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Folyókba patakok ömölnek,
Folyamok a tengerekbe,
Szellők is egymásnak örülnek,
Összekeveredve.
Szent törvény: a mindenségben
Nincs magányos tünemény,
Egyesülnek földön-égen –
Miért nem te meg én?

Csókolóznak hegy és kékség,
Nézd a habok habra hágnak,
Megvetni társa epedését
Szabad-e a virágnak?
Holdfény reszket a vízen,
Füvet csókol a napsugár –
Mit ér mindez, ha te nem
Jössz ölelni már?

Vas István fordítása

Környezetünk védelme lassanként beépül 
a köztudatba. Nem urai vagyunk a természet-
nek, hanem részei.

Ajkán nem mindenkihez jutott el ez a felis-
merés. A 2010. július 30-i városi lapban ol-
vashattuk Schwartz Béla polgármester úr sza-
vait: „Úgy újítjuk fel a parkokat, úgy újítjuk 
fel a házat, ahogy Önök akarják. Azt a fát 
vágjuk ki, amelyiket Önök akarják, …”  Ez a 
hozzáállás nyolc éven át valóban működött. 
Még csak lakossági kérés sem kellett hozzá. 

(Folytatás a 2. oldalon)

Nem a mi tulajdonunk

Kölcsönkapott 
Városliget

„Zöld Péter” jelenti
(3. oldal)

Szavazzon…

… Ékes József
polgármesterjelöltre!

Aki elkötelezett a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, 
a klímaváltozásról szóló törvény és Ajka jövője mellett.
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A Kórház utca elején a nyár végén bicikliút 
építése során vágtak ki fiatal fákat, indokolat-
lanul. A Béke utcai szobornál szintén kivág-
tak két szép nyírfát, így a „Hűség” szobra ma 
már feltűnően csúnya környezetben árválko-
dik. A szürke térkő és az aszfalt mindent el-
borít. 

A Horizont Áruház melletti park átépítése 
során szintén kivágásra került egy gyönyörű 
hársfa. Magyarázat persze mindig volt: „el-
öregedett”, „balesetveszélyes”, „kimosta az 
eső”, stb. Előfordult, hogy egyetlen elszáradt 
ág által jelzett  balesetveszélyre  hivatkozva 
rendelték el a teljes fa kivágását. 

Egykor élt népek mielőtt elindultak, hogy 
elejtsék a családjuk fennmaradásához szük-
séges állatot, bocsánatot kértek annak szelle-
métől. 

Az efféle alázatnak szikrája sem létezett az 
elmúlt nyolc évben Ajkán. A polgármester 
által kiszemelt nagy áldozat is itt van előt-
tünk.  Neve is van, Városliget, amely egyre 
fogy-fogy… 

Tudjuk, hogy be kell foltozni a költségve-
tésben tátongó lyukakat. 

Ez a legfőbb érv a kiszemelt terület eladá-
sára. A cél a bevételek növelése. Ez az előny 
is többnyire csak rövid távon jelentkezik. 
Olyan önkormányzati kötelezettségeket idéz-
nek elő, amelyek hosszú távon több forrást 
emésztenek fel, mint amennyi az értékesítés-
ből származó bevétel. A polgármester a zöld-
területre csak afféle fehér foltként tekint, be-
építetlen, beruházásra még alkalmas földda-
rabként.  

Sokan vagyunk azonban, akik a Városlige-
tet, a fákat a városi tér kiemelkedő értékes 
részeként fogjuk fel. A növényzet elpusztítá-
sára, károsítására a városlakók elleni merény-
letként tekintünk. Az ajkaiak csak értetlenül 
állnak, amikor újabb, az ő szívüknek kedves 
fák, parkok tűnnek el a városból, hogy parko-
ló, Interspar vagy más kerüljön a helyükre, 
amibe néhány száz köbméter vasbetont be 
lehet építeni. 

Mindenki tudja, hogy az ültetett fácskák 
nem helyettesítik a fákat.

