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Környezetvédelmi és 

Városvédô Egyesület

Ajkaiak a Cuha-völgyi vasútért

A vágy, hogy elmenjünk valahova
messze, nyáron tör rá leghevesebben az
emberre. Ez az az évszak, amikor az idô
valamennyi varrata fölfeslik, a csillagok
széjjelebb húzódnak, és a tér kitágul, az
embert pedig bolondos remény fogja el,
hogy fedél nélkül is lehet élni. Az éjszakák
melegek, mámorítóak, az ilyen éjszakák
csábítanak: lehet aludni az erdô szélén is, a
szénában vagy a búzában, valami elhagyott
szérûben, vasútállomáson vagy a hajó fe-
délzetén. Az irány lényegtelen: a földfelszí-
nén, akár a világûrben, nem lehet pontosan
meghatározni a biztos irányvonalakat.
Utazni, különösebb ok és cél nélkül, külö-
nösen cél nélkül. 

Milovan Danojlič:

A messzeség

mindig csábít
(részlet)

Az egészségügyrôl

Kinek a bôrére?
Egészségügyi reformról cikket írni nem le-

het, mert tizenhat éve nem létezik egyetlen va-
lódi egészségügyi reform sem. Az egészség-
ügy bajairól, állapotáról beszélni pedig tizen-
hat évig tartana. 

Miközben a rendszerváltás óta folyamato-
san hangoztatták, hogy le kell építeni a magyar
fekvôbeteg-ágyak számát, mert a felesleges
ágyak gazdaságtalanul mûködtek,  nincs az or-
szágban olyan kórház, ahol ne történtek volna
több száz milliós, vagy milliárdos nagyságren-
dû beruházások, bôvítések. Példa erre Veszp-
rém megye összes kórháza. Valódi átalakítás-
ról, esetleges értékátmentésrôl, folyamatos
struktúraváltásról még soha szó nem esett.
A fô alapelv: „nem az a lényeg, hogy jól mû-
ködjön, hanem az, hogy ne kelljen rá többet
költeni…” sôt, lehetôleg még ennyit sem. 

A „reformereknek” sosem volt igazi átfogó
elképzelése a teendôkrôl, az „ötletszerû”
megoldások pedig egyre mélyülô spirálba
kényszerítették az ágazatot.

(folytatás a 3. oldalon)

A Cuha-völgyi 11. számú vasútvonal  véde-
lembe vételéért összefogtak a környék önkor-
mányzatai, a Magyar Turisztikai Egyesület
(MATUR), a Magyar Természetbarát Szövet-
ség (MTSZ) valamint Veszprém és Gyôr-Mo-
son-Sopron megye civil szervezetei. Az uta-
zásra  július 25-én került sor. Bakonyszentlász-
lón találkoztak a résztvevôk és együtt utaztak
Zircre. 

Zircen hangosbemondón köszöntötték a ta-
nácskozásra érkezôket. A BZ motorvonatok a
nemzetiszín szalag mellett feketét is viseltek.
Itt fogadott bennünket Holl András alpolgár-
mester, aki az autóbusz- és a vasútállomás
együtt mûködtetésére irányuló sikeres pályáza-
tukat ismertette. 

A hozzászólók elmondták, hogy az 1969-ig
tartó kisvasúti és mellékvonal megszüntetése
ugyan közúti fejlesztést eredményezett, de
azóta nem tapasztalható változás. A közúti
közlekedés menetrendje nem illeszkedik a
MÁV-éhoz. 

A Cuha-völgyi vasútvonal 1996-ban készült
el. Azóta folyamatosan a lakosság és a turiz-
mus szolgálatában áll. Ide  különvonatok is ér-
keztek és érkezhetnek, hogy az érdeklôdôk a
környék természeti látnivalóit megnézhessék
és a turistautakat könnyebben bejárhassák. Le-
hetne egy kis „svájci” turistavonal, amelyet be-

mutathatnának a technika iránt érdeklôdô és
természeti szépségeket kedvelô turistáknak,
családoknak. 

