaccar babilóniai ki-
rálynak: „a mene azt jelenti, hogy számba vet-
te Isten királyságodat, és véget vet annak.
A tekel azt jelenti, hogy megmért téged mérle-
gen és könnyûnek talált. A peresz azt jelenti,
hogy feloszlatta királyságodat és a médeknek
meg a perzsáknak adta.”

A  testület légüres térben lebegését, a civil
szféra érdektelenségét bizonyíthatja, ha kima-
rad a döntéshozatal folyamatából és nem ala-
kul ki a részvételi demokrácia.  

A „csak” képviseleti demokráciára  igaz,
hogy megmérettetik, és könnyûnek találtatik!
Az a képviselô-testület válik majd demokrati-
kussá, amely képes a civil társadalommal a
kapcsolatot megteremteni, velünk civilekkel
folyamatosan együttmûködik, a határozatho-
zatal során problémáinkat megérti, megoldja
és nem a bürokrácia lélektelensége kerül elô-
térbe.

Zsigmond László

Széchenyi István aktualitása 

Semmit rólunk nélkülünk!
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Számos önkormányzat
túlvállalta magát az el-
múlt években a rövid tá-
von rendkívül költséges,
hosszabb távon azonban
elônyökkel kecsegtetô
egészség-turisztikai beru-
házásokkal. A munka-
hely-teremtés és az ide-
genforgalomból szárma-
zó bevételek reményében
többtucat helyhatóság vá-

gott bele ilyen fejlesztésekbe, holott tudhatták,
hogy a fürdôk önmagukban nem piacképesek,
csupán a hozzájuk kapcsolódó turisztikai szol-
gáltatásokkal, szállodákkal, éttermekkel együtt
válnak gazdaságossá.

A fürdôépítések nem mindig jutnak el a be-
fejezésig. Szigetvárott például eredetileg 2005.
ôszére tervezték az újjáépülô gyógyfürdô
átadását, ám a több mint 800 millió forintba
kerülô létesítmény még mindig csak félkész ál-
lapotban van. A szentgotthárdi élményfürdô-
nek nemcsak a hazai gyógyhelyekkel, hanem a
tôle néhány kilométerre fekvô osztrák termál-
fürdôvel is fel kell vennie a versenyt.

A gomba módra szaporodó vizes gyógyhe-
lyek forgalma az elôzô évek dinamikus emel-
kedése után 2005-ben már stagnált, sôt helyen-
ként vissza is esett. Az Állami Számvevôszék
vizsgálata megállapította, hogy a Széchenyi-
terv pályázatán nyertes fejlesztések elôkészíté-
sekor nem várták el, és így nem is tették meg,
hogy összehangolják a létrejövô kapacitásokat.

Ajkán is megkezdôdött a Strandfürdô teljes
rekonstrukciója. A fürdô élményelemekkel is
bôvül. A beruházás elôirányzata 2006. évre
733.194 E Ft. (Támogatás ROP 650.614 E Ft,
BM támogatás: 43.374 E Ft, saját forrás
39.206 E Ft) A fürdô mûködtetéséhez sajnos
már nem lesz támogatás. Valószínû, hogy an-
nak összege a 2006. évi elôirányzatot sokszo-
rosan meghaladja (85 millió Ft).

A strand felújítás és korszerûsítés nem kis
dolog, annak fenntartása és mûködtetése azon-
ban még nehezebbnek tûnik. Csak be ne füröd-
jünk. 

