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Környezetvédelmi és 

Városvédô Egyesület

Pilinszky János:

Amiként
kezdtem

Amiként kezdtem, végig az maradtam.
Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom.
Mint a fegyenc, ki visszatérve
falujába, továbbra is csak hallgat,
szótlanul ül pohár bora elôtt.

A lakáshoz jutók és telekvásárlók támoga-
tásáról szóló 8/2003.(III.27.) rendelet mó-
dosítása. A város népességmegtartó erejé-
nek növelése érdekében a jövôben az épít-
kezni szándékozókat az Önkormányzat
azzal is támogatja, hogy az építési telket
vásárlókat is helyi támogatásban részesíti.
Az egy gyermeket nevelôk is támogatás-
ban részesíthetôk.

A vállalkozások támogatásáról szóló ren-
delet módosítása. Az egyszeri, vissza nem
térítendô munkahelyteremtô támogatás
mértéke 250.000,-Ft/fô. Pályakezdô és 50
év feletti munkavállalók foglalkoztatása
esetén 300.000,-Ft/fô. Non-profit szerve-
zetek is jogosultak pályázni. 

(folytatás a 2. oldalon)
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„Valóság nevû 
nagybátyánk…”

A Planéta Egyesület Elnöksége értékelte
az elmúlt idôszak önkormányzati döntéseit.

elôjellel jelöltük a helyesnek ítélt önkor-
mányzati döntéseket, szimbólummal az
Elnökség által helytelennek ítélt vitatható
döntéseket, amelyek a lakosság széles körét
hátrányosan érintik, vagy érinthetik.
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Az aszfaltrengetegben a porral, kipufogó-
gázzal együtt még nehezebb elviselni a hôsé-
get. Brit kutatók szerint parkosítással lehûthe-
tôk a klímaváltozás miatt egyre melegebb vá-
rosok. A manchesteri egyetem kutatói a
városok és az erdôk infravörös fényképeit
összehasonlítva úgy találták, hogy a fákat nél-
külözô városközpontok 12 Celsius fokkal me-
legebbek, mint az erdôs területek. Ezután szá-
mítógépes modellkísérleteket végeztek, és
megnézték, mi történik majd Manchesterben,
ha emelkedik a hômérséklet, vagy ha kevesebb
lesz az esô, tehát ha az üvegházhatás miatt a je-
lenlegi tempóban változik a klíma. A számítá-
sok szerint 2080-ra legalább 4 Celsius fokkal
melegebb lesz a város, de ez a zöldterületek
növelésével még kompenzálható, a 4 fokos hû-
tést 10%-nyi zöldfelülettel el lehet érni. 

Magyarországon körülbelül 800 kilogramm
levegôben található szennyezô anyag jut éven-
te egy lakosra. Egy 50 éves fa 50 kg oxigént
hoz létre és 68,75 kg széndioxidot képes fel-
dolgozni. Egy lombköbméter levélfelület 4500
g szennyezô anyagot szûr meg. A fák klímaja-
vító szerepérôl megállapítható hogy egy lomb-
köbméter felület 47 liter vizet párologtat el,
egy 50 éves fa produktuma 4230 liter a vegetá-
ció idôszakában. A párologtatás 7-8 fokkal ké-
pes csökkenteni a levegô hômérsékletét. 

Tekintsük át mi történt az elmúlt években,

évtizedekben, városunkban Ajkán a zöldterü-
letekkel.

• Az Önkormányzat esetenként nem a tele-
pülés, a térség mûködésének komplex haté-
konyságában érdekelt, hanem a részfeladatok
– sokszor pazarló összeredményt hozó –
megoldását végzi. A település lakói és vállal-
kozói azonban, a környezeti állapot megôrzé-
sét és javítását, pihenésre, sportolásra, szabadi-
dô eltöltésre alkalmas zöldterületeket, korsze-
rû és megfizethetô szolgáltatásokat, a
munkahelyek létrehozását elôsegítô kereteket,
jó közbiztonságot és a társadalmi feszültségek
tompítását igénylik. 