Az ajkai kistérség turistái évente több alka-
lommal rendszeresen túráznak ezen a vidéken.
Ilyenkor mindig a vonatot veszik igénybe. Ha-
gyományosan április elsô szombatja a Kanka-
lin túra idôpontja, amikor a szakosztályok tag-
jai közösen próbálják leküzdeni a Cuha-patak
által kiépített akadályokat. Gyerekek és felnôt-
tek együtt ugrálnak a köveken és az út végén
sütik a szalonnát a Kôpince-forrásnál. A túra
során kankalin, hóvirág, ibolya, farkas borosz-
lán és sok erdei virág megismerése válik lehet-
ségessé, mert karnyújtásnyira vannak az út
mentén. Az erdei tanösvény tábláin még a kü-
lönféle fákról is olvashatnak. Vinyén újra meg-
nyitottak a vendéglôk, amelyek meleggel és jó
ételekkel várják a vendéget. Aki még szeretne
a megismerkedni tudományos feldolgozással
is, annak lehetôsége van a zirci Természettudo-
mányi Múzeumban ezt megtenni. Ha megszû-
nik a személyforgalom, akkor az osztálykirán-
dulások, a turisták és kiránduló családok elke-
rülik ezt a gyönyörû tájat.

A tanácskozás végén védnöki testület állt
fel.  Az elutazás elôtt a zirci állomás fekete
zászlóját európai uniós zászlóra cserélték.

Mag Éva – MTSZ Veszprém megyei elnöke
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Hajdanában danában, másképpen  kezdôd-
tek a mesék: Hol volt, hol nem volt…  És ma?
Hol van,  hol  nincs – hasonló? Mégpedig –
mesebeli erdô. 

A Pillék, a pókháló-rajzolatú, barnás színû
lepkék, éppen a galagonya-bokrokhoz simuló
bábjaikból bújtak elô. Redôkbe rendezett szár-
nyaikat kitárták a fénynek, kevéssel késôbb
már a légtérben csapongtak. Egy-egy erdei
tisztáson idônként azért meg-megpihentek. És
elcsodálkoztak. Szanaszét a fûben, meg a bok-
rok alatt, óriási méretû, áttetszô óriásbábok fe-
küdtek, feltûnô fejekkel. Volt köztük kék, sár-
ga, rózsaszín, de még vérpiros színû is. Az ap-
ró Pillék lassan annyira felbátorodtak, hogy
meg merték kérdezni az erdôt elözönlô Óriás-
pilléket. 

– Melyik pikkelyesszárnyú fajtársunkat
tisztelhetjük Önökben?

Rövid csend után, az egyik bokor alól jött a
válasz:

– Figyeljetek ide, Pillék! Mi, emberi
agyalmányok vagyunk, a korszerûnek nevezett
táplálkozás világszerte elterjedt tartozékai.
A Palackok. Élettelen mûanyagból. A Kétlá-
búak valósággal vedelnek belôlünk, üdítôket,
ásványvizeket, szinte mindent, ami cseppfo-
lyós és amit annak tartanak. Talán tudjátok, a
Földön a legismertebb szó éppen a Coca-Cola,
amit ugyancsak pillepalackokban  hoznak for-
galomba. 

– De, mi, igazi Pillék, tudunk repülni! – ko-
tyogott közbe az egyik kicsi pókhálós Pille. 

– Mi is, amikor kiürítenek, olyan könnyûvé
válunk, mint a pille, s valósággal repülünk oda,
ahová hajítanak. Mit gondoltok, hogyan kerül-
tünk ide?

– Úgy bizony! Illegálisan idehajigáltak
bennünket. Az erdei bokrok alá, a szélre bízva.
– Így keletkeznek az illegális szemétlerakók?
Valamikor, a kezdetek kezdetén, valóságos
orvtámadást indítottak ellenük, mert kiadták a
jelszót: – Tapossa laposra!

– A fogva tartott levegôt  szerették volna
visszakapni belôletek? – kíváncsiskodott az
elôbbi Pille.