Vannak akik vállalkoznak rá, hogy a zöldte-
rületek ügyében érvényt szerezzenek demok-
ratikus jogaiknak, hogy megvédjék a szá-
munkra fontos fákat, bokrokat, parkokat. Ezen 
írásnak most nem tárgya a városliget építési 
engedélyével kapcsolatos sorozatos jogsérté-
sek taglalása, a bíróság építési engedélyt fel-
függesztő döntésének semmibevétele. 

Az  egykori nagyhatalmú MSZMP titkár 
utasítására lebontották Veszprém egyik érté-
két, a történelmi Kossuth utca egyik oldalát. 
A helyén épült „Húszemeletes” ma is áll, mint 
a hozzá nem értés, a hatalmasság és az embe-
ri butaság jelképe. A cél persze az volt, hogy 
olyat kellett építeni, ami ha csak egy centivel 
is, de magasabb a templomtoronynál. Ajkán 
1981-ben a Nirnsee-kastély esett áldozatul. A 
hibás döntés ma már visszafordíthatatlan. 

A Városliget nem a mi tulajdonunk, hanem 
unokáinktól kaptuk kölcsön. 

Ne herdáljuk el hát az  örökségüket!
Akkor már hiába kérünk bocsánatot a szel-

lemektől.

A győri Reflex Környezetvédő Egyesület 
partnerszervezeteivel – így a veszprémi Csa-
lán Környezet- és Természetvédő Egyesület-
tel, valamint a szombathelyi Kerekerdő Ala-
pítvánnyal – egyetemben készítette el az 
érintett megyék városi önkormányzatainak 
vizsgálatát a lakosság közérdekű informáci-
ókhoz való hozzáférése tárgyában. A felmé-
résből jól látszik, hogy a vizsgált önkormány-
zatok törekednek az információs jogok bizto-
sítására, de a jogszabályokban rögzített 
kötelezettségeiknek csupán a felét teljesítik. 

A felmérésben arra voltak a civil szerveze-
tek kíváncsiak, hogy a Győr–Moson–Sopron, 
Vas és Veszprém megyében élő polgárok 
mennyire férhetnek hozzá közérdekű adatok-
hoz, illetve a „tesztelt” városi önkormányza-
tok hogyan, milyen minőségben szolgálják az 
állampolgárok tájékoztatását, tájékozódását. 

Az aktív információs jogokat gyakorolva 
meghatározott – ámde a honlapokon nem 
szereplő – közérdekű adatok kikérését kezde-
ményezték a városok polgármestereitől (mint 
adatkezelőktől). Konkrétan a környezetvéde-
lemről szóló 1995. évi LIII. törvényre hivat-

kozással a település 2008. évi környezeti ál-
lapotáról szóló jelentés megküldését kérték.

Az azonos tartalommal kiküldött adatkére-
lemre a megkérdezett önkormányzatok egy-
harmada válaszolt az előírt 15 napos határ-
időn belül, a többiek késve, vagy pedig egy-
általán nem küldtek visszajelzést. Az ered-
mények azt mutatják, hogy a megszólított 
önkormányzatok többsége sajátosan értelme-
zi az adatnyilvánosságot. 

A passzív információs jogok keretében azt 
vizsgálták, hogy a közfeladatokat ellátó ön-
kormányzatok honlapjain megjelennek-e az 
elektronikus információ-szabadságról szóló 
törvényben előírt közérdekű adatok. Ezzel 
kapcsolatban sajnálattal állapították meg, 
hogy jellemzően éppen azok az adatok hiá-
nyoznak, amelyek alkalmasak lennének az 
önkormányzati törvényesség működésének, 
a közpénzek felhasználásának ellenőrzésére. 
Így hiányoznak a hivatal által kötött szerző-
désekre, a hatósági munka hatékonyságára, 
az alkalmazottak létszámára, juttatásaira vo-
natkozó adatok is. Csak elvétve felelnek meg 
az esélyegyenlőségi követelményeknek, hi-

szen a vakok és gyengénlátok számára – kü-
lön linkkel – nem biztosítják az olvashatósá-
got. 

A Veszprém megye városait érintő felmé-
résből is kitűnik, hogy a lakosság közérdekű 
adatokkal való tájékoztatása közel sem ne-
vezhető teljesnek, de még a jogszabályokban 
rögzített kötelezettségeknek is szinte csak a 
fele teljesül. 

