Környezetvédelmi és
Városvédô Egyesület

PLANÉTA
I. évfolyam

3. szám

2006. szeptember

Az élhetô városért!
Tisztelt
Választópolgárok!
Pártoktól független, a város fejlôdéséhez
nélkülözhetetlen, civil kontrollt megteremtô
szövetség kiépítésére törekszik a PLANÉTA
Környezetvédelmi és Városvédô Egyesület.
Egyesületünk hisz a helyi közélet sokszínûségében, a természet és az épített környezet védelmében, a hozzáértésben, az emberi léptékben.
Hiszünk az egészségkultúra fejlesztésében,
az emberek önszervezô kulturális tevékenységében, abban, hogy a Város ereje nem a falakban, hanem az emberek lelkében lakozik.
A pártok civakodása és a politikai képmutatás helyett az emberi kapcsolatok újraszövése
szükséges a város fejlôdése érdekében.
A képviselôk a választás után sem szakadhatnak el választóiktól.
Az a képviselô-testület válik demokratikussá, amely képes a civil társadalommal a kapcsolatot megteremteni, velünk együttmûködik,
problémáinkat megérti, megoldja és nem a bürokrácia lélektelenségébe takaródzik.
Belterjes látványpolitizálás helyett, Ajka
külsô image-ét kell megteremteni. Újra fel kell
építeni a város arculatát. A döntések ne szûk
körben, baráti társaságban szülessenek. Azok
nyilvánosak és átláthatóak legyenek. A szakmaiságot és az együttmûködést tartjuk a legfontosabbnak a várospolitikában.
A polgármester a képviselô-testület kollektív
bölcsességére támaszkodjon. Tudjuk, hogy a
tudás hatalom, a hatalom azonban nem azonos
a tudással. Ne feledjük, a polgármester elsô az
egyenlôk között !

Célok és feladatok:
• A városlakók közérzetét erôsen befolyá-

solja, hogy mennyi zöldet látnak maguk körül.
Feladatunknak tekintjük a zöldterületek
megóvását. Másfélszer annyi területen csökkent, mint amennyin nôtt a zöld terület aránya.
A hivatalos adatok csak az övezeti besorolást
veszik figyelembe, így nem tükrözik azt a változást, hogy az építési övezetbe sorolt telkeken
egyre több építmény szorítja ki a növényzetet.
• Az Önkormányzat tartsa be saját rendeleteit, pontos kimutatással bizonyítsa, hogy a
zöldterület nem csökken évente 10%-nál nagyobb mértékben.
• A graffitiket fel kell számolni, büntetésként legalább annyi pénzt kéne behajtani a firkálóktól, mint amennyibôl megtisztíthatók az
összerondított falak. Egyidejûleg javasoljuk
egy graffiti-fal kialakítását Ajka testvérvárosához, Unnához hasonlóan.
• A szelektív hulladékgyûjtést a város valamennyi részén tovább kell fejleszteni. Ajka
külsô részein is biztosítani kell a zöldterületek
gondozását.
• Nemcsak tiszta várost, de tiszta közéletet
is akarunk.
• Gondoskodni kell a közpénzek mozgása
valódi átláthatóságának megteremtésérôl.
• Meg kell állítani az önkormányzati vagyon további csökkenését. Felül kell vizsgálni
a meghívásos közbeszerzési eljárások jogi érvényességét.
• A városközpontban szükséges a bezárt
kisboltok újjáélesztése, a vásárlóközönség
visszacsalogatása.
• Mi nem értünk egyet a plázaépítéssel.
A bevásárló központok által teremtett minden
munkahely egy másikat szüntet meg. Nem a
beruházó terveire kell reagálni a városnak, hanem fordítva, meg kell határozni a kereteket,
amit azok kitölthetnek.
• Az önkormányzatnak elô kell segítenie a
foglalkoztatási gondok enyhítését. A mára túlsúlyos kereskedelmi és szolgáltató szektor
mellett, ipari, termelô beruházások telepítése
szükséges.