– Valószínû, ám hirtelenjében olyan sokan
lettünk a Világban, hogy a dolognak érdemi je-
lentôsége alig-alig volt. Leggyakrabban az ut-
cai kukákban kötünk ki, a vegyes szemétben.
Autóval utazunk a lerakóra, ahol tömörítenek,
majd betakarnak bennünket. Ott várjuk a fel-
„támadást”. Mert a dologgal nem lesz ám vé-
günk! Kertészek készítenek belôlünk rovar-
csapdát, madáretetôt, virágtartót, kézi-perme-
tezôt és locsolót, a gyerekek játékokat
fabrikálnak a „potrohunkból”, a kupakokból
karkötôt, nyakláncot és lábtyût, meg hasonló
herkentyûket. 

– A Kétlábú megint nem eléggé okos, mert
saját magát sodorja újabb veszélybe –  dünnyö-
gött maga elé a legbölcsebb pókhálós Pille.
Pusztítja a maga életterét, az erdôket,  miköz-
ben  nekünk sem marad megfelelô hely az utó-
daink felnevelésére. 

–Jaj! Jaj! Jaj! – sóhajtott fel a Pillék serege,
s felkapott a levegôbe, hogy mielôbb kedvezô
helyet keressen magának. 

Néhány Palack utánuk kiáltott:
– Járjatok szerencsével!
Talán így történt, talán nem. Aki nem hiszi,

járjon a Pillék és a Palackok nyomában! 
Bali József

ny. biológus tanár, szakíró

Mesesarok

Pillék és Palackok 

A biomassza felhasználása igen széles terü-
letet ölel fel. Eddig az energianövények vonat-
kozásában – energiafû, energiaerdô stb.  – a tü-
zelési technológiára alapoztak. Új elem a me-
zôgazdasági termények közvetlen átalakítása
biogázzá. Magyarországon mintegy másfél
millió hektár olyan terület van, amelyen ezt a
technológiát jól alkalmazhatnák. Ez a techno-
lógia kifejezetten a vidékre szabott.  Az ener-
gianövények a szemes kukoricával szemben
például versenyképesek lehetnek. 

A föld alapú támogatás ugyanúgy jár, mint
egyéb célú termesztés esetén. 

Az állatállományunk az utóbbi tíz-tizenöt
évben mintegy felére, harmadára csökkent, s a
területeken megtermô zöldanyag ilyen formá-
ban kiválóan hasznosítható. A keletkezô gáz
elégethetô a rendszer mellé telepített gázmoto-
rokban, amelyek villamos generátorokat hajta-
nak, és a termelt áram a villamosenergia-tör-
vényben meghatározott áron értékesíthetô.

A keletkezett melléktermék azonnal fel-
használható a mezôgazdasági területeken, ká-
ros anyagokat nem tartalmaz, és tápanyagtar-
talma nagyobb, mint a hagyományos hígtrá-
gyáké. Az üzemek a települések közvetlen
közelébe is telepíthetôk, mivel káros anyagot
nem bocsátanak ki. A villamos energia mellett
hozzávetôlegesen kétszer annyi hôenergia ter-
melôdik, az pedig felhasználható a falvak há-
zainak fûtésére, vagy kiválóan hasznosítható
növényházakban, gazdasági üzemekben.

Célszerû lenne megalkotni az úgynevezett
mezôgazdaságienergia-törvényt, esetleg egy a
megújuló energiákkal foglalkozó különálló
törvényt is.

Adottságai alapján Magyarország az EU-
ban biomassza nagyhatalommá válhat. Az
unió a zöld energiaforrások felhasználását ki-
fejezetten támogatni akarja. Kálmán Endre

Zöld energiaforrás

A biomasszaA felsôfokú végzettség fogalma és értéke
már nem ugyanaz, mint egy-két évtizeddel ko-
rábban, igaz, hogy a diplomások száma is
megugrott az elmúlt években. Míg 1960-ban
45 ezren tanultak felsôoktatási intézmények-
ben, 1990-ben ez a szám 102 ezer volt, a 2004-
es tanévben pedig közel 410 ezren képzik ma-
gukat.

Hazánkban a felsôoktatásban 80-100 évig
elitképzés folyt, ami a végzetteknek biztos bol-
dogulást jelentett.  Ma viszont a felsôfokú ké-
pesítés testesíti meg a „tömeghez tartozást”.