• 1990. évtôl képviselô-testületeink rákény-
szerültek – pártállástól függetlenül – a termé-
szeti és egyéb közösségi értékek piaci értékesí-
tésére, hogy a kötelezôen ellátandó feladatok-
hoz  a szükséges forrásokat biztosítani tudják.
A körültekintô gazdálkodás helyett esetenként,
a vagyon felélését választják. Elkészült ugyan
az önkormányzat környezetvédelmi program-
ja, ez megkötné a kezeket a sokszor gátlástalan
környezetrombolásban (túlépítések, átminôsí-
tések, laza feltételekkel történô értékesítések).
Párbeszéd helyett azonban többször elkesere-
dett érdekérvényesítési harcok folytak a lakos-
ság és a képviselô-testületek között. 

(folytatás a 3. oldalon)

Mit ér a tér, mondd, mit ér!?
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„Óvd a törvényt, és a törvény szelleme
téged is óv!”

Kálmán Endre, a Planéta Egyesület dele-
gáltja a 2007. március 14-i önkormányzati
testületi ülésen a gazdasági és városfejlesz-
tési bizottságból  visszahívásra került.
Egyesületünkkel a döntést elôzetesen senki
nem egyeztette. A döntésrôl csak a testületi
elôterjesztésbôl szereztünk tudomást. A szer-
vezeti és mûködési szabályzat, illetve az
ahhoz kapcsolódó személyi összetétel (bi-
zottságok) 2006 októberében kerültek kiala-
kításra. A fennálló „status quo” megváltoz-
tatását semmi nem indokolta, ha csak az
nem, hogy a gazdasági bizottság ülésein de-
legáltunk többször kritikusan fogalmazott,
illetve elôterjesztés ellen szavazott. A GVB
elnöke, a szocialista frakció vezetôhelyettese
ezt nem nézte jó szemmel. Egyesületünk és
Kálmán Endre nem  a „szavazógép” szere-
pére vállalkozott, hanem  kritikus, konstruk-
tív, a város érdekeit szem elôtt tartó együtt-
mûködésre. Az MSZP, SZDSZ, Városi Polgá-
rokért Egyesület Koalíció és Takács Ferenc
„jobboldali független” képviselô frakciófe-
gyelme semlegesítette a képviselô-testület el-
lenôrzô szerepét. Egyéni képviselôik pedig
tartották magukat a pártfegyelemhez.
A szankciórendszer ismét mûködött. A ko-
rábbi ciklus hasonló döntéseit már ismerjük.
Az antidemokratikus és diktatórikus módsze-
rekkel külsô bizottsági tagunk nem tudott
azonosulni, és helyesen lelkiismerete szerint
szavazott. Planéta Egyesület Elnöksége

A kerek erdô egyik sarkában, annak egér-
lyukában élt egy egércsalád. 

A gyerekek, Márton, Farkinca és Cincogi
egy nap játszottak a mezôn. Egyszer csak
megpillantottak egy hatalmas egerészô ölyvet.
A két nagyobbik egér, Márton és Farkinca
gyorsan leszaladtak az egérlyukba. Cincogi fu-
tott, futott, ahogy csak bírt, de hiába. Az egeré-
szô ölyv karmai közé került.

A ragadozó kirepült az erdôbôl, majd egy
faluhoz ért. Cincogi szerencséjére az ölyv na-
gyon álmos volt, és így elszenderedve mindig
gyengített az egér fogásán. A végén eleresztet-
te. Cincogi egyenesen a falu vadászának háza
udvarára esett. Sajnos a vadász macskája ha-
mar megtalálta, így csaknem fél óráig kerge-
tôztek. A kisegér a végén beleugrott a vízzel
teli öntözôkannába, ahol a macska nem talált
rá. Prüszkölt a hideg víztôl. Ahogy kikecmer-
gett a kanna szélére, meglátta az egerészô öly-
vet egy háló fogságában. A kisegér jószívû
volt, életét kockáztatva odament és elrágcsálta
a hálót. A madár meglepôdött, s ahelyett, hogy
megette volna, ezt mondta: Jó tett helyébe jót
várj ! Azzal fölszállt, s lassan körözött az ud-
var fölött. Ebben a pillanatban a macska észre-
vette Cincogit és utánaugrott. Az ölyvnek se
kellett több, gyorsan leszállt, s felkapta az ege-
ret a hátára. Aztán fölrepült vele a levegôbe, s
szállt, szállt és szállt, majd megint leejtette, de
nem a macska elé, hanem Cincogi otthonának
szélére. Cincogi talán még ma is ott játszik
testvéreivel a mezôn.

