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„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”

Hogy vagy?
Rendet raktál már a fiókjaidban? Leolvasztottad a hű-
tőd? Sütöttél kenyeret? Fertőtlenítetted a küszöböt és 
a kilincseket is? Kidobáltad a felesleges kacatjaidat, és 
mégsem érzed jól magad?
Összevesztél már mindenkivel, és ki is békültél min-
denkivel, hogy ezzel is teljen az idő? 
Sütöttél- főztél a családodnak? Aprítottál szalonnát a 
madártejbe csak azért, hogy kreatív szakácstudomá-
nyodat fitogtasd? Ismét megtanultad a kémiát, ma-
tematikát, történelmet, hogy segíthess kiskorú gyer-
mekeidnek? Újraolvastad Garcia Marquez Szerelem a 
kolera idején című regényét, és mégsem vagy boldog?
Segítene rajtad, ha megnéznéd a TV- ben a II. világhá-
ború fontosabb eseményeit színesben? 
Apropó: Nem láttalak váratlanul elhunyt közös bará-
tunk temetésén, de ugye azért te jól vagy?
Megpróbálhatnál sálakat kötni, mert a manuális tevé-
kenység stresszoldó, és hideg is van.   Vagy változtass 
frizurát, ha izgalomra vágysz. Jobb ötletem ezen a vo-
nalon nincs.
Mérted a véred oxigénszintjét, a pulzusod, a cukrod, a 
vérnyomásod? 
El tudod majd dönteni, melyik vakcina lesz a leghatá-
sosabb számodra a vírus ellen, ha valamikor sorra ke-
rülsz a várva várt „oltakozásban”?
Szóval, hogy vagy? Az utcán ezt nem tudom megkérdez-
ni tőled, mert nem ismerlek fel. Meghíztunk, és beleö-
regedtünk a bizonytalanságba, de szerencsére a maszk 
alatt ez alig látszik, ami pszichésen megnyugtató. 
Mozgáskorlátozottak, gondolatkorlátozottak lettünk 
alig egy év alatt. Némán, fásultan nézünk a semmibe, 
egymástól kellő távolságra.
Fiatal arcokat keresünk, hogy a jövőbe kapaszkodhas-
sunk, ha csak lélekben is, de ők meg magányosan, a 
négy fal közé zárva ülnek a számítógép előtt, és várják, 
hogy ne csak számonkérjék, hanem el is magyarázzák 
nekik az aktuális tananyagot. 
Mit mondhatnék azon kívül, hogy vigyázz magadra, és 
szép napot neked?
Csak kiegészíteni tudom ezt a nyomorult szöveget, ezt 
a minden alapot nélkülöző bizakodást azzal, hogy a 
hogyléted felőli érdeklődésre lehetne a válaszod há-
rom negatív tartalmú szó, ami külön kimondva tükrözi 
a helyzetünket. 
Ennek a három szónak mégis pozitív lesz a kicsengése, 
ha összeolvassuk: 
Nincs semmi baj! Remélem, hiszel benne.

 Utassy Istvánné 

A civil szervezetek nem tétlenkednek.
Továbbra is szükségü(n)k van
a támogatásukra 6. oldal

Majdnem kiegyenlített küzdelem.
Lelkesen harcolt az Ajka
a mély talajon 6. oldal

Télen is gondoljunk a madarakra.
Egy kis jószándékkal madárbarát
kertünk is lehet 7. oldal

A városról és a vírusról

 A múlt héten az Ajka TV vendége volt Fenyvesi 
Zoltán (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselő. Meg-
hívására az szolgáltatta az indokot, hogy Schwartz 
Béla polgármesterrel közösen eljuttattak egy leve-
let Gulyás Gergely kancellária miniszterhez, miután 
a miniszterelnök hozzá delegálta a tárgyalási jogot 
a támogatásért bejelentkező városokkal és megyei 
jogú városokkal.

Riporterünk, Horváth Tibor 
azzal az „ártatlannak” látszó 
kérdéssel kezdte, hogy „Hogy 
van?” Persze rögtön hozzá-
tette, hogy nem szokványos 
választ vár, hanem a járvány-
helyzetnek megfelelőt. Feny-
vesi Zoltán elértette a kérdést, 
ő köszöni, jól van, de tudja, 
hogy családok ezreit érintet-
te meg a járvány, és az isme-
rősei, barátai között is van 
olyan, aki már átesett a fer-
tőzésen. A témánál maradva 
a riporter felvetette, hogy az 
Ajka TV és az Ajkai Szó köz- 
érdekű adatigénylésként már 
többször kérte a kormányhi-
vatalt (a járásit és a megyeit is 
– L. S.), hogy adják ki az ajkai 
fertőzöttségi adatokat, lega-
lább heti bontásban, de eddig 
mindhiába, a hivatal a 45 na-
pos határidő betartását ígérte, 
azaz gyakorlatilag nem teljesí-
tette kérésünket.

Az információ hiány
jó is lehet?

– Nem lenne-e sokkal meg-
nyugtatóbb a lakosság számá-

ra, he nem csak általános, akár 
megyei szintű, hanem helyi, 
Ajkára vonatkozó információ-
kat kaphatnánk, és nem más-
fél havonta, hanem legalább 
egyheti bontásban?

– Én megértem, ha a lakos-
ság úgy érzi, hogy információ 
hiányban szenved, hiszen egy 
vírushelyzetben ez előfordul 
– felelte a képviselő. – Nekem 
is sokszor okoz gondot, hogy 
kevés információval rendel-
kezünk. Én sem kapok infor-
mációkat, nekem is meg kell 
járnom azokat a csatornákat 
sokszor, amik szükségesek, 
de azt tudom mondani, hogy 
a járványhelyzet valószínűleg 
ezt kívánja tőlünk, hogy kevés 
információval rendelkezzünk. 
De személyiségi jogok is sok-
szor előfordulnak és nagyon 
sok olyan család van, aki nem 
szeretné, hogy kiismerhető 
legyen a személyiség az in-
formációkból. Én ezt is meg 
tudom érteni, ilyen világot 
élünk, és türelemre van szük-
ségünk.

