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Környezetvédelmi és 

Városvédô Egyesület

Reményik Sándor
Templom és iskola

(részlet)
E templom s iskola között
Futkostam én is egykoron,
S hûtöttem a templom falán
Kigyulladt gyermek-homlokom.
Azóta hányszor éltem át ott
Lelkem zsenge tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

A koldusnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Kicsi fehér templomotokba
Most minden erôk tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükben biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát! 

A Városi Mûvelôdési Központ megnyitása-
kor (1969. április 4-én) az elsô látogatókat le-
nyûgözô látvány fogadta. A látnivalók sorában
volt egy kerámia falikép, amit Csohány Kál-
mán, ekkor már kétszeres Munkácsy-díjas és
kétszeres országos biennálé-díjas, érdemes
mûvész készített. Az elôteret színesítette a cél-
beruházásként kapott mûvészi alkotás, amely
a BALATONI VITORLÁSOK címet viselte.

2007-ben nagyon szépen felújították a Váro-
si Mûvelôdési Központot. 

A felújítás idején valakinek, valakiknek
eszébe jutott, hogy ez a kerámia falikép „ide

nem kell”. Aztán szépen levakolták, mert hoz-
záértô közhivatalnokok képesek dönteni egy
nagyszerû mûvészi alkotás sorsáról. 

Megdöbbentô volt látni az üres falat, talán a
le is vert kerámia falitábla helyén, érzékelni,
hogy városunk illetékes vezetôi nem rendel-
keznek annyi kötelességtudattal, hogy érté-
keinket megmentsék, megôrizzék.

Siralmas látvány az üres fal. A jelent siratják
a látogatók és a hajdani 

BALATONI VITORLÁSOK.

s. k.

Egy kerámia falitábla emlékére…

A felesleges, erôs fény árt az élôvilágnak,
betegségek okozója lehet. 

Hazánkban a bevilágításra nincs maximális
határérték, fényszennyezés nem is létezik. Az
éjszakai fényt a lehunyt szemen keresztül is ér-
zékeli az emberi szervezet, amely ilyenkor ke-
vesebb melatoninhormont termel – ez a hor-
mon gátolja a rákos sejtek képzôdését. 

Hazai bíróság a zavaró fény egészségkárosí-
tó hatását még nem ismerte el. 

A jogi rendezetlenséget jellemzi, hogy ha a
közúton közlekedô sofôr a reflektorával elva-
kítja a szembejövô autóst, szabálysértést követ
el. De ha az autóst egy reklám vagy egy káp-
rázást okozó térvilágítás vakítja el, akkor nincs
jogsértés. (folytatás a 3. oldalon)

Környezetszennyezô
világítás

Ma már senki nem kérdôjelezi meg az ég-
hajlatváltozás tényét. Sokat írnak arról, hogy
mi egyének mit tehetünk ellene. Sok benzint
fogyaszt gépkocsink, kevesebb energiát hasz-
náljunk fel, stb. Arról keveset hallhatunk, hogy
a lakosságon kívül pontosan ki mit tehet a fo-

lyamat megállítása érdekében, és ami legalább
ennyire fontos: kinek mit kell tennie a várható
hatások mérséklésére? 

A települési önkormányzatnak fontos
feladatai vannak az aktív cselekvésben. 

(folytatás a 3. oldalon)

Lobbizzon ön is!

Települési klímastratégiák 
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Az állam eladósodása megállt, az önkor-
mányzatoké radikálisan nôtt. 

Az önkormányzatok összadóssága nehezen
látható át, a tényleges tartozások egy részét
ugyanis el lehet bújtatni, például a szállítói kö-
telezettségek közé (az önkormányzatok pél-
dául egyre nagyobb késéssel fizetnek az egész-
ségügyi szolgáltatóknak). Az önkormányzati
tartozások részét képezik a maastrichti adós-
ságmutatónak. A kormány aggódik az önkor-
mányzatok eladósodása miatt. Egy eladósodott
önkormányzat ugyanis elkerülhetetlenül az
ottlakók terheit növeli. A mai szabályozás
egyebek közt az éves tôke- és kamatfizetések-
kel csökkentett saját bevételek  70 százalékáig
engedi meg az eladósodást. Ez is ösztönzôje a
kötvények kibocsátásának, mert azok pénzü-
gyi hatása csak késôbb jelenik meg korlátként.