A mai középkorúak a létezô szocializmus-
ban szocializálódtak, amikor a végzettséggel el
lehetett helyezkedni. A mai fiataloknál már
nincs egyértelmû kapcsolat az oklevél és az ál-
lás között, miközben a szülôk még mindig ezt
sugalmazzák a gyermekeiknek.

A mai munkaerôpiacon nem a diploma nyom
a legtöbbet a latban, nagyon számít a kapcsolati
tôke, a tapasztalat és az önállóság is. Tapasztala-
tok szerint azok boldogultak jobban „az élet-
ben”, akik az egyetem alatt már dolgoztak. Ez a
fajta kísérletezés segít rájönni az egyén erôssé-
geire, ugyanakkor gyakorlatot is ad. 

Az érvényesüléshez nemcsak a nagyelôadó-
ban, de a bulikon, kirándulásokon eltöltött idô
is fontos: az egyetemi barátságok ugyanis ké-
sôbb kapcsolati tôkeként mûködnek tovább.
A szakemberek szerint ha valakinek még nincs
releváns munkatapasztalata, nincs értelme a
több diplomának: az egyetem nem arra való,
hogy 30 éves koráig ott üljön az ember.

A cégek sem keresnek kifejezetten „több-
diplomás” szakembert, az viszont fontos szá-
mukra, hogy jó hírû intézmény neve díszeleg-
jen a bizonyítványon. 

Az oklevélhalmozók többnyire gyenge, név-
telen intézmények papírjait gyûjtik be. Jó pont
lehet viszont, ha a jelentkezô tanult egy-két fé-
lévig külföldi egyetemen, ez ugyanis a nyelv-
tudás mellett a különbözô kultúrákba való beil-
leszkedésrôl is tanúskodik.

On-the-job (munkában) képezzék magukat
tovább. A munkaadójuk, ha szükségesnek tart-
ja, majd elküldi ôket tréningekre, továbbkép-
zésekre. 

Hegedüs Pál

Vékonyodó diplomák

A koalíciós tárgyalásokon az MSZP le-
szögezte: egy csónakban evezünk, de a mi
evezônkkel.

Kovács Pisti bejelentette: nem azért
kampányolt, hogy most felemeljék a Túró
Rudi áfáját!

Andy Vajna a filmforgatás záróakkord-
jaként fogadást adott, ahol Molotov-
koktélokat szolgáltak fel.

Az UEFA elôzetesen jelezte: Magyaror-
szág csak akkor rendezhet foci-Eb-t, ha
megígéri, hogy nem indul.

Aba Botond kijelentette, hogy ôt azért
nem rázta meg a trolibusz, mert jó vezetô.

Kulcsár Attila ellenôrizte, hogy tárgyaló-
teremben is rendben mûködik-e a légkon-
dicionáló.

Özv. K. Imréné hosszasan elgondolko-
dott, vajon sikkasztana-e, ha 200 millió
lenne az éves jövedelme?

(Figyelô)



Aktuális példa: Az egészségügyi
tárca „racionálisabb” gazdálkodásra
próbálja szorítani a mentôszerveze-
tet. A mostani tíz százalékos leépítés
lehetetlenné teszi a mûködésüket. 

Az évek során pénz és ember
hiány miatt csak Ajkán két nappal
és egy éjszaka szolgálatot teljesítô
mentôkocsit kellett leállítani. Hiá-
nyukról a fél napokat váró betegek
beszélhetnének. Úgy akarják fel-
számolni a fekvôbeteg-szállítást,
hogy nincs helyette alternatíva. 

A rendszerváltáskor egy jól felépí-
tett rendszerrel, rosszul mûködô
egészségügyet  örököltünk. A jó felépítés alatt
a háziorvosi (akkor körzeti orvosi), a rendelô-
intézeti és kórházi rendszer értendô. A folya-
matos pénzelvonások miatt a legtöbb helyen
kényszerszülte integrációk jöttek létre a kórhá-
zakkal.  Plusz forrásokat erre nem vontak be.
Olyan módon vezettek be az ágazatban „telje-
sítményfinanszírozást”, hogy közben egy fe-
lülrôl zárt kasszából kívánták a mindenkor
változó teljesítményeket kifizetni. 