Dr. Szabó István
Felelôs szerkesztô

Elégedetlenebbek a dolgozók Magyarorszá-
gon, mint a korábbi években. Legalapvetôbb
igényünk a megélhetés; ha ez megvan, igé-
nyünk támad a biztonságra, majd az elfogadás-
ra, a sikerre, s végül – ez van a piramis tetején
–  az önmegvalósításra. A legalsó szint meglé-
te (a fizetés) már a korábbi években sem tette
elégedetté a munkavállalókat. Úgy tûnik, a
második szint (a biztonság) is megvolt. Az el-
fogadás iránti igény kielégítése már hagy kí-
vánnivalót maga után. Egyre kevesebben gon-
dolják ugyanis úgy, hogy a vezetôk figyelem-
be veszik a munkavállalók érdekeit. A cégek
hírneve és megítélése is megkopott a dolgozók
szemében  – vagyis a siker iránti vágy betöltet-
len marad. A magyar munkavállalók elkötele-
zettsége egyre inkább hasonlít a nyugat-euró-
paiakéhoz. Már nem vagyunk boldogok pusz-
tán attól, ha egy lerobbant „szocialista” iroda
helyett egy európai színvonalúban ülhetünk,
normálisan megélünk a fizetésünkbôl, s nap-
közben el tudunk beszélgetni a kollégáinkkal.
Más emberi igényeink kielégítését is elvárjuk.
Aligha a munkahelyeink változtak meg, sok-
kal inkább mi magunk. Munkavállalóként fel-
nôttünk. Eljött az ideje, hogy mind több cég is
felnôjön munkáltatói feladatához.

Kálmán Endre

A vállalati társadalmi felelôsségvállalás
(CSR – Corporate Social Responsibility) kon-
cepciójának keretében a cégek jogi kötelezett-
ségeiken felül önkéntesen integrálnak szociális
és környezeti szempontokat üzleti mûködésük-
be és ezen elvek mentén alakítják kapcsolatai-
kat a tevékenységüket érintô csoportokkal.

Egyre nagyobb a fontossága, hogy a cégek
hozzájáruljanak a körülöttük élô társadalom és
közvetlen környezetük körülményeinek jobbá
tételéhez.

A vállalatok számára nyilvánvalóan elsôdle-
ges szempont a profittermelés. Egyéni szinten
is egyre többen adakozunk az általunk kivá-
lasztott alapítványnak, kulturális szervezôdés-
nek, vagy akár az utcasarkon kéregetô remény-
vesztett hajléktalannak, mindez céges szinten
is természetessé, elvárhatóvá kezd válni.
A másik magyarázat, a társadalmi felelôsség-
vállalásra fordított összeg megtérül, a cég elfo-
gadottsága, jóhíre, hosszú távú mûködésének
kérdése függhet tôle.

A magyar számviteli törvény szerint az üz-
leti jelentés részét képezi a környezeti és társa-

dalmi felelôsségvállalással kapcsolatos beszá-
moló. A vállalati felelôsségvállalásról szóló
beszámolók szerepe nôni fog a közeljövôben,
azokat elôbb-utóbb kötelezô lesz nyilvános-
ságra hozni.

A cégek önkéntes gesztusait sokszor kíséri
bizalmatlanság, rosszindulat. Azt mondják,
hogy a szóban forgó akció mindössze azt a célt
szolgálja, hogy az illetô cég egy kis ingyen
reklámhoz jusson, vagy pedig azt feszegetik,
hogy jó-jó, de bezzeg egyéb területeken milyen
sok hibás lépést követtek el.

Nehéz igazságosan kezelni ezt a kérdést.
A legkisebb tett is tett, és ha egy kicsi haszno-
sat cselekedett egy cég, az máris sokkal többet
ér, mint a prédikátorok dörgedelmes etikai in-
telmei. 

Mai világunkban a társadalom javításáért
tett lépések egy tôzsdei cég esetében a cégérté-
ket pozitívan befolyásolhatják, illetve a befek-
tetési alapok nagyobb bizalmat tanúsíthatnak
irántuk. Az összes gesztust értékelni kell és
örömmel fogadni.