– Bocsásson meg, nyilván 

nem név szerint kellenek az 
adatok, csak egy szám kellene, 
hogy most ezen a héten Ajkán 
mennyi… Tehát hangsúlyo-
zom, ilyen információkra len-
ne szükség.

– Nem tudom, hogy ez jó 
lenne-e. Nyilvánvaló infor-
máció hiányban szenvedünk 
és abból a szempontból jó. De 
nem tudom, a későbbiek so-
rán ez mennyire lenne fontos 
számunkra, hogy ez az infor-
máció meglegyen. Nem tudok 
erre a kérdésére választ adni. 
Személyesen, emberként én is 
úgy gondolom, hogy szüksé-
ges lenne, politikusként nem 
biztos.

Ezután Horváth Tibor azt 
kérdezte Fenyvesi Zoltántól, 
van-e rálátása arra, hogy az aj-
kai háziorvosoknak megvan-
nak-e az objektív feltételei az 
oltási protokoll betartásához?

A képviselő elismerte, hogy 
eddig csak a saját háziorvosa 
rendelőjében járt, ebből kö-
vetkezően nem tud ilyen in-
formációval szolgálni. De egé-
szen biztos abban, hogy meg-
vannak a szükséges feltételek.

– Hiszen azok az informá-
ciók, amik egy orvos számára 
kellenek, megvannak. Ugyan-
úgy kell beadni ezt a vakcinát 
– gondolom én -, mint bár-
melyik másikat, és az orvo-
sok esetében ez nem okozhat 
problémát.

Orbán Viktor
szeretné átadni

Az egészségügynél maradva 
Horváth Tibor megkérdezte, 
hogy hol tart az ajkai kórház 
fertőző osztályának felújítá-
sa jelenleg, és lesz-e elegendő 
pénz, hogy tejes egészében 
megtörténjen a rekonstruk-
ció?

Fenyvesi Zoltán válaszában 
kifejtette, hogy a fertőző rész-
leget még a Covid-járvány előtt 
lezárták. Mikor a miniszterel-
nök Ajkán járt, neki is feltűnt 
a lezárt épület és megkérdezte, 
hogy mi van benne? A kórház 
főigazgatója azt felelte, hogy ez 
lenne a fertőző osztály. Erre a 
miniszterelnök kifejezte azt a 
reményét, hogy legközelebbi 
ajkai útja alkalmával át is ad-
hatja az intézményt. A képvi-
selő szerint a miniszterelnök 
is úgy gondolja, hogy előbb-
utóbb el fog készülni és ez 
mindenképpen fontos feladat. 
De egyeztetett már Navracsics 
Tiborral, az Észak-Nyugat Ma-
gyarországi Gazdaságfejleszté-
si Zóna kormánybiztosával is 
ebben az ügyben.

– Az elkövetkező uniós 
ciklusban az ő szava és az 
ő gondolata mindenképpen 
fontos lesz a fejlesztések irá-
nyában. Ővele arról egyez-
tettem, hogy az ajkai kórház 
fertőző részlege megyei fel-
adatot látna el, a járvány-
helyzetben pedig regionális 
járványkórházként üzemel. 
Nagyon fontos lenne ennek 
az épületnek a felújítása és 
rendbetétele. Én nagyon re-
mélem, hogy meg fogjuk 
találni a következő európai 
uniós ciklusban a forrást is.

– …és remélem, hogy ez a 
ciklus folyamán minél előbb be-
következik, hiszen hét évről be-
szélünk, reméljük, hogy nem a 
hatodik, vagy hetedik évben fog 
erre sor kerülni – tette hozzá a 
riporter – és a miniszterelnök 
úr mielőbb jön Ajkára átadni.

(folytatás a 2. oldalon)

Indul a ZsetON – Hangolódj a pénzügyekre!
Az idén először már nem 

csak középiskolásoknak, 
hanem egyetemistáknak is 
szervez versenyt a Pénzirány-
tű Alapítvány, karöltve más 
pénzügyi szervezetekkel. Így a 
verseny támogatói között van 
a Magyar Államkincstár, a 
Magyar Biztosítók Szövetsége, 

valamint a Diákhitel Központ 
Zrt. is.

A tavaly decemberben in-
dult versenybe március 7-ig 
lehet bekapcsolódni. A  Pénz-
iránytű Alapítvány már évek 
óta szervez hasonló versenye-
ket, sőt tankönyveket is kiad 
általános- és középiskolások 

számára. Érdemes felkeres-
ni honlapjaikat (penziranytu.
hu, penz7.hu), ahol számos 
pénzügyi ismeret birtokába 
kerülhetünk, úgy is mondhat-
nánk „ingyen és szórakozva” 
tölthetjük a pandémiás na-
pokat, miközben családunk 
pénzügyi stabilitásának is jó 

szolgálatot teszünk. Az ala-
pítvány 2016 óta rendszere-
sen megtartja Pénz7 nevű 
rendezvényét, amelyen ran-
gos előadások hangzanak el 
szakmai intézmények vezetői, 
tanárok, diákok és pénzügyi 
szakemberek tolmácsolásá-
ban. A nemzetközi kezdemé-

nyezéshez csatlakozó hazai 
programsorozat a szakmai 
összefogás jegyében jött létre 
a fiatalok pénzügyi tudatos-
ságának fejlesztése érdekében.

