
Testületi ülés

Új utcanevekről
és ingatlanértékesítésről döntöttek

 Az Egészségügyért és a Közszolgálatért díszoklevél 
kitüntetés átadásával kezdődött a képviselő-testület 
ülése június 21-én. Ezt követően került terítékre az új 
építkezések miatt kialakult utcák elnevezése és dön-
tés az ipari, gazdasági területek értékesítéséről, amivel 
az önkormányzat, a Primer Kft-től örökölt, VEOLIA felé 
fennálló tartozásainak mértékét kívánja csökkenteni.

Ajka Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 
az Egészségügyért díszokle-
véllel ismerte el Imre Sándor 
mentőtiszt három évtizeden 
át elhivatottsággal végzett, 
kiemelkedő színvonalú szak-
mai munkáját. Imre Sándor 
a devecseri iszapkatasztrófa 
idején végzett tevékenységét 
Astellas-díjjal ismerték el "Az 
év egészségügyi szakdolgozó-
ja, helyszíni sürgősségi ellátás" 
kategóriában. Az Ajka és Tér-
sége Mentésügyéért Alapít-
vány elnöki teendőit 2019. óta 
látja el. Már több utcai újra-
élesztési bemutató is fűződik a 
nevéhez. Az elmúlt hónapok-
ban aktívan részt vett a város 
által szervezett koronavírus 
tesztek elvégzésében.

Tóth Gergely stratégiai és 
fejlesztési referens kimagas-
ló színvonalú szakmai tevé-
kenységéért Közszolgálatért 
díszoklevelet vett át. A több-
diplomás szakember 2007-től 
főállásban az Ajkai Közös 
Önkormányzati Hivatal köz-
tisztviselője. Tevékenységi 
körébe tartozik a pályázati 
rendszerek, lehetőségek nap-
rakész ismerete, a pályázatok 
benyújtása, lebonyolítása, 
amivel már sok fejlesztési for-
rást hozott Ajkára. A munká-
ja a hivatása. Együttműködik 
a hivatal munkatársaival, ki-
emelten az Építési és Város-
gazdálkodási Irodával.

Jelentős segítséget nyújt a 
környező településeknek a 
pályázataik előkészítésében, 

benyújtásában, szaktekintély 
a térségben.

Az elismeréseket Schwartz 
Béla polgármester adta át.

Az ülésen 16 napirendi 
pontot tárgyalt a testület. A 
képviselők tiszteletdíja júli-
ustól tíz százalékkal emelke-
dik. A díj összege a 2019. ok-
tóberi megállapítás óta nem 
változott, miközben a bérek 
növekedtek.

A Veolia Zrt. felé fennálló 
hődíj tartozásának rendezé-
sére az önkormányzat olyan 
ingatlanokat kíván értékesí-
teni, amelyek egyébként be-
vételt nem hoznak, a város 
távlati fejlesztési tervei között 
nem szerepelnek. Az értéke-
sítésből Veolia Zrt., valamint 
az érdekeltségébe tartozó 
gazdasági társaságoknak net-
tó 166 millió forint bevétele 
keletkezik, ami jelentős mér-
tékben csökkenti a fennálló 
tartozás összegét. 

Előzetes döntést hozott a 
testület a Nagy László Vá-

rosi Művelődési Központ és 
Könyvtár (NLVMKK) szer-
vezeti és működési szabály-
zatának módosításáról. En-
nek értelmében  Kriptongyár 
- Multikulturális Élményköz-
pont részeként működne az 
Ajkai Helytörténeti Kiállí-
tás és a Bányászati Kiállítás, 
amelynek üzemeltetését a 
Csingervölgy Nonprofit Kft. 
látná el. Jelenleg a Nagy Lász-
ló Városi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár szervezeti 
keretében működtetett két 
kiállítótér, a múzeumi felada-
tellátás is, valamint a kiállító-
tereknek helyt adó épületek 
fenntartása is a Kft.-hez ke-
rülne át.

A testület az építkezések 
nyomán kialakuló közterü-
letek elnevezéséről is döntött 
(erre még visszatérünk) és – 
zárt ülésen - tárgyalt többek 
között a „Német Nemzetisé-
gért” díszoklevél kitüntetés 
adományozásáról.

(ta) 
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„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”

Múzeumok éjszakája
– Reneszánszát éli Fekete István 2. oldal

Ne megszokásból vezessünk
Rendeken 4. oldal

Közösségépítés
és biztonságos motorozás 7. oldal

Hinni kell, nem tudni?
Elképesztő, hogy a miniszterelnök is úgy tudja, hogy a 
baloldal felelős azért, mert a kétezres évek elején olyan 
sokan vettek fel devizahiteleket. Vagy nem emlékszik az 
első számú szolga (miniszter), vagy annak idején sem 
követte figyelemmel, hogy a baloldalinak koránt sem 
nevezhető bankelnök, Járai Zsigmond (aki 2001. és 2007. 
között volt az MNB elnöke), és ott tett keresztbe a reg-
náló baloldali kormánynak, ahol csak tudott, hozzá nem 
értésből, de képzettségéből adódóan valószínűleg szán-
dékosan magasan tartotta a forinthitelek kamatlábát 
és így mintegy „terelte” a hitelfelvevőket az euró-alapú 
(nem euróban felvett!) hitelek felé. A Fidesz azonban, 
ami „nem lehetett ellenzékben” (hiszen a haza nem le-
het ellenzékben) az önkormányzatokat tüzelte fel, hogy 
nyugodtan vegyenek fel hiteleket, nem lesz abból sem-
mi baj.
Hát lett. Hosszú aknamunkájának köszönhetően ugyanis 
a ma már egyre inkább állampártosodó társaság a hata-
lomba kerülésével eljátszhatta az önkormányzatok jóte-
vőjének szerepét (konszolidálhatta a neki tetszők adós-
ságállományát), ma pedig teli szájjal kiálthatja a gyenge 
forintot felhánytorgató ellenzék felé a parlamentben, 
hogy „kimentettük a devizahiteleseket, akiket önök és 
az önök barátai sodortak bajba”. Most hagyjuk azt, hogy 
mekkora társadalmi nyomásnak és mennyi idő alatt en-
gedett a Fidesz, és kiket mentett meg, ami tény, az tény. 
2010 évben tervezte az akkor baloldali kormány, az euró 
bevezetését, ami ha sikerül, valóban megmentette volna 
a devizahiteleseket. A szükséges feltételek (a világválság 
ellenére), akkor közelebb voltak, mint ma. Igaz, ha eu-
rónk lenne, nem lehetne olyan nyereségesen tőzsdézni 
(valószínűleg a második Orbán kormány is shortolással 
kezdte, vagyis a forint gyengülésére fogadott. Mi mással 
lehetne magyarázni Szíjártó „forintromboló” beköszö-
nését…?).
Ezért a fentinél ordasabb félremagyarázást nehéz el-
képzelni a mai politikában (pedig biztosan van ilyen) és 
csak Steindl Imre és munkatársai lelkiismeretes mun-
kájának köszönhető, hogy nem szakad le ilyen kijelen-
tés hallatán az Országház kupolája. A saját magunk által 
előidézett krízishelyzet megoldása kulturáltabb terü-
leteken nem számít dicsőségnek, a legjobb esetben is 
csak amolyan kármentés, de a bűn elkövetését nem te-
szi meg nem történtté.
Sok-sok eredendő bűne van a Fidesznek, ami lassan 
feledésbe merül. (Ki emlékszik már a székház ügyre, 
Schleht Csabára, vagy Kaja Ibrahimra a „fantom” üz-
letemberre…?) Sajnos nekünk is felejteni kellene, hogy 
hozzábutuljunk a memóriazavaros, ám szemlátomást 
boldog lelki szegényekhez. Hogy mi is boldogok lehes-
sünk és velük együtt vigyoroghassunk mindenen.
Ezt még gyakorolnunk kell.

Lékó Sándor 

Még lakói nincsenek, de neve már van az Aporfy Mihály utcá-
nak (Fotó: Györkös)

A Kriptongyár is a Csingervölgy Kft. felügyelete alá kerül
 (Fotó: Györkös)

Egyre népszerűbb a csékúti szőlőhegy
Csalódhatnak az elszakadást szorgalmazók

 A már csaknem két évtizede rendszeresen megtar-
tott hegybejárásnak is köszönhető, hogy szépen növek-
szik azoknak a száma, akik felfedezik maguknak ezt a 
természeti csodát, a csékúti szőlőhegyet – állapította 
meg Mészáros László, a Csékúti Hegyért Egyesület elnö-
ke az idén – két év kihagyás után - megtartott rendez-
vényen. Ez meglátszik az ingatlanvásárlások szaporodó 
számán és nem kevésbé az ingatlanok árán is, amik a tíz 
évvel ezelőtti többszörösét is elérhetik. A hegyi séta – 
amely több vendégváró pincét is érintett – birkapörkölt 
lakomával ért véget. Az alapanyagot az egyesület elnö-
ke ajánlotta fel az eseményre, így a rendezvény nem ke-
rült pénzébe a Csékúti Hegyért Egyesületnek.

Az egyesület mindent meg-
tesz azért, hogy segítse az itt 

élők, illetve gazdálkodók hely-
zetét. Ez megnyilvánul az út-

javításokban és útépítésekben 
is, amelyekhez jelentős mér-
tékben hozzájárul az önkor-
mányzat. Az évi, jelképesnek 
mondható háromezer forintos 
tagdíjakból ez nemigen jönne 
össze, de ha nem lenne egye-
sület, nem lenne senki, aki az 
itteniek érdekeit képviselhetné.

Valamikor az volt az ilyen 
rendezvények mottója, hogy 
„egy nap az egészségért”, amit 
aztán a tagok javaslatára az 
„egy nap hegynap”-ra cserél-
tek le, ami jól kifejezi a szerve-
zők szándékát, miszerint hogy 
népszerűsítsék környezetüket. 

Mészáros László felhívta a fi-
gyelmet arra is, hogy az egész-
ség – ami testi, lelki és szociá-
lis összetevőket takar – egyre 
fontosabb szerepet játszik 
életünkben. Az utóbbi az egy-
mással való kapcsolatteremtés 
képességét is jelenti, aminek jó 
példája a mostani esemény is.

Szót kapott Schwartz Béla 
polgármester is, aki elisme-
rően szólt az egyesület mun-
kájáról, ami mára meghozta 
gyümölcsét, egy kellemes, él-
hető környezetet varázsolt a 
csékúti szőlőhegyre.

(folytatás a 4. oldalon)
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Múzeumok éjszakája

Reneszánszát éli Fekete István
 Az idei Múzeumok éjszakája elnevezésű program 

központi témája az állatvilág, a természeti környezet 
szeretete és ismerete volt. A rendezvényt június 25-én 
szervezték meg a Városi Múzeumban és az épület körüli 
zöld területen. Míg a gyerekek hősiesen kiállták a hét 
próbát a szabadtéren, addig a felnőttek a múzeumban 
mélyítették ismereteiket Fekete István íróról. 