Dr. Milkovics Rókus

Cégek Társadalmi Felelôsség-

vállalása

Elégedetlenebbek

A kétszáz éve született brit John Stuart Mill
szerint iszonyatos következménye lehet, ha
egy állam vagy egyház olyannyira csalhatat-
lannak képzeli magát, hogy bizonyos vélemé-
nyeket betilt és üldöz. Ô mondta ki elôször: ha
akad valaki, aki akár az egész emberiséggel
szemben foglal állást valamely kérdésben, ne-
ki is meg kell adni a véleménynyilvánítás lehe-
tôségét. Az általa hangsúlyozott szólásszabad-
ság ma már minden demokratikus társadalom
alapértéke. A mai közvélekedés szerint a sza-
bad véleménynyilvánítás emberi alapjog,
vagyis önmagában is értéket képvisel. 

Az egyetlen körülmény, amely jogossá teszi,
hogy véleményünket valamely cselekvés érde-

kében igaznak tekintsük, az, ha teljes szabad-
sággal ellent lehet neki mondani, és meg lehet
cáfolni. Ehhez persze hinni kell abban, hogy
racionális vitában az igazság mindig gyôzedel-
meskedik.

Mill szerint a drogos vagy az alkoholista sa-
ját maga viseli a felelôsséget életforma-kísér-
letéért. Vagyis nem várhatja el, hogy az elvo-
nókúra vagy a májátültetés költségét a társada-
lom fizesse meg.

Ha a filozófus ma élne, egész biztosan elle-
nezné, hogy a holokauszttagadás büntethetô
legyen. A gyûlöletbeszéd kérdésében tiltásra
csak akkor van ok, ha erôszakos cselekmény
veszélye közvetlenül fenyeget. „Azt a véle-

ményt, mely szerint a szegények éhínségének a
gabonakereskedôk az okai, vagy amely szerint
a tulajdon rablás, nem szabad háborgatni, míg
egyszerûen csak a sajtó útján terjed. Ám igaz-
ságosan lehet büntetni, ha szóban adják elô egy
izgatott tömegnek, mely egy gabonakereskedô
háza elôtt gyülekezik.”

A globalizáció ellenségei és támogatói
egyaránt hivatkozhatnak tanaira. Mill egyik
alaptétele, hogy a felvilágosult társadalmakban
a véleményszabadságot már nem az egyházi
kiközösítés vagy az állam túlhatalma fenyege-
ti a leginkább, hanem a közvélemény unifor-
mizálódása.

H.P.

A vélemény- és szólásszabadság atyja
(John Stuart Mill)

Befürödnek?
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A következô évtizedekben az ivóvíz lesz a
legfontosabb természeti kincs. Meg kell óv-
nunk édesvízkészleteinket, s ehhez szükséges
a szennyvizek minél hatékonyabb tisztítása. Az
emberi élet egyik nélkülözhetetlen eleme a víz.
Nemcsak a szervezetünknek van szüksége
tiszta, iható vízre, hanem a mezôgazdaság, az
ipari termelés sem képzelhetô el nélküle. Az
édesvizek csak a készletek alig két százalékát
teszik ki, meglehetôsen egyenetlen elosztás-
ban. Az ENSZ felmérései szerint a Föld lakos-
ságának csaknem harmada nem jut elegendô
tiszta vízhez.

Döntô jelentôségû kérdés az ivóvíz megóvá-
sa, a szennyvizek mind hatékonyabb tisztítása,
a biztonságos ivóvízellátás megoldása. A világ

vezetô nagyvállalatai is egyre több figyelmet
fordítanak erre a területre. Közéjük tartozik a
német Siemens is. A szennyvíztisztításban, a
települések és az ipar vízellátásában is többfé-
le gazdaságos megoldást dolgozott ki. A cég
technológiai fejlesztéseiben, beruházásaiban
nemcsak saját üzleti, hanem az emberiség ér-
dekeit is figyelembe veszi. Egy európai uniós
projekt keretében egyedülálló szerkezetet fej-
lesztettek ki a vizet szennyezô anyagok megfi-
gyelésére. A számítógépes minilaboratórium
révén helyszíni mérésekkel percek alatt pontos
képet lehet kapni a folyók, tavak vagy akár egy
felszín alatti forrás állapotáról. 