Hergár Eszter, a Pénzirány-
tű Alapítvány munkatársa 
kérdésünkre elmondta, hogy 
az idén március 7-ig várják 

általános- és középiskolások 
csatlakozását a ZsetON, já-
tékos nevű versenyhez, amin 
értékes nyeremények várják 
a legjobbakat és legkitartób-
ban tanulókat. Minderről a  
zset-on.hu honlapon lehet bő-
vebben tájékozódni.

ASZ 

A képviselő válaszol (Fotó: Györkös)
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A városról és a vírusról
(folytatás az 1. oldalról)

Levelüket megírták…
Itt Horváth Tibor rátért arra 

a levélre, amit Fenyvesi Zoltán 
közösen írt alá Schwartz Bélá-
val és így juttatták el azt Gulyás 
Gergelyhez, a Miniszterelnöksé-
get vezető miniszterhez. Ebben 
közösen kérték, hogy segítse az 
ajkai önkormányzatot és támo-
gassa a városban tervezett beru-
házásokat.

– Kérdés, hogy mire számítha-
tunk? Önnek vannak-e olyan in-
formációi, amik szerint ez a levél 
meghallgatásra talál?

– Egészen biztos, hogy meg-
hallgatásra talál, hiszen, a kor-
mányzat már tudósított arról, 
hogy minden önkormányzat 
esetében történik valamilyen 
kompenzáció. A 25 ezer fő alatti 
települések esetében ez automa-
tikus, hiszen nagyon sok olyan 
önkormányzat van, akiknél a 
vírushelyzet nagyon komoly 
bevételkiesést jelentett, tekin-
tettel arra, hogy mindenkinek 
ki kell venni a részét nyilván 
a vírushelyzetből. Ezt nem mi 
választottuk, és nem örülünk 
ennek, hogy van és nyilvánva-
lóan jelentős anyagi forrásokat 
igényel a kormányzat részéről 
is. A kormányzat önmagában 
is követett el spórolási felada-
tokat, az önkormányzatokra is 
ugyanez áll és természetesen 
látjuk, hogy a családok esetében 
hasonló a helyzet. A vállalko-
zásokról nem is beszélve. Tehát 
én azt gondolom, egészen biztos 
az, hogy ez be fog következni. A 
25 ezer fő feletti települések ese-
tében pedig arról volt szó, hogy 
egyedi elbírálás alapján történik 
meg. Ezek a települések nem 
egyformák. Vannak települések, 
amelyek nagyon jó kondíciókkal 
rendelkeznek, a bevétel kiesésük 
nem annyira jelentős. És vannak 
olyanok, akiknél nagyon komoly 
bevétel kiesést jelentett…

– Ugye ez Ajkán milliárdos 
nagyságrend… – vetette közbe a 
riporter.

– Ajka esetében több száz mil-
lió forintról beszélünk, így igaz, 
de hozzá kell tennünk azt is, 
hogy az iparűzési adó csökken-
tése, vagy amikor a kormány azt 
mondta, hogy ebből 0,9-et nem 
kell befizetni, az marad a vál-
lalkozásoknál. Tehát ez tovább-
ra is ott maradt az embereknél, 
hiszen a vállalkozások ezáltal 
tudtak bért emelni, meg tudták 
őrizni a munkahelyüket, és ez 
ilyen értelemben lecsapódhatott 
az ajkai embereknél is, akik nem 
kerültek utcára és nem jelentek 
meg az önkormányzatnál se-
gélyért. Tehát én azt gondolom, 
hogy ez összetett feladat, és az 
önkormányzat pedig megkapja 
- reményeink szerint - a kom-
penzációt. Hogy ez mekkora, az 
nyilván a tárgyalások függvénye 
lesz, hiszen a kormányzatnak 
most az volt a szándéka, hogy 
egyelőre begyűjtse az igényeket 
és lássa, hogy mekkora tételről 
van szó. Hiszen egyáltalán meg-
saccolni sem lehet, hogy mekko-
ra költségről van szó.

– Ezért ment a levél…
– Ezért ment el a levél, így 

igaz, és miniszter úrral tegnap 
frakcióülésen találkoztunk, és ő 
említette is, hogy az elmúlt héten 
nagyon sok levél érkezett. Most 
ezeket feldolgozzák és utána 
természetszerűleg el fognak kez-
dődni a tárgyalások.

Újraindulhat
a gazdaság

Ezen a ponton vetette fel a 
riporter a gazdaság újra indí-
tásának kérdését, hiszen Ajkán 
nagyon sok az érintett vállalko-
zás. Fenyvesi Zoltán válaszában 

kifejtette, hogy most a kormány-
zat legfontosabb szándéka, hogy 
beszerezzék a megfelelő meny-
nyiségű vakcinát. Ez a vakcina 
szükséges ahhoz, hogy az éle-
tünk visszatérhessen a „normál” 
kerékvágásba. Akkor lehet majd 
bizonyos könnyítéseket tenni és 
nyitni sok mindent, ha „megfele-
lő vakcina áll rendelkezésre”, hi-
szen látunk erre ellentétes példát.

– Akkor, amikor korán nyi-
tottak, mikor jelentős könnyítést 
tett egy ország, gondolok itt Por-
tugáliára, akkor néhány napon 
belül újra elszabadult a vírus és 
most ott tart Portugália, hogy 
az összes intenzív ágyán bete-
gek fekszenek, és jelen pillanat-
ban a kórházi ellátás akadozik, 
és nagy gondban van az ország. 
Németországtól már segítséget 
is kért, hiszen megfelelő orvos és 
megfelelő lélegeztető gép sem állt 
rendelkezésre. Én azt gondolom, 
hogy ezt kell nekünk elkerül-
ni és akkor kell elkezdenünk a 
nyitást, amikor a vakcina meny-
nyiség rendelkezésre áll. Én ezt 
úgy saccolom, hogy körülbelül 
április vége, május közepe lesz 
az az időszak, amikor megfelelő 
mennyiségű vakcina itt van, és 
mindenki, aki be szeretné magát 
oltatni, az be tudja oltatni magát. 
És én erre az időszakra teszem a 
nyitási lehetőséget. Persze folya-
matosan és megfelelő átgondolt-
sággal a részleges nyitást koráb-
ban is meg lehet tenni.