A kötvény sokkal szabadabban, lazábban
felhasználható eszköz, mint a közvetlen bank-
hitel; kikerülhetô vele a közbeszerzés,   rugal-
masabb    a törlesztés,  nincs szükség  jelzálog-
fedezetre (elég például a helyiadó-bevételek
engedményezése a hitelnyújtó pénzintézetek-
re), a fel nem használt összeg pedig leköthetô,
és kamatozik. Imamalomszerûen ismételgetik
az önkormányzatok, hogy a kötvénybôl szár-
mazó forrást csak fejlesztésre fordítják, de az
ÁSZ szakértôi arra figyelmeztetnek, hogy
ezekbôl a kölcsönökbôl mûködési hiányokat is
fedezhetnek.

Nagy vonzerôt jelent a halasztott tôketör-
lesztés, amivel a helyi testületek utódaikra tol-
hatják a terheket.

A polgármesterek a „terhes örökségtôl”
igyekeznek megszabadulni, s némi mozgáste-

ret újabb kötvénykibocsátással  teremtenek
maguknak.

A kötvények népszerûvé válását a hitelfel-
vétel korlátozástól való önkormányzati féle-
lemmel, illetve azzal magyarázzák, hogy meg-
szûnik a közbeszerzés alóli mentessége.

Ajka Város Önkormányzata 2008. márciu-
sában 1,9 milliárd forint összegû kötvénykibo-
csátásról döntött beruházási, felújítási feladatai
és meglévô hitelállománya csökkentéséhez. 

A kötvények törlesztése csak 2012-ben,
vagyis a mostanihoz képest egy választási cik-
lussal késôbb kezdôdik el és 2028-ban fejezô-
dik be. 

A kötvénykibocsátás a hitelkonszolidáció
része, s vele a költségvetés aládúcolása meg-
történt.

Kertész László

Évszaktól füg-
getlenül, tavasszal,
nyáron, ôsszel és
télen vágják és
csonkolják a növé-
nyeket városunk-
ban. Ma már nem-
csak a téli idôszak
a fakivágások ide-
je.   A figyelmes já-
rókelô sokszor
csak arra kapja fel
a fejét, hogy me-
gint eltûnt egy fa
mindennapi élette-
rünkbôl. Valaki ki-
vágatta, mert indo-
kot talált rá. De
hogy is van ez? Mi-
kor vágható ki egy
fa?

A fák védelmé-
rôl szóló szabályo-
zás tiltja a belterü-
leti közterületi fák
indokolatlan cson-
kítását, kivágását.
Csak akkor engedhetô meg a fa csonkolása,
esetleges kivágása, ha az az emberre vagy va-
gyonra veszélyt jelent. Vagyis nem elég ok az,
hogy a fa ferde, zavar a szabad kilátásban,
vagy esetleg nem túl szép. A közterületi fa ter-
vezett kivágása terén mindig az illetékes ön-
kormányzat a fô döntéshozó. Az önkormány-
zat rendeletben nem pontosította a fák védel-
mérôl szóló intézkedéseket, nem adják meg,
hogy ki jogosult dönteni, és milyen eljárás sze-
rint. A  közterületi  fa kivágása  a  jegyzô  szak-
mai felelôssége, és  csak szakértôi vélemény
alapján történhet meg a kivágás. Ma Ajkán
nem  szakmai  indokok  alapján  döntenek,  ha-
nem  ha  valaki(k) kéri(k), bármely fát kivágat-
nak. Nézzen körül városunkban! Többszáz fa,
többezer cserje került eltávolításra. A város
lapjában hirdetik az újmódi propagandát:
„száznyolc fa az már erdô”! Igen, száznyolc ki-