A délután „A bereki ember” 
című, Fekete István (1900-
1970) életéről szóló dokumen-
tumfilm vetítésével indult. 
Talán nem túlzás, ha azt állít-
juk, hogy megrendítő alkotás. 
Aki már sokat foglalkozott az 
író, gazdatiszt életművével, 
a filmben elhangzott, illetve 
megjelenített információval 
valószínű már rendelkezett. 
Aki viszont kevésbé volt jártas 
benne, ízelítőt kaphatott ah-
hoz, hogy kellőképpen felkelt-

se az érdeklődését és ezután 
gyakrabban vegye kezébe a Fe-
kete Istvánról szóló irodalmat, 
illetve az általa írt novellákat és 
regényeket. 

Az író életének leglényege-
sebb mozzanatai szerepelnek 
a Nemzeti Filmalap támoga-
tásával készült filmben, mely-
lyel az író születésének 120., 
halálának 50. évfordulója al-
kalmából állítottak emléket 
az alkotók az „Egy a termé-
szettel” Vadászati és Termé-

szeti Világkiállítás jegyében. A 
filmnek több ajkai vonatkozá-
sa is van, többek között az is, 
hogy a rendező szakértőként 
szólaltatja meg Gáspár Jánost 
(1932 - 2021), a Fekete István 
Irodalmi Társaság alapítóját és 
Horváth Tibort is, a Társaság 
elnökét. Elismerést is kapott 
már az alkotás, ugyanis az idei 
Magyar Mozgókép Fesztiválon 
a szakmai zsűri a legjobb öt 
dokumentumfilm közé sorolta 
„A bereki embert”. 

A vetítés után Horváth Ti-
bor a film rendezőjével, Bertha 
Líviával beszélgetett. 

A rendező elmondta, hogy 
nagyon sokan segítettek a 
dokumentumfilm elkészíté-
sében. Ugron Zsolnával (író, 
forgatókönyvíró) már több 
ismeretterjesztő filmet készí-
tettek. Lívia bevallotta, hogy 
eleinte kicsit meg is ijedt a 
feladattól, amikor megkeres-
te őket a producer a Fekete 
Istvánról szóló film ötletével. 
Az író sokoldalú munkássá-
gát és személyiségét szinte 
lehetetlennek tűnt egyetlen 
filmbe sűríteni. Így az volt a 
rendező célja, hogy megmu-
tassa az író Istennel és a ter-
mészettel való erős kapcso-
latát, valamint átadni azt a 
hangulatot, ahogy a szereplők 
megélték a különböző esemé-
nyeket. A film megszületése 
előtt ifj. Fekete Istvánt ottho-

nában, Chicagoban, keresték 
fel és hosszasan beszélgettek 
vele – ez nagyon fontos volt 
a hitelesség szempontjából. 
Az alkotás további különle-
gessége, hogy a dramatikus 
jelenetek és a családtagok, 
szakértők véleménye ötvöz-
ve, egymásra épülve jelenik 
meg benne. A Vadászati Vi-
lágkiállítás és a költségvetés 
miatt az idő is sürgette őket: a 
dramatikus jelenetek forgatá-
sára mindössze négy nap állt 
rendelkezésükre. A filmben 
(a főleg szinkronhangjáról is-
mert) Szabó-Sipos Barnabás 
alakítja Fekete Istvánt, míg 
Kittenberger Kálmánt Bodro-
gi Gyula. (Akinek most nem 
volt lehetősége megtekinteni 
a filmet, ezt bármikor megte-
heti, amennyiben rendelke-
zik internet elérhetőséggel.)

Fekete István Kossuth-díjra 
való jelölése sajnos nem tör-
tént meg, holott a szakértők 
szerint kiérdemelhette volna. 
A beszélgetés alatt ez a téma 
is előjött. Posztumusz Kos-
suth-díjra szerették volna java-
solni, sajnos erre csak 2012-ig 
lett volna lehetőség.

Gyerekprogramok

A Templomdombon több 
helyszínen zajló játékos vetél-
kedő és kézműves foglalkozás 
várta a családokat.

„Hétpróbás” vetélkedőn 
mérethették meg ügyességü-
ket és tudásukat a gyerkőcök. 
A fantázia neveket viselő fel-
adványokat kreatívan állí-
tották össze a könyvtárosok. 
Rovarokat, növényeket és ma-
darakat kellett felismerniük a 
versenyzőknek, célba dobás-
hoz pedig tobozokat használ-
tak. Izgalmas és egyben nehéz 
feladat volt az állatok láb-
nyomainak felismerése, ezért 
plusz pecsét is járt érte. A 
hetes meseszámot használták 
a vetélkedő során: amennyi-
ben a hétpróbázóknak a hét 
helyszínen sikerült legalább 
hét pecsétet összegyűjteniük, 
részt vehettek a tombola-sor-
solán – így még több játék-
kal gazdagíthatták az otthoni 
készletüket.

A kézműves foglalkozáson 
bőrszütyőt, színes, bagoly for-
májú tárolót, virágot vagy ép-
pen levendulababát készíthet-
tek az ügyes kezűek.

Az estét a Balassagyarmat-
ról érkező Molnár Orsi zárta, 
aki kiváló hangulatot teremtett 
interaktív gyermekkoncerttel 
és táncházzal. A gyerekek rög-
tön csatlakoztak a műsorhoz 
és együtt énekeltek, táncoltak, 
bolondoztak az előadóval – 
még a szülők is önkéntelenül 
bevonódtak a közös szórako-
zásba. 

A Városi Múzeum egész nap 
ingyenesen volt látogatható, a 
Fotógalériában pedig Kapolcsi 
Kovács Csaba „Fabula anima-
es” című tárlatát is megtekint-
hették a művészetkedvelők.

RÉ 

Bertha Lívia a „Bereki ember” rendezője az újonnan megje-
lent Fekete-családfával (Fotó: Györkös)

A gyerekekkel Molnár Orsi bolondozott a Városi Múzeum 
előtt (Fotó: Györkös)

Családfa, az egykori gazdatiszt őseiről
„Szeretem a könyvet, 
mert holt betűiben benne van 
minden, ami elmúlt, 
és minden, ami lesz” (Fekete István 1900-1970)

 A Városi Múzeumban életre keltek a holt betűk júni-
us 25-én Domján János és Varga György Fekete István író 
családfája és képgalériája című könyvbemutatón.

112 felkutatott családtag 
Schwartz Mihálytól a XVIII. 
század közepétől Fekete István 
Mátyásig egészen napjainkig. 
A Domján János által gyűjtött 
információk Varga György al-
kotásán egy grafikába rendez-
ve, a helytörténeti kutató és a 
profi családfakutató szeren-
csés találkozásának az ered-
ménye. 

A 110 oldalnyi kötetet dr. 
Tölgyesi József tanár mutatta 
be a múzeum ipartörténeti 
termében. Az eseményen részt 
vett és köszöntötte a megjelen-

teket Fekete Magdolna, a Fe-
kete István irodalmi hagyaték 
gondnoka és Horváth József, 
a Fekete István bibliográfia 
társszerzője.

A bemutatott könyv elősza-
vát az Amerikában élő ifj. 
Fekete István írta. Az előszó 
után Varga György a család-
fakutatás sok ismeretet, ki-
tartást és megszállottságot 
kívánó folyamatáról ír, ami 
tele van buktatókkal, de az 
eredményes kutatás az ada-
tokon túl számos új ismeretet 
nyújthat. 

Domján János az adatbá-
zisokban gyűjtött neveket és 
a hozzá tartozó adatokat 30 
oldalon teszi közzé. Hogy az 
arányok megmaradjanak, a 
szintén 30 oldalnyi képgaléria 
tartogat némi meglepetést. Ki 
gondolta volna, hogy ekkora 
társasági élet volt Ajkán a 30-
as években? 

A Fekete család „felsőbb 
körökben” való mozgá-
sa érdekes lehet, de mégis 
számunkra a helytörténeti 
munkákban fel-fel bukkanó 
Dalányi József és az általa 
rendezett Fekete István szín-
műve a Hajnalodik előadás 
lehet izgalmas, szintúgy, 
ahogy a mellékletben talál-
ható ismert ajkai uradalmi 
alkalmazottak elhelyezése 
időben és térben. 

A kötet csemege lehet iro-
dalombarátoknak, régi ajkai 

családok után böngészőknek, 
de a családfakutatóknak biz-
tatást, erőt adhat, hogy kitartó 
munkával mindenki elkészít-
heti a saját őseinek a család-
fáját.

Hazánkban eddig még ne-
ves íróról, költőről nem ké-
szült családfa – tudtuk meg 
Tölgyesi tanár úrtól – így ez 
a kiadvány példaértékű lehet 
mindenki számára. Domján 
János és Varga György mun-
kája által is megerősítést nyert, 
hogy Ajkán állandó stabil he-
lye van Fekete Istvánnak. (Az 
eddigiek: emlékhely, köztéri 
alkotások, utcanév, oktatási 
intézmény, irodalmi társaság, 
vetélkedő és a kiadott köny-
vek.)

A könyvbemutató befeje-
zéseként Domján János kö-
szönetet mondott ifj. Fekete 
Istvánnak, Ajka Város Ön-
kormányzatának és a Veszp-
rém Megyei Honismereti 
Egyesületnek, akik anyagilag 
támogatták a kötet kiadását. A 
közreműködő munkatársak-
nak: Baranyai Ferenc, Bontó 
László, Domján Boglárka, dr. 
Tölgyesi József, Fekete Magdol-
na, Gáspár Jánosné, Giay Fri-
gyesné, Horváth József, Lind-
emann Éva, Márkusné Vörös 
Hajnalka és Szőke Melinda.

Az eseményen részt vett 
Bogáncs kutya gazdájának az 
unokája Királyné Molnár Rita 
tanárnő is.

A 400 példányban megje-
lent kötet példányait Bontó 
Lászlónál, Varga Györgynél és 
a Veszprém Megyei Honisme-
reti Egyesületnél lehet megvá-
sárolni 2000 forintért.

Cs.B.É. 
Fekete Magdolna, a Fekete István irodalmi hagyaték gondnoka. Az asztalnál dr. Tölgyesi Jó-
zsef, Varga György és Domján János (Fotó: Györkös)

HIRDETMÉNY
Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. június 
21-i ülésén a következő rendeleteket alkotta:
 
•  13/2022. (VI.22.) rendelete az önkormányzat 2022. évi költ-

ségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

•  14/2022. (VI.22.) rendelete  a képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 32/2019. (X.25.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról

•  15/2022. (VI.22.) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési szabályzatáról szóló 22/2021. (X.30.) önkormány-
zati rendelet módosításáról

•  16/2022. (VI.22.) rendelete  a telekadóról szóló 25/2015. 
(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 
A kihirdetés napja: 2022. június 22.
 
A rendeletek hiteles szövege az Ajkai Közös Önkormányzati 
Hivatalban megtekinthető.

Dr. Jáger László 
címzetes főjegyző

Jubileumot ünnepeltek
 Jubileumi tanév volt a Veszprémi Szakképzési Centrum 
Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium diákjai és 
tanárai számára az idei. Az intézmény a 2021-22-es tan-
évben ünnepelte fennállása 30. évfordulóját. A tanév is 
az ünneplés köré szerveződött. 