• A képviselôi tiszteletdíjakat csökkenteni
kell. A képviselô ne a „Köz-bôl”, hanem a
„Köz-ért” éljen. A politizálás szolgálat legyen, ne hatalom és hatalmaskodás. A párthûség nem lehet alapja semmiféle megkülönböztetésnek.
• Szükséges egy Ifjúsági Információs és
Tanácsadó Iroda létrehozása, a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltése, felvilágosítás,
drogmegelôzése céljából.
• Az út-, kerékpárút és járdaépítési programot folytatni kell.
• A külsô kerületekben élôknek óriási gondot jelent a közlekedés, elsôsorban ôket érintik
a járatritkulások, az utaztatás színvonalának
folyamatos romlása.
• Rengeteg olyan kommunikáció, (pl. Ajkai Szó) vagy reklám van, ami lehet hogy szabályszerû, de felesleges és diszkriminatív.
• A bajban senki sem maradhat magára.
A szociális gondoskodás színvonalát tovább
kell javítani. Beteg távfelügyeleti-rendszer
kiépítését kell megkezdeni, az otthoni betegápolás elôsegítése érdekében.
• Ragaszkodunk a lakosság számára hozzáférhetô és az ajkaiakat szolgáló egészségügyhöz. Az egészségügyi ellátás nem szorítkozhat
az alapellátásra és a járóbeteg szakellátásra.
Az egészséghez való jogot alapértékként kell
kezelni, nem engedhetô meg üzleti célú felhasználása. Mindent meg kell tenni egy megfelelô számú, minden területen ellátást nyújtani
képes ajkai kórház fenntartásáért.
• Szolidaritást kell vállalnunk a fogyatékos, sérült és tartósan beteg emberekkel.
• „Nemcsak kenyéren él az ember”. Kulturális programokat és ismeretterjesztô elôadásokat szervezünk.
• Az egyházakkal jó kapcsolatot akarunk
kialakítani és ôket támogatjuk.
• A helyi és országos zöldszervezetekkel
együttmûködünk.
• Közremûködünk az iskolák ökoprogramjának szervezésében.

Emberhez méltó jelent és biztos jövôt mindenkinek!
Köszönjük, hogy végigolvasta programunkat. Várjuk IGENLÔ szavazatát október 1-jén!
PLANÉTA EGYESÜLET Ajka, 2006. szeptember 15.
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A PLANÉTA Környezetvédelmi és Városvédô
Egyesület önkormányzati képviselô-jelöltjei:
1. vk. Kálmán Endre
1957-ben születtem Kapolcson, a Mûvészetek Völgyében. Gyermekkoromat Tósokberénden töltöttem, itt végeztem az általános iskolát is. Gyôrben a Bercsényi Miklós Közlekedési Szakközépiskolában
érettségiztem és szereztem gépjármû technikusi képesítést. 1994-ig busz-, és kamionsofôrként dolgoztam az ajkai VOLÁN-nál.
Ezután vállalkozó lettem. Jelenleg egy
nemzetközi fuvarozási kft., valamint a
Mango Panzió tulajdonosa és ügyvezetôje
vagyok. Két gyermekem van, akik a családi
vállalkozásban dolgoznak. 2002 óta a Gazdasági- és Városfejlesztô Bizottság tagjaként dolgozom. A PLANÉTA Környezetvédelmi és Városvédô Egyesület alapítója és alelnöke vagyok. Kilenc
éve Tósokberénden, az Erdô utcában lakom. Szeretném az itt élô embereket képviselni, támogatni minden olyan törekvést, amely az itt élôk javát szolgálja és segíti a helyi közösség fejlôdését.