Ezt követően Fenyvesi Zoltán 
összefoglalta a kormánynak a 
gazdaság újraindításával kap-
csolatos lépéseit. Megemlítette, 
hogy néhány nappal ezelőtt az 
Ajkai Elektronikai Kft. 62 millió 
forintos támogatást kapott a gaz-
dasági minisztériumtól, amivel 
317 munkahely megőrzéséhez 
sikerült hozzájárulni. 

– A bértámogatásokkal, a 
gazdaság fellendítésével és a vál-
lalkozások támogatásával több 
mint 327 ezer munkahelyet si-
került már eddig is megmenteni.

A gazdaság fellendítésének or-
szágos szintű, 7 pontba sűríthető 
tervéből is hozott néhány példát 
a képviselő. Megemlítette az új 
építésű lakások ÁFÁ-jának 5 
százalékra csökkentését, a laká-
sok felújításának támogatására 
adandó 3 millió forintos visz-
sza nem térítendő támogatást, 
az egészségügyi dolgozók 80 
százalékos béremelését, a fogor-
vosok és háziorvosok tervezett 
100 százalékos béremelését, és a 
hálapénz kivezetést. Negyedik 
fontos lépés a képviselő szerint 
a hitel moratórium meghosz-
szabbítása volt. A héten megkez-
dődött a 13. havi nyugdíj „visz-
szaépítése” egyheti plusz jutatás 
formájában. A kormány a 25 
év alatti fiataloknak a követke-

ző évtől szja mentességet ad. A 
KKV-k 10 millió forintos hitelt 
kapnak majd vállalkozásaik újra 
indítására – három év törlesz-
tési moratóriummal. Fenyvesi 
sajnálja, hogy mindeközben az 
ellenzékre nem lehet számítani, 
mert „álhírek gyártásával” van 
elfoglalva. Tavasszal a lélegezte-
tő gépek beszerzését kritizálta, 
most pedig a vakcina beszerzé-
sekkel kapcsolatban fogalmaz 
meg komoly kritikákat. Ezzel 
csak a bizonytalanságot erősíti 
az emberekben, akik emiatt nem 
tudják eldönteni, hogy beadas-
sák-e a vakcinát, vagy sem, vagy 
melyik vakcinát adassák be ma-
guknak. Fenyvesi úgy gondolja, 
hogy bármelyik vakcina jobb, 
mint a vírus.

A magyar kormány dönt,
nem az Unió

Horváth Tibor ismét közbe 
vetette, hogy szerinte az emberek 
azért félnek, mert nincs elegendő 
információjuk a kínai, vagy az 
orosz vakcinával kapcsolatban, 
mert ezeket az Európai Gógy-
szerügynökség sem fogadta el. 
Sokan mondják, hogy „amíg itt 
Európában nem fogadják el, ad-
dig nekünk nem kell”.

Fenyvesi Zoltán szerint amíg 
nem volt Európai Unió, addig is 
elfogadták a szakemberek ezeket 
az oltásokat, mégpedig magyar 
szakemberek, és most is erről 
van szó.

– Ha a magyar szakemberek 
biztonságosnak ítélnek meg egy 
vakcinát, arra lehet hagyatkozni. 
Egyébként én azt látom, hogy 
az Európai Unió mindig az ese-
mények után kullog, és biztos 
vagyok benne, hogy az orosz 
vakcina is és a kínai vakcina is 
előbb-utóbb megfogja kapni az 
engedélyt, de addigra már Ma-
gyarországnak olyan tartalékai 
lesznek, amivel el tudja indítani 
ezt a folyamatot. Látjuk, hogy 
az Európai Unió későn eszmélt, 
rosszul mérte fel a helyzetet és 
lemaradt a vakcinák beszerzé-
sében, három hónapos késében 
voltunk. Nem véletlen, hogy 
Nagy-Britanniában már 13 mil-
lió embert oltottak be a mai na-
pig. Az Európai Unióban pedig 
országonként 100 ezer emberről 
beszélhetünk. Magyarország jól 
áll ebben az ügyben, ez a szám 
3-400 ezer, ami igaz, messze van 
még a 13 milliótól.

Fenyvesi Zoltán szerint nem 
elegendő ebben az esetben az 
Európai Unióra várni, mert ak-
kor az év végéig is eltarthat, mire 
beérkezik a mindenki beoltásá-
hoz szükséges mennyiség.

Horváth Tibor ezt követően 
két ajkai nagyprojekt sorsáról 
érdeklődött a képviselőnél. Az 
egyik az úgynevezett belső el-

kerülő út, a másik pedig a Tor-
na patak belvárosi szakaszának 
átépítése volt. Fenyvesi Zoltán 
valóban égető kérdésnek nevezte 
a patakmeder felújításának és a 
vízelvezető rendszer átalakítá-
sának gondolatát, emlékeztetve 
a néhány évvel ezelőtti belvárosi 
árvízre, ami szerinte a Torna pa-
tak medrének hiányos karban-
tartásából adódott. Ezt tudja tá-
mogatni, amihez szerinte forrá-
sokat is lehet szerezni, de a tervek 
további részével nem ért egyet.