Jubileumi gálát tartottak március 25-én, ünnepséget 
május 20-án, valamint kiadtak egy jubileumi évkönyvet. 
A harmincas szám a ballagási tarisznyákon is szerepelt.   
Szaniszló Edit igazgató a tanévzáró ünnepségen elmond-
ta, hogy a tanévben a hét ágazatban 17 szakmát oktattak. 
Elindult a Honvéd kadét program 107 diákkal. A diákok 
külföldi tanulmányutakon is jártak. Tizennyolc tanuló a 
Waclaw Felczak alapítvány segítségével Lengyelországba 
utazhatott, a Határtalan program keretében huszonöten 
pedig erdélyi körúton vettek részt. Húsz tanuló Ciprusra 
utazhatott.
Nappali tagozaton csaknem 600 diák kezdte meg tanul-
mányait. A felnőttoktatásra több, mint kétszázan iratkoz-
hattak be. A tanév végén 214 szakmai bizonyítványt adtak 
ki. Az országos sport és tanulmányi versenyeken is sokan 
az élmezőnyben végeztek. (ta) 
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Az Erzsébet tábor
nagy lehetőség

a nyári szünidőre
 A tábor területén lovagvár állt, magas bástyákkal, 

mellette szumó harcosok, kicsit távolabb reneszánsz-
kori öltözékben ünneplő ifjú táncosok. Felszabadult 
hangulat, jókedv és vidámság. Nyugalom, az időutazás 
csupán jelképes, a mai korban játszódik, méghozzá júni-
us 20 – 24 között. Az Erzsébet tábor főszereplői iskolás 
lányok és fiúk, a Fekete István – Vörösmarty Mihály Ál-
talános Iskola és Gimnázium diákjai. A helyszín a József 
Attila utca 30. szám alatti intézmény épülete.

Az élménydús napokról 
Bognárné Simon Katalin tá-
borvezetőtől kaptunk felvi-
lágosítást. A kilencven diák 
tíz pedagógusnak jelentett 
egésznapos elfoglaltságot. Az 
alsó tagozatos gyereksereget 
két táborra osztották. Anya-
gi szempontból is nagyon 
előnyös volt ez a hét a szülők 
számára, ugyanis mindössze 
ötszáz forint önrészért cserébe 
elegendő étkezést és külön-
böző tematikák köré csopor-
tosított programokat is adtak 
a kisdiákoknak. A táborozó 
gyerekek emblémával ellátott 
pólót és sapkát is kaptak. Az 
eszközbeszerzésnek köszön-
hetően tartós tárgyakat is 
tudtak vásárolni, mint példá-
ul hangszórót, sportjátékokat, 
és csapatépítő szivárványos 
ernyőt. Fenyvesiné Molnár 
Zsuzsanna intézményveze-
tő-helyettes elmondta, hogy a 
szülők hálásak a tábor lehető-
ségének, ő pedig örül annak 
is, hogy a kollégái vállalták 
a lebonyolításával járó plusz 
munkát.

A közösségépítés, a környe-
zettudatosság, a sport, a ha-
gyományőrzés, illetve a kirán-
dulás köré építették fel a napi 
tevékenységeiket. Ottjártunk-
kor a táborozók a lovagok éle-
tével és a reneszánsz korral 
ismerkedtek. Lovagvárat for-
mázó hatalmas légvárban ug-
rándoztak, kipróbálhatták az 
íjászatot és a szumó birkózást, 
emellett elegáns, korhű ru-
hákban táncolhattak és fény-
képezkedhettek a lovagok és 
a hercegnők. Emellett nagyon 
sok programot szerveztek a 

gyerekeknek a hét folyamán, 
így a teljesség igénye nélkül 
sorolunk fel néhányat. A ter-
mészeti környezet megisme-
rése érdekében „Csodálatos 
rovarvilág” címmel dr. Csóka 
György erdőmérnök osztotta 
meg gondolatait figyelmes és 
érdeklődő hallgatóságával. Az 
iskola udvarán virágokat ül-
tettek. Mozgásos tevékenysé-
geket is beiktattak a program-
ba: a napokat zenés reggeli 
tornával indították a kézilab-
dapályán. Egy napot kirándu-
lásra szántak, ekkor ellátogat-
tak Nagyvázsonyba, a Kinizsi 
várba, és megnézték a Szent 
Mihály pálos kolostor romja-
it. Kézműves foglalkozásokon 
is részt vettek a gyerekek, ahol 
többek között színes kerámia 
tárgyakat készítettek. A ka-
tasztrófavédelmi egységek be-
mutatóján megismerkedtek a 
mentők, a rendőrség és a tűz-
oltóság munkájával. A tábort 
a Pulzus együttes koncertjével 
zárták. 

Bognárné Simon Katalintól 
azt is megtudtuk, hogy az Er-

zsébet Alapítvány által támo-
gatott programnak több része 
is van. Ennek keretében a har-
madikosokkal három napot 
töltöttek Zánkán. A szülők-
nek mindössze ezer forintjába 
került a gyerekek háromnapos 
kikapcsolódása, mely napi há-
romszori étkezést és többféle 
programot biztosított a diá-
koknak. Így az őszi táboroz-
tatásra is szeretnének majd je-
lentkezni: az ötnapos program 
mindössze ötszáz forinttal 
terhelné meg a családi kasszát.

RÉ 

Nyárköszöntő vadpörkölttel
Tósokberénden

 Sokan vágytak már egy kötetlen baráti beszélge-
tésre a Tósokberéndért Egyesületben, ezért Nyárindító 
elnevezéssel szórakoztató programot szerveztek a kö-
zösségi házban június 18-án. 

A rendezvényre egy bőke-
zű hozzájárulás is érkezett. A 
megjelent félszáz vendég szá-
mára Szabó Zoltán vadász, egy 
terítékre került vadat ajánlott 
fel a közösség számára és saját 
receptje alapján vadpörköltet 
készített a barátai közreműkö-
désével.

A megszokott vadhoz hasz-
nált fűszerek, mint a borókabo-
gyó, a szegfűbors, a kakukkfű 
kellemes ízt adtak a vadnak, és 

egy kis erőspaprikával is meg-
bolondított pörkölt nagy sikert 
aratott a résztvevők körében. A 
fűszeres fogást követően finom 
házi süteményekkel az asszo-
nyok is kényeztették az ízlelő-
bimbókat.

A vacsora után éjszakába 
nyúló bálon Rezneki József ze-
néjére ropták a táncot.  A kel-
lemes hangulatú nyárköszöntő 
rendezvényt Trieber Ágnes szer-
vezte. Cs. B. É. 

Nem „buktával”, hanem vadpörivel dicsérték a napot
 (Fotó: Györkös)

Megrázó balesetmegelőzési előadást tartott
a helyszínelő rendőr

 Balesetmegelőzés kicsit másképp címmel tartott 
előadást Pintér József címzetes rendőr főtörzszászlós 
Ajkarendeken június 23-án a Regenbogen művelődési 
házban. 

Az előadás célja az volt, hogy akik meghallgatják és 
végig nézik a kisfilmet azok kicsit elgondolkodjanak és 
a közlekedésük során tudatosuljon bennük, hogy nem 
csak magukra, hanem másokra is tekintettel kell lenni-
ük, hiszen elég egy pillanatnyi figyelmetlenség ahhoz, 
hogy örökre megváltozzon az életünk.

Pintér József hosszú évekig 
volt közlekedési baleseti hely-
színelő, így testközelből látta 
nap, mint nap az utakon köz-
lekedőket. Azokat is, akik ál-
dozattá váltak, vagy balesetet 
okoztak, mert nem használták 
a biztonsági övet, kihangosító 

nélkül telefonáltak vagy elva-
kította őket a sebesség mámo-
ra, esetleg a linkség és az alko-
hol. Sokkoló kisfilmje olyan 
baleseteket mutatott be, amik 
itt Veszprém megyében tör-
téntek és kendőzetlenül mu-
tatja be a tragikus valóságot.

Sokan bele sem gondolnak 
abba, hogy ha nem csatolják 
be hátul a gyerekeket, akkor a 
kis testük egy esetleges ütkö-
zéskor mekkora erővel csapó-
dik az első szélvédőbe. Míg 
egy 15 kilós gyerek 50 km/
órás sebességnél 700-800 ki-
logrammal, addig egy 30 kilós 
gyerek már 1700-1800 kilo- 
grammal. Ez egy víziló súlyá-
val azonos. Bele sem jó gondol-
ni mi történik akkor, ha valaki 
nagyobb sebességgel vezeti az 
autóját. A biztonsági öv bekö-
tése 45 százalékkal csökkent-
heti a halál kockázatát.

Az előadást hallgató és fil-
met néző résztvevők néha-né-
ha felszisszenve, és döbbent 
arccal, ülték végig a két órát. 
A rengeteg összetört autó, a 
cenzúrázatlan „véres” valóság 
képei, mély nyomot hagytak 
minden jelenlévőben, akik 
egészen biztosan tanultak 
a látottakból. Valószínűleg 
mostantól bekötik a biztonsá-
gi övet még akkor is, ha csak 
a szomszéd utcába mennek, 
és jobban odafigyelnek a sza-
bályokra, mint eddig. Mert 
tényleg csak másodperceken 
múlhat egy élet! 

Az előadás folyamán a törzs- 
zászlós többször rámutatott 
arra, hogy a szabályokat nem 
csak a büntetés elkerülése 
miatt érdemes betartani. Ne 

legyünk linkek és kapcsoljuk 
be a hátsó ülésen utazó gyer-
meket akkor is, ha csak az 50 
méterre lévő iskoláig visszük, 
mert a balesetek 75 százaléka 
lakott területen belül törté-
nik és ahogy a képekkel do-
kumentált példák mutatták, a 
biztonsági öv életet menthet. 

Pintér József a relatív gyors- 
hajtással kapcsolatban is ho-
zott több példát. Elmondta, 
hogy hajlamosak vagyunk öt-
ven helyett hatvannal menni, 
mert, hogy akkor még nem 
büntet meg a rendőr gyorshaj-
tásért, azonban egy esetleges 
gyalogos gázolásnál, sokkal 
nagyobb az esélye annak, 
hogy a gyalogos életét veszíti 
és az igazságügyi szakértő ki 
fogja tudni számolni az autó 
sebességét. Fontos tudni, hogy 
az igazságszolgáltatási gya-
korlat alapján az eljáró hatósá-
gok (alapvetően a bíróságok) 
az ügyet lezáró döntéseikben 
a járművezetőt teszik felelőssé 
akkor, amennyiben gyalogos 
elütésekor a zebrát a jármű 40 
km/h, vagy annál nagyobb se-
bességgel közelíti meg! Ezáltal 
a sebesség helyes megválasz-
tása a zebra megközelítésekor 
alapvető fontosságú. Figyel-
jünk oda, mert nem csak a sa-
ját életünkkel játszunk az uta-
kon! Mindenkit hazavárnak!