Kertész László

A korábbi évekhez hasonlóan 2004-ben is
nagy számban vizsgáltunk az egészséges kör-
nyezethez, valamint a lehetô legmagasabb
szintû testi és lelki egészséghez való joggal
összefüggô panaszokat. A lakosságot érintô
környezetvédelmi ügyek legnagyobb arányban
az önkormányzatokkal kapcsolatosak, melyek
környezetvédelmi elkötelezettsége változó ké-
pet mutat. 

A környezetvédelmi ügyek egyik legnyil-
vánvalóbb sajátossága, hogy igen sok embert
érintenek. Az állampolgárok környezeti tuda-
tossága és érzékenysége egyre nô, értékrendje
átalakulóban van. Lakásuk, házuk, utcájuk,
vagy településük „megszokott környezetének”
legkisebb romlására, ezzel összefüggésben
életminôségük csökkenésére, sôt gyakran en-
nek már a veszélyére is érzékenyen reagálnak.

Ez kifejezôdik abban, hogy – a problémákkal
közvetlenül érintett állampolgárok mellett – je-
lentôsen nôtt a hivatalhoz forduló társadalmi
szervezetek száma. A beadványok változatla-
nul jelzik a környezetvédelmi jogszabályok
végrehajtásának és gyakorlatának hiányossá-
gát, a jogalkotás és jogalkalmazás nehézségeit.

A természetvédelemmel kapcsolatos pana-
szok a tavalyi évben közel megháromszoro-
zódtak. E körben továbbra is megállapítható,
hogy a társadalomnak a természet megôrzése
iránt érzett és tanúsított elkötelezettsége még
csak kialakulóban van. Mindazonáltal Ma-

gyarország is eljutott a természeti javak veszé-
lyeztetésnek egy olyan fokára, amikor is a tár-
sadalom már egy-egy konkrét beruházás foly-
tán is érzékeli, hogy sok hasonló beruházás
eredôjeként saját emberi életének természeti
alapjai kerülhetnek válságba. A zengôi lokátor
engedélyezése tárgyában lefolytatott vizsgálat
során a biztos többek között megállapította,
hogy védett természeti területet érintô beruhá-
zással szemben a jövô generációk érdekében
pótolhatatlan, nemzeti kincset képezô javakat
kell megôriznünk, illetve tartózkodnunk kell a
visszafordíthatatlan károsodási folyamatok
elindításától.

A parlagfû-pollenre allergiás népesség évrôl
évre nô és komoly egészségügyi problémát
okoz, s ezzel egészséget veszélyeztetô ténye-
zôvé vált. Az egészséges környezethez és a le-
hetô legmagasabb szintû testi és lelki egész-
séghez való jog érvényesüléséhez az allergiát
okozó parlagfû visszaszorítása is szükséges.

A biztos a környezeti panaszokra lehetôsé-
geihez mérten nagy figyelmet fordít, felismer-
ve azt a tényt, hogy a környezeti ügyekben ho-
zott döntésekben, eljárásokban jellemzôen
felismerhetô a ma élô generáció és a jövô ge-
nerációk érdekellentéte.

(Az állampolgári jogok országgyûlési bizto-
sának 2004. évi beszámolójából)

Nagy Péter

Az USA nyugati partvidékének legnagyobb
natúrtermék találkozóján, a kaliforniai Ana-
heimben szép magyar siker született. Az ét-
rend-kiegészítô, az Avé volt a legfigyelemre-
méltóbb. Az Avé pedig nem más, mint a Ma-
gyarországon feltalált, gyártott, mintegy fél
éve az USA-ban is forgalmazási engedélyt ka-
pott búzacsíra fermentálásával elôállított
gyógytápszer, az Avemar. 