2. vk. Dr. Schreithofer Lajos
Kolozsváron születtem 1952-ben. Orvosi
diplomámat a Kolozsvári Orvostudományi
Egyetemen szereztem 1978-ban. Az Egyetem Klinikáján dolgoztam 1988-ig, amikor
is Magyarországon telepedtem le családommal. 1988-tól az ajkai Magyar Imre
Kórház Traumatológiai Osztályán dolgozom. Megalakítottam és vezetem az Osteoporosis Centrumot.
2001. november 1-tôl orvos-igazgatói,
majd kórház-fôigazgatói teendôket láttam
el, lemondásomig. Jelenleg a Mozgásszervi
Rehabilitációs Osztály mb. osztályvezetôje
vagyok. Alapító tagja és elsô alelnöke voltam a Magyar Orvosi Kamara ajkai szervezetének. Tagja vagyok több hazai és külföldi tudományos társaságnak.
Politikai pártnak soha nem voltam tagja. Feleségem Schreithofer Mária
iparmûvész és virágkötô. Lányom Nóra Ph.D. fokozattal rendelkezô tudományos kutató a Helsinki Egyetemen. Fiam, Márk IT. technikusként
dolgozik és mûszaki-manageri államvizsga elôtt áll.

3. vk. Dr. Sayour Amer
Libanonban születtem, negyvenkét éves
vagyok. Francia nyelvû iskolában érettségiztem. 1991-ben szereztem orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. Az
ajkai Kórház I-es számú Belgyógyászati
Osztályán kezdtem pályafutásomat. 1996ban belgyógyászatból, majd ezt követôen
kardiológiából kitûnô eredménnyel szakorvosi képesítést szereztem.
A „Kórházért” és „Miniszteri dicséret”
kitüntetésben részesültem. 2002-ben szereztem magyar állampolgárságot, melyre
nagyon büszke vagyok. 2005. november 1-jén Ajka Város Önkormányzata „Ajka Városért” kitüntetést adományozott.
2005. június 30-ig az Ajkai Kórház I-es számú Belgyógyászati Osztály mb. fôorvosaként dolgoztam. Nôs vagyok, feleségem dr. Sayour
Rim fogszakorvos Ajkán. Két fiam van.

4. vk. Tomózer Éva
Ajkán születtem 1957-ben. Gyermekkorom óta Ajkán élek. 1982-ben szereztem közgazdász diplomát a Budapesti
Közgazdaság-tudományi Egyetemen. Ezt
követôen tovább gyarapítottam ismereteimet, így 1993-ban bejegyzett könyvvizsgáló lettem. Az Ajkai VIDEOTON-nál
üzemgazdasági osztályvezetôként, a Magyar Imre Kórházban gazdasági igazgatóként dolgoztam. Könyvvizsgálóként vállalkozás és költségvetési területen folytathatok auditálási tevékenységet. Jelenleg az
SKS Szerszámkészítô Kft. fôkönyvelôje
vagyok. Két felnôtt gyermekem van. Lányom gyógyszerfejlesztô biomérnök, fiam
villamosmérnök-hallgató.

5. vk. Nagy Gábor
1958-ban születtem Devecserben. 1971ben költöztünk Ajkára, az általános iskolát
már itt fejeztem be. A Bródy Imre Gimnázium és Ipari Szakközépiskolában érettségiztem és általános gépész szakképzettséget
szereztem. A Zalka Máté Katonai Mûszaki
Fôiskolán hivatásos katonatisztté avattak és
jármûgépész üzemmérnök diplomát kaptam. 1981–2001-ig a Magyar Honvédség
Devecseri alakulatánál teljesítettem szolgálatot. 2001-ben az alakulat megszûnése
után nyugállományba helyeztek. 2001–
2006. között közalkalmazottként dolgoztam mint a Fegyveres Biztonsági Ôrség parancsnoka. Nôs vagyok, két gyermek édesapja. A nagyobbik egyetemista, a fiatalabb általános iskolás. Hobbim a
fotózás és az olvasás.