fejlett, idôs fa az
már erdô, de né-
hány centi átmérô-
jû facsemete csak
harminc év múlva
lesz olyan lombko-
ronájú, hogy kör-
nyezetünkre való-
ban pozitív hatást
gyakorol. Vágják,
irtják a sövényeket,
bokrokat is. Meg-
nyitják a rálátást
(Városliget).  Csak
egyet felejtenek el,
hogy már törvény
van közvetlen lakó-
környezetünk terü-
letének biológiai
aktivitásértékének
számításáról, az ér-
tékek megôrzésé-
rôl. Nézzen körül
látó szemmel váro-
sunkban! Valóban
egészségünk, kör-
nyezetünk védel-

mében, felelôs módon cselekednek? A
zöldterületeink mennyiségi és minôségi csök-
kenése környezetünk, egészségünk védelmét
szolgálják! Döntsön és hozzon  a feltett kérdé-
sekre válaszokat !   Ha véleménye szerint indo-
kolatlan fakivágást észlel, keresse fel az önkor-
mányzatnál az illetékest, kérdezze meg, volt-e
rá engedély, és a szakértôi véleményben el-
lenôrizheti, hogy valóban emberi egészséget
vagy vagyont veszélyeztetett-e a fa. A feltéte-
lek nem teljesülése esetén eljárást kellene indí-
tani az elkövetôk, felelôsök ellen. Egyesüle-
tünk nyílt teret és fórumot kíván biztosítani vé-
leményük, tapasztalataik, a visszásságok
felszámolására. 

Információink szerint hamarosan a Városi
Rendelôintézet mellett ezt a hársfát is ki fogják
vágni.

Zsigmond László

Kötvény, avagy a költségvetés aládúcolása

Minden ígéret ellenére az utóbbi években az
adók nem csökkentek,  csak növekedtek.
Ugyanakkor behajtásukat egyre szigorúbban
veszik. Az adók mértéke nem az egyetlen, ami
miatt a cégek olyannak érzik a magyar valósá-
got, mint vízinövény a száraz sivatagot. 

A jogszabályok gyakran nem egyértelmûek,
megjelenésük után könyvelôk, vállalkozók és
a hivatalok össznépi társasjátékba kezdenek,
melynek címe: ezt most hogyan értsük ? Ilyen-
kor nem egyszer egymásnak ellentmondóan
foglalnak állást a hivatalok.

A bért Magyarországon nem kiszámolják,
hanem számfejtik. Azaz már a kifejezés is jel-
zi, hogy ez nem olyasmi amit egyszerû földi
halandók megérthetnek, mindenképpen egy
könyvelô szükséges ahhoz, hogy megtudjuk a
fizetést. A vállalkozó lassan úgy érzi, hogy
nem léphet úgy, hogy nincs az egyik zsebében
egy jogász, a másikban egy könyvelô.

Bármilyen hihetetlen: a vállalkozók többsé-
ge rendes ember, de mostanra az lett a fix
meggyôzôdése, hogy nem lehet életben ma-
radni kisebb-nagyobb ügyeskedés nélkül.

Ahhoz, hogy egy alkalmazott, vagy maga a
vállalkozó kézhez kapjon 150 ezer forintot kb.
205 ezer forinttal kell kielégíteni az állam éh-
ségét. Sok vállalkozó esik kétségbe, inkább a
fekete-szürke megoldásokat választja. A csont-
váz lapul a szekrényben, és lehet, hogy csak
idô kérdése, hogy rábukkanjon egy APEH el-
lenôr. Aztán, ha rábukkan, akkor az is elterjed
a közvéleményben, hogy minden vállalkozó
csaló. Válaszul a vállalkozó azt mondja, hogy
az állam nagyobb rabló, mint a whiskys.

Amit mi magyarok megtermelünk, annak
több mint a felét beszedi az állam, majd új-
raosztja. Megérett az idô egy komoly adócsök-
kentésre. 

Végre történjen valami, amitôl újra érdemes
lesz termelni. Hegedüs Pál

Ideje van 
az adócsökken-

tésnek

Hány fa egy erdô? 
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Az elmúlt évben képviselô-testületi
ülésen, az a kérdés hangzott el, hogy
miért távolítottak el a Szent Borbála szo-
bor mellôl a parképítés során három da-
rab atlanti cédrust. A városvezetés vála-
sza meghökkentô volt: „Nem álltak vi-
gyázzba a fák!”

