Kedves Olvasó!
Érdekes dolgokat hoz az élet. Operaénekes vagyok, illetve
már az Otthonunk Bakonykúti Civil Egyesület elnöke is. Most
pedig az „Otthonunk Bakonykúti“ újság fôszerkesztôjeként
köszöntô gondolatokat írhatok.
Kezünkbe vettük a sorsunkat! Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint a nyár közepén megjelent problémákkal szembeni
páratlan összefogás, illetve az egyetértés, amely településünk
jövôjére vonatkozik.
Újságunk egy jelképes híd, amely egyszersmind történelmi –
a múltból a jövôbe vezetô – és emberi híd, ami összeköti,
közelebb hozza egymáshoz az azonos környezetben élôket.
Éppen ezért kiadványunk szerkesztése kapcsán a „3T“ elvét
követjük. Tájékoztatás. Tanítás. Társalgás. Tájékoztatunk minden
olyan jelentôsebb eseményrôl, történésrôl, amely Bakonykúti életében megjelenik.
Történelmi, mûvészeti és kulturális témáinkkal ismeretanyagokat teszünk közzé,
amelyek után, illetve azokkal kapcsolatban beszédbe elegyedünk szomszédainkkal. És
remélhetôleg nem csak kéthavonta, ahogy mi az újság megjelenéseit jelenleg tervezzük!
Továbbá, engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket arról az egészen friss hírrôl,
miszerint a helyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôség
elutasította az Inotára létesítendô erômû környezethasználati engedélyének kérelmét.
Végezetül, tiszta szívembôl örülök annak a ténynek, hogy Bakonykúti Község
Önkormányzat Képviselô-testülete a falu lakosságával azonos véleményét kifejezve
hivatalosan is kijelentette: ellene van az égetônek. Köszönjük nekik ezt a bölcs, belátó
döntést.
Jó úton járunk!
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Ádvent, az egyházi év kezdete

Naptár követô

Ádvent elsô vasárnapjával kezdôdik az egyházi esztendô.
A soron következô négy hét egyben a várakozás idôszaka
is, a lelki felkészülés ideje Karácsonyra, Jézus születésére.
2007. december 2. – december 24.
Az Ádvent a latin Adventus Domini, az Úr eljövetele
kifejezésbôl származik. A hagyományt valószínûleg – a
római liturgiától eltérô – gallikán szertartásrend honosította meg a 4. században: a hívôk vízkeresztkor keresztelkedtek, a megelôzô három hét pedig a felkészülésrôl szólt.
Az 5. században az ádventi idôszak karácsony elé került,
kezdetben hat héten át tartott, majd késôbb négy hétre
csökkent.
Ádvent elsô vasárnapja
Idôpontja évrôl évre változik, Szent András napjához
(november 30.) legközelebb esô vasárnapon ünnepeljük.
Színe a lila: a templomi terítô lila, a szertartáson a pap
lila miseruhát vagy stólát visel, illetve az adventi koszorún
elsônek meggyulladó gyertya színe is lila.
Ádvent második vasárnapja
Színe hasonlóképpen a lila. Az Ádvent mellett a nagyböjti
idôszaknak is lila az ünnepi színe az egyházi liturgiában.
Számos helyen a karácsonyt megelôzô hetekben a lilát
kékkel helyettesítik, hogy a két ünnepet megkülönböztessék egymástól.
Ádvent harmadik vasárnapja
Gaudete (Örvendjetek!) vasárnap kiemelkedik a többi
közül, Ádvent második felének kezdetét jelzi. Színe a
rózsaszín, amely az örömöt szimbolizálja.
Ádvent negyedik vasárnapja
Színe a bûnbánatot kifejezô lila. Az adventi koszorún
mind a négy gyertya egyszerre ég ezen a napon,

A katolikus egyház több István nevû szentet tart nyilván. A december
26-án ünnepelt szent nem azonos a magyar királlyal, István diakónus
az elsô mártírhalált halt szent.

Szent István diakónus
Ünnepe a római naptárban: december 26.
Jézus halála után a tanítványok megkezdték az igehirdetést, azonban a
hívek között hamar konfliktus támadt az alamizsnaosztás miatt. Az
apostolok felmérték, hogy párhuzamosan nem képesek a kereszténység
tanítására és az ehhez kapcsolódó szervezési munkák koordinálására,
ezért hét diakónust – más néven szerpapot vagy levitát – választottak.
A diakónusok irányították a gyülekezetet, az apostolok pedig az
imádságnak és a prédikálásnak szentelték az életüket. A Biblia István
személyét emeli ki a diakónusok közül.
István meghatározó szerepe az egyházszervezésben mutatkozott meg: a
zsinagógát alkalmatlannak nyilvánította keresztény misézésre, vagyis
elôsegítette az egyház önállósodását. Döntése ellenszenvet váltott ki a
zsidóság körében, a fôtanács elé állították káromlás vádjával. A tanács
halálos ítéletének megfelelôen Istvánt megkövezték. A katolikus
egyház az elsô vértanúhalált halt szentként tartja nyílván.