F. P. T. 

Pintér József saját tapasztalatait tette közzé (Fotó: Futó)

Az egyik legnépszerűbb program a szumó birkózás volt
 (Fotó: Györkös)

Verseltek a Lőrintei-tó partján
„Lebben egy falevél, / Hajlong a nádszegély. /Mindenkor van 

remény. /Kitartó szenvedély. /Váratlan csattanás, /Egy hatalmas 
kapás. /Véged van nyugalom, /Most jön az izgalom. / Hajlik a bot 
vége, / Markold meg két kézre. / A fék is szalad már. /Egy hatal-
mas példány.”

 Józsa Károlynak a Lőrintei-tó partján írt egyedi, a 
horgászatról írt verse lehetne a mottója annak a kel-
lemes irodalmi délutánnak, amelyet az Ajkai Szépírók 
Asztaltársasága szervezett Oravecz Editnek a Bányász 
Kulturális Egyesület elnökének vezetésével a tó mellett 
június 21-én. Az eseményre a Tósokberéndért Egyesüle-
tet is meghívták.

A társaság tagjai Józsa Ká-
roly, Horváth Sándorné és Va-
jai Károlyné főleg saját és nagy 
költőink vidám verseivel szó-
rakoztatták a résztvevőket az 
üdítő környezetben. 

Irodalommal kapcsolatos 
vetélkedőn elevenítették fel 
a tanulmányaik során me-
morizált verseket, az írók és 
költők életrajzi adatait. Meg-
állapíthattuk, hogy annak ide-
jén többségében szorgalmas 

diákok voltak a résztvevők, 
hiszen sikerült folytatni az el-
kezdett idézeteket 50-60 év el-
teltével is. A vetélkedés végén 
mindenki megérdemelt jutal-
mat kapott a vezetőségtől. N. 
Péntek Zsófia pedig néhány 
könyvével ajándékozta meg a 
vendégségbe érkezett baráti 
szervezet, a Tósokberéndért 
Egyesület tagjait.

A szépkorú résztvevők ra-
gyogó teljesítményt nyújtot-
tak. Kiemelkedett Vajai Ká-
rolyné Marika memóriája, aki 
az összes idézetet hibátlanul 
tudta. Elmondása szerint öt-
ven verset bármikor elő tud 
bányászni az emlékeiből. Az 
egykori óvónő a gyermekver-
sek világában töltötte aktív 
életét, de napjainkban is ta-

nul újabb költeményeket. A 
Nagy László versenyek állan-
dó résztvevői között tartják 
számon.

Üde színfoltja volt az ese-
ménynek, amikor megérke-
zett a legelésző szarvas, a tó 
környékének visszatérő ven-
dége.

Befejezésként a szépírók 
Horváth Sándorné Pannika 
által készített finom bogrács-
gulyással vendégelték meg a 
meghívottakat. 

A tartalmas délutánon a nó-
taszó is felhangzott. A szellem 
mellett a testet is megmozgat-
ták, hiszen kisebb csoportokat 
alkotva gyalog és kerékpárral 
érkeztek a tóhoz a vendégek. 

Cs.B.É. 

Az Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Kft.
TERMINÁLKEZELŐ (parkolóőr) munkakör betöltésére

munkatársat keres.
Elvárásaink:

- középfokú végzettség
- erkölcsi bizonyítvány

- kiváló kommunikációs képesség
Jelentkezni az allasinnovacio@gmail.com e-mail címre 

küldött önéletrajzzal 2022. július 10-ig lehet.
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(folytatás az 1. oldalról)
Elképzelései szerint a csin-

geri és a rendeki borvidék 
bevonásával akár ajkai „házi 
borversenyt” is rendezhetné-
nek a közeljövőben. „Óriási 
küzdelem alakulhatna ki a 
csingeri Izabella, a rendeki 
oportó és a csékúti olaszriz-
ling között…”

A csékúti hegyen, egy nyer-
tes pályázatnak köszönhető-
en 2,2 millió forintért tudták 
felújítani az itteni utak egy 
részét. A fennmaradó összeg-
ből vadkerítések épülhetnek, 
amik az itteni ingatlanok vé-
delmét szolgálják.

Kitért a polgármester arra a 

Civil Fórum „Padragkútért” 
Egyesülettől eredeztethető 
szándékra is, miszerint kezde-
ményezték Padragkút elsza-
kadását Ajka városától. Erre 
egyszer már történt kísérlet 
a kilencvenes években, ami 
teljes kudarcot hozott. Azóta 
megszűnt a bánya és a város 
is átalakult, és Padragkút is 
lényegesen megváltozott. Az 
elmúlt időszakban megtartott 
lakossági fórumokon a helyiek 
a Családok Átmeneti Ottho-
nát okolták a gyereklétszám 
csökkenéséért, pontosabban 
azért, hogy a szülők nem a he-
lyi, hanem az ajkai iskolákba 
viszik csemetéiket. Az önkor-

mányzat 100 millió forintért 
megvásárolta az épületet és 
ezzel megszűnt annak funkci-
ója is. Kiderült azonban, hogy 
ezzel a lépéssel nem sikerült 
megakadályozni a padragkúti 
iskola leépülési folyamatát, az 
oktatás – valószínűleg a felelős 
tankerületi központ működési 
zavarai miatt – meg is szűnt…

Egy másik fórumon a jelen-
lévők a vízelvezetést preferál-
ták a megépítendő kerékpárút 
helyett. Ez a kérés részben már 
meg is valósult. Ehhez több, 
korábban kiárusított és azóta 
elhanyagolt ingatlant is vissza 
kellett vásárolnia az önkor-
mányzatnak. A vízelvezetési 
gondok megoldása az idén 
tovább folytatódik többek kö-
zött a templom közelében egy 
lakóház lebontásával és a kö-

zeli buszmegállók átépítésével.
A leválási kezdeményezést 

az önkormányzat tiszteletben 
tartja. Bár egyesek javasolják 
a Padragkúton jelenleg folyó 
beruházások azonnali felfüg-
gesztését, erre nem fog sor 
kerülni. A tavalyi bányászna-
pon megígért tizenhárom utca 
felújítása nem kerül le a napi-
rendről. 

– Jó szándékkal vagyunk 
mindenki irányába, folytat-
juk a fejlesztéseket – szögezte 
le a polgármester. – A pad-
ragi városrész fejlesztésében 
vagyunk érdekeltek. Meg kí-
vánjuk oldani a padragi nagy-
temető parkolójának az ügyét 
is. Azért bontottunk le ott egy 
házat, hogy megoldjuk a par-
koló zökkenőmentesebb meg-
közelítését. Ugyanakkor meg 

kívánjuk oldani – ha megkap-
juk a hatóságok hozzájáru-
lását – a párhuzamos parko-
lást a csékúti temető mellett. 
Ugyanígy már csak hatósági 
engedélyeztetésre vár az új kö-
zösségi tér – a Csékúti Baráti 
Kör leendő „otthona”, amihez 
több ingatlan kisajátítására 
volt szükség. Ez magában fog-
lalja majd az ottani két busz-
megálló áthelyezését is. 

– Kérek mindenkit, hogy a 
józan eszére hallgatva gondol-
ja végig ennek a kezdeménye-
zésnek az értelmét, várjuk az 
eredményt, de addig is tesszük 
a dolgunkat ugyanúgy, mint-
ha mi sem történt volna. Ez 

a tisztességes magatartás, de 
természetesen reméljük, hogy 
a város egyben marad. 

Schwartz Béla elmondta 
még, hogy normál esetben 
200-200 millió forint jut a vá-
rosrészek fejlesztésére, kivéve 
a padragkútit, amire három-
szor ennyi, 6-700 millió forint, 
hogy behozhassa a többiekkel 
szembeni lemaradását.

– Ha a kezdeményezők ab-
ban bíznak, hogy a leválással 
gyorsabban felzárkózhatnak, 
csalódni fognak, mert csak 
nőni fog a távolság Ajka töb-
bi városrészétől – fejezte be a 
polgármester.

L. S. 

Egyre népszerűbb a csékúti szőlőhegy
Csalódhatnak az elszakadást szorgalmazók

Karnics Miklósnak is elhúzta a nótáját Csorba Tamás, a „he-
gyi séták” állandó mulattatója (Fotó: Futó)

Schwartz Béla polgármester szerint Padragkútnak Ajkával 
együtt biztos a jövője (Fotó: Futó)

Mészáros László is saját borából adott kóstolót (Fotó: Futó)

Ne megszokásból
vezessünk Rendeken!

Itt a jó idő és a nyári 
szünet. Egyre több gye-
rek és biciklis jelenik meg 
az utcákon és az utakon. 
Szerencsére nagyon sok 
bicikliút van a városban, 
ahol biztonságosan lehet 
közlekedni. Azonban van, 
ahol a forgalom közé kény-
szerülnek a drótszamárral 
közlekedők. A gépjármű-
vezetőknek mindenhol 
számítani kell más közle-
kedő hírtelen felbukkaná-
sára, de akad olyan hely, 
ahol nagyon kell figyelni 
az autósoknak a bicikli-
sekre. Ilyen szakasz Ajka-
rendeken a Korányi utcát 
és a Rendeki utcát össze-
kötő út is. Itt nemrég for-
galmi változás történt, így 
ebben az egyirányú utcá-
ban nemcsak a faluból ki-
felé, hanem a forgalommal 
szemben is közlekedhet-
nek már a biciklisek, amit 
táblával is jelölnek. Sokan 
mégis megszokásból vagy 
rutinból vezetik az autói-
kat és igencsak meglepőd-
nek, amikor (már szabá-
lyosan) szembe jön velük 
egy biciklis. Mivel napi 
szinten járok én is arra bi-
ciklivel, így tapasztalom, 
hogy sokan a nemtetszé-
süket kifejezve dudálnak 
és mutogatnak vagy fejü-
ket csóválják, mikor meg-
látnak behajtani az eddig 
tiltott összekötő útra, vagy 

ha egyszerre érünk a híd-
hoz és lassítani kell ahhoz, 
hogy ketten elférjünk. Az 
utóbbi időben nagyon so-
kan jönnek be a 8. számú 
útról Ajkára Rendeken át. 
A megnövekedett forgal-
mat csak találgatni lehet, 
többek szerint így kerülik 
ki a bakonygyepesi lámpá-
kat vagy a Véda kameráit 
az erre közlekedők. Sajnos 
tény, hogy a nyugodt csen-
des falu mostanra átjáró-
ház lett. Sokan még a se-
bességkorlátozásokat sem 
tartják be és életveszélye-
sen manővereznek a par-
koló autók között. Problé-
más rész lett még ezért az 
iskola előtti útszakasz is. 
Itt a fentről érkező autósok 
sokszor olyan nagy sebes-

séggel érkeznek be a falu-
ba, hogy Ajka felé kanya-
rodva levágják a kanyart. 
Szinte minden második 
autó a szembe jövő sávban 
kanyarodik be a Rendeki 
utcára, amivel szintén ve-
szélyeztetik az ott érkező 
szabályosan közlekedőket. 
Ezért egy kéréssel fordu-
lok minden Rendeken át 
közlekedőhöz: legyetek 
kicsit körültekintőbbek, 
figyeljetek a biciklisekre, 
közlekedjetek szabályosan 
és nézzétek meg jobban a 
táblákat. Egy család életé-
ben a nyári szünet amúgy 
is a kihívások időszaka, 
ne nehezítsük meg még 
jobban a közlekedést az itt 
élők és egymás számára. 