– Az, hogy a belváros ilyen 
grandiózus átalakításon men-
jen-e át, ez már megfontolást igé-
nyel. Nem vagyok benne biztos, 
hogy egy víziszínpad szükséges 
ide, nem vagyok abban biztos, 
hogy egy teljes körforgalmat át 
kell építeni, vagy az egész közle-
kedési rendszert. Ebben én most 
nem nyilatkoznék, mert kevés 
információm van…

Az elkerülő úttal kapcsolat-
ban a képviselő elmondta, hogy 
támogatja a belváros forgalom-
mentesítését. Egy évvel ezelőtt 
már tolmácsolta is ezt a kérést a 
miniszterelnöknek.

 
Évek múlva kezdődhet

a 8-as út négysávosítása
Az interjú napján az Inno-

vációs és Technológiai Minisz-
tériumban is felvetette ezt, de 
ott a mai napig nem tudnak az 
útépítés szándékáról. Ez kapcso-
lódik a 8-as főút négysávosítá-
sának terveihez és a képviselő 
kérte az ITM munkatársait, 
hogy a tervekben szerepeljen 
a belső elkerülő út csatlakozá-
sa is. Nemrégiben született egy 
kormányhatározat, aminek ér-
telmében elindult a Devecserig 
tartó négysávosítás (újra)terve-
zése, Bakonygyepesi elkerülő 
úttal. A korábbi verzió nem tar-
talmazott lejárót sem Kislődnél, 
sem Ajkarendeknél és áthaladt 
volna Bakonygyepesen. Fenyve-
si felvetésére ezt a változatot felül 
fogják vizsgálni, az új verzió már 
tartalmaz majd lehajtókat a tele-
pülésekhez és Bakonygyepesen 
sem fog keresztül haladni. 

A kiviteli tervek elkészülte 
után május vége felé várható a 
közbeszerzési eljárás kiírása. 
Őszre érkezhetnek be az aján-
latok, miután elkezdődhet a 
környezetvédelmi tanulmányok 
készítése, illetve a környezetvé-
delmi „komolyabb” engedélyek 
beszerzése.

– Én azt gondolom, a folyamat 
elindult, és reményeink szerint 
2024-ben már többet látunk 
ezzel kapcsolatban. Ezt Navra-
csics Tibor úrnak is említettem, 
hiszen Európai Uniós forrásokat 
is fel szeretnénk használni az út 
továbbvitelére egészen Devecse-
rig, illetve az út Devecsert is el-
kerülné. Ez Herendtől Devecse-
rig mintegy 20-30 kilométeres 
szakaszt jelent.

Befejezésül Ajka esélyeiről volt 
szó a következő uniós ciklusban. 
Fenyvesi Zoltán elmondta, hogy 
eddig is törekedett a pályázati 
pénzek egyenletes elosztására és 
az ő választókörzete is ugyan-
olyan támogatásban részesült, 
mint a többi. Megnézhetjük 
közelebbről a Balaton-felvidék, 
Ajka, Tapolca, vagy Sümeg kör-
nyékét, vagy a kisebb települé-
seket, mindenhol sikerült érvé-
nyesíteni az arányosság elvét. 
Hogy a többi választókerületben 
hogyan történt az elosztás, azért 
nem vállalhat felelősséget.

Lékó Sándor 

Fenyvesi Zoltán (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselőnk
 (Fotó: Györkös)

Online világkupán
a Remember

Online világkupán méri 
össze tudását más országok 
legjobbjaival a Dinamik Rock 
and Roll Klub Remember fel-
nőtt nagyformációja február 
20-án. Az egész világot érintő 
járványveszély miatt jelen-
leg csak ebben a formában 
tudják megtartani a nem-
zetközi versenyeket. A lehe-
tőséget minden nemzetnél 
az országos ranglista első 10 
helyezettje kapja. Az ajkaiak 
a magyar ranglista negye-
dik helyén állnak. Az online 
verseny nem adja vissza azt 
az élményt, amit az utazás, 
a személyes jelenlét nyújt, de 
az eredmény és a zsűri érté-
kelése visszajelzés a csapa-
toknak arra, hogyan állnak a 
felkészülésben. A versenyt az 
elődöntőkkel délután 2 óra-
kor kezdik, a döntőt 6 órától 
a megadott linken az interne-
ten kísérhetik figyelemmel. 
A csapatoknak két felvételt 

kellett készíteniük, az elő-
döntőben egy rövidebb prog-
ramot, a döntőben a teljes ko-
reográfiát értékelik a ponto-
zók. A megadott időpontban 
természetesen mindannyian 
végig izgulják. Dr. Horváthné 
Baráth Piroskától az egyesü-
let vezetőjétől megtudtuk, a 
jelenlegi helyzetben a felké-
szülés is nehezebb, mivel a 
sportlétesítmények is korlá-
tozottan tarthatnak nyitva. 
A csapat a civil házban tartja 
edzéseit, a felnőtt formáció 
versenyprogramja felvételé-
re a sportcsarnokban kaptak 
lehetőséget. A zenét és a ko-
reográfiát Horváth Márk és 
Horváth-Matán Szilvia a csa-
pat edzői készítették. Tavaly a 
children páros, Halmai Jáz-
min és Csite Adrián vett részt 
az online világkupa mindhá-
rom fordulóján, ők az ötödik 
helyen zártak. 

(ta) 

A virtuális térben is versenyeznek, de hús-vér táncosok
 (Fotó: Györkös)

Farsang
az óvodában

Első óvodai farsangjukon szórakoztak a Hétszínvirág kiscso-
portosai farsang farkán. A kicsinyek beöltöztek, bemutatták jel-
mezeiket, majd jót játszottak bennük. Az idén a járványveszély 
miatt csak a csoportban tudták megtartani a téltemető vidám-
ságot. 