Egyébként, ha 250 centiméteres atlanti
cédrust vásárolnánk egy faiskolában, 248
500 forintot fizetnénk darabjáért! Egy a
képen látható méretû cédrus értéke több
millió forintot is ér.

Ezek a fenyôk sohasem álltak vigyázz-
ba senkinek sem! Értékük viszont ritkasá-
gukból adódott, kevés város dicsekedhe-
tett ilyen növényekkel. 

Meghökkentô ez az érvelés: „Nem áll-
tak vigyázzba”. Ha az emberek nem áll-
nak vigyázzba, ôket is kivágják? Akiknek
a helyi rendeletek szerint a környezetünk
értékeit meg kellene védenie, cinikusan
odavágják: nem álltak vigyázzba és min-
den rendben van, nincsen semmi hiba,
nincsen semmiféle kár, senki nem vonha-
tó felelôsségre.

Fák, ti hatalmas fák vigyázzatok, van-
nak nálatok hatalmasabbak! Ti Hatalma-
sok…!

Kálmán Endre

A mesterséges fényekre vonatkozó szabá-
lyozás elmaradottsága a többi környezeti ele-
méhez képest annyiban érthetô, hogy nem is
oly rég még a sötétséggel kellett megbirkózni.  

A városokban ma már alig látható a hold-
fény, s mint azt az ûrfelvételek bizonyítják,
Magyarország területének kis részén van való-
di éjszaka. 

A mesterséges fények nagy vészt hoznak a
vonuló madarakra, amelyek elvesztik tájéko-
zódásukat, nem észlelik az ablaküveget, s a vi-
lágosság felé repülve halálra zúzzák magukat.

Az pedig meg sem tippelhetô, hány rovar
hullik el, amelyek a fényre rajzanak.

Egy szakember szerint az alkalmas lámpa-

testekhez mintegy 15 százalékkal több anyagot
használnak fel, mint a hagyományosokhoz,
mivel fényforrást süllyeszteni, árnyékolni kell.
Magyarországon is akad, aki rászánja magát a
kíméletes világítás kialakítására, ami nem
könnyû mutatvány. 

Ajkán, a Szabadság téren elhelyezett barce-
lonai „ostornyeles” lámpák bizony fény-
szennyezôk. Esztétikai megjelenésük is vitat-
ható. A fehér fémhalogén fény a vízszintes sík
fölé is világít, ezért környezetszennyezô!

Nemrégiben a 8308 hektáros Zselici Tájvé-
delmi Körzet területén csillagoségbolt-rezer-
vátumot hoznak létre. Az amerikai Nemzetkö-
zi Sötét Égbolt Szövetség fénymérések és

helyszíni tájékozódás után ítéli oda ezt a címet. 
A legkevésbé fényszennyezett, arany minô-

sítésû égbolt csupán Földünk lakatlan térségei-
bôl látható. 

A fényszennyezést Csehországban néhány
éve, Szlovéniában ez év augusztusa óta külön
jogszabály tiltja.

A csillagászok, természetvédôk és világítás-
technikusok átfogó fényszennyezés-ellenes
jogszabály elôkészítése egyáltalán nem halad.
Jó esély van azonban arra, hogy a közlekedési
tárca olyan rendeletet ad ki, amely tiltja a
(köz)világítást a vízszintes sík fölé. 

Dr. Szabó István

Környezetszennyezô világítás
(folytatás az 1. oldalról)

Lobbizzon ön is!

Települési klímastratégiák 
(folytatás az 1. oldalról)

Ez  a döntéshozó szint ugyanis, amely leg-
közelebb áll az emberekhez, és hosszú távra is
tervezheti a település jövôjét. A klímaváltozás
csak számtalan kis lépésbôl álló terv megvaló-
sításával mérsékelhetô. A lépéseket tervezni
kell. Nyugat-Európában bevett gyakorlat a te-
lepülési éghajlatvédelmi stratégiák szerinti
cselekvés. Magyarországon tavasszal elfoga-
dásra került a Nemzeti Éghajlatvédelmi Straté-
gia, melyben a települések feladatköre is meg-
határozott, illetve jogszabályok készültek a
jobb életfeltételek kialakíthatóságára. 