Szabó Dániel (3. a)
Fekete István Általános Iskola, Ajka

„Valóság nevû nagybátyánk…”
(folytatás az 1. oldalról)

A befizetett éves építményadó 60 %-a
visszaigényelhetô, amennyiben a beruhá-
zást az üzlet kirakatának, reklámjának ki-
világítására, korszerûsítésére fordítják. 
Magánszemélyek kommunális adójáról
szóló rendelet módosítása. 
A panelprogramban részt vállalóknak
minden befizetett 100.000 Ft után két év,
maximum 10 év adómentesesség jár.
Az Önkormányzat 2006. december 31-i
állapot szerinti vagyona:
35.255.757.000,-Ft. A korábbi évhez vi-
szonyítva 272.190.000,-Ft-tal nôtt.
Az Alkohol–Drogsegély Ambulancia
Egyesülettel – szenvedélybetegek közös-
ségi ellátása, valamint szenvedélybetegek
alacsonyküszöbû ellátása mûködtetésére –
feladat ellátási szerzôdés megkötése. 
Hagyományos technológiával épült épüle-
tek energia korszerûsítése, felújítása is tá-
mogatható 2007. május 2-ától. Pályázatot
szövetkezet és társasház nyújthat be,
legalább négy lakást tartalmazó, falazott,
tégla szerkezetû lakóépületre. A szociáli-
san rászoruló lakástulajdonos önrészét az
önkormányzat részben vagy egészben át-
vállalhatja.
Az útépítési és közmûvesítési hozzájáru-
lásról, valamint az útépítési érdekeltségi
hozzájárulásról szóló rendelet megalkotá-
sa. A közmû nélküli ingatlanok közmûvel
történô ellátása az ingatlanok értékét nö-
veli. Indokolt, hogy a közmûvesítés érték-
növelô hatása miatt a magántulajdonosok
felé érvényesítse az önkormányzat a beru-
házás összegét. 

* * *
Az önkormányzat területén lévô belterüle-
ti földterület után telekadót kell fizetni.
A rendelet adómentességet biztosít az
1400 m2 (lakóház) illetve 800 m2 (vállal-
kozói) nem nagyobb telkek esetében.  
A rendelet csak rövid átmeneti idôt bizto-
sít – 2008. június 30-ig – a telektulajdono-
soknak a jogerôs használatbavételi enge-
dély megszerzéséhez, illetve az adómen-
tességhez. 
„Ajka Városért” Alapítvány alapító okira-
tának módosítása. 
Az Alapítvány 1992-ben történô létreho-
zása óta a kuratórium tagjai munkájukat
társadalmi megbízatásban látták el. 2007.
január 1-tôl az elnök 30.000 Ft/hó, a kura-
tóriumi tagok 25.000 Ft /hó költségtérítés-
ben részesülnek. A kuratórium tagjának
lenni korábban megtiszteltetés volt, nem
pénzkereseti tevékenység.
A közoktatási intézményrendszer átalakí-
tása során nem történt valódi reform: pro-
filtisztítás, stb. A Fekete István Általános
Iskola és a Vörösmarty Mihály Általános
iskola, Gimnázium és Szakközépiskola
összevonása szakmailag nem megalapo-
zott.
Az Ajka Város önkormányzatának 2007.
évi költségvetésében forrásoldalon a bevé-
telek egy része realizálásának kockázata
magas. Likviditási problémák áthidalására
500 millió forint folyószámlahitel nyújthat
segítséget. A tárgyévben azonban csak az
összeg egyharmad része a ténylegesen