F. P. T. 

Mostantól itt szemből is érkezhetnek kerékpárosok
 (Fotó: Futó)

Salátainterjú
Gondolom, ha létezik „sa-

látatörvény”, amiben egyide-
jűleg kell elfogadni a WC-s 
nénik kafetéria juttatását, az 
egészségügy átszervezését és a 
miniszterelnök havi fizetését, 
akkor létezhet „salátainter-
jú” is. Mikor ezeket a sorokat 
írom, már napok óta készülök 
a miniszterrel való találkozás-
ra, aki már elfogadta interjú 
kérésemet. Persze én vagyok a 
barom, hogy az aktusra nyúl-
farknyi időt (tíz percet) kértem 
– gondoltam így jobban bele-
megy. Aztán sorra jöttek elő a 
kérdéseim, hogy talán ezt is, 
meg azt is meg kellene érdek-
lődnöm... Hiszen a miniszter 
amellett, hogy a magyaror-
szági területfejlesztésért felel, 
az európai uniós támogatások 
hazahozatala is fő teendői kö-
zött szerepel és nem mellesleg 
térségünk országgyűlési kép-
viselője. Nem vitatom, hogy 
ebből a szempontból helyesen 

döntött a körzet népe, de az 
sem lehetetlen feltevés, hogy 
ellenkező esetben több ideje 
lenne a valamennyiünket érin-
tő kérdések kitárgyalására. Is-
merem erre a problematikára 
előkészített válaszát: több stáb-
bal dolgozik egyidőben, neki 
igazából a menedzselés a dolga.

Hát jó. Azért majd meg-
kérdem tőle, hogy jelenthet-e 
lényeges elmozdulást Magyar-
ország eddigi álláspontjához 
képest a brüsszeli levélre írt 
válasz (határidő június 27.) 
jogállamisági, illetve korrup-
ció ellenes tekintetben? Tar-
talmaz-e konkrét vállalásokat? 
Például a Médiatanács, az Al-
kotmánybíróság, az Európai 
Ügyészséghez való csatlako-
zás, vagy a bírói kar felügyelete 
szempontjából? Talán ezt meg-
előzően kellene megkérdezni, 
nem érzi-e úgy, hogy ő és az 
Európai Bizottság két malom-
ban őrölnek? Tehát a Bizottság 

politikai indokok alapján tart 
vissza forrásokat, a magyar 
kormány pedig ezt szakmai 
oldalról, szakértők álláspontja 
alapján vitatja ezt?

A Magyar Önkormányzati 
Szövetség elnökével és Kará-
csony Gergely főpolgármesterrel 
való találkozója után érdekelne 
az is, hogy szem előtt tartja-e 
a kormány az önkormányza-
tok érdekeit, azaz megelőzi-e 
egyeztetés az uniós pénzek le-
hívását, vagy a kabinet (Fidesz) 
teszi a dolgát és tisztában van 
azzal, mi a jó az országnak, il-
letve a településeknek...?

Nem folytatom, ezeken kívül 
(pillanatnyilag) még tíz konk-
rét kérdés van a tarsolyomban. 
Sajnos fogy a hely és fogy az idő.

Jövő hétfőn este az Ajka TV-
ben vizsgázunk a miniszterrel. 
Remélem, egyikünk sem bukik 
meg szakmailag.

Lékó Sándor 

Django munkában
Kétmillió forint értékű cigarettát talált Django, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
szolgálati kutyája az M1-es autópályán. 
A pénzügyőrök az M1-es autópályán Győrnél egy bolgár kisbuszt ellenőriztek Django, 
a cigaretta- és bankjegykereső kutya segítségével, aki a jármű pótkeréknél jelzést 
adott. A rejtekhelyről kétszázhúsz doboz adózatlan dohány került elő.  
Alig néhány órával később az autópálya ugyanezen szakaszán a NAV munkatársai egy 
személyautót ellenőriztek. Django az autó átvizsgálásakor több helyen is jelzett. A 
műszerfal, az ajtó, a pótkerék és a kárpit összesen hétszáznyolcvan doboz adózatlan 
füstölni valót rejtett.
A több mint kétmillió forint értékű cigarettát lefoglalták, és eljárást indítottak. 

NAV 



ASZ52022. JÚLIUS 1.

Jubileumi Fekete István
emlékverseny Ajkán

 Fekete Istvánra, a Nirnsee birtok gazdatisztjére, író-
ra emlékeztek Ajkán június 25-én, a Nagy László Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár aulájában az Ajkai Lá-
tássérült Klub szervezésében megrendezett 20. Fekete 
István emlékversenyen.

A nagyszabású programon 
illusztris vendégek tettek eleget 
a klub meghívásának. Itt volt 
és a zsűri elnöki teendőit ellát-
ta dr. Szőke László, az Országos 
Fogyatékossági Tanács titkára, 
a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság fogyatékosság-
ügyi osztályvezetője. A zsűri to-
vábbi tagjai Garamvölgyi Anna-
mária, a MUOSZ Fogyatékos-
sággal Élők a Médiában szak-
osztály elnöke, Csehné Huszics 
Márta, a Vakok és Gyengénlá-
tók Veszprém Megyei Egyesü-
letének elnöke, Mező Jánosné, 
az „Életet az Éveknek” Ajkai 
Nyugdíjas Klubok Egyesülete 
elnökhelyettese és Vargáné Par-
rag Leonóra, a Padragkúti Mű-
velődési Ház művelődésszerve-
zője. 

Az önkormányzat részéről 
Dorner László alpolgármester 
nyitotta meg a vetélkedőt sike-
res versenyzést kívánva. Fekete 
Istvánnal kapcsolatban hang-
súlyozta az ember és a termé-
szet harmonikus kapcsolatát, 
amelyben sajnos az ember ma-
radandó sebeket ejt, pedig, amit 

kap a természettől azt meg kel-
lene őrizni. 

Horváth Tibor, a Fekete Ist-
ván Irodalmi Társaság elnöke-
ként köszöntötte a megjelen-
teket. Elmondta, hogy Fekete 
Istvánról beszélni könnyű, ha 
megmaradunk azoknál a fel-
színes sztereotípiáknál, ame-
lyeket a rendszerváltás előtti 
rezsim engedélyezett számá-
ra: ifjúsági író, állatregény író, 
jobb esetben természetíró. Ha 
azonban az életművet figyel-
mesebben szemügyre vesszük, 
akkor látjuk, hogy sokkal mé-
lyebb, gazdagabb a hagyatéka 
az imént említetteknél… aki a 
föld embere volt gazdatisztként, 
de íróként is megmaradt annak. 
Nyílt szívvel, segítő szándékkal 
fordult mindenki felé, olykor 
vállalva a kockázatot is.

Németh Márta egykori klub-
vezetőnek, az ötletgazdának 
és az Ajkai Látássérült Klub-
nak az volt a célja, hogy Fekete 
István írói gazdagságát minél 
mélyebben megismerjék. Ezért 
2001-óta művei nagy részét 
feldolgozták. A Zsellérek és a 

Gyeplő nélkül című könyvekkel 
indulva a legismertebb Tüske-
váron és a Téli bereken keresztül 
egészen az alig ismert Vasárnap 
délután kötet 22 novellájáig és a 
Csend című regényig. Összesen 
23 mű került eddig terítékre. 
Három kivétellel Vallerné Hor-
váth Andrea vette górcső alá az 
alkotásokat és állította össze a 
feladványokat a legapróléko-
sabb részletekre is kiterjedően. 
A versenyzők részéről nem volt 
mellébeszélés, hiszen ennyi év 
távlatából már tisztában voltak 
az elvárásokkal, jól megtanulták 
a leckét.

Az idei verseny főszervezője 
Szabados Gyuláné volt. Kilenc 
csapat érkezett a vetélkedőre. 
Budapestről három, Zalaeger-
szegről kettő Szegedről és Győr-
ből egy-egy csapat. Veszprém 
és Várpalota vegyes csapatot 
indított. Ajka, a rendező város 
szintén egy társasággal képvi-
seltette magát. Volt, akit vakve-
zető kutya, volt, akit a társa se-
gített a helyszínre megérkezni, 
de a versenyben mindannyian 
egyenrangúak voltak.

Feladat a Csend című mű me-
morizálása volt. Fekete István, a 
gyermek a bizonyítványosztás 
utáni könnyed nyári vakációnak 
induló játékok közben, olykor 
véletlenül meghallja a felnőttek 

beszélgetését és leszűri a való-
ságos viszonyokat. A felismerés 
közben a szűnni nem akaró szó-
fordulatok, az író egyedi stílusa 
teszi maradandóvá ezt a kissé 
mellőzött művet. (Nem nagy a 
terjedelme, a nyári szabadság 
alatt érdemes rá időt szakítani!)

A négy feladatsort legsike-
resebben az ajkai Látássérült 
Klub oldotta meg Laczi Ilona, 
Vadász Zsuzsa, Csákány La-
jos és Vizi István összetételben. 
Második a Győrből érkező 
Győr-Moson-Sopron Megye 
csapata, harmadik Zalaegerszeg 
1. számú csapata lett. Jutalmul a 
győztesek gravírozott poharat 
kaptak Kelével, a gólyával és a 
20-as felirattal, amely a jubile-
umi versenyre utal. Vásárlási 
utalványban is részesültek a he-
lyezettek, a többiek emléklappal 
igazolhatják, hogy részt vettek a 
vetélkedőn. A díjakat Vallerné 
Horváth Andrea és Pálinkás Ist-
vánné, a Vakok és Gyengénlátók 
Veszprém Megyei Egyesülete Aj-
kai Kistérség elnöke adta át. Az 
emlékversenyt a támogatók fel-
ajánlásával sikerült véghez vin-
ni. A felajánlott díjakat külön is 
megköszönték a szervezők.

Az eseményen Tóth Lászlóné 
és Molnár Csabáné verssel idézte 
fel Fekete István érzelemvilágát. 
A Covid idején elhunyt Németh 
Márta egy régebbi visszaemlé-
kezése is elhangzott. Verseny 
közben a klub jubileumi albu-
mát is megtekinthették a részt-
vevők, felidézve a 2001 óta tartó 
vetélkedést. A több, mint 320 
oldalas összeállítás nagy sikert 
aratott, örömmel lapozgatták.

Az eseményt dr. Szőke László, 
a zsűri elnöke értékelte és zárta 
be, majd megköszönték a zsűri 
és a szervezésben aktívan részt-
vevő klubtagok munkáját. Így 
Vallerné Horváth Andrea, Sal-
lai Jánosné, Szabados Gyuláné, 
Horváth Árpádné vehetett át 
ajándékot.

A vetélkedő végén az író iránti 
tisztelet jeléül megkoszorúzták 
a közlekedési lámpák közelében 
található emlékhelyet, ahol Fe-
kete István, egykori családi háza 
állt. A hely gondozója Sallai Já-
nosné.

Cs. B. É. 