A díjat tavaly egy olyan holland-japán fej-
lesztésû hatóanyag kapta, amelyet gyártói a
„még nem kórosan magas, de már ideálisnak
nem mondható vérnyomás” karbantartására
ajánlanak. Egy évvel korábban pedig egy, az
agyi vérellátást javító biokészítményt díjaztak. 

A  zsûri kiválónak, hatékonynak, biztonsá-
gosnak, innovatívnak tartja a termékeket, hiszi,
hogy szép piaci jövô elôtt állnak, s tovább nö-
velik az iparág hitelét. A Nutraward-díj elsôsor-
ban az amerikai piacnak szól, mindenekelôtt az
ottani forgalmazó tekintélyét javítja. 

A hazai fejlesztésû és kizárólag daganatos
betegeknek ajánlott gyógyászati célú tápszer
2002 óta kapható Magyarországon.

A biotechnológiai eljárással búzacsírából
készült anyagról klinikai vizsgálatok állították,
hogy az onkológiai kezeléseket kiegészítve, tá-
mogatva (nem pedig azokat helyettesítve) gá-
tolja a rákos áttétek keletkezését, javítja a szer-
vezet immunválaszát, enyhíti a hagyományos
kezelés mellékhatásait. Bármely szervben,
szövetben jól mûködik az Avemar, a tápcsator-
nát, az emlôt, a szájüreget, a májat érintô daga-
natoknál már jelentôs mennyiségû orvosi ta-
pasztalat gyûlt össze.

Megfigyelték, hogy a fiatalok nyitottabbak
a gyümölcsök, virágok, fûszerek, ételek jóté-
kony hatását hirdetô keleti gyógymódokra. Az
50 év felettieknek pedig legalább a 70 százalé-
ka folyamodik valamilyen alternatív terápiá-
hoz. 

A multinacionális gyógyszercégek is nagy
erôkkel analizálják a trópusi növényekbôl ki-
nyerhetô hatóanyagokat.

Borneó szigetén 422 új növényfajt fedeztek
fel az elmúlt negyed században. Néhány közü-
lük rák elleni gyógyszert szolgáltatott, s bizta-
tó kísérletek folynak AIDS- és maláriamedici-
na elôállítására is. Ezért kell mindenáron
megôrizni a borneói esôerdôket, amelyek ki-
terjedése 25 százalékkal csökkent az 1980-as
évek óta – hangsúlyozza a World Wildlife
Fund nemzetközi környezetvédelmi szervezet. 

Dr. Amer Sayour

Avemar sikere Egyre több panasz

Egészséges környezethez való jog

Kincs a tiszta ivóvíz

Egy Uniós irányelv szerint zaklatás minden
nemkívánatos, indokolatlan vagy sértô szexuá-
lis tartalmú magatartás, amely hatással van a
munkájukat végzô férfiak és nôk méltóságára.

Nem csak fizikai, hanem szóbeli és ráutaló
magatartás is lehet, amitôl a nô (vagy férfi)
kellemetlenül érzi magát. A közvélekedéssel
ellentétben a zaklatást nem az áldozat viselke-
dése vagy ruhája váltja ki. Magatartásával a
zaklató a másik személy feletti hatalmát érez-
teti. Az is zaklatás, ha valakit túl sokszor meg-

dicsérnek, kommentárokat fûznek a kinézeté-
hez, kellemetlen helyzetbe hoznak, vagy egy-
szerûen csak véletlenül megérintenek bizonyos
helyeken. A zaklatás súlyos esete, ha szexuális
szolgáltatáshoz kötik az elômenetelt. Kimeríti
a zaklatás fogalmát, ha meztelen, vagy félmez-
telen nôket ábrázoló képeket helyeznek el a fa-
lon. Ameddig a zaklatást nem büntetik szigo-
rúan, az áldozatok is hallgatnak. 