rendelkezésre álló keret, mivel kétharmad
rész elôzô évrôl áthúzódó vissza nem fize-
tett folyószámlahitelként jelentkezik.
Valamennyi önkormányzat többségi tulaj-
donú Kft. ügyvezetôjének azonos az alap-
bére. Nehezen képzelhetô el, hogy
mindegyik ügyvezetô azonos képességû,
munkabírású és teljesítményt nyújtó. Való-
színûsíti, hogy a tevékenység nem piaci
alapon mûködik. 
Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának módosítása. Az önálló Ifjú-
ság-, Sport- és Civil kapcsolatok bizottsága
megszüntetésre került. Ügydöntô módosító
indítványt csak a képviselô testület ülés-
napján, reggel 8 óráig lehet benyújtani a
polgármesterhez. A képviselôk jogosítvá-
nya ezzel korlátozásra került, a hatéko-
nyabb ülésvezetés ezt nem indokolja.
Képviselô testület 47/2007.(III.14.) Kt.
határozatában egyidejûleg több személyi
kérdésrôl döntött. (Kálmán Endre külsô
bizottsági tag visszahívása, illetve más
személyek választása) Az együttes, több
személyt érintô választás, személyi kérdés
esetében nem lehet ún. listás választással
választani. 
A választásnak mindig személyre szóló-
nak kell lennie, hiszen az egyes bizottsági
tagokkal szemben akár kizáró okok is áll-
hatnak fenn. A jogok és kötelezettségek is
személyhez kötöttek. Álláspontunk szerint
a fenti határozat jogszabálysértô. 
Egyes kitüntetések alapításáról és adomá-
nyozások rendjérôl szóló 12/2007.
(III.30.) rendelet. megalkotása. Az „Ajkai
Halhatatlanok” cím alapítása feleslegesen
bôvíti a kitüntetési formákat. Szerencsére
az „Ajkai Óriások” életmû-díj a testületi
ülésen visszavonásra került.
A Vörösmarty–Fekete Általános Iskola,
Gimnázium és Szakközépiskola elnevezés
helytelen. A Magyar Tudományos Akadé-
mia az elnevezéssel kapcsolatban az alábbi
állásfoglalást adta: „ a tervezett forma nem
javasolható, annak ugyanis van hagyomá-
nya, hogy hivatalosan nem említjük törté-
nelmünk, irodalmunk nagy személyiségeit
csupán családnevükön. A jelen helyzetet
még súlyosbítja az, hogy míg Vörösmarty
csak a családnévvel is azonosítható, Fekete
azonban egyáltalán nem jelöli Fekete Ist-
vánt, ezért több okból sem lehetséges a
névnek ez a rövidített formája. 
Ha feltétlenül kettôs nevet akarnak adni az
intézménynek, az csak a következôképpen
lehetséges: Vörösmarty Mihály–Fekete
István Általános Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola. Ennek a névnek a hasz-
nálhatósága természetesen kétséges, mert
nagyon hosszú és bonyolult, ezért nehéz-
kes. A képviselô-testület által javasolt név
azonban a fenti okok miatt nem alkalmas
arra, hogy helyettesítse a hosszú nevet, a
név használhatóvá tételére más megoldást
kell találniuk, esetleg azt, hogy lemonda-
nak az egyik személyiség nevérôl.”

„Elutazott tôlünk családunk egyik tagja, akit
oly hôn szerettünk, 
Valóság nevû nagybátyánk.”
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Mesesarok

Cincogi, a kisegér
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A 2007. április 30-án hatályba lépett  2007.
évi XXIX. törvény a környezetvédelemrôl és a
természetvédelemrôl szóló jogszabályokat je-
lentôs mértékben szigorította. Ezek közül
emelünk ki néhányat. A közérthetôség miatt a
jogszabályi szöveget nem minden esetben
idézzük szó szerint:

– Környezetkárosodás: a környezetben, il-
letve valamely környezeti elemben közvetlenül
vagy közvetve bekövetkezô, mérhetô, jelentôs
kedvezôtlen változás, illetve valamely környe-
zeti elem által nyújtott szolgáltatás közvetlen
vagy közvetett, mérhetô, jelentôs romlása.

– Amennyiben a környezetkárosodást
megelôzô, illetve helyreállítási intézkedések
költsége azért nem volt másra áthárítható, mert
a környezethasználó, illetve az ingatlan tulaj-
donosa ismeretlen volt, és ezen személyek
utóbb ismertté válnak, az elvégzett intézkedé-
sek költségeit viselni kötelesek.

