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Tisztelt Miniszter Úr! 
 
Irodám hivatalból vizsgálatot folytat a kolontári gátszakadással és következményeivel 
kapcsolatban. Ennek során több szakértınk járt a helyszíneken, és önkéntesként a kárelhárításba is 
bekapcsolódtak. Engedje meg, hogy tapasztalataink alapján egy, a vörösiszap-katasztrófával 
kapcsolatos indítványommal megkeressem! 
 
Miniszter úr!  Az a határozott véleményem, hogy valójában csak ott a helyszínen a (kísértet) házak 
közt megállva lehet felfogni, hogy milyen nagyságrendő kataklizma érte ezt a várost. Az ember a 
vörös falak közt és vörös törzső fák közt maga is szinte az áradatban érzi magát –  Arannyal szólva 
„megérzi sodrát, hogy ragad”.  Úgy látjuk, hogy mind a „memento”, mind a tanulságok levonása, 
mind a térség és közösségei fenntartható fejlıdési irányának kijelölése és hathatós kommunikálása 
megkívánná, hogy ezeket a benyomásokat sugárzó falakat ne tüntessük el teljesen.  
 
Véleményem szerint nem szabad ezt a városrészt teljesen eldózerolni – ahogy most tervezik, sıt 
ahogy küszöbön áll! – hanem egy megfelelıen kiválasztott, alkalmas helyzető és mérető darabot 
fel kellene használni egy dokumentáló – elgondolkodtató – tovább-gondolkodtató – képzı 
intézmény létesítésére. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen intézmény létesítését a Nemzeti Erıforrás 
Minisztérium kellene, hogy vezesse. 
 
Ha azonban a házak eltőnnek, akkor már késı lesz, a dolog ereje, igazi megdöbbentı hatása oda 
lesz. Kormánydöntést ebben most kell hozni, különben a katasztrófavédelem – jelen tervei szerint 
haladva – mindent lebont. 
 
Meglátásunk szerint Devecseren a városba vezetı út mentén a parkkal szemközti részen kellene 
egy megfelelı nagyságú házcsoportot kivonni a bontás alól.  
 
Pavilon/modul rendszerben helyet kaphatnának a részlegesen helyreállított épületekben kiállítások. 
Lehetséges témák, fókuszpontok: 

- pillanatkép, rövid történet és leírás a katasztrófa elıtti Devecserrıl, statisztikák, térképek, 
fotók; 

- leírás magáról az eseményrıl: mi történt, fényképek, kronológia, hatás, a tározótól a 
Dunáig, mintegy kívülrıl;  
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- összeállítás a személyes történetekrıl, tragédiákról és megmenekülésekrıl, a devecseri elsı 
5-6 óra története emberközelbıl; 

- a katasztrófavédelem, a mentık, a tőzoltóság, a katonaság munkájáról, annak 
szervezésérıl, áráról, volumenérıl – hisz ez az ország eddig messze legnagyobb ilyen 
megmozdulása; 

- a civil és önkéntes segítségrıl, az országos adakozásról, a fizikai tisztításról és az emberi 
traumák gyógyításáról, ennek kapcsán az önkéntességrıl;  

- az esemény gazdasági-technikai hátterérıl, az alumíniumiparról, a tározásról, az ajkai 
tározókról, technológiai folyamatokról, engedélyezésrıl, nemzetközi összehasonlításban, 
alternatívákkal, tervekkel, metszetekkel, rajzokkal;  

- a katasztrófával kapcsolatos környezettudományi eredményekrıl, a szennyezés hatásai 
vízre, talajra stb, új talajhasználati próbálkozások, akár élı, folyamatosan naprakészre 
hozott kiállításként; 

- a jogi vizsgálat eredményérıl, a felelısségrıl, a kárról (közvetlen és externáliák) a 
kártérítésrıl, ezzel kapcsolatban a közvagyonról, az egészséges környezethez való jogról;  

- veszélyes ipari tevékenység és annak veszélyes hulladékai itthon és a Kárpát- medencében. 
Környezetvédelmi problémák, hulladékkezelés költségei, veszélyei 

- a „körkörös” (hulladékmentes) gazdaság: „bölcsıtıl bölcsıig”; az anyagáramlás bezárása, 
takarékosság a meg-nem-újulókkal;  

- tanulságok „mindig nagyobb körökben”: Devecser új fejlesztési, területhasználati, 
közösségépítési tervei a baleset tükrében; megyei tervek és mőködésmód változása, az 
országos területfejlesztés, ipar, környezetpolitika változásai, kártérítési jog változása, EU 
tevékenység esetleges változása. 

 
Ez már több mint tíz ház, és a kiállítási pavilonokon kívül meg kellene tartani még néhányat 
egyszerően, így ahogy van, HELYRE NEM ÁLLÍTVA, sıt a tönkrement tárgyakból, amit lehet, 
visszapakolva vagy megjelenítve.  
 
A kiállítási anyag győjtését és rendezését néhány esetben azokkal az intézményekkel 
kooperációban lehetne végezni akikrıl szól, másutt független szakértık fognak kelleni.  
A mővészeti, képzımővészeti, belsıépítészeti és dekorációs mőhelyek, felsıoktatási intézmények 
önkéntes munkát adhatnának a tervezéshez.  
Nyilván számos társminisztériumnak meg lehetne a maga része ebben. Talán az EU is adna 
ilyesmire támogatást.  
 
Errıl beszéltem a terület képviselıje, Ékes József képviselı úr irodájával is ahol nyitottságot 
tapasztaltam. Úgy tájékoztattak, hogy Kolontáron már gondoltak erre és valamilyen formában 
napirenden van, de Devecser esetében is meg fogják fontolni. 
 
Kérem Miniszter Urat, hogy mérlegelje indítványomat és lehetıség szerint karolja fel. Az elsı 
lépés, az elvi döntés sürgıs lenne. 
 
 

Budapest, 2010. november 9. 
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