A vizsgált Veszprém megyei városok hon-
lapját böngészve megállapítható, hogy a köz-
érdekű adatok hozzáférését Tapolca város 
biztosítja leginkább, ahol a vizsgált jogszabá-
lyi kötelezettségek közel 80%-a teljesül. Ha-
sonlóan jónak nevezhető Veszprém, Várpalo-
ta és Zirc város honlapja a tájékoztatási köte-
lezettségek ezen szegmensét tekintve. 

Ajka város a kötelezően megjelenítendő 31 
adatelemből 17 esetben jelenteti meg nyilvá-
nosan a közérdekű adatokat. Ez a szám 55 %-
nak felel meg, tehát a kicsivel több mint fele 
érhető el.

A vizsgált városok közül ezzel a középme-
zőnyben helyezkedik el.

Dr. Szabó István

Ajka a középmezőnyben az információs jogot érintően

Nem a mi tulajdonunk

Kölcsönkapott Városliget
A polgármester által kiszemelt nagy áldozat is itt van előttünk

(Folytatás az 1. oldalról)

Létezik olyan orvosi műszer, amellyel 
megállapítható, hány éves a páciens tüdeje, 
azaz a teljesítmény, illetve az elhasználódás 
mértéke milyen arányban áll az életkorral. 
Nem meglepő a tüdőgyógyászok körében, ha 
matuzsálemi állapotú (90 éves ember tüdejé-
nek megfelelő) tüdővel találkoznak, noha tu-
lajdonosuk még csak alig ötvenéves.

A sport jó közérzetet, kiegyensúlyozottsá-
got, remek kondíciót, önbecsülést és hosz-
szabb élet ígéretét nyújtja. S persze szabad-
időt, hiszen arról töprenghetünk futás közben, 
amiről csak szeretnénk. Egy hatodik ikszen 
túl is ruganyos izmokkal büszkélkedő úr állít-
ja: idősebbek is elkezdhetik ! Tanácsai a kö-
vetkezők:
• Győzd le a lustaságod !
• Légy rendszeres !
• Ne keress kifogásokat !
• Tűzz magad elé nemes célokat !
• Mindig legyenek fiatal barátaid !
• Sose számolj visszafelé, hogy már úgyis 
csak ennyi meg ennyi van hátra az életedből!

• Ne dohányozzunk, lehetőleg még passzí-
van sem.

• Ha mégis dohányzunk és 40 év fölöttiek 
vagyunk, évente vegyünk részt tüdőszűrésen.

• Ha csak tehetjük, kerüljük a szmogot, a 
szálló port, és kutyát, macskát ne tartsunk a 
lakásban.

• Az orrunkon át lélegezzünk, mert a jára-
tok szőrei jó előszűrést végeznek.

Kórteszt

Mindennapi 
védelem

Sosem késő!
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Kánikulában a város hőszigetté változik, 
amin a zöldfelületek nagymértékben segít-
hetnek. A nagyobb parkok sokat segítenek a 
napközben oda kimenőknek, rekreációs hatá-
súak. Az utcákon, köztereken gyalog és „klí-
ma” nélkül közlekedőknek, lakásban tartóz-
kodóknak a nagyszámú, pontszerűen elhelye-
zett utcakert, fasor, zsebpark, néhány 
nagykoronájú, árnyat adó fa enyhíthetnek a 
meleg okozta hatásokon. 

A városi ember életminőségét károsan be-
folyásoló tényezők, a zajterhelés, a szennye-
zett levegő, a  kevés zöldterület köztudottak. 
Ma még a legkevesebb szó a hőmérsékletről 
esik, pedig a városok a magas beépítettsége 
és a párologtató felszínek hiánya miatt 
hőszigetként működnek.

Ezt a jelenséget a legnagyobb intenzitással 
nyáron figyelték meg. A zöldfelületek problé-
máit feltáró kutatási programnak, amelynek 
eredményeit most vándorkiállításon mutatja 
be a Magyar Urbanisztikai Társaság a Viseg-
rádi Együttműködés országaiban, jól jelzik a 
várost érintő hőhatásokat.