6. vk. Dr. Krutsay Miklós
Polgári családban születtem 1930-ban.
Már több mint harminc éve Ajkán élek. Az
Orvostudományi Egyetemet Pécsen végeztem. Elôször a nagykanizsai, majd a szekszárdi kórház patológiai osztályán dolgoztam. 1958-tól 1972-ig a keszthelyi, 1972-tôl
2004-ig az ajkai Magyar Imre kórház patológiai osztályát vezettem.
Több száz közleményem jelent meg
szakfolyóiratokban és két szakkönyvet is írtam. A Magyar Patológusok Társasága
Romhányi György emlékérmét és az
Egészségügyi Minisztérium Batthyányi–
Strattmann díját is megkaptam munkám
elismeréseként. Hobbim a kutatás és az olvasás. Jelenleg nyomdai munkálatok alatt áll Róma templomairól szóló
könyvem. Nôs vagyok, két gyermekem van. Megválasztásom esetén a
választókörzet érdekeinek képviselete mellett fontosnak tartom a város
zöldterületeinek megóvását, az egészségügyi és oktatási intézmények
támogatását és intézkedéseket a rongálók ellen.
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A PLANÉTA Környezetvédelmi és Városvédô
Egyesület önkormányzati képviselô-jelöltjei:
7. vk. Dr. Szabó István

10. vk. Halmai Róbert

1958-ban születtem Devecserben. A Janus Pannonius Tudományegyetem Államés Jogtudományi Karán szereztem diplomát. Több mint tizenhét éve Ajkán élek, a
POLUS-COOP Zrt. jogtanácsosa vagyok.
1992-ben Kanadában és az USA-ban igyekeztem ismereteimet bôvíteni. 1994–1998.
évben is önkormányzati képviselô voltam.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökeként és
az Ajka Városért Alapítvány Kuratóriumának tagjaként dolgoztam az elmúlt négy évben. 1999-ben a „Kalorex-ellenes” csoport
tagjaként aktívan részt vettem a veszélyes
anyag ajkai hasznosításának megakadályozásában. Felemeltem szavam a Városliget
beépítési terve miatt. A PLANÉTA Környezetvédelmi és Városvédô
Egyesület alapítója és elnöke vagyok. Jogi és gazdasági szaklapokban is
publikálok. Hobbim az irodalom és a fotózás. Az ajkai Irodalmi Antológiában három elbeszélésem jelent meg. „Évszakok vonulása” címmel
fotókiállításon mutatkoztam be az ajkaiaknak. Nôs vagyok, két gyermek édesapja.

1966-ban születtem Ajkán. Jelenleg is
Bódén élünk egy családi házban.
Az általános iskolát és a középfokú iskoláimat Ajkán végeztem. Gyermekkorom
óta érdekel a zene, 1988-tól Budapesten
jazz-tanszaki
elôkészítôre
jártam.
1990–1997-ig egy zenekarral külföldön tartózkodtam, Belgiumban és Kanadában. A
New York Institute of Photography-ban fotózást tanultam. Közelrôl ismerhettem meg
az európai és az amerikai emberek kulturális szokásait. Két szakmát és két nyelvet is
köszönhetek a külföldi tartózkodásnak.
1999-tôl Ajkán a Camer´ Art fotószaküzletben dolgoztam fotósként.
Immár három éve egyéni vállalkozóként számítástechnikai kellékeket
és tintapatronokat értékesítek. Jelenleg is két rock és egy dzsessz zenekarban játszom. Három gyermekem van, a legkisebb két és fél éves.
Fotóim több kiállításon, magazinban és a MAFOSZ kiadványaiban is
megjelentek. Az alakulóban lévô Ajkai Fotóklubnak tagja és mûvészeti
vezetôje vagyok.

11. vk. Hegedüs Pál
8. vk. Dr. Milkovics Rókus
Negyvenhat éves vagyok. A budapesti
Semmelweis Orvostudományi Egyetemen
szereztem diplomát. Immár huszonkét éve
Ajkán élek és az ajkai Magyar Imre Kórházban dolgozom. Ez az elsô munkahelyem. Baleseti sebész és ortopéd fôorvosként naponta találkozom az emberek gondjaival. A PLANÉTA Környezetvédelmi és
Városvédô Egyesület alapítója és alelnöke
vagyok. Feleségem Dr. Dobrocsi Aranka
házi gyermekorvos Ajkán. Két gyermekünk
van. Leányom pedagógus, fiam gimnazista.
A közösség erejében és a civil kurázsiban
hívô ember vagyok. A város egészét érintô
egészségügy – betegek, orvosok, nôvérek – gondjainak sürgôs megoldását tekintem fô feladatomnak.