– A környezethasználó a törvényben meg-
határozott és más jogszabályokban szabályo-
zott módon büntetôjogi, szabálysértési jogi,
polgári jogi és közigazgatási jogi felelôsséggel
tartozik tevékenységének a környezetre gyako-
rolt hatásaiért.

– A környezetkárosodásért, illetve a kör-
nyezetveszélyeztetésért való felelôsség – az el-

lenkezô bizonyításáig – annak az ingatlannak a
környezetkárosodás, illetve környezetveszé-
lyeztetés bekövetkezésének idôpontját követô
mindenkori tulajdonosát és birtokosát (fel-
használóját) egyetemlegesen terheli, amelyen a
környezetkárosítást, illetve környezet veszé-
lyeztetô magatartást folytatták.

– A gazdasági társaság azon tagjai, vala-
mint vezetô tisztségviselôi, akik olyan határo-
zatot hoztak, amelyrôl tudták, vagy az elvárha-
tó gondosság mellett tudhatták volna, hogy
annak végrehajtásával a társaság környezetká-
rosodást okoz, a társaság megszûnése esetén
korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társa-
ságot terhelô, a társaság által nem teljesített
helyreállítási és kártérítési kötelezettségekért.

– A természetvédelmi hatóság jogszabály-
ban meghatározott elôírások teljesítése érdeké-
ben az ügyfeleket kötelezheti az eredeti állapot
helyreállítására, különösen a károsodott termé-
szeti érték és terület, továbbá a védett termé-
szeti érték és terület helyreállítására.

– Hulladéklerakó létesítmény esetében a lé-
tesítménnyel, illetôleg a lerakott hulladékkal
okozott környezeti károkozás elévülési ideje a
létesítmény lezárásától számított 30 év.

Dr. Sayour Amer

A környezeti felelôsségrôl

Ilyen volt városunkban a két népszavazást is
kiváltó ügy, a Kalorex égetés és az Interspar
áruházlánc telekkialakítási ügye. Említhetjük a
Tempó áruház elhelyezése során a timföldgyá-
ri lakók harcias megnyilvánulását is, Sajnos a
zöldterületek csökkentésének tendenciája vél-
hetôen nem áll meg. Reméljük, hogy a Kaszi-
nó és környezete nem esik áldozatul.

• Az önkormányzat a környezetvédelem
alatt legtöbbször csak a szennyvíztisztítást, a
hulladékkezelést, esetenként az elkerülô utakat
érti. A zaj- és légszennyezés elleni viszonylag
kisebb költséggel járó beavatkozásokról, a
zöldterületek megôrzésérôl és bôvítésérôl, alig
esik szó városi széles körû írott és szóbeli pro-
pagandában a lakosság megnyerése érdekében.
A Virágos Ajka verseny és a muskátlik osztása
nem pótolja a kondicionáló zöldfelületek fo-
gyását, azok hiányát. 

• Városunkban a 150 éves ipari fejlôdés ve-
lejárója volt, hogy sok a por, rossz a levegô,
nagy a zaj. Ajka az úgynevezett „Piszkos tizen-
kettô” közé tartozott. A rendszerváltás után a
„szocialista nagyipar” összeomlott, az ipari
termelés szerkezete átalakult. Ennek hatására,
kedvezôbbé váltak a környezetvédelmi terhe-
lési mutatóink. A legnagyobb terhelôk közül
az alumíniumkohó megszûnt, az ajkai széntü-
zelésû erômû megszûnt, mint alaperômû üze-
melni. Jelenleg a biomassza üzemmódra való
átállítása történik, illetve különbözô hulladé-
kok égetésével kísérleteznek. A talaj, a talajvíz
azonban még ma is hordozza a régi szennyezé-
sek terheléseit, csak ezek hatásaival nem fog-
lalkoztunk az elmúlt években.