Jó volna elérni, hogy településünkön minél
több intézkedés,  a mikroklímát pozitívan be-
folyásoló intézkedés legyen. Számba kell ven-
ni a településünk erôsségeit, melyre építkezve
hosszabb távon is élhetô várost alakíthatunk ki.
Át kell gondolni, hogy milyen veszélyeket rejt
magában az éghajlatváltozás, hogy azokra idô-
ben fel lehessen készülni. Csak együtt lehe-
tünk hatékonyak. 

A feladatkörök és a felelôsök sokrétûek, de
az összefogás általános érvényû.

Lássunk néhány példát, amit a közelmúltban
jó lett volna megvalósítani városunkban:

– Az Országos Településrendezési és Építé-
si Követelményeknek megfelelôen a Városi
Strand elôtt épített gépjármûparkolóba árnyé-
kot adó fákat kellett volna telepíteni. Rendele-
tek írják ezt elô. Amit a városszéli üzletlánc
építôi tudtak és betartották a parkolójuk építé-
se során, csak városunk jelenlegi irányítói nem
ismerik az elôírásokat, és fák nélküli parkolót
építettek.

– Az épített környezet alakításáról és védel-
mérôl szóló törvény megfogalmazza a bioló-
giai aktivitásértéket: egy adott területen a jel-
lemzô növényzetnek a település ökológiai álla-
potára és az emberek egészségi állapotára
kifejtett hatását mutató értéket. Az újonnan
beépítésre szánt területek kijelölésével egyide-
jûleg, a település közigazgatási területének
– jogszabály alapján számított – biológiai akti-
vitásértéke az átminôsítés elôtti aktivitás érték-
hez képest nem csökkenhet. Ajkán több terüle-

ten, a Városligetben, a városközpontban és
másutt is terveznek, illetve már megkezdtek
építkezéseket. Számítások tudomásunk szerint
nem készültek. Ez elôrevetíti, hogy a törvé-
nyekben elôírt számítások szerinti biológiailag
aktív értékek helyreállítása sem történik meg.

– Rendkívül fontos lenne, hogy a szakmai-
lag elvárt növénytelepítési értékeket az Önkor-
mányzat biztosítsa a lakosság számára. Az ár-
nyékolt területeken a hômérséklet 4 Celsius
fokkal is alacsonyabb lehet. Az a nagyarányú
növényirtás, amellyel napjainkban találkozha-
tunk, a felmelegedés hatásait nem csökkenti,
hanem jelentôsen növeli.

– Meleg hôségnapokon a város burkolt fe-
lületeit teljes terjedelmében naponta folyama-
tosan locsolni kellene. A város átlag hômér-
séklete burkolt felületei miatt sokkal mele-
gebb, mint a környéken fellelhetô erdôkben.
Ha jó közérzetet, emberi körülményeket sze-
retnénk elérni, az erdô viszonyait lakásunk
közvetlen környezetében kell megteremte-
nünk. Ezt a kérdést jól ismerik a családi kertes
házakban élôk. Hasonló emberséges környezet
a magas beépítésû területen is biztosítható.
Nem lenne szabad 10 ezer négyzetméter szám-
ra eladni a parkokat, és ezer számra kivágni a
növényeket.   

A törvények betartása nem csak az adók és
parkolódíjak behajtására kell kiterjedjen! A vá-
ros mindenkori vezetésének is kötelessége a
rendeletek betartása, ezért sokat kell az Önkor-
mányzatnak és a Polgármesteri Hivatalnak ten-
ni. A települési éghajlatvédelmi programunk
elkészülte valóban a jövônket rejti magában.
Lobbizzon Ön is, hogy városunk is készítsen
éghajlatvédelmi stratégiát. Egyesületünk szí-
vesen segít annak összeállításában. Ha Ön nem
kívánja kezdeményezni önkormányzatánál a
stratégia elkészítését, de úgy érzi szükség vol-
na rá, jelentkezzen  a PLANÉTA Környezetvé-
delmi és Városvédô Egyesületnél. 
planeta.ajka@citromail.hu  

Egyesületünk érvényesíteni próbálja az Ön
elképzeléseit is.