Egy derült, kánikulai napon, augusztus el-
sején átlagosan három fokkal melegebb lég-
hőmérsékletet mértek Budapesten, mint a 
közeli penci meteorológiai állomáson. A kü-
lönbség nem egyenletesen oszlik el a nap fo-
lyamán: reggel 8-tól délután 6-ig a város le-
vegője másfél fokkal melegebb a környezeté-
nél, viszont az esti órákban öt fok is lehet a 
különbség – ekkor sugározza vissza magából 
a napközben elnyelt meleget az aszfalt- és be-
tondzsungel. 

A pár fokos léghőmérsékleti különbségnél 
azonban sokkal fontosabb a felszíni hőmér-
séklet nagysága, mivel elsősorban ez befolyá-
solja a város lakóinak közérzetét. Műholdfel-
vétel alapján elkészítették az adott napra Bu-
dapest felszíni hőmérsékleti térképét is, amely 
azt mutatja, hogy a hőmérséklet a város szin-
te egész területén meghaladta a harminc fo-
kot, kivéve a budai erdőket, a hegyvidéki vil-
lanegyedet, a Gellérthegyet, a közparkokat és 
a temetőket. A legmelegebb területeken 40 ºC 
fölötti felszíni hőmérséklet alakult ki.

A főváros területén nyaranta létrejövő 
hősziget tehát nem homogén összetételű, vál-
takozva találunk benne melegebb és hűvö-
sebb mikroklímájú területeket. A domborzat, 
a légáramlási viszonyok, a felszíni vizek pá-
rolgása egyaránt befolyásolják egy környék 
klímáját, a Duna például hűs sávként fut vé-
gig a városon. A legfontosabb mérséklő té-
nyezőt azonban a zöldfelületek jelentik. 

Ajkán az ipari üzemek környezetszennyező 
tevékenységét és a lakótelepek egyhangúsá-
gát tudatos tervezéssel, sok zöldterület kiala-
kításával nagymértékben sikerült ellensú-
lyozni. Az elért eredményeknek köszönhető-
en, második nekifutásra, Ajka 1987-ben meg 
is kapta a Hild-érmet. 

Az indoklásban a város parkjait és annak 
emberarcú várost teremtő három évtizedes 
tevékenységét közölték. 

Ma Hild érmes város lenne Ajka? 
Döntsék el Önök!
Zöldterületeink mintegy 10 százalékkal 

csökkentek az elmúlt nyolc évben. Csak becs-
léssel szolgálhatunk a kivágott fák, cserjék 
darabszámáról, a parkok területi csökkenésé-

Nyáron időnként elviselhetetlen a kánikula Ajkán… 
ről, mert bár ezek közérdekű adatok, de ér-
deklődéseinkre nem kaptunk érdemi választ. 
Több száz fát kivágtak, szakmailag indoko-
latlanul. Volt közöttük harminc év körüli páf-
rányfenyő és virágzó japán díszcseresznye. A 
regnáló hatalom több helyen az egészséges 
nagy lombkoronájú fát kivágatta, és kicsiny, 
sokszor korona nélküli, vagy a korona kiala-
kulás kezdetén lévő fákat  ültetett valamilyen 
általa alkotott politikai programja jegyében. 
Az eltávolított helyére, vagy valamilyen más 
címen ültetett fák általában kis koronájúak, 
ún. gömbkoronájúak voltak, ezekből árnyat 
adó fák még teljes kifejlődésük esetében sem 
lesznek. 

Az építési előírások a parkolók létesítésé-
nél, négy parkolóhelyenként, előírja egy  db 
fa ültetését. A város tulajdonánál hol tartották 
be az előírásokat? A városi beruházásoknál 
ezeket az előírásokat nem tartották be. Néz-
zék meg a Városi Strand előtt hány fát ültet-
tek a parkolóba? Egyetlen egy sincsen! 

Érdekes lenne az újonnan létesített burko-
lattal ellátott területeken és azok közelében a 
hőmérsékletet nálunk Ajkán is vizsgálni. 