• Mint már említettük a testületek a céljaik
megvalósítása érdekében, minden ciklusban

feláldoztak a zöldfelületekbôl. Jelenleg azon-
ban soha nem látott mértékben csökkennek
közhasznú parkterületeink, fogynak fáink, bok-
raink, lehet, hogy akár tízezres számot is elér a
kivágott növények száma. Lehet az említettek-
re indokokat találni, de a városligeti munkák
tervezôje sok növényt megtartásra érdemesnek
ítélt, amit azóta kivágtak. Tapasztalhatjuk, hogy
szakmailag indokolhatatlanul, egészséges fák
kerülnek eltávolításra, sövénysorok, cserjeterü-
letek nyáron kerülnek megsemmisítésre, ami-
kor a madarak fészkelési ideje van. Az idôs fák
sok esetben szakmailag fenntarthatóak, gon-
dozhatóak, de ezek nagyobb része is a vegetá-
ciós idôszak alatt eltávolításra került.

A tényeket, adatokat saját környezetünkre
adaptálhatjuk, kiszámíthatjuk, mennyi lerakó-
dott mocsoktól, piszoktól védik egészségün-
ket, biztosítják jó közérzetünket  a fák. Egyéb-
ként, ha a belváros térburkolattal ellátott terü-
letein járunk, saját bôrünkön érezhetjük a hô
különbséget a csónakázó tó partjához képest.
Jó lenne, ha a természetrombolókat, a fanyû-
vôket a büntetéstôl való félelem megakadá-
lyozná cselekedetükben, bár sokkal haszno-
sabb lenne, ha a szakmai tudás befolyásolná a
cselekedeteket: mit tesznek értünk a fák, mit
érnek zöldfelületeink. A címben feltett kérdés-
re a válaszom, hogy nekem, aki itt a városunk-
ban lakom, és élek családtagjaimmal, nem azt
az értékesítési árat éri a tér, amiért esetleg elad-
ják, hanem ennél sokkal többet ér: a minden
napi környezetemet, életkörülményeimet je-
lenti számomra azok megléte, vagy megszün-
tetése. 

Zsigmond László

Mit ér a tér, mondd, mit ér!?
(folytatás az 1. oldalról)

Francis Fukuyama amerikai filozófus-
közgondolkodó A történelem vége és az utolsó
ember címû tanulmányában leírta, hogy a libe-
rális demokrácia világméretû gyôzelmet ara-
tott a társadalmi formák versenyében.  Idôköz-
ben maga is finomította álláspontját és maga is
bizonyította, hogy a történelem bizony folyta-
tódik. Legújabb mûve – Államépítés; kor-
mányzás és világrend a 21. században – akkor
jelent meg, amikor Amerika kétségbeesetten
küszködik a demokratikus iraki állam megte-
remtésével. 

A 80-as, 90-es években az uralkodó neoli-
berális elmélet alapján világszerte sorra építet-
ték le az államok funkcióit. Nagy buzgalmuk-
ban azonban túllôttek a célon. Fukuyama kri-
tikusan fogalmaz: csak az államok hatáskörét
kellett volna csökkenteni, nem az erejét. Az ál-
lamnak feladata, hogy tartsa fenn a rendet, ma-
radéktalanul szedje be az adót, fogja el és bün-
tesse meg a bûnözôket. Fukuyama most az ál-
lam mindenhatóságát mérsékelni kívánókkal
szemben igazolja, hogy a gyenge állam nem is
olyan jó dolog. A 90-es években a volt Jugo-
szláviában, Afganisztánban, Szomáliában sor-
ra keletkeztek az államiság hiányából illetve
erôtlenségébôl fakadó humanitárius válságok. 

Ahhoz, hogy valaki fel tudjon építeni egy ál-
lamot, célszerû tudni, hogy valójában mik az
államiság alapelemei. Az államnak négy nél-
külözhetetlen eleme van: a szervezeti rend és
menedzsment, politikai rendszertervezés, legi-
timációs bázis, valamint „kulturális és struktu-
rális” tényezôk. Az állam egyes szervezeteinek
mûködését viszonylag könnyen meg lehet ta-
nítani. 

A szerzô kedvenc példája, hogy tíz jól kép-
zett monetáris szakember bárhol a világon lét-
re tud hozni egy jól mûködô nemzeti bankot.
A politikai rendszer adaptálása persze ennél
sokkal bonyolultabb. A britek például Indiában
és Szingapúrban használható állami bürokrá-
ciát hagytak maguk után, Hongkongban pedig
máig mûködô jogintézményeket. A kulturális
sajátosságokon azonban könnyen megbukhat
az egész vállalkozás. Fukuyama szerint ahhoz,
hogy valahol sikeres állam épüljön, az is szük-
séges, hogy ott helyben legyen rá kereslet. 