(ta) 
(Fotó: Hétszínvirág óvoda)
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Nem a zsemle kicsi?
A minap egyik kedves olvasónk az alábbi, felháborodott-
ságát tükröző levelet juttatta el hozzánk.
„Tisztelt Főszerkesztő úr!  Szeretnélek megkérni, hogy légy 
szíves hangot adni felháborodásomnak kenyéráremelés 
miatt az Ajkai Szóban. Nagy megdöbbenéssel és 
felháborodással tapasztaltam a minap, hogy február 
elejétől az ajkai CBA üzletekben (Zenit, Csarnok ABC) a 
szeletelt mezei kovászos kenyér árát 360 Ft/kg-ról 515 
Ft/kg-ra emelték (43 %-os áremelés!). Hát pestiesen 
szólva, ez nem semmi! Hát tényleg 3-4 százalék az infláció 
nálunk?! Azt belátom. hogy emelni kellett a kenyér árát, 
de hát ennyivel?!   Volt időszak Magyarországon, amikor 
az ilyen pofátlan áremelést börtönnel büntették! Hát azt 
hiszik, hogy már mindent meg lehet tenni?!”
(Név és cím a szerkesztőségben)

Természetesen megpróbáltunk utánajárni a dolognak, 
de némi meglepetésünkre kiderült, hogy nem a POLUS-
COOP már a „hunyó”, hanem egy nehezen megfogható 
cégcsoport. Hegedűs Pál, a POLUS-COOP vezérigazgatója 
ugyanis arról tudósított bennünket, hogy „A POLUS-COOP 
Zrt-nek 2020. augusztusától új tulajdonosai vannak. 
Nevezetesen a Mecsek Füszért Zrt, és a Szabolcs-COOP 
Zrt.   A kettő közül a Mecsek Füszért Zrt. bérbe vette és 
üzemelteti a POLUS-COOP Zrt. tulajdonát képező ajkai 
egységeket is. (Zenit ABC, Csarnok ABC, Piroska ABC 
és a Junior ABC). Az utolsó üzlet átadása 2020. október 
5-én megtörtént, ettől a pillanattól kezdve a boltok 
üzletpolitikáját az új üzemeltető határozza meg.”
Hát ez a kenyérár emelés rövid háttere. Vagyis valakik úgy 
döntöttek az üzemeltetési költségek és az üzletpolitikai 
szempontokat figyelembe véve, hogy kicsit „megdobják” 
kenyér árát. Megboldogult Marosán György („Buci Gyuri”) 
szavai jutnak eszembe: „Nem a zsemle kicsi, a pofátok 
nagy…”
Nincs új a Nap alatt.

L. S. 

POSTALÁDÁNKBÓL Vendéglátóipar járványhelyzetben 
A legrosszabb a bizonytalanság 

 Nehéz hónapokon vannak túl a turisztikai és ven-
déglátó ágazatban tevékenykedők. A járványveszély 
miatt tavaly március közepétől nyár elejéig tartó be-
zártság, amelyre még felkészülni sem volt idejük, so-
kaknak komoly veszteséget jelentett. Nyáron ugyan 
a szabályok betartásával fogadhattak vendégeket, 
de a bizonytalanság és a lakosság nagy részének le-
csökkent jövedelme miatt a bevételek elmaradtak 
a szokásostól. November 11-e óta csak üzleti célú 
utazókat fogadhatnak a szálláshelyek, az éttermek, 
vendéglők csak elvitelre szolgálhatnak ki, a helyben 
fogyasztás tilos. A vállalkozók többségének nem-
csak a saját jövedelmét kell kitermelnie, hanem a 
dolgozóiét is. 

A Tó Vendéglőt üzemeltető 
Sas Csaba úgy alkalmazko-
dott a megváltozott körülmé-
nyekhez, hogy kiszállítást vál-
lal. A vendéglátóhely népszerű 
a lakodalmukat tartók köré-
ben, de ebben a helyzetben 
nagyobb családi rendezvé-
nyek tartása is tilos. A bizony-
talanság miatt még a házasság 

előtt álló ifjú párok sem mer-
nek foglalni. Tavaly többen is 
jártak úgy, hogy az áprilisról 
vagy májusról novemberre 
vagy decemberre halasztott 
lakodalmukat a módosított 
időpontban sem tudták meg-
tartani. Ők már nagyon óva-
tosak az új időponttal, de má-
sok is kivárnak. Ha újból lehet 

rendezvényt tartani, akkor 
egyszerre szeretné mindenki 
pótolni, csakhogy a vendég-
látóhelyek kapacitása is vé-
ges. A lakodalmi szokások is 
megváltoztak és nem csupán 
a járvány miatt. Ma már a vő-
fély mellett ceremóniamestert 
is felkérnek, hogy levezesse a 
programot, és nem mindenki 
ragaszkodik az élő zenéhez, 
így  a zenekarok is érzik a zse-
bükön a változást. 

A járványhelyzetben a leg-
fontosabb cél a túlélés, az al-
kalmazottak megtartása. Ha 
ismét nyithatnak, nem lenne 
könnyű újra felállítani egy 
megfelelő csapatot. Tevékeny-
ségi körtől is függ, hogy kit 
mennyire érintenek a nehéz-
ségek. A pizzafutárok egy ré-
szének tavasszal több munká-
ja volt, ugyanis hamar kiala-
kult egy réteg, amelyik félt a 
boltba menni, inkább házhoz 
rendelte az ételt. Ahogy fo-
gyott a pénzük rájöttek, még-
sem annyira félelmetes a heti 
nagybevásárlás.