A Büntetô törvénykönyv (Btk.) nem tartal-
mazza a szexuális zaklatás törvényi tényállá-

sát. A zaklatás mint törvényellenes magatartás
fogalmát azonban az egyenlô bánásmódról
szóló törvény ismeri. A szexuális zaklatásos
cselekményeket rendkívül nehéz bebizonyíta-
ni, mert általában nincs rájuk tanú. Változást
hozhat talán, hogy a Közigazgatási eljárásról
szóló, 2005. november  elsején hatályba lépett
törvény lehetôséget ad arra: a jövôben az ilyen
ügyekben a hatóság a tanú személyazonosító
adatait zártan kezelje, így az érintettek
megôrizhetik inkognitójukat.

Szexuális zaklatás a munkahelyen
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Egy esztendeje lesz annak hamarosan, hogy
elhunyt Cserháti István. A magyar rockzene
Jon Lordját augusztus 21-én, hosszú, gyógyít-
hatatlannak bizonyult betegség után ragadta el
a halál.

„Szia, amúgy jól vagyok! Szombat, vasár-
nap hazaengedtek a kórházból és sikerült fel-
játszani az új Pangea címû lemezünk billen-
tyûit – megnyugtató!” – írta még tavaly január-
ban egy sms-ben. Dolgozott és bízott, a lemez
elkészült, nyáron még néhány koncertet is vál-
lalt – végül mégis a rák gyôzött. Még nem volt
51 éves.

Ajkán született, 1972-ben érettségizett a
Bródyban, de addigra elcsábította a zene. Pár
helyi zenekar után hamar Budapesten találta
magát, a Napsugár együttesben  Deák Bill
Gyulával és Sárvári Vilmossal játszott. Innen
került a P. Mobilba, ahol orgonistaként és a
Honfoglalás szvit fô zeneszerzôjeként már
rocktörténelmet írt 1977 és 1980 között. Zse-
niális muzsikustársával, az elsôként eltávozott
Bencsik Sándorral alapította meg ezután saját
formációját, a P. Boxot, amely hangsúlyozottan
nem a mobilos évek kiárusításából élt. Elsô vi-
déki koncertjükön 1981. januárjában – éppen
Ajkán, ahol pár hónapja a P. Mobiltól búcsúz-
tak – a közönség ezt igen nagyra értékelte.

A Pandora's Box sikeres volt, de Pityi 1986-
ban Debrecenbe házasodott, és visszavonult az
aktív zenészélettôl. De nem a zenétôl! Megépí-
tette saját stúdióját és helyi zenekarokat vett
pártfogásába – ilyen volt a Szfinx, amely a hu-
szonegyedik századi P. Box alapját adta. Cser-
háti minôség iránti megtörhetetlen elkötele-
zettségét mi sem bizonyítja jobban, hogy csak
akkor vállalt újabb csapatot a régi néven, ami-
kor 2000-re méltó társakat talált.

Maradt neki öt esztendô: két stúdióalbum,
egy koncertlemez, fellépések, a közönség sze-
retete – ami nem csak a betegség hosszú hó-
napjaiban kísérte. A Rákóczi-szabadságharcról
szóló rockopera már soha nem készül el, de
egy éve érte is szól A zöld, a bíbor, és a fekete.

GéeM

Az eldobható palackokba csomagolt termé-
kek forgalma nôtt a boltok polcain. Mindez azt
jelzi, hogy a környezetvédelmi tárcának az új
termékdíj-törvénnyel nem sikerült rábírnia a
gyártókat, hogy a környezetbarátabb vissza-
váltható palackokat használják. Az eldobható
palackok használata miatt kiszabott magas ter-
mékdíj ellenére sem éri meg inkább újratöltô
gépsorokat üzembe állítani.