Mérni kellene, milyen változást okozott a 
belváros hőmérsékletének alakulásában az 
Agóra? 

Hogyan változott a Városliget és környéké-
nek hőmérséklete? A sok kivágott cserje és fa 

milyen környezeti életminőség változást 
okoztak?

A parkok térnyerésének legfőbb gátja to-
vábbra is az a várostervezői szemlélet, amely 
minden beruházói szándék szerint megvásá-
rolandó telket, beépítendő területnek tekint – 
az ingatlanfejlesztők legnagyobb örömére. 
Az elmúlt nyolc évben, a városi bontásai és új 
építkezései szinte mindenhol együtt jártak a 
parkok, belső udvarok beállt zöld növényze-
tének, faállományának kiirtásával.

A valamikor természetvédelmi területnek 
számító Városliget nagy részét így adta el a 
képviselők a pénzistent – Mammont – imádó 
zöme. 

Ajkán a zöldterületek megújulása nem a 
zöld növényzet elvesztésével, kiirtásával, és a 
járólapozott, az aszfaltozott, betonozott felü-
letek növelésével kellene járjon, hanem a 
hősziget kialakulását csökkentő módszerek 
alkalmazásával. 

A külső városrészekben más a helyzet, itt a 
hőmérsékletet jelentősen befolyásoló, nagy 
zöldterületek létrehozására is lenne mód, a 
szántók, erdők, rétek rovására történő további 
terjeszkedés tiltásával.

 A jelek szerint a hősziget kialakulásáért a 
város irányításáért felelősök gondolkodás-
módját lehet szemléletük miatt felelőssé ten-
ni. Zsigmond László György

– A Környezetvédelmi és Városszépítő Bizottság  2010. február 18. napjával a szocialisták 
által megszüntetésre került.  Schwartz Béla szocialista polgármester a bizottság megszünteté-
sét takarékossági okokkal indokolta. A valós ok ennél persze egyszerűbb volt. Politikai bosszú 
Stolár Mihály fideszes önkormányzati képviselő, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke ellen. 

Más oka is volt a döntésnek ? Lehet, hogy a környezetvédelem felesleges volta, a szükség-
telenül aggályoskodók félreállítása.

 
– Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 

43/2005.(XI.02.) rendelet módosításával az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
esetében a tulajdonosi jogokat a polgármester gyakorolja. A képviselő-testület csak „javaslat-
tételi jogosultsággal” rendelkezik. Az önkormányzatok újabb és újabb kötelezettségvállalásra 
késztetik vállalkozásaikat. A költségvetési körből kivont tevékenységére már nem vonatkozik 
az Önkormányzati törvény előírása.

Aggasztóak a rejtett, vagy feltételes kötelezettségvállalások. 

– Az „AVAR AJKA” Városgazdálkodási Kft. 49%-os üzletrészének értékesítésekor a Zalai 
HUKE Hulladékkezelési Kft. kötelezettséget vállalt az Ajka Városért Alapítvány támogatásá-
ra, a mindenkori lerakási díjbevétel 5%-a erejéig. A támogatás még ma sem került átutalásra 
2009. év után az Alapítványnak.  

– Az „AVAR AJKA” KfT. a Környezetvédelmi Felügyelőség 31353/2009. számú módosító 
határozata szerint nem volt jogosult Sopronból és Sárvárról az ajkai szeméttelepre hulladékot 
szállítani. Vajon mennyi illegális szemetet hoztak a városba?

– A környezetvédelem tudjuk, hogy a szocialistáknak kormányzati szinten sem volt az erős-
sége. Ezt a kormányzati kvótabiznisz is bizonyítja. A 2007–2010. évekre vonatkozó Gazdasá-
gi program végrehajtásáról szóló előterjesztést 2010. szeptember 7-én tárgyalta a testület. A 43 
oldalas anyagban a „Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése” címszó alatt fél oldal olvas-
ható. Az „Épített és természeti környezet védelme” alatt mindösszesen 13 sor.

Kálmán Endre

„Zöld Péter” jelenti
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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.