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan”
 (Fotó: Györkös)

A győztes ajkai csapat: Csákány Lajos, Vizi István, Vadász Zsuzsa és Laczi Ilona (Fotó: Györkös)

Osztálytalálkozó
– ma már iskolatörténet

78 éve kezdték az elemit
 Ritka találkozó színhelye volt a tósokberéndi Szent 

István Király Római Katolikus Általános Iskola aulája 
2022. június 22-én. 70 éves osztálytalálkozóra gyűltek 
össze az iskola egykori diákjai Tomózer Jenőné hívására. 

Az aulában Rieder András 
igazgató és Riederné Fenyvesi 
Bernadett fogadta az öregdi-
ákokat. Meghatódva üdvö-
zölték a szépkorúakat, hiszen 
az intézményben eddig még 
nem volt példa 70. éves osz-
tálytalálkozóra.

Megragadva az alkalmat 
lehetőséget teremtettek arra, 
hogy bemutassák számukra 
az újjávarázsolt épületeket; 
az ebédlőt, a tornatermet és 
a kápolnát, ahol hálaimát 
mondhattak. A bejárás végén 
az igazgató az intézmény-
re jellemző ajándékkal lepte 
meg az osztályt.

Az iskola átépítésével kap-
csolatban megelégedéssel fo-
gadták a megjelentek, hogy az 
építkezés során meghagyták 
az eredeti falak nagy részét, 
hiszen azokat közös erővel 
építette fel a két falu apra-
ja-nagyja.

Az egykori osztályból Fe-
jes Lujza, Jáger Magdolna, 
Jánoshegyi Ibolya, Kovács 
József, Mátyás Irén, Názer 
Teréz, Orbán Sándor és Va-
dászlaki Magdolna voltak 
jelen. 1938-ban születtek, 
1944-ben kezdtek az elemibe 
járni, akkor még külön isko-
lába. A beréndi kis iskolába a 
katolikusok, a tósoki iskolába 
a protestánsok: a reformátu-
sok, az evangélikusok és az 
unitáriusok. Még palatáblán 
tanulták a betűvetést és fából, 
illetve kukoricafosztásból ké-
szült az iskolatáskájuk. Sze-
mük láttára nőtt ki a földből 
és az ő közreműködésükkel 
építette Horváth István igaz-
gató ezt az iskolát az egykori 
temető helyén. A sokat emle-
getett alapásáskor maradvá-
nyok sora került napvilágra. 

Az államosításkor a két te-
lepülésnek ez a 35 fős osztá-
lya a református iskola épüle-
tében tanult, majd az utolsó 
két évben már az újonnan 
megépült iskola északi tan-
termébe jártak, ahol most az 
aula egy része látható. Köz-
ben, 1950-ben egyesült a két 

község Tósokberénd néven és 
1951-ben már készült a har-
madik tanterem is. Az osztály 
1952-ben fejezte be az általá-
nos iskolát. 

A megannyi változás köz-
ben többen is igazgatták az 
iskolát és tanították őket. 
Horváth István, aki a gim-
náziumnak is igazgatója volt, 
Braun Pál későbbi igazgató és 
Moharos László, aki a 300-as 
MüM igazgatója lett. Tanáruk 
volt még Czeiner Flóriánné, 
Farkas Lászlóné, Horváth Ist-
vánné, dr. Hümpfner Tibor, 
Kundermann Béla, Mogyoró-
dy Gizella, Moharos László, 
Tóth János és Varga Kálmán. 
Mindannyiukra hálával em-
lékeznek, hiszen a szegény-
ségben szükség volt az ő biz-
tatásukra, támogatásukra.

Az osztály visszatekintett a 
2002-ben szervezett 50 éves 
találkozóra, amikor 11 osz-

tálytársukra emlékeztek és 
akkor még egy tanáruk, Mo-
gyoródy Gizella is jelen volt. 
Szomorúsággal töltötte el 
őket, hogy mennyire kevesen 
maradtak. Erre az ünnepélyes 
alkalomra, már 26-an csak 
fentről tekintettek le. Akik je-
len voltak, azok Ajkán élnek, 
sőt egy kivétellel senki sem 
hagyta el Tósokberéndet. Így 
újat nem nagyon tudtak egy-
másnak mondani, hiszen egy 
faluban mindenki mindent 
tud a másikról, főként a koro- 
sabbak sokkal közlékenyeb-
bek egymással. Azért néhány 
régi emléket felelevenítettek 
1944 és 1952 közötti időkből 
és az egykori miértekre ennyi 
év után adták meg a választ 
egymásnak.

70 év nagyon sok idő. Nem 
tudták felvenni a kapcsolatot 
azokkal, akik régen elkerül-
tek Tósokberéndről, és már 
egy ideje nincs információ 
róluk, ők Kövesi József, Kun-
dermann Anna, Tóth Károly. 
(Esetleg valaki tud róluk?) Be-
tegsége miatt nem vett részt a 
találkozón Horváth Teréz.

Cs. B. É. 

Ki gondolná, hogy már 84 évesek (Fotó: a szervezők)
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Az ajkai Nagy László Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár programjai

Július 4-től július 8-ig, naponta 9.00-től 14.00 óráig nyá-
ri napközis sakktábor a művelődési központ József A. úti 
épületében.

Július 5-én 17.00 órakor a Borostyán Bányász Férfikar és 
a Jubilate Női Kar nyár esti hangversenye ,,Áradj tiszta 
napsugár...” címmel a művelődési központ kiállítóter-
mében.

Július 11-től július 14-ig szünidei néptánctábor gyerme-
keknek a művelődési központban.

Július 15-én 17.00 órakor Hiszek a szóban - töretlen ge-
rincek kopogtatása címmel irodalmi est Nagy László és 
Nagy Gáspár írásaiból a művelődési központ kiállítóter-
mében Lázár Csaba Kazinczy-díjas színész előadásában.

A KULTIK AJKA MOZI MŰSORATV AJÁNLÓ

2022. június 30. – július 6.
Elvis 2D – amerikai-ausztrál életrajzi dráma, zenés film 
159 perc (12) - vetítési időpontok: csütörtök, szombat, 
hétfő 20:15.

Fekete telefon 2D – amerikai horror-dráma, 102 perc (16) 
- vetítési időpontok: péntek, vasárnap, kedd 20:15.

Minyonok: Gru színrelép 2D – amerikai animációs ka-
landfilm, 90 perc (12) - vetítési időpontok: csütörtök, 
szombat, hétfő, szerda 15:00, péntek, vasárnap, kedd 
13:15, valamint minden nap 16:45 és 18:30.

Minyonok: Gru színrelép 3D – amerikai animációs ka-
landfilm, 90 perc (12) - vetítési időpontok: csütörtök, 
szombat, hétfő, szerda 13:15, péntek, vasárnap, kedd 
15:00.

Thor: Szerelem és mennydörgés 2D – Premier előtti vetí-
tés! – amerikai fantasztikus akciófilm, kalandfilm 119 perc 
(16) - vetítési időpontok: szerda 20:30.

Háziorvosi ügyelet
Az ügyelet címe:

Ajka-Padragkút, Iparos u. 8. Tel.: 88/412-104.

Csak telefonos bejelentkezést fogadnak,
és a helyszínen csengetéssel kell jelezni az érkezést!

A váróteremben egyszerre két fő tartózkodhat,
és tartani kell a 2 méteres védőtávolságot.

A rendelőbe való belépéskor szájmaszk használata
kötelező!

Irodalmi est Nagy László 
és Nagy Gáspár emlékére

Hiszek a szóban – töretlen gerincek kopogtatása címmel iro-
dalmi estre várjuk a kedves közönséget 2022. július 14-én 
17.00 órakor az ajkai Nagy László Városi Művelődési Köz-
pont és Könyvtár kiállítótermébe.
A műsort Nagy László és Nagy Gáspár írásaiból összeállította 
és előadja: Lázár Csaba, Kazinczy-díjas színész. A prózai és 
verses vallomásokat Négyessy Katalin csellóművész 
érzékeny játéka köti össze, teszi átélhetőbbé. 
A belépés ingyenes!
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Nyári zenés esték
„A zene a lélek szava.” (Calinescu)

Áradj tiszta napsugár… címmel nyári zenés esték kez-
dődnek a művelődési központ kiállítótermében július 
5-én 17.00 órakor. Köszöntőt mond Ráczné Németh Csil-
la, a Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke
Fellépők: Borostyán Bányász Férfikar, Jubilate Női Kar.
A belépés ingyenes, szeretettel várunk minden kedves 
vendéget!

Napvitorlák
a legforgalmasabb

átkelőknél

A nyár elején már kikerültek a napvitorlák a Fő utca forgal-
mas gyalogátkelői fölé. A belvárosban a kánikulai napok még 
elviselhetetlenebbek, ugyanis nem csak a Napból kapjuk a 
forróságot, hanem az átmelegedett aszfalt és a házak is su-
gározzák azt. A lámpás kereszteződésben, amíg zöldre vált, 
jól esik a napvitorla árnyékában várakozni, ahol érezhetően 
kellemesebb a hőmérséklet, mint a tűző napon. A városban 
először 2019 nyarán kerültek fel a gyalogos átkelőkhöz ilyen 
szerkezetek.
 (Fotó: Gyarmati)

Ingyenes
WHO tanfolyam

– bárkinek
Elsősorban szakembereknek – főleg pszichiátereknek 
és segítőiknek – szól, de bárki elvégezheti azt az in-
gyenes WHO tanfolyamot, aminek célja egyfajta érzé-
kenyítés.
Közelebbről arról van szó, hogy az Egészségügyi Vi-
lágszervezet szeretné elérni, hogy a világszerte zaj-
ló pszichiátriai kezelések minél kevesebb erőszakkal 
zajlanának és az orvosok, az egészségügyi ápoló sze-
mélyzet és mindenki, aki a mentális betegekkel kap-
csolatba kerül, szem előtt tartaná, hogy az erőszak 
nem célravezető a zavart állapotban levő embertár-
sainkkal szemben, léteznek egyéb eszközök is meg-
nyugtatásukra, illetve kezelésük elkezdésére. 
A WHO első körben szeretné elérni, hogy világszerte 
legalább ötmillióan végezzék el ezt a mindenki szá-
mára ingyenesen elérhető és elvégezhető tanfolya-
mot.
Az Ajka TV stúdiójában Dobos Jánossal, az Állampol-
gári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány magyar-
országi elnökével Lékó Sándor beszélgetett. (Elérhető 
az ajkai média online felületein.)
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Városi hetilap. A lapot alapította Ajka Város Önkormányzata.

Alakul a keret
a Merkantil Bank Ligára

Mint ismert, orvosi vizsgá-
latokkal vette kezdetét az FC 
Ajka felkészülése a következő 
bajnoki idényre június köze-
pén. A klub hivatalos hon-
lapján jelentette be, hogy a 
kölcsönben Ajkán futballozó 
játékosok visszatérnek anya-
egyesületükhöz, így Lehoczky 
Roland (MTK), Vizler László 
(Puskás Akadémia) és Murka 
Benedek (Vasas) már nem Aj-
kán vannak. 