Míg a Föld népessége évi másfél százalék-
kal nô, a vízkivétel évi három százalékkal.
A fenyegetô globális vízválság nem védhetô ki
házi takarékoskodással. A teljes vízfogyasztás-
nak ugyanis hetven százaléka az élelmiszerek
elôállításához szükséges. Kérdés, hogy van-e
értelme Európában a háztartási ivóvíz-takaré-
kosságnak.

A víztakarékos technikák bevezetésének ha-
logatása nem indokolható, esetleges negatív
hatásait könnyû kiküszöbölni.

A svájci szennyvíz annyi hôt tárol, illetve
szállít, amennyivel elméletileg egymillió sváj-
ci lakos otthonát lehetne fûteni. A szennyvíz-
gyûjtô csatornák és szennyvíztisztítók közelé-
ben nagy épületek, akár egész lakónegyedek
hôigényét lehetne vele kielégíteni egész éven
át. A szennyvíz, a nagy lakossági és ipari me-
legvíz-használat folytán télen is 10–15 Cel-
sius-fokos, ezért a szennyvíz-hôszivattyú, fûtô-
kazánnal kombinálva a közvetlen gázfûtésnél
tíz százalékkal, az olajfûtésnél 23 százalékkal
kevesebb primer energiát fogyaszt. 

L. T.

Zöld hírek

Nemcsak a könyveknek, de a vendéglôknek
is megvan a maguk sorsa. A korábban kékre
festett, hûvösen elegáns étterem metamorfózi-
sa bekövetkezett. A MANGÓ PANZIÓ, ÉT-
TEREM mélybordó színbe öltözött. A belsô
terekben a meleg színek, a textíliák és a ková-
csoltvas vált uralkodóvá. Mediterrán hangulat
lengi be az egészet.

Az étlap is megújult, a személyzettel együtt.
Udvarias, nem tolakodó köszöntés után nehéz
ellenállni a sokféle finomságnak. 

Füstölt szarvassonka szeletek balzsamecet-
tel, pörkölt mogyoróval és parmezán sajttal, jó
kezdet. A sajt az, amit a világ végére is ma-
gunkkal vihetnénk. 

Az ököruszály leves gazdagon, tormás hús-

gombócokkal, zöldségekkel, palacsinta metélt-
tel és daragaluskával a paraszti konyhakultúra
gazdag tárházát ötvözi, a megannyi apró fi-
nomsággal. 

A rostonsült norvég lazacfilé zöldborsmár-
táson, vajas zöldségekkel és citromos burgo-
nyagombócokkal, már kikényszeríti a boros-
üveg megnyitását. Szeremley savanykás Bada-
csonyi szemelt rizlingje méltó folytatása a
lucullusi vacsorának. 

Rostonsült bélszín libamájjal gazdagított
vörösboros mártáson, aszúszemes jázmin
rizzsel körítve, az est csúcspontja. Erre szokták
mondani, ez már önmagában is finom
mindegyik. 

A testes Villányi Cabernet Sauvignon színe

és ízvilága különös harmóniát áraszt. 
A túrógombóc pirított mandulaforgácsokkal

és erdei gyümölcsökkel, méltó befejezés. Az
ötputtonyos Tokaji a leghíresebb magyar törté-
nelmi borvidékre vezet. Koroknak, városok-
nak és vendéglôknek is van szelleme. A folyé-
kony arany lélekben Rezeda Kázmér urat is
asztalunkhoz ülteti. Átmeneti korok, változó
idôk … Nem szeretem a változó idôket, mond-
ja.

A kellemes vacsora után hazatérve, a polcról
még leveszem Krúdy Gyula könyvét, A Vörös
postakocsit. Nemcsak kenyéren él az ember. 

Szindbád nagybátyám intelmeit megfogad-
va, éjszaka már csak  a Podolini kísértetet kell
elkerülnöm. Az élet álom… Dr. Sz. I.

Íz-utazás Mangóliába

„… Ajka mindig várni fog!”

Pandora’s Box koncert:
Sziget

2006. augusztus 9. 
19 óra

Hammerworld színpad