9. vk. Dr. Pataricza György
1949-ben születtem Budapesten. Az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam
és Jogtudományi Karán szereztem diplomát. Ezt követôen ügyvédi szakvizsgát
tettem. 1980-tól Ajkán ügyvédként gyakorlom hivatásom. 1990-1994. és 19941998. évben önkormányzati képviselô
voltam, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökeként, és az Ipari Park Bizottság tagjaként dolgoztam. 1999-ben a „Kalorexellenes csoportban” aktívan részt vettem
a veszélyes anyag ajkai hasznosításának
megakadályozásában. Több alkalommal
felemeltem szavam a város és a környék
lakóinak érdekében. Egy gyermekem van, aki elsôéves joghallgató.
Szabadidômben szeretek olvasni és sportolni.

1958-ban születtem Nyárádon, gyermekkoromat is itt töltöttem. A pápai Türr István
Gimnáziumban érettségiztem. 1980-ban a
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Fôiskolán
szereztem diplomát. Ezt követôen tovább
képeztem magam, 1990-ben az Oxford
Open Managerképzôben oklevelet szereztem. 1982. óta dolgozom a POLUS-COOP
ZRT.-nél különféle beosztásokban. Jelenleg
a társaság kereskedelmi igazgatója vagyok.
1994–1998. évben a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság külsô tagja voltam.
Feleségem földrajz–biológia szakos tanár
az ajkarendeki Simon István Általános Iskolában. Három gyermekem van, a legnagyobb gimnazista, a két kisebbik általános iskolás. Szabadidômben szeretek olvasni és kertészkedni.

12. vk. Kiss László
Egy környékbeli kis faluban nevelkedtem. Ajka-Bakonygyepesre 1990-ben házasságkötésem után költöztem. 1989-ben
szereztem villamosmérnöki, 1995-ben közgazdász diplomát. 2000-ben felsôfokú gazdálkodásszervezôi és nemzetközi kontrolling szakoklevelet kaptam. Jelenleg könyvvizsgálói tanulmányokat folytatok. Tizenhat
éve az ajkai Bakonyi Erômû Rt.-nél dolgozom, 1998-tól közgazdasági osztályvezetôi
munkakörben. Munkám során az emberek
szociális és kulturális igényeit, a szakoktatás problémáit is megismertem.
A humánpolitikai irányítás alatt kiváló
kapcsolatok kiépítésére törekedtem a társaság beosztott és vezetô munkatársaival, az érdekképviseletekkel. Feleségem tanárnô, egy tizenöt
éves lányunk és egy tizenkét éves fiunk van. Megválasztásom esetén elméleti és gyakorlati tudásom birtokában, kizárólag szakmai döntésekre
alapozva kívánom elôsegíteni a város fejlôdését, szem elôtt tartva a csodás természeti értékek, a természetes környezetünk védelmét.
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A PLANÉTA Környezetvédelmi és Városvédô
Egyesület önkormányzati képviselô-jelöltjei:
13. vk. Zabó Jánosné
1954-ben születtem Csékúton, azóta is itt
élek. Az általános iskolát is Csékúton végeztem. Ezt követôen Pápán kereskedelmi
üzletvezetôi végzettséget szereztem. 19721987 között a Pannonker Vállalat eladójaként, majd késôbb üzletvezetôjeként dolgoztam. 1987. óta egyéni vállalkozó vagyok, saját vendéglátó üzletemet vezetem
Padragkúton. Két gyermekem van, mindketten felnôttek. Munkám során sok emberrel találkozom. Szeretném az itt élô embereket képviselni, támogatni minden olyan törekvést, amely az itt élôk javát szolgálja és
segíti a helyi közösség fejlôdését.

2006. október 1.