Az európaiak jobban tudják mi a különbség
az állam és a nemzet között.  A közös kultúra
és történelem által egyesített közösség létreho-
zása sokkal több annál, mint amit egy külsô
hatalom elérhet. Akarattal legfeljebb államo-
kat lehet csinálni. 

A liberális demokrácia és új kedvence a ki-
csi, de erôs állam kéz a kézben járnának a
legújabb kori történelemben. Új elméletében
mindenkinek igazat ad, aki nem gyengíti az ál-
lamot. Igaz fôleg annak, aki kisebb de erôsebb
államot szeretne. A könyv végkövetkeztetése
kifejezetten muzsika a konzervatív füleknek.
A nemzetállamok gyengítése által üresen ha-
gyott teret multinacionális vállalatok, nemzet-
közi és civil szervezetek, bûnszövetkezetek és
terrorista csoportok zavaros keveréke vette át.
„Nincs tehát más választásunk, mint visszatér-
ni a nemzetállamokhoz és megpróbálni ôket
erôssé és hatékonnyá tenni.”

Hegedüs Pál

A történelem
vége…
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Valószínûleg jó ideig nem fogja még teljes
mértékben kiváltani a bioenergia a fosszilis
energiahordozókat, de arra számítani lehet,
hogy egyre nagyobb arányban szerepel majd
az energiamixben. A bioenergia térhódítását
segítheti amerikai kutatók új fejlesztése, az al-
gákon alapuló biodízel-termelés; ennek során
szabályos bioüzemekben állítják elô az egysej-
tû növényekbôl az olajat.

*  *  *

Portugáliában négyévi építés után beindítot-
ták azt a gigantikus naperômûvet, amely 60
hektáron helyezkedik el, 52 ezer fotovillamos
cellával évente 20 gigawattóra energiát termel,

s ezzel a világ legnagyobb ilyen létesítménye.
Az erômû cellái a napfényt közvetlenül alakít-
ják át elektromos árammá – szemben a napkol-
lektorokkal, amelyek a Nap sugárzó energiáját
hôvé alakítva a melegvíz-elôállítást és a fûtést
szolgálják –, s 8 ezer háztartást látnak el áram-
mal.

*  *  *

Mind az öt parlamenti párt egyetért abban,
hogy szükség van a jövô nemzedékeket a mai
döntéshozatalban képviselô ombudsmanra.
A tárgyalást kezdeményezô és koordináló
Védegylet 2000 óta sürgeti az új országgyûlé-
si biztos intézményének felállítását.

Kertész László

Égig érô datolyapálmák,  csörgedezô tiszta
vizû patak, kicsi szamaras kordék jutnak
eszembe az oázis szó hallatán. Nem kell Tuné-
ziába repülni, a városból kilépni sem, hogy az
oázis szó sokszínûségét megismerjük. Nem a
sivatag közepén, az ajkai Városligetben talál-
ható az impozáns Wellness, Fittness és Szaba-
didô Központ, a Club OÁZIS. 

A wellness sziget déli tájolása építészeti re-
mek. A finn szaunák, az infraszauna, a gôzka-
bin igazi kényeztetés. Élénkíti a vérkeringést,
frissíti és feszesíti a bôrt, biztosítja a víz és a
levegô tökéletes elegyét. Két ôselem találkozá-
sa az emberrel. A pezsgô élet nyugalmának és
az emberbarát lágyvíznek a találkozása az ere-
deti jakuzzi élmény. A só és illatkamra kivá-
lóan alkalmas a légúti megbetegedések kezelé-
sére. 

A házban nôi és férfi edzôterem várja a test-
építôket. A fallabda pálya fiatalok kedvelôk ta-
lálkozóhelye. Nemcsak állóképesség és spe-
ciális izomzat kell ahhoz, ha jól akarunk
fallabdázni. Igazi fejjáték is.  