Továbbá több lejáró kont-
raktust nem hosszabbítot-
tak meg a felek, így távozik 
a kétszeres felnőtt váloga-
tott Heff ler Tibor is, aki 86 
bajnoki mérkőzésen lépett 
kezdőként pályára a zöld-fe-
hér mezben. A 35 éves védő 
két éven keresztül viselhette 
büszkén a csapatkapitányi 
karszalagot. Stoiacovici Dá-
vid is távozik a klub kötelé-
kéből. A 22 éves játékos 2020 

januárjában érkezett a Hon-
véd csapatától, és első ajkai 
szezonjában 17 mérkőzésen 
szerepelt. Ezeken háromszor 
volt eredményes. Stoiacovi-
ci összesen 47 bajnoki mér-
kőzésen lépett pályára ajkai 
mezben. 

A távozó játékosok mellett 
érkezőkből sem akadt hiány. 
Korábbi meghatározó játé-
kosunk, Zsolnai Richárd tért 
vissza egykori sikereinek 
színhelyére. A támadó első 
ajkai szezonjában 28 talál-
kozón 8 góllal és 5 gólpasz-
szal járult hozzá a bajnoki 5. 
helyezéshez. Zsolnai három 
évre kötelezte el magát az FC 
Ajka gárdájánál. Szintén há-
rom éves kontraktust írt alá 
Jagodics Bence a BFC Siófok 
korábbi csapatkapitánya a 
zöld-fehér klubbal. Jagodics 
Szombathelyen nevelkedett 
majd szerepelt a Balmazújvá-

rosban, a Haladásban, Pápán, 
Nyíregyházán és 2016-ban 
rövid időre erősítette csapa-
tunkat. A 28 éves középhát-
véd eddig 28 alkalommal sze-
repelt az élvonalban. Három-
éves szerződést írt alá Molnár 
Márkó is, aki Budaörsről teszi 
át székhelyét Ajkára. A 2000-
ben született játékos eddig ki-
lenc alkalommal lépett pályá-
ra a Merkantil Bank Ligában, 
és egyszer volt eredményes. A 
fiatal labdarúgónak van ajkai 
kötődése, hiszen édesapja Aj-
kán született. 

Az első felkészülési mérkő-
zésen az FC Ajka a Balassa- 
gyarmattal csapott össze. A 
találkozót könnyedén nyerte a 
zöld-fehér együttes három ta-
lálattal. Kétszer volt eredmé-
nyes Dragóner és egyszer Zsol-
nai. Kis Károly vezetőedző a 
mérkőzés után a következőt 
nyilatkozta:

– Jó érzés volt visszatérni 
Balassagyarmatra, ahol sok 
éven keresztül edzősködtem. 
Egy kimondottan jól játszó 
ellenfelet tudtunk legyőzni. A 
második félidőben ötletesen 
játszottunk, az elsőben nem, 
akkor a hazaiaknak is voltak 
lehetőségei. Úgy gondolom, 
ahogy ilyenkor szokták mon-
dani, hogy ez egy jó mérkőzés 
volt. Remélem, Gaál Bálint sé-
rülése nem súlyos! Egyébként 
a Balassagyarmatnak sok si-
kert kívánok!

További edzőmérkőzések 
időpontjai:

július 2. 10:30 FC Ajka – Ba-
latonfüred

július 9. Budafoki MTE– FC 
Ajka

július 16. 11: 00 FC Ajka – 
Mosonmagyaróvár

július 24. FC Ajka – Dorogi 
FC

BD 

Paksa Rudolf volt
a legeredményesebb

Ajkai sakkozó

Öt ajkai sakkozó vett részt a vasárnap délután befejeződött 
XXl. magyar senior bajnokság Káposztás Miklós emlékére ren-
dezett versenyén. A 29 magyar versenyző június 20-tól 26-ig ült 
a táblánál. A versenyt a debreceni Forgács József nyerte 7 pont-
tal. A győztes a 9 fordulóból egyszer veszített, kétszer döntetlent 
játszott, hatszor pedig nyert. A helyiek közül Paksa Rudolf volt a 
legeredményesebb, őt követte Kurics László Endre, Vincze Ottó, 
Simon István és Szabó Vilmos. Czingler Sándor szervező az ered-
ményhirdetéskor elmondta, hogy mindenki tisztességgel helyt-
állt. A legidősebb sakkozó épp a verseny idején töltötte be a 88. 
életévét.  (ta) 

Gondolkodóban a későbbi első helyezett, Forgács József
 (Fotó: Györkös)

A verseny elmélyült pillanata (Fotó: Györkös)

Kristályfürdő
Utánpótlás Strandkézilabda Tornát

rendezett a VMKSZ
2022. június 21-én első alka-

lommal rendezte meg a Veszp-
rém Megyei Kézilabda Szövet-
ség a Kristályfürdő Utánpót-
lás Strandkézilabda Tornát, 
melynek az Ajka Kristályfürdő 
adott otthont. Az eseményen 
négy korosztályos leány csa-
pat küzdött az érmekért és a 
Kristályfürdő kupáért. A me-
gye különböző pontjairól ér-
keztek a csapatok, a KK Ajka 
I. mellett, a Kilián DSE Pápa, a 

Tapolca VSE és a KK Ajka II. 
csapata méretetett meg.

A torna célja az volt, hogy 
játéklehetőséget biztosítson az 
utánpótlás csapatok számára, 
bemutassa a strandkézilabda 
sportág alapjait az érdeklő-
dőknek. A remek hangulatú 
mérkőzések mellett új barát-
ságokra is szert tehettek az ifjú 
sportolók.

A mindvégig jó hangu-
latban zajló mérkőzéseket 

követő eredményhirdetésen 
az ajkai leányok örülhettek 
a legjobban, jobb szett ará-
nyuknak köszönhetően meg-
érdemelten vihették haza az 
aranyérmeket és a győztesnek 
járó kupát.

A torna végeredménye: 
I. helyezett KK Ajka I. Edző: 

György Szaffi 
II. helyezett Tapolca VSE 

Edző: Antal Lászlóné

III. helyezett KK Ajka II. 
Edző: Klespitz Róbert

IV. helyezett Kilián DSE 
Pápa Edző: Koncz Benedek

A torna legjobb kapusá-
nak az ajkai Horváth Zsófiát 
választották meg, a legjobb 
játékos címe a tapolcai Balog 
Sárához került. A díjakat Öcsi 
Tamás, a Veszprém Megyei 
Kézilabda Szövetség irodave-
zetője adta át.

Forrás: VMKSZ

Közösségépítés és biztonságos motorozás 
 A közös élményen túl a közösségről, a biztonságos 

közlekedésről is szólt az Ajkai Motorosok Egyesülete 
által negyedik alkalommal megszervezett motoros nap 
június 25-én. A rendezvény fővédnöke az Ajkai Rendőr-
kapitányság volt. 

A nap egy kellemes 193 kilo-
méteres Ajka-Pápa-Zirc guru-
láson túl arról is szólt, hogyan 
figyeljünk a közúton egymásra, 
válasszuk meg az út és látási 
viszonyoknak megfelelően a se-
bességet. A résztvevők a Sport-

centrum előtti parkolóban gyü-
lekeztek reggel 9 órától, majd a 
veszprémi motoros polgárőrök 
vezetésével fél óra múlva már 
indultak is. Pad Ferenc tiszte-
letbeli elnöktől, elnökségi tagtól 
megtudtuk, hogy az elmúlt két 

évben a vírus miatt a rendez-
vényt nem tarthatták meg, és 
már nagyon hiányzott minden-
kinek. Az egyesület 2016-ban 
alakult, és a következő évben 
már meg is tartották az első 
motoros napot. A túrákat min-
dig úgy szervezik, hogy szép 
tájakat, illetve egyéb kulturális 
nevezetességeket is lássanak. A 
cél nem csak a gyorsaság, ha-
nem kikapcsolódás és közös-
ségteremtés.

A motorok hengerűrtartal-
ma a 150 köbcentistől a több 
mint ezerig tart, a csoportos 
guruláskor a legkisebb teljesít-
ményűekhez alkalmazkodnak. 
A cél a biztonságos közlekedés. 
Most jön a kánikula, a napsu-
garak felmelegítik az aszfaltot, 
így jobban tapadnak a kerekek, 
de vannak, akiket a meleg el-
bágyaszt, így nehezebben kon-
centrálnak, illetve türelmetlen-
né, agresszívvé válnak. De ez 
igaz a közlekedés minden részt-
vevőjére. 

Fontos, hogy a motoros ru-
hát a legnagyobb melegben is 

hordani kell. A mostaniakon 
már vannak szellőzők, ahol a 
menetszél tud hűteni. A csapat 
délután fél négykor érkezett 
vissza a Sportcentrum parko-
lójába, ekkor már több, mint 
félszáz motorral, ugyanis nap-
közben többen csatlakoztak 
hozzájuk. A megnyitót követő 
előadásában Imre Sándor men-
tőtiszt, aki maga is motoros, 
elmondta, hogy baleset esetén 
fontos a helyszín biztosítása, 
főként a nehezen belátható he-
lyeken, ezzel megelőzhetjük az 
újabb baleseteket. Tájékozód-
junk, hogy hány sérült van, 
eszméleténél van-e a balesetet 
szenvedett. Ha hívjuk a 112-es 
segélyhívó számot, a mentés- 
irányító útmutatása alapján 
cselekedjünk. A rendőrség 
szakértőjének Jakab Zoltánnak 
az előadásban elhangzott, hogy 
fontos a megfelelő védőruha 
használata, valamint a sebesség 
megválasztása. A helyi rendőr-
kapitányság tagjai rendszeresen 
tájékoztatják a motorosokat a 
közlekedéssel, jogszabályok-

kal kapcsolatos témakörökben. 
Szücs Gábor gyorsasági moto-
ros versenyző előadását köve-
tően a street showban Borbély 
Kornél és Kötél István mutatta 
be látványos produkcióját. Vol-
ráb Tamás, a motorosok elnöke, 
kérdésünkre elmondta, hogy 
már közel félszázan csatlakoz-
tak hozzájuk. Tagnak lenni 
például azért is jó, mert csapat-
ban, szervezetten motorozni 
biztonságosabb. Mindig olyan 
felvezetőt kérnek fel, aki ismeri 

az utat, a konvoj végén zárómo-
toros megy, aki vigyáz rájuk. A 
túráikon olyan helyeket keres-
nek fel, ahol a többség még nem 
járt. A tagoknak a biztonságos 
motorozást segítő elméleti és 
gyakorlati képzéseket tartanak 
szakértők vezetésével, amelyen 
elsajátíthatják a lassú és gyors 
motorozás technikáit. Aki sze-
retne csatlakozni a facebookon 
az Ajkai Motorosok Egyesülete 
oldalon találja meg őket.