Elgondolkodtak már rajta, vajon mennyi 
vizet pazarolnak el nap mint nap? Például, ha 
folyóvíznél mosnak fogat, az alkalmanként 
ajánlott három perccel számolva, nyolc liter 
vizet is kiengednek egy-egy fogmosásnál. Pe-
dig, ha elzárják a csapot, akár két liter is elég, 
és fogmosó pohárral még ennyi sem kell. A 
fogmosás után egész nap csöpögő csapról 
már nem is beszélve.

Bármilyen hihetetlenül hangzik: egy ötper-
ces zuhanyozással több vizet használunk el, 
mint egy fejlődő ország nyomornegyedének 
lakója egy teljes nap alatt. Magyarországon 
ma az egy főre jutó átlagos vízfogyasztás 130 
liter. Egy négyfős városi család körülbelül 
600 litert igényel. Az ENSZ Környezetvédel-
mi Programja megállapította, hogy a jelenle-
gi fogyasztási szokások megtartása esetén 
2025-re a Föld lakosságának kétharmadát 
érinteni fogja valamiféle vízkorlátozási intéz-
kedés.

*   *   *

A KRESZ legutóbbi módosításában megje-
lent új szabályozás segíti a kerékpárosok köz-
lekedését.

Az új szabályozás feloldja a kerékpárosok 
szoros jobbra tartási kötelezettségét, enyhül-
nek az egyirányú utcák ellenkező irányú 
használatának feltételei, valamint a kerékpá-
rosok a forgalmi okokból, például a piros 
lámpánál az álló járművek mellett előre so-
rolhatnak.

 A 2010. január 1-jén hatályba lépett módo-
sítás szemléletváltást alapoz meg a közleke-
désben, és sokak számára jelent valódi alter-
natívát a kerékpározás a tömegközlekedéssel, 
az autózással szemben.

*   *   *

Egy amerikai fölmérésből kiderült – az 
öreg ember fogalma nagyon is viszonylagos. 
A megkérdezettek közül ugyanis a 18–30 
évesek hatvan esztendőnél húzták meg ezt a 
határt, a 40–50 évesek hetvennél, a 65 eszten-
dőnél korosabb válaszadók szerint pedig csak 
hetvennégy éves kor fölött öreg az ember.

Az öregség „ várományosainak” több mint 
fele gondolta úgy, hogy memóriazavarban 
fog szenvedni, addig a 65 év fölöttieknek 
csak 14 százaléka tapasztalta ezt. Kétszer 
annyian vélekedtek úgy, hogy öregen súlyos 
betegséggel kell majd számolniuk, miközben 
csak feleannyian tapasztalták meg. Hasonló-
an borúlátóan ítélték meg az aktív házasélet 
jövőbeni lehetőségét is; a fiatalok 34 százalé-
ka vélte azt, hogy erre már nem lesz módja, 
miközben csak 21 százalék volt azok aránya, 
akiknek ténylegesen búcsút kellett ettől ven-
niük.

A válaszadók állítják: az igazi bajok valójá-
ban 80 fölött kezdődnek. Mert csak az ennél 
idősebb megkérdezettek panaszkodtak nagy 
arányban memóriazavarra, és mintegy har-
maduk vallotta azt, hogy bizony már gyakran 
esik letargikus szomorúságba, depresszióba. 
De mindösszesen egy százalékuk vélte úgy, 
hogy öregnek lenni rosszabb, mint amire 
ifjon számított.

Összeállította: Hegedüs Pál

Zöld hírek

Környezetvédők körében egyre többet em-
legetett, alig két évtizede létező fogalom az 
interneten, figyelemfelkeltő céllal gyakran 
használt „ökológiai lábnyom”, amelyet a 
GDP-nél is pontosabb mérőszámnak monda-
nak.

A hektárban meghatározott területmérték a 
földnek azt az elképzelt darabját jelenti, ame-
lyen egy ember – vagy egy város, egy or-
szág –  éves fogyasztása megtermelhető, és 
az ezzel járó szemét eltüntethető.