Mézes-Diós Szelet… ahogy Tante Ilonka készíti.
Hozzávalók:
- 20dkg cukor,
- 2db tojás,
- 2 evôkanál méz,
- ôrölt fahéj és szegfûszeg,

- 10dk dió,
- 25dk liszt,
- fél csomag sütôpor,
- kevés tej,
- 10dkg étcsokoládé

A cukrot keverôtálba öntjük, majd a tojások
sárgájával, az olvasztott mézzel fehéredésig
keverjük, és az ôrölt fahéjjal, illetve a
szegfûszeggel ízesítjük. Beleszórjuk a ledarált
diót, a sütôporral elkevert lisztet, és annyi tejet
öntünk hozzá, hogy sûrû tésztát kapjunk.
Ezután a keményre felvert tojásfehérje habjával
lazítjuk, majd tetszés szerinti formába öntjük,
egyenletesen eligazítjuk, és 180C fokos sütôben
30-35 percig sütjük. Ha elkészült, rácsra téve
kihûtjük, majd kiborítjuk a dóformából. Ekkor
megszórjuk a lereszelt étcsokoládéval, és kisebb
téglalapokra vágva tálaljuk.
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Egyre gyakoribbak a demonstrációk Várpalotán az inotai városrészbe tervezett hulladékégetô mû megépítése ellen. Bár a város vezetôi
is ellenzik a létesítményt, a projekt irányítói
továbbra is számolnak az égetômûvel. A
beruházás ugyanakkor csigalassúsággal halad.
Négy év óta már a sokadik tiltakozó demonstrációt tartották a közelmúltban Várpalotán
az inotai városrészbe tervezett hulladékégetô mû
ellenzôi. Az újdonságot az jelentette, hogy most
már a környezô települések lakói is csatlakoztak
a demonstrálókhoz. Ezzel együtt megállapítható: egyelôre kevesen érzik valósnak a
veszélyt, mivel a beruházás elôkészítése évek
óta egy helyben toporog.
Várpalota elôzô, szocialista irányítású
képviselô-testülete 2004-ben döntött arról,
hogy a város csatlakozik a 168 önkormányzatot tömörítô Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, amely az ország
egyik legnagyobb infrastrukturális beruházására készül: a hat megyét érintô fejlesztés
bruttó 54 milliárd forintból legalább húsz évre
megoldhatná az érintett települések 680 ezer
lakójának a szelektív hulladékkezelését.
A beruházás egyik kulcseleme a bruttó 21
milliárd forintba kerülô, évi százezer tonna
szemetet megsemmisítô inotai hulladékhasznosító erômû lenne. Csakhogy a várpalotaiakat kezdetektôl fogva megosztotta a
hulladékégetô ügye. Akik távolabb laknak a
tervezett létesítmény helyétôl, megfontolandónak tartják, hogy a társulás az erômû által
okozott kellemetlenségek kompenzálására
összesen 772 millió forintot ígért a városnak.
Ugyanakkor Inotán, amely alig néhány száz
méterre fekszik a tervezett égetômûtôl, alig
akad támogatója a fejlesztésnek.
Míg az elôzô városvezetés támogatta a
projektet, addig a település vezetését tavaly
átvevô jobboldali városatyák egyértelmûen
ellenzik a létesítményt. Németh Árpád
fideszes polgármester a testületi üléseken, a
lakossági fórumokon és nyilatkozataiban
többször is megfogalmazta: mindent
megtesznek azért, hogy a város területén ne
épüljön meg az erômû. Ennek érdekében

például az önkormányzat változtatási tilalmat
rendelt el az égetômûnek kiszemelt ingatlanra.
A kívülálló számára úgy tûnik, a várpalotai
vezetés kettôs játékot játszik, hiszen a
hulladékgazdálkodási társulást hivatalosan
nem tájékoztatták arról, hogy a település
álláspontja megváltozott a beruházásról.
Ráadásul Várpalota nem lépett ki a társulásból,
a delegáltjai továbbra is rendszeresen részt
vesznek a közös döntéshozatalban.
Borbély István, a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Társulás vezetôje nem
sokkal a tavalyi önkormányzati választások
után levelet írt Németh Árpádnak, amelyben
felhívta a polgármester figyelmét arra: a
korábban aláírt szerzôdések kötik az
önkormányzatot, így ezek egyoldalú
felbontása, és az égetômû építésének
megakadályozása
jelentôs
– akár
a
húszmilliárd forintot is elérô – anyagi kárt
okozna a társulás többi 167 tagjának. A levél
óvatosságra intette a várpalotai városvezetést.

Égetô kérdések

Tény, hogy nem szeretnénk, ha a
létesítmény megépülne, de vigyáznunk kell
arra is, hogy ezt ne lehessen felróni a
városnak – mondja Németh Árpád. – Az a
célunk, hogy a társulás tagjai, az érintett
önkormányzatok közösen mondjanak le a
hulladékégetô megépítésérôl.
A várpalotai önkormányzat megbízott egy
ügyvédi irodát, hogy tekintse át az ügyben
eddig keletkezett dokumentumokat, s mérje fel
a város mozgásterét.