A „teljesítményfinanszírozás” elve:
Mindegy ti mennyit dolgoztok, mi úgyis
ugyanannyit fizetünk. A kórházak és az egész-
ségügy csak a béreken tud spórolni, hiszen az
ellátáshoz szükséges anyagokat kénytelen
megvenni. Emiatt szûntek meg, vonódtak
össze rendelések, ahol így a betegforgalom
megsokszorozódott. A sürgôs és járóbeteg el-
látás egy helyen történik, ami szintén növeli a
várakozási idôket és lehetetlenné teszi a kor-
rekt elôjegyzést. Ördögi kör, hiszen a betegek
elégedetlensége megnôtt a tömött várók,
hosszú várakozási idôk miatt. Betegbôl
ugyanis nem lett kevesebb. A fekvôbeteg-ellá-
tásban sem sokkal jobb a helyzet. A pénzek el-
vonása itt kevésbé felfoghatóan történik, sôt a
politika még többletfinanszírozásként is el
tudja adni a médiában a folyamatos forrásel-
vonást, miként azt az elôzô ciklus egészség-
ügyi minisztere is tette. 

A betegségeket egységes  csoportokba so-
rolják, mintha a boltban mindent, ami kon-
zervdobozban van, függetlenül attól mit is tar-
talmaz, konzervnek neveznének, és egyforma
áron kaphatóak lennének.  A juttatott pénzek-
kel a tárca és az OEP szabadon és követhetet-
lenül bûvészkedik. Látványos bejelentés lehet,
hogy az egy egységre jutó pénzösszeget 100
ezer forintról 135-re emelik. Azt már nagy
csönd kíséri, hogy a betegséghez tartozó szor-
zót 0,6-rôl 0,42-ra csökkentik, azaz 60 ezer fo-
rint helyett csak 42 ezret fizetnek a betegség
után. Kiderül, hogy az emelés tulajdonképpen
elvonássá változott. Egyre többször hangzik el
vádként, hogy a kórházak teljesítményt haj-
szolnak. Mi mást tehetnének? 

A mindenki számára jó megoldás az lenne,
ha végre az egészségügyi szolgáltatások reális
árát fizetné ki az OEP a szolgáltatónak.   

Ez valós mûködôképességet biztosítana
hosszú távon a rendszernek és biztos jó minô-
ségû ellátást  a betegeknek, valamint magában
hordozna egy egészséges versenyhelyzetet. Je-
lenleg tehát az ellátás költségeit az OEP, míg
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Citrom-díjat alapítottunk! 

Az egészségügyrôl

Kinek a bôrére?
(folytatás az 1. oldalról)

az intézmények fenntartását és fejlesztését a
tulajdonos önkormányzatok finanszírozzák.
Egy jól mûködô kórház tulajdonosának érdeke
lenne a szakmai eszközök fejlesztése. Az in-
tézmény nem anyagi gondot jelentene a tele-
pülésnek, hanem jövedelemforrásként, fontos
foglalkoztatóként a gazdasági fejlôdés eszköze
lehetne egy városban. Ha a város költségveté-
sének 5%-át (500 millió Ft) a kórházra, az
egyik legnagyobb munkáltatóra fordítanák,
egy reálisan „gazdálkodó” kórház még nyere-
ségforrásként is szerepelhetne.

A legnagyobb érvágás a teljesítménykorlát
bevezetése volt. Ez annyit jelent, hogy 2006-
ban, a 2003-as évet alapul véve, ennek forgal-
mának csak a 95%-át fizetik ki, bármennyi is
lenne az ez évi teljesítmény. A többi beteg után
nem fizetnek egyetlen fillért sem. Ez nem csak
hogy tönkreteszi az ágazatot, hanem alkot-
mányellenes is. A 95 % feletti beteg is beteg, ô
is fizet járulékot, joga neki is van az ellátáshoz. 

Európai bírósági döntés mondja ki, hogy
anyagi okokból a beteg ellátásában megkülön-
böztetést alkalmazni nem lehet.

A Magyar Kórházszövetség ezért alkot-
mánybírósághoz is fordult ez ügyben. 