A négypályás Brunswick bowling igazi kü-
lönlegesség. A piros, kék, sárga fények felvil-
lanása nemcsak az ügyességet, de a szerencsét
is visszajelzi. Az aerobik, dance aerobik, totál
kondi, step haladó, pilates, kismamatorna vár-
ja a tükörteremben az érdeklôdôket. A ma oly
divatos társastánc kedvelôinek is helyt adnak.
Csak az örök fiatalság gyógyszerét nem talál-
tam, pedig mit nem adtam volna érte. 

Ne legyünk telhetetlenek? Sok minden kár-
pótol bennünk.

A szépségszalonban masszázs, álló és fekvô
szolárium pótolja az éltetô napsugarat.

Nyolc klimatizált szoba minibárral, telefon-
nal, zuhanyozóval áll a vendégek rendelkezé-
sére. Munkahelyi tréningek és továbbképzések
szervezésének sincs akadálya. Mozgássérül-
teknek akadálymentes megközelítési lehetô-
ség és lift áll rendelkezésre. Az Éjszakai bár-
ban uralkodó vörös textíliák, a rejtett világítás
különleges hangulatot varázsolnak. A tágas
Club–Pizzériábán igényes táncolási, szórako-
zási lehetôség van minden hétvégén, nemcsak
fiataloknak. 

A gazda mecénási tevékenységét dicséri,
hogy képzômûvészek kiállításának is otthont
ad. 

Ha ezek után megkérdeznék mindez mibe
kerül? Válaszom: megéri. 

Dr. Szabó István

Az Ajkai napokon lépett fel az országban
elôször, május 18-án a legújabb felállású Tu-
nyogi Rock Band a Nagy László VKSZK Ka-
szinóban. A debütálást közvetlenül megelô-
zôen Tunyogi Péter énekes több zenésztársától
is megvált, így a közel kétszáz fôs közönség
nélkülözni kényszerült például Döme Dezsô
dobost. Érkezett viszont a régi harcostárs, Ké-
kesi „Bajnok” László, akivel a P. Mobilban és
a TRB-ben több évtizedet játszottak együtt.

„Kövéren és kopaszon, a hangerôt már nem
bírom. De ha már eljöttetek, egy kicsit még
ilyen leszek!” – kezdte Tunyó a himnusznak
számító Rocktóberrel. Az elsô mondatból
semmi nem illik rá, az igazi hard rock életben
tartása viszont lenyûgözte a hálás közönséget.
A P. Mobil több korszakából kerültek elô da-
lok, olyan harminc éves gyöngyszemek, mint a
Fônix éjszakája, a Menj tovább, vagy a Mis-
kolc, de példás volt a Metálmánia, és egy él-
ménnyé váltak a kilencvenes évek TRB-s
Boszorkányrepülésével. Természetesen elját-
szották az eredetileg Radics Béla emlékére író-
dott P. Box darabot, A zöld, a bíbor, és a feke-
tét. Kékesi szintén elnyûhetetlen, legyen szó

basszusgitárról, énekrôl, billentyûs hangsze-
rekrôl, és a több generációs hallgatóság ôt is
hangos lelkesedéssel fogadta. Igényes, önálló,
elegáns gitárjátékkal illeszkedik a csapathoz
Fischer László, aki a rockzenekarként indult
Korál tagja. Nem próbál másolni elôdöket, és
hallhatóan otthon érzi magát e hagyományôrzô
zenei társaságban. Tunyóval új dalokon is dol-
goznak, akinek határozott szándéka, hogy bár
az 1980-as  P. Mobil  Bencsik Sándor és Cser-
háti István örök eltávoztával már soha nem ala-
kulhat újjá, kiváló zenekart építsen. Mint a
koncert után elmondta, most Szabó Péter a bil-
lentyûs és vokalista, Bazsó József dobol, de ez
még változhat. A három „öreg” viszont együtt
maradna. De legfôképp olyan zenekart szeret-
ne végre, ahol emberileg is kellemesen és biz-
tonságban érzi magát. Alig néhány nappal ké-
sôbb megdöbbenve értesülhettünk az internet-
rôl (tunyo.atw.hu), hogy egy koncert után
elôzô billentyûse, Kalmár Géza útját állta és
leütötte. Az eredmény: arccsonttörés, elmara-
dó fellépések, jogi következmények. 

GéeM

Test és Lélek
találkozása

Zöld hírek

Ez a város mindig várni fog