A cukrászdák elvitelre nyit-
va tarthatnak, de így is csök-
kent a forgalmuk. A mostani 
helyzet leginkább a kisven-
déglőket, a bárokat és a ká-
vézókat üzemeltetőket sújtja. 
Ők már hangot is adtak az 
elégedetlenségüknek, orszá-

gos mozgalmat szerveztek és 
az utcára vonultak. Ajkán is 
többen csatlakoztak hozzájuk. 
A Siba kávézó és az Esti bár, 
amelynek üzemeltetői a tilta-
kozó akcióban is részt vettek, 
elvitelre nyitva tart, bár kevés 
eredménnyel. Az ilyen helyek-
re nem azért térnek be, hogy 
elvitelre főzessenek egy kávét, 
vagy kérjenek egy sört, hanem 
azért, hogy egy kávé vagy egy 
pohár ital mellett elbeszélges-
senek, találkozzanak ismerő-
seikkel. 

A régóta tartó jelentős for-
galomcsökkenés hatása nem 
áll meg az étterem küszöbé-
nél. Megérzik a beszállítók is, 
akikhez egyre kevesebb ren-
delés érkezik. Az élelmiszer 
kereskedők arra panaszkod-
nak, hogy a korábbi mennyi-
ség töredékére van kereslet, de 
nem örülnek a termelők sem, 
akiknél ott marad az áru és 
örülhetnek, ha olcsóbban el 
tudják adni valakinek. 

A kisvállalkozók maximum 
10 millió forintos újraindítási 
kölcsöne a hároméves visz-
szafizetési moratóriummal jól 
hangzik, csak, mint a vállal-
kozók mondták, a feltételek a 
meghatározók. Azt mindenki 
tudja, semmi nincs ingyen. 

 
(ta) 

Vendéglátás félárbócon (Fotó: Lékó)

Sas Csaba a Tó vendéglő tulajdonosa (Fotó: Lékó)

Elosztás európai módra
 Ami kiesett

– az vissza is jöhet?
Előző lapszámunkban 
írtunk arról, hogy a ve-
szélyhelyzet miatti kor-
mányintézkedések erő-
sen megcsapolták az 
ajkai önkormányzat költ-
ségvetési bevételeit – 
más magyar városokhoz 
hasonlóan. Évtizedek óta 
kérdés, hogy miért kell 
elvenni valamit, ha úgyis 
kompenzálja a kormány. 
Erre csak egy ésszerű ma-
gyarázat adódik: mialatt 
egyik zsebből a másik-
ba kerül a pénz, „mozgás 
közben” lehetőség adó-
dik egy részének átcso-
portosítására. Ajkán az év 
vége felé született kor-
mányrendelet következ-
tében mintegy 320 millió 
forint iparűzési adó kie-
séssel kell számolni. 
A helyi önkormányzatok 
hatáskörét érintő aktuális 
jogszabályváltozásokkal 
kapcsolatos bevétel kie-
sések nagy érvágást je-
lentenek Ajkának. A már 
említett iparűzési adón 
kívül ugyancsak számol-
ni kell a gépjárműadóból 
származó bevételek elvo-
násával (95 mFt), a külön-
böző díjak (étkezési díjak, 
intézményi térítési díjak, 
bérleti díjak stb.) eme-
lésének tilalmával (120 
mFt), az építményadó és 
telekadó befagyasztásá-
val (100 mFt), és a par-
kolási díjak kiesésével is 
(70 mFt). „Plusz az apró”, 
szokták mondani, azaz 
összesen 780 millió forint 
a negatív mérleg.
Még mielőtt elkezdenénk 

sajnálni a kormányt, ve-
gyük figyelembe, hogy 
az Európai Helyreállítási 
Alapból Magyarországra 
a már életbe lépett uniós 
költségvetésnek köszön-
hetően 7 ezer milliárd 
forint érkezhet. A gyen-
gébbek kedvéért ez kb. 
350 „Lánchíd ára”, vagy 
mondjuk Ajka 700 évi (!) 
költségvetése. (Ha ez a 
pénz a megtermelt GDP 
arányában kerülne elosz-
tásra, akkor Ajkára csak 
a Helyreállítási Alapból 7 
milliárd forint jutna.) Az 
Unió elvárása ezzel kap-
csolatban az, hogy az ösz-
szeg sorsának meghatá-
rozásakor a magyar kor-
mány tekintse partnernek 
az önkormányzatokat (a 
magyar állampolgárok 
igényeit nagyrészt kielé-
gítő választott testülete-
ket) és az európai uniós 
válságkezelő támogatás-
nak legalább felét az ön-
kormányzatokon keresz-
tül juttassa el az embe-
rekhez.
Mint ismeretes, a Sza-
bad Városok Szövetsége 
népszavazást kezdemé-
nyezett annak kideríté-
sére, érzik-e a magyar 
polgárok, hogy jó lenne, 
ha nagyobb beleszólásuk 
lenne az uniós pénzek el-
osztásába. Vagy egyálta-
lán: lenne beleszólásuk. 
A népszavazást a veszély-
helyzet elsöpörte, de az 
indokolt felvetést nem. 
Továbbra is (költői) kér-
dés marad.

Lékó Sándor 

Életmorzsákat hintve
„Sokan nem is gondolunk 

bele, milyen elkeserítően keve-
set tudunk egymásról. Meny-
nyire leszoktunk arról, hogy 
megosszuk csip-csup örömein-
ket és bosszúságainkat, vagy 
azokat az élményeket, melyek 
nem is tűnnek annyira fontos-
nak, de később mégis jelentős 
hatással lehetnek életünkre, 
esetleg másokéra is.” – ezekkel 
a gondolatokkal ajánlja leg-
újabb verseskötetét D. Makkay 
Mária, sokunk Marika nénije, 
aki pedagógusi pályája során 
megannyi diákkal ismertette 
meg a magyar nyelv szépsé-
gét, szerettette meg az irodal-
mat. Elhivatottságát sok-sok 
sikeres életpálya bizonyítja, 
és lehet, ő nem is gondolta 
volna, mennyire természetes 
nekünk, akik ismerjük, hogy 
lélekmelengető gondolatai 
egyszer verssé formálódtak.