Fák, Ti,
Hatalmasok…
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– Nem! Nem szeretem a mohát! – mondta
Cseppecske, a mindig vidám ôzgida.

– De a selyemfüvet csak szereted? – szólalt
meg Pata, a gida mamája.

– Igen! Nyami, nyamm! – válaszolt az ôzi-
ke.

– Hát remélem is! – szólt bele a beszélge-
tésbe Agancs, Cseppecske papája.

Közben nagy veszedelem lesett rájuk, még-
hozzá Róka Sanyi. Még Kár, a varjú sem vette
észre azt a lompos farkát! De Sanyi nem tudta,
hogy nála is furfangosabb gidával kerül össze.

– Finom ôzhús ! – nyalta meg száját a go-
nosz róka. Szegény Pata, a róka elkapta !

– Mama! Mama!  - kiáltott a kis gida. Csep-
pecske futni kezdett kis hegyes agancsaival Sa-
nyi felé.

– Vigyázz, te gonosz támadó !
– Jaj de félek ! – gúnyolódott a róka. De jaj,

a kis hegyes agancsok szúrnak is már. Ez nem

tréfa, még fáj is. Nem is tudta tovább tartani az
ôzet, elengedte, s futásnak eredt.

– Ez a gonosz róka azt kapta, amit megér-
demelt !

– Ügyes voltál fiam! – mondotta a nagy fe-
jedelem, az apuka, aki épp most ért oda.

– Jaj a fejem! Fáj a fejem mama! – nyöször-
gött Cseppecske.

– Tudom kicsim, az a róka nagy állat volt.
– De nagyon ügyes voltál !
– Szerinted még visszajön ?
– Ne félj, majd résen leszünk! –  mondta

Pata.
– Igen. Mind résen leszünk. – mondta

Agancs is.
Örömmel a szívükben legelésztek tovább

hármasban.

Zsigmond Zsófia (4. b)
Fekete István Általános Iskola, Ajka

A májusban, a Nagy László VKSZK Kaszi-
nó elôtti téren rendezett esélyegyenlôségi na-
pon került sor az Ajka Rock Band elsô idei fel-
lépésére.

A programokat az ajkai Molnár Gábor Mû-
hely Alapítvány és a veszprémi Mozgássérül-
tek Aktív Egyesülete szervezte. A zenekar
azért illett e nem szokványos környezetbe,
mert szólógitárosa is majdnem a súlyos fogya-
tékkal élôk sorsára jutott. Máté Lajos a koncert
elôtt Péntek Andrea kérdéseire válaszolva ele-
venítette fel az elmúlt hónapok történéseit. Né-
hány nappal azután, hogy december végén egy
sikeres jótékonysági koncert szereplôjeként
játszott a Kaszinóban, az új év elsô munkanap-
ján súlyos bányabaleset érte. Nem járt messze
a haláltól, mentôhelikopter vitte a veszprémi
kórházba. Amikor kezdte visszanyerni öntuda-
tát, még reális fenyegetés volt a lebénulás, a to-
lószék, de mint mondta, a Jóisten megsegítet-

te. És segítettek, segítenek azok a gyógytorná-
szok, akiknek külön tapsot kért és kapott a kö-
zönségtôl. Az idegpálya roncsolódásokat el-
szenvedett, addigi önmagát hiperaktívnak
mondó ember átélte, mi változhat meg egyik
percrôl a másikra. Mindene volt a bányászat és
a zene – utóbbi marad is. Arra biztatta a sérül-
teket, hogy élni ha nehezebben is, de minden-
képp lehet. A 2005-ben alakult banda az inter-
jú után lépett színre. A nagy utat megjárt szó-
lógitáros profimód pengette extrém héthúros
hangszerét, és visszatért elsô énekesük,
Bókony József. A késôbbiekben még egy gitá-
rossal tervezik vastagítani a hangzást. Azt
azonban Máté Lajos ismételten leszögezte:
– Játszhatnánk Piramist, Eddát vagy Lordot, de
nem játszunk. Maradnak a saját szerzemé-
nyeknél.