14. vk. Makkos Antalné
1959-ben születtem Devecserben. Pápán
szereztem kereskedelmi szakképzettséget.
A Veszprémi Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskolában középfokú kereskedelmi képzettséget szereztem. Elôször
számviteli ügyintézôi szakképesítést, majd
2005-ben felsôfokú társadalombiztosítási
szakelôadói képesítést kaptam. Jelenleg
Padragkúton dolgozom a GEOVOL Kft.nél, mint humánpolitikai elôadó. Tanácsadóként biztosítással, egyéb befektetésekkel és nyugdíj-tanácsadással is foglalkozom. A férjem erdésztechnikus, Padragkúton élünk. Fiúgyermekem szintén
erdésztechnikus, majd kertészmérnöki végzettséget szerzett, kertépítéssel foglalkozik. Lányom virágkötô. Munkám során sok emberrel találkozom. Szeretném az itt élô embereket
képviselni, támogatni minden olyan törekvést, amely az itt élôk javát
szolgálja és segíti a helyi közösség fejlôdését.

Meghívó

Kompenzációs
lista:

AZ ADÓCSOMAG KRITIKÁJA, TÚLÉLÉSI
TANÁCSOK VÁLLALKOZÓKNAK

1.
2.
3.
4.
5.

Dr. Szabó Tibor ügyvéd, adószakértô, az Önadózó újság fôszerkesztôjének elôadása 2006. október 3-án 16 órakor a Nagy
László Városi Könyvtár és Szabadidô Központ kiállítótermében
(Ajka, Szabadság tér 13.)
Minden egyéni vállalkozót, társas vállalkozás képviselôjét, a
témában érintett munkatársat szeretettel várunk.
Planéta egyesület

Dr. Szabó István
Kálmán Endre
Dr. Milkovics Rókus
Dr. Sayour Amer
Dr. Pataricza György

A koszorúér-betegség és a szívkatéterezés
A szív és érrendszeri megbetegedések aránya nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedô jelentôségû hazánkban, és ez az érintettek életminôségének rosszabbodását és élettartamának csökkenését eredményezi.
A szívinfarktus a XX. század betegsége, elsôsorban a civilizált országokban, ezért sorolják a civilizációs betegségek közé.
A szívkoszorúér elzáródást és ennek következtében infarktust szenvedett betegek egynegyede még a kórházba jutás elôtt hal meg hirtelen halállal, a kórházi kezelés során a legkorszerûbb eljárások alkalmazása mellett is
elveszítjük a betegek 15–25%-át. Ezért a szívinfarktus csökkentésében lényeges áttörést
csak a megelôzéstôl várhatunk. A már kialakult koszorúér betegségek kezelésében gyógyszeres és nem gyógyszeres gyógymódok játszanak fontos szerepet. A nem gyógyszeres
gyógymódok két nagy csoportba oszthatók:
koszorúér tágítás és nyitott szívmûtét vagyis
koszorúér áthidalásos mûtét. Azok a betegek,
akiknél gyanú van arra, hogy koszorúér-beteg-

ségtôl szenvednek, szívkatéterezés vizsgálatra
kerülnek. A combhajlatban pulzáló verôér
megszúrását követôen tágító katéter kerül behelyezésre. Ezt követôen több szúrásra már
nem kell számítani, mert ezen keresztül vezetjük fel az összes többi katétert a szívkoszorúerek szájadékához. Röntgen-kontraszt anyagot
fecskendezünk a koszorúerekbe, s röntgenképerôsítô alatt nézzük, hogy hol és mekkora szûkületek láthatók. A beteg az érfestés alatt fájdalmat nem érez.
Amennyiben súlyos mértékû és technikailag
megoldható szûkületet találunk, akkor a szûkületet ballonkatéter segítségével elôször kitágítjuk, majd egy finom dróthálót (stentet) helyezünk be a kitágított szûkületbe.
A drótháló behelyezése nagymértékben
csökkenti a visszaszûkülés valószínûségét.
A beteg a vizsgálat során mindvégig éber állapotban van, és a helyi érzéstelenítés mellett
módja van beszélgetni az orvossal.
Dr. Sayour Amer
kardiológus és belgyógyász fôorvos
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