... a mai napig nem született
meg a projekt egységes
környezethasználati
engedélye,...
Az iratok áttanulmányozása után
egyértelmûnek látszik, hogy az a projekt,
amelyhez a várpalotai önkormányzat 2004ben csatlakozott, már alig hasonlít a mostani
elképzelésekre – mondja Borsai Nelly ügyvéd,
az önkormányzat jogi képviselôje. – Jelentôsen emelkedtek a beruházás költségei, számos
létesítményt át kellett tervezni, az tervezettnél
jóval drágább lesz a közbeszerzési eljárás, a
mai napig nem született meg a projekt
egységes környezethasználati engedélye,
ráadásul bizonytalanná vált a létesítményrendszer finanszírozása is. Mivel az eredeti
szerzôdéshez képest a körülmények szinte
minden ponton megváltoztak, így nem tartunk
attól, hogy a társulás kártérítési pert indítana
Várpalota ellen.
Azt Farkas Endre, az önkormányzati
társulás projektirodájának a vezetôje is
elismeri, hogy az eredeti tervek mára
alaposan átalakultak. A 2003-as induláskor
például még arról volt szó, hogy a 168
önkormányzat állja a 15 százalékos önrészt, a
többit pedig uniós támogatás fedezi majd.
Idôközben megváltoztak a szabályok: a
bezárásra ítélt hulladéklerakók tízmilliárd
forintos rekultivációját ugyan teljes

egészében finanszírozza az unió, ám az új
létesítmények megépítéséhez legalább 30
százalékos önrészt kell majd elôteremteniük
az érintett településeknek.
Már ha hajlandóak lesznek erre a társulás
tagjai – mondja Németh Árpád. – Az sem
elképzelhetetlen, hogy a költségek csökkentése
érdekében a beruházásból végül kimarad majd
az égetômû.
Ezzel a lehetôséggel nem számolunk,
hiszen évek óta rengeteg energiát fordítottunk
az inotai építkezés elôkészí-tésére – mondja
Farkas Endre.
Néhány héten belül kiírják azt az uniós
pályázatot, amelyre az önkormányzati
társulásnak jelentkeznie kell. Az érintett
településeknek legkésôbb a pályázat benyújtásakor, azaz a következô hat-nyolc hónapon
belül el kell dönteniük, hogy az inotai
égetômûvel együtt vagy nélküle valósítják-e
meg a beruházást.
A beruházásban érdekelt települések
vezetôi közül érdeklôdésünkre többen is azt
mondták: keveset tudnak a társulás és a
várpalotai önkormányzat közötti konfliktusról, mivel a közgyûléseken eddig errôl
egyáltalán nem esett szó. Magyar József,
Mezôszilas polgármestere szerint az sem volt
téma, hogy égetômû nélkül megvalósítható-e
egyáltalán a projekt, vagy automatikusan
meghiúsulna a beruházás. A legtöbb
faluvezetô tôlünk értesült arról, hogy a
korábban tervezett 15 százalékos helyett 30
százalékos önrészt kellene elôteremteniük.
Csete Krisztián, Csór polgármestere közölte:
a faluja biztosan nem vállalja a duplájára
emelt önrészt. Hozzátette: Csór is tiltakozik
az égetômû ellen, és ha a résztvevô
önkormányzatok mégis az erômû megépítése
mellett döntenek, akkor kiválnak a
társulásból.
forrás: http://nol.hu/cikk/469434/

Égetô kérdések
Bakonykúti Község Önkormányzat Képviselô-testülete a
falu lakosságával azonos véleményét kifejezve hivatalosan is
kijelentette: ellene van az
égetônek.
Köszönjük!
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a kibányászásba, szállításba, feldolgo
hasznosul, az a sok energia, amit elembe véve az égetés nem csak fogyatkozó
belefektettünk mind elvész. Ezt figy hanem az éghajlatváltozás gerjesztése is. Az
nyersanyagaink felelôtlen pazarlása,y újrahasznosítanánk, újra kell termelni a
elégetett termékeket, ahelyett hog ami óriási energiát igényel, és nagyon sok
nyersanyag kibányászásától indulva,jár. A hulladék égetés nem megoldása az
üvegházhatású gáz kibocsátásával annak további fokozása.
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a hulladékégetésnek. Nem véletlen,
Ma már számtalan alternatívája vansítása már a 70-80 %-ot is eléri, és a
egyes államokban a hulladék hasznoadék hasznosítása nem csak a környezet
célkitûzés a "nulla hulladék". A hullannyi munkahelyet teremt, mint az égetés.
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Van tehát alternatívája a hulladé
Hulladék Munkaszövetség honlapján.
Szuhi Attila

www.bakonykuti.EU

Bakonykúti

Bakonykúti – Idôsek napja, ~ 1965

Gratulálunk!

Tisztelt Olvasóink!
Kérjük Önöket, hogy ötletekkel,
fényképekkel, történetekkel, receptekkel
segítsék következô kiadványunkat!