GéeM

A hagyományos marketingben megkülön-
böztetô prémium terméket kell nyújtani, vagy
költséget kell csökkenteni. A kék óceán straté-
gia viszont azt állítja, hogy e kettô egyszerre is
lehetséges.

Például: a kávézók piaca ma „vörös óceán,”
azaz versengô piac. A kék óceán ugyanis nem
marad örökké kék. Ez tehát nem örökre szóló
stratégia, hanem folyamatos gondolkodás: ha
mások is megjelennek, valami újat kell kitalál-
ni. A versenyen alapuló hagyományos marke-
ting „vörös óceánjával” szemben a „Blue Oce-
an Strategy,” azaz a kék óceán stratégia arra
sarkall. Fedezz fel új piacokat, ahol te vagy az
elsô! A hagyományos versengésben a vállala-
tok egymást figyelik, igyekeznek minél jobban
leszorítani a költségeket. A kék óceán új üzleti
modellt teremt. Nem a versenytársakat kell fi-

gyelni, hanem azt, mivel lehetne a nem-fo-
gyasztókat is a termékre rávenni. Új vonások-
kal kell gazdagítani a terméket. A Michael
Porter-féle versenyelmélet a vörös óceánokról
szól, ahol a játszma összege zéró, így csak a
másik rovására lehet elônyt szerezni. A kék
óceán viszont új piacot teremt, kiaknázatlan te-
rületekre lép, amire a jelenlegi vevôk nem is
gondolnak, és alternatívát ajánl a meglévô fo-
gyasztóknak. Ugyanabban az iparágban egyes
társaságok nagyszerûen mûködnek, mások
tönkremennek.  A kék óceán a stratégiai dön-
tésekkel foglalkozik. A cégeknek is vannak
jobb és rosszabb döntéseik.

A kék óceán segít jobbá tenni a világot, jobb
a fogyasztónak és több pénzt hoz a cégnek. Ez
nem egy zéró összegû játék, hanem egy nyer-
tes-nyertes szituáció.

A  magyarság a világ legszebb, legegészsé-
gesebb helyén él. A Kárpát-medence megvéd
bennünket a tengerártól, a hatalmas földrengé-
sektôl. Kitûnô a klímánk, van bôven az élethez
elengedhetetlenül szükséges vizünk. Ismét fel-
tette a  kérdést:  Ha  minden ilyen jó, miért
ilyen beteg a magyar nemzet?  

„Miért van annyi szív- és érrendszeri, rákos
beteg nálunk, s miért vagyunk elsôk a halálo-
zásban Európában? A magyar emberek génál-
lományában van a baj, nagyon sok negatív ha-
tás ér bennünket. Nagyon kevesen tudnak töb-
bet a szívrôl, mint én, mégis azt mondhatom,
semmit nem tudok a szívrôl. Fel tudom vágni,
meg tudom operálni, össze tudom varrni, de az
elindítása nem az én kezemben van. Tehát az
élet nem az én kezemben, hanem Isten kezé-
ben van !”

„Mindenkiben, minden teremtett emberben
benne lakozik Isten, és találkozhatunk is vele,
feltéve, ha magunkhoz engedjük, ha felismer-
hetôvé tesszük, ha megengedjük, hogy kom-
munikáljon velünk. Nem tudom megmondani,
mások hogy vannak ezzel, de feltételezem,
hogy mások is hasonlóképpen élik meg a talál-
kozást Istennel. Csak nem biztos, hogy fölis-
merik:  ez Istennel való találkozás.”

Dr. Sayour Amer

Mesesarok

Cseppecske, a bátor ôzgida (részlet)

Mélyrôl a színpadra

Kék Óceán

Vendégünk volt: 
Papp Lajos 
professzor

„Planéta esték” 2008
• Dr. Béli Gábor egyetemi docens, jog-

történész: Létezett-e Szent István-i alkot-
mány? 

• Jaksity György Concord Zrt. vezér-
igazgató, ex-tôzsde elnök: Az olimpia és a
sport hatása a gazdaságra.

Az elôadások idôpontját elôre közöljük.