Az ökológiai lábnyom fogalmát William 
Rees kanadai ökológusprofesszor alkotta meg 
az 1990-es évek elején, a számítás módszer-
tanát pedig a svájci születésű Mathis 
Wackernagel dolgozta ki.

Statisztikai módszerekkel meghatározták 
az egyes természeti erőforrások, erdők, édes- 
és sós vizek, legelők, szántók biológiai kapa-
citását, hektárban kifejezve.

A fogyasztói javak előállításában egy hek-
tárnyi szántóföld 2,6 globális hektárnak (gha) 
felel meg, a legelők szorzója 0,5 a tengereké 
pedig 0,4. Így becsülhető meg a Föld úgyne-
vezett biokapacitása. Ez most 11,9 milliárd 
globális hektár, ennek kell fedeznie a 6,6 mil-
liárd ember fogyasztását.

A lábnyomszámító algoritmusok figyelem-
be veszik az élelmiszerek előállításához szük-
séges szántó-, legelő- és vízterület nagyságát 
és nem utolsósorban a termelőtől a fogyasz-
tóig való szállítás, kereskedelem során kibo-
csátott káros anyagok mennyiségét, vagyis 
hogy hány hektárnyi zöldfelület, mindenek-

előtt erdő kell az útközben kibocsátott szén-
dioxid megkötéséhez,

Egy átlagos föld-lakó ökológiai lábnyoma 
már 2,6 gha – vagyis nagyobb, mint az egy 
főre jutó biokapacitás. Az emberiség valami-
kor az 1980-as évek közepén kezdett tovább 
nyújtózni, mint ameddig a takarója ér. Deficit 
olyan környezeti ártalmakban jelentkezik, 
mint például a vízhiány, a talajerózió, az 
elsivatagosodás, a legelők kimerülése. Nem 
minden ország egyformán szerencsés: egy 
kanadai átlagpolgár éves fogyasztása 5,8 gha 
ökolábnyomot hagy maga után, de megen-
gedheti magának, mert hatalmas országának 
biokapacitása 17,1. A szingapúriaknak vi-
szont a maguk 4,5-ös méretével szinte nincs 
hová lépniük: a városállam számított biokapa-
citása nulla. Ami egyúttal azt is mutatja, hogy 
a világméretű deficit mellett egyes országok 
exportálják, mások importálják biokapacitásuk 
egy részét.

Dr. Sayour Amer

Ökológiailábnyom-számítások

Gazdag őszre számít-
hatnak a rockrajogók, tud-
tuk meg Rückerné Vajai 
Szilvia művelődésszerve-
zőtől, a Nagy László Vá-
rosi Könyvtár és Szabad-
időközpont témafelelősé-
től. 

A rock és az irodalom 
kapcsolata nem újkeletű, 
és folyamatosságát pél-
dázza az Ajkáról elszár-
mazott Beck Zoltán, a 
pécsi 30Y frontembere 
pályafutása is. A zenekar 
ezúttal a veszprémi, ajkai, 
iszkázi helyszínű, Ki vi-
szi át a Szerelmet konfe-
rencia társrendezvényén 
vesz részt szeptember 24-
én. Délben Jordán Tamás 
Kossuth-díjas színmű-
vész vezényletével a Templomdombon mint-
egy hatszáz diák és érdeklődő együtt elmond-
ja a Ki viszi át a Szerelmet című Nagy László 
verset (nagyon rossz idő esetén a helyszín a 
Nagy László VKSZK színházterme). Este 
nyolc órától tartja koncertjét a 30Y együttes a 
Kaszinóban. Új lemezük bemutatóját novem-
berben Londonban tervezik.

Örökké című anyaguk lemezbemutatójával 

jön október 9-én több generáció kedvence, a 
szombathelyi Lord zenekar. November 12-én 
mutatkozik be új énekesével a fővárosi Po-
kolgép, Tóth Attila május óta játszik velük, 
12 éves kora óta a banda rajongója. Az őszi 
szezont a fennállásának huszadik évforduló-
ját koncert dvd-vel ünneplő debreceni Tank-
csapda zárja a Kaszinóban, december 10-én.

GéeM

Káromkodásból katedrálist?