Nagy port kavart a „színlelt” szerzôdések
ügye, amelyek biztosítékai voltak annak, hogy
intézményrendszerünk mûködôképes ma-
radjon. 

A közalkalmazottként foglalkoztatott dol-
gozó ugyan több személyi jövedelemadót

fizet, mint bármely magyar vállalkozó,
ám munkája (idô)korlátok közé szorí-
tott. A szerzôdések mindenki által tu-
dottan ellátási kényszerbôl jöttek létre.

A szerzôdéseket színleltnek nyilvá-
nították, és annak veszélye árán is
felmondták, hogy ezáltal több helyen

ellehetetlenül a betegellátás. 
A „reformerek” ötletbörzéje csak arra szo-

rítkozik, hogyan lehet egyre többet spórolni a
betegellátáson. Szokatlan módon kitérnek a
szakmai egyeztetések elôl, vagy színlelt
egyeztetéseket folytatnak. 

Év végéig egy megyei kórház esetében 500–
600, egy ajkai kórház nagyságrendû kórház
esetében 200–250 milliós adósságállomány
felhalmozódása várható, még a legszorosabb
gazdálkodás mellett is. Átgondolt stratégia
nem létezik. A mostani „reform” kiötlôi azzal
vádolnak mindenkit, aki felemeli szavát a be-
teget és egészségügyet sújtó hátrányos intézke-
dés ellen, hogy nem akarnak újat, önös érdek-
bôl a régi fenntartásáért harcolnak. 

Ez így nem igaz. Ma minden érdekelt: be-
teg, egészségügyi dolgozó, és ágazati vezetô
újat akar. A lényeg az, hogy az új legyen jobb,
mint a régi. Erre kell közös megoldást találni.

Dr. Balatincz Péter Magyar Orvosi Kamara
ajkai elnöke

Dr. Amer Sayour fôorvos
Dr. Krutsay Miklós kandidátus

Dr. Milkovics Rókus fôorvos
Dr. Schreithofer Lajos fôorvos

A Planéta Környezetvédelmi és Városvé-
dô Egyesület éretlen és savanyú Citrom-dí-
ját szeretettel nyújtjuk át mindazoknak,
akik arra érdemesek! 

Kiérdemelték, hiszen mindannyian hi-
básak a közös zöldterületeink levadászásá-
ban, lakókörnyezetünk állapotának rom-
lásában.

Különösen kiérdemlik:

Azok a leköszönô képviselôk, akik gya-
korlatilag korlátlan tulajdonosi hatáskört
véltek a kezükben a közvagyon értékesíté-
sének, hasznosításának kérdésében; 

Azok az építészek, akik gyakran hiányos
magyarázattal terjesztik a laikus testület
elé az átsorolási kérelmeket; 

Azok az önkormányzati képviselôk,
akik egyéni véleményüktôl eltérôen, párt-
béli hovatartozásuktól függôen szavazzák
meg az elôterjesztéseket; 

A lakosság egy  részének, amelyik döb-
benten, de legtöbbször közömbösen
asszisztál a folyamathoz tizenhat éve; 

A Terv tanács azon tagjainak, akik
70%-os beépítettséget javasolnak a rende-
zési tervekben engedélyezett 30% helyett; 

Végül pedig a „városfejlesztôknek”, akik
feláldozzák a parkokat, a sportpályákat,
hogy visszavonhatatlanul lakóparkok, be-
vásárlóközpontok kerüljenek a helyükre.

Grafika: Kovács Csaba
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Azt most itt ne firtassuk, hogyan került ki a
lassan élô legendának számító szombathelyi
Lord együttesbôl az alapító tag Vida Ferenc.
A basszusgitáros 2006-ban új zenekart hozott
létre VIDA L.R.D. néven, amelyben egy ajkai
zenész is megkapta az országos kiugrás lehe-
tôségét: Halmai Róbert.