(ta) 

Borbély Kornélék bemutatója mindig nagy sikert arat
 (Fotó: Gyarmati)

Találkozás egy gyorsasági versenyzővel. Balra Szücs Lajos, 
jobbra Pad Ferenc (Fotó: Gyarmati)
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Lapszél

Az ügyeleti idő: 20-22 h-ig tart*

július
1-jén PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR Fő út 66. (Tesco)
2-án SEMMELWEIS PATIKA Semmelweis u. 2.
3-án GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR Alkotmány u. 20.
4-én HORIZONT PATIKA Szabadság tér 10.
5-én KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Frankel L. u.16.
6-án PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR Fő út 66. (Tesco)
7-én SEMMELWEIS PATIKA Semmelweis u. 2.
8-án GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR Alkotmány u. 20.
9-én HORIZONT PATIKA Szabadság tér 10.
10-én KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Frankel L. u.16.
11-én PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR Fő út 66. (Tesco)
12-én SEMMELWEIS PATIKA Semmelweis u. 2.
13-án GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR Alkotmány u. 20.
14-én HORIZONT PATIKA Szabadság tér 10.

*Az adatok tájékoztató jellegűek

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK

Menyegző
Házasságot kötöttek Aj-
kán:Kocsány Gergely és 
Rádonyi Dalma 2022. 06. 
24-én,
Vágenhoffer László és Cseh 
Melinda Katalin 2022. 06. 
25-én.

Gólyhír
Köszöntjük városunk 
legifjabb polgárát: Józsa 
Péter és Kontor Renáta 
2022. 06. 14-én született 
kisfiát Benettet.

Az Ajkai Szó
júliustól szeptemberig két-
hetenként jelenik meg, így 
legközelebb július 15-én 
vehetik kézbe a legújabb 
számot olvasóink.

Vágányzár
2022. június 18-tól 2022. jú-
nius 28-ig Pétfürdő – Ajka 
állomások között végzett 
pályakarbantartási mun-
kák miatt a Budapest – 
Székesfehérvár – Szombat-
hely vasútvonalon egyes 
vonatok módosított me-
netrend szerint közleked-
nek. Várpalota – Ajka állo-
mások között vonatpótló 

autóbuszok közlekednek. 
A vasútvonal részletes 
vágányzári menetrendje 
megtalálható az állomási 
pénztáraknál, ügyfélszol-
gálatoknál, illetve elérhető 
a MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 
49-es telefonszámán és a 
www.mavcsoport.hu/va-
ganyzar oldalon.

Szünetelhet
az áramellátás Ajkán
karbantartási munkák mi-
att a Vájár utcába, a Köz-
pont telepen és a Felső-
csingeri úton július 8-án 
nap közben. A szolgáltató 
az érintettek szíves megér-
tését kéri.

Kenyeri mellett
megtalálták
az Űrbatyu
III. földreszálló
egységét
A május 7-én a Ság hegyről 
felbocsátott szerkezetet 
aratómunkások találták 
meg és értesítették erről a 
Bakonyi Csillagászati Egye-
sületet. Az amatőr csilla-
gászok most az adatok ki-
mentésén fáradoznak.

KERTÁPOLÓ

POSTALÁDÁNKBÓL

Szúnyog ellen védekezzünk levendulával
 A levendula lassan olyan népszerű a kiskertekben, 

mint a rózsa, tulipán vagy a leander. Sokan csak moly-
űző alapanyagként ismerik, pedig amellett, hogy na-
gyon mutatós dísznövény, még számos gyógyhatással is 
rendelkezik. 

A teljesen kinyílt virágokat 
most érdemes leszüretelni és 
megszárítani. A néphagyo-
mány szerint a kertünkben a 
kerítés tövébe ültetett leven-
dula megvéd az átoktól és a 
boszorkányoktól. De, ha ezek-
re mégsem válna be, akkor a 
szúnyogokat egész biztosan 
távol tartja majd.

Egy igazi nyáresti kerti-, 
vagy vízparti buli hangulatát 
is tönkre tudja tenni egy ap-
rócska hívatlan vérszívó. De 
az esti nyugodt pihenést biz-
tosan, amikor a fejünk felett 
repked és fülünkbe zümmög. 
Számos módszer létezik a szú-
nyogok távoltartására, de ha 
a természetes megoldásokban 
gondolkodunk, akkor hívjuk 
segítségnek a levendula erejét.

Készítsünk levendulás vi-
zet, amivel befújhatjuk a pár-
nánkat lefekvés előtt, vagy 
rakjunk pár cserepes vagy 
szárított virágot a hálószobá-
ba. Míg a szúnyogokra negatí-
van hat az illat, addig nálunk 
megnyugtató aromája segíti a 
mély és minőségi alvást. 

A levenduláknak már csak-
nem negyven fajtáját tartják 
számon. A kiskertekben és a 
kertészetekben a két legnép-
szerűbbel, az angol és a francia 
levendulával találkozhatunk 
legtöbbször. Közülük a fran-
cia a kedveltebb, ami kisebb 
helyet igényel, és könnyebb is 
formálni, mint az angol válto-
zatát. Nálunk először Bittera 
Gyula gyógynövénytermesztő 

1920-ban telepített nagymére-
tű levendula ültetvényt a Ti-
hanyi-félsziget fennsíkján. Az 
álma az volt, hogy Magyaror-
szág illóolaj- és gyógynövény 
nagyhatalom legyen. Minden 
egyes nap ezért dolgozott óri-
ási hittel, mert felismerte, az 
illóolaj növények hazai ter-
mesztésének és feldolgozásá-
nak jelentőségét. Megfigyelte, 
hogy a levendula-növények 
a tihanyi lejtős, mediterrán 
klímájú domboldalain virá-
goznak a legjobban.

Manapság a legnagyobb le-
vendulatermelő a (tihanyihoz 
hasonlóan Benedek-rendi) 
Pannonhalmi Apátság gazda-

sága, ahol mintegy hét hektár-
nyi területű ültetvényt gon-
doznak és a terméséből parfü-
möt, illatosított mézet, bort és 
ajándéktárgyakat készítenek.

Kiskertbe ültetve a leven-
dula nagyon szereti a meszes, 
napfényes területeteket. Ár-
nyékba ne ültessük mert nem 
fog virágot hozni. A virágok 
illóolaj tartalma nagyban függ 
a napsütéses órák számától is, 
tehát minél több nap éri a nö-
vényt, annál illatosabbak lesz-
nek.

Mivel nincsenek kártevői 
igy különösebb figyelmet 
és gondozást nem igényel. 
Mondhatni igénytelen nö-
vény. Nyári nagy hőségben 
extrém szárazságban azért 
locsoljuk meg. Az ősszel vagy 
tavasszal dugványról ültetett 
tövek mostanra már virágot 
neveltek, amit számtalan mó-

don tudunk hasznosítani. A 
virágokat akkor kell leszedni, 
amikor még teljes pompájuk-
ban virítanak, az elnyílt vagy 
elszáradt virágok már nem al-
kalmasak a szedésre, mert ek-
kor az illóolaj tartalmuk már 
elillant. A leszedett levendulát 
csokorba kötve, fejjel lefelé ló-
gatva szárítsuk. A virágokból 
számtalan lakás dekorációt 
készíthetünk, illatzsákokat, 
vagy szúnyogűző potpourrit 
is. Ehhez nem kell más, mint 
néhány illatos rózsa virág-
szirom, szárított citromhéj és 
jó sok levendulavirág. De a 
lemorzsolt virágokat felhasz-
nálhatjuk ezenkívül még li-
monádé, sütemények, szörpök 
és lekvárok ízesítésére is. Per-
sze mértékkel, ha nem aka-
runk szappanra emlékeztető 
sütit enni. 

F. P. T. 

Készül a levendula méz (Fotó: Futó)

Határtalanul Szlovéniában
 A Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

7/B, 7/C és 7/E osztályaiból 50 tanuló vett részt négy kisérő 
tanárral a Határtalanul program keretén belül egy szlové-
niai tanulmányi kiránduláson 2022. június 7-10. között.

A Határtalanul pályázat a 
nemzeti összetartozás prog-
ramja, mely lehetőséget nyújt 
arra, hogy a gyerekek megis-
merkedhessenek a szomszédos 
ország magyar lakta területei-
nek nevezetességeivel, kultúrá-
jával.

A négynapos kirándulásunk 
során számos helyre ellátogat-
hattunk Szlovénia határain be-
lül. Magyar vonatkozású tör-
ténelmi helyszíneket, várakat, 
emlékművet kerestünk fel. Az 
időben visszautazva életképek-
ben jelenítettük meg a lovagi 
élet főbb momentumait. 

Az első napon megnéztük 
a Hármashatár követ, mely-
nél egyidőben három ország: 
Ausztria, Magyarország és 
Szlovénia területén lehettünk. 
Majd megtekintettük Mari-
borban a világ legidősebb sző-
lőtőkéjét, az „Öreg Hölgyet” 
illetve Bled lenyűgöző pano-
rámájú lovagvárát és tavát. A 
szállásunk Radovljicában, egy 
a Bledi-tóhoz közeli kisváros-
ban volt.

A következő napon a Vint-
gar-szurdok gyönyörű adott-
ságait csodáltuk lélegzetvisz-
szafojtva, majd a Bohinj-tónál 
varázsolódtunk el. Ezt köve-
tően az ukanci katona temetőt 

fedeztük fel és helyeztünk el 
koszorút az I. világháborúban 
elesett katonák tiszteletére. 
Végül a Savica -vízesés 565 
lépcsőfokát másztuk meg iz-
zadságcseppekben fürödve, de 
megérte a látvány.

A harmadik nap állomásai: 
a világhírű Postojnai barlang 
amely Európa legnagyobb 
cseppkőbarlangja, ezután a 
Predjama vár „mutatkozott 
be”. A következő helyszín a 
Ljubjanai vár volt, ahol meg-
emlékeztünk Gróf Batthyány 
Lajosról, és megkoszorúztuk 
az emlékművét. 

Az utolsó napon a csoport 
egyik fele a dobronaki civil 
házban kézműveskedett, míg a 
másik az Energiaparkban ,,töl-
tődött’’ és ezután cseréltünk. 
Az utunkat hazafelé véve, még 
megálltunk Lendván, ahol 
megcsodáltuk a várat, befeje-
zésül pedig Göntérházán egy 
19. századi szoknyás haranglá-
bat nézhettünk meg.

Esténként a szállásunkra 
visszaérkezve tanáraink a napi 
hallott és látott információk-
ból rövid kvíz feladatokkal 
szórakoztattak minket. Az 
esti beszélgetések jó hangulat-
ban teltek, a játékos és vicces 
feladatoknak köszönhetően. 

Tartalmas, feledhetetlen élmé-
nyekkel tértünk haza. 

Az élményeinkről képes be-
számolót tartottunk az iskola 
többi diákjának, majd megte-
kinthették a kirándulásról ké-

szült tartalmas kiállításunkat 
és egy Kahoot tudáspróbával 
teszteltük a nézőközönség fi-
gyelmét. Köszönjük a lehető-
séget és tanáraink munkáját.

Major Dóra 

A kirándulók a Savica-vízesésnél (Fotó: Padosné Kiss Eszter)

FIGYELEM!

Ingyenes
FELNŐTT ÉS GYERMEKRUHA 

BÖRZÉRE
várunk minden érdeklődőt!

2022. július 06-án
(szerda)

 7:00-11:00 óráig

HELYE: 8400 Ajka, Sport u. 2/C.

Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ

Jöjjön el Ön is, szeretettel várjuk!