A többek között fotósként is ismert billen-
tyûst, vokalistát – aki amúgy három gyermek
negyven éves édesapja – a zenekar honlapján
(www.ujlord.hu) amolyan világpolgárként
mutatják be, járta Európát és Kanadát. Az új
csapatba régi zenésztársával, a balatonalmádi
illetôségû Fekete Gáborral érkezett. A szólógi-
táros 1970-ben született, jelenleg a miskolci
zenemûvészeti fôiskola gitár szakos hallgató-
ja. (Lányok figyelem, még nôtlen!) Csóka
Csaba soproni, Kôbányán dobszakot végzett,
és mindene a heavy metál. Holubecz Bálint a
veszprémi egyetem angol szakos hallgatója, a
huszonhat éves fiatalember dobosból lett éne-
kes. Nagy bakelitlemez-gyûjtô, a nyolcvanas
évek zenéjéért rajong. 

A banda április vége óta turnézik a Dunán-
túlon – de felléptek már Egerben is –,  követ-
kezô koncertjük szeptember 2-án Zánkán lesz.
A mûsor alapvetôen azokra a Lord muzsikák-
ra épült, amelyekben Vida szerzôtárs. Azonban
a saját anyag olyan lendülettel készül, hogy
októberben várható a zenekar elsô lemezének
megjelenése. Mint Halmai Róbert elmondta,
ez nem lesz azonos a régi stílussal, hiszen Fe-
kete Gáborral ôk a fô zeneszerzôk. A népsze-
rû, bándi székhelyû Grog együttesben tovább-
ra is aktív, Deep Purple-hívô zenészeknek a
VIDA L.R.D. és a lemezkiadás kiugrási lehe-
tôség. Több formációban zenélni pedig elfoga-
dott gyakorlat a mai zenésztársadalomban.

GéeM

Az országos

hírnév 

küszöbén?

Pártoktól független, a város fejlôdéséhez nélkülöz-
hetetlen, civil kontrollt megteremtô szövetség kiépí-
tésére törekszik a PLANÉTA Környezetvédelmi és Vá-
rosvédô Egyesület – jelentették be az Egyesület veze-
tôi.

A PLANÉTA Környezetvédelmi és Városvédô
Egyesület önkormányzati képviselô-jelöltjei:

1. vk. Kálmán Endre vállalkozó

2. vk. Dr. Schreithofer Lajos fôorvos

3. vk. Dr. Amer Sayour fôorvos

4. vk. Tomózer Éva könyvvizsgáló

5. vk. Nagy Gábor ny. honv. százados

6. vk. Dr. Krutsay Miklós fôorvos, kandidátus

7. vk. Dr. Szabó István jogtanácsos

8. vk. Dr. Milkovics Rókus fôorvos

9. vk. Dr. Pataricza György ügyvéd

10. vk. Halmai Róbert üzletkötô, rockzenész

11. vk. Hegedüs Pál kereskedelmi igazgató

12. vk. Kiss László mérnök-közgazdász

13. vk. Zabó Jánosné üzletvezetô, vállalkozó

14. vk. Makkos Antalné humánpolitikai elôadó

A Föld globális felmelegedése egyes tudó-
sok szerint már az öngerjesztô szakaszba lé-
pett, olvad a sarkvidék jege, elfogynak a
gleccserek, soha nem látott mennyiségû szén-
dioxid és metán légkörbe kerülésével számol-
hatunk az északi tundrák felolvadó, elfolyóso-
dó permafrosztjából. Rohamosan fogynak a
trópusi esôerdôk, viszont egyre nagyobb terü-
letet hódítanak el a sivatagok. 

Magyarországon ma már csak a tájékozatlan
vagy vakmerô turisták isznak a patakok vizé-
bôl. A természetes vizek hajdani csodálatos
nagy halbôsége már a múlté, csökken a bioló-

giai sokféleség a szárazföldeken és a vizekben
egyaránt. Veszni látszik az élhetô és éltetô ter-
mészet fennmaradásába vetett remény? Vagy
talán mégsem ?

Reménykedünk, hogy a város döntéshozói-
nak bölcs döntései nyomán lassul a Természet
pusztulásának folyamata. Van még igény a
szépségre, a zöldre,  a teljes életre. 

Bíznunk kell abban, hogy az ember talán
már nem akarja legyôzni, meghódítani a Ter-
mészetet, hanem bölcsen úgy akar élni, hogy
közben nem semmisíti meg saját létének felté-
teleit. Dr. Szabó István

Van remény…

Bölcs döntések kellenek