Ismerősei, barátai, a kö-
zösségi médiában is nyomon 
követhetik írásait, melyek iga-
zodnak a napi aktualitások-
hoz. Legyen az egy nevezetes 
ünnep, vagy akár az aznapi   
ébredéshez, vagy időhöz köt-
hető érzések, gondolatok. A 

korábban megjelent Mosoly 
és könny (2017.), Lélekrezdü-
lések (2018.) kötetei után az 
Életmorzsák, olyan válogatás, 
amelyben az elmúlás mellett a 
fény és a remény is helyet kap-
tak. Verseit olvasva, a szerző 
által megélt hangulatok, pil-
lanatnyi érzések, bennünk is 

a saját világunkban felvillanó 
helyzeteket, illatokat, ízeket 
csalogatják elő, olyanokat, 
amelyek mellett elsiklottunk, 
és akkor észre sem vettük a 
jelentőségét. 

A kötet egy csodálatos uta-
zásra hív a lelkünk és a min-
ket körülvevő világ körül, se-

gítve megtalálni életünkben 
az egyensúlyt és a harmóniát. 
Hiszen:

„Ott szeretek lenni, hol köny-
nyű

és pihentető minden álom,
a szavak csak igazul szólnak,
itt és szerte a nagyvilágon.”

P.L. 

Marika néni új kötetét lapozgatja (Fotó: Györkös)
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Ajka város Önkormányzata eladásra meghirdeti
a tulajdonát képező ajkai  üresen álló ingatlanjait:

Feltételek:
–  az ingatlan eladására vonatkozó szerződést azzal kell megkötni,  aki a legmagasabb 

ajánlatot teszi az értékbecslő által megállapított vételárhoz viszonyítva,

–  a vételárat a végleges adásvételi szerződés megkötésekor egy összegben kell megfizet-
ni, 

–  vagy a vételár legalább 30%-át, az adásvételi szerződés megkötésekor egy összegben, 
a fennmaradó vételárhátralékot pedig a szerződés megkötésétől számított 60 napon 
belül kell megfizetni,

–  a hirdetmény megjelenésétől kezdődően folyamatosan lehet vételi ajánlatot tenni,

–  a pályázatok beérkezési határideje 2021. március 02., 

–  a pályázatokat postai úton szíveskedjenek benyújtani, 

–  csak pályázati űrlapon benyújtott pályázatok érvényesek (pályázati űrlap letölthető az 
Ajkait Kft. weboldalán: www.ajkait.hu), 

–  a pályázatokat az értékesítéssel megbízott szerv 30 naptári napon belül bírálja el, 

–  a lakások megvásárlásával kapcsolatos egyéb részleteket Ajka Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 28/2015. (XII.10.) számú az önkormányzati lakások bérletéről és 
elidegenítéséről szóló rendelete tartalmazza. A rendelet megtekinthető Ajka város Ön-
kormányzatának honlapján: www.ajka.hu 

Az értékesítés egyéb részleteiről érdeklődni lehet telefonon: hétfő–péntek 8:00-15:00 
óráig.

Ajkait Befektetési és Fejlesztési Kft. 
8400 Ajka, Rákóczi F. u 8. fsz. 1. 
Tel: 06/88-750-550

Pákey László Tel.: +36/20-481-4740               Szücs Zsuzsanna.: +36/30-682-8009

Címe Hrsz. Alapterület 
(m2)

Szoba-
szám

Szakértői ár 
(Ft)

Ajka, Kossuth u. 14. 4. em. 28. 1381/A/27 36 1,5 8 451 000

Ajka, Padragi út 207. 1. em. 4. 10792/7/A/16 46 1 7 820 000

Hidegben is meleg szívvel
 Az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ mun-

katársai a zord időjárás idején, az úgynevezett Vörös 
Kód riasztás időszakában még nagyobb figyelmet 
fordítanak fedél nélküli embertársainkra, a hajlék-
talan emberekre. Kupi Andrea Éva intézményvezető 
arra hívja fel minden városlakó figyelmét, hogy járjon 
nyitott szemmel és kérjen segítséget a kiszolgálta-
tottak, a bajba jutottak számára.

Az intézmény kiegészítő 
szolgáltatásaként évek óta be-
nyújtja pályázatát a Hajlékta-
lanokért Közalapítványhoz az 
utcai szociális munka bizto-
sítására, melyből az utcán élő 
hajléktalanokat támogatják.

– Egész évben segítjük a haj-
léktalan embereket, de a krízis- 
időszakban, vagyis november 
1. és április 30. között kiemelt 
figyelmet fordítunk rájuk. Fel-
kutatjuk őket a tartózkodási 
helyükön annak érdekében, 
hogy a krízisellátást, a közvet-
len életveszély elhárítását biz-
tosítsuk számukra. Életmen-
tés érdekében a mentő, illetve 
a rendőrség segítségét is kér-
jük. A szokásosnál hidegebb 
éjszakák beköszöntével fontos 
rábírnunk őket, hogy fogadják 
el a nappali melegedő, illetve 
a hajléktalan szállók igénybe-

vételét. Elsősorban a hajlékta-
lanellátó intézmények feladata 
az ellátásuk, ilyenkor a disz-
pécserszolgálat által hozzájuk 
irányított személyeket köte-
lesek elhelyezni akkor is, ha 
nincs férőhely.

– Tudomásunk szerint jelen-
leg közterületen, illetve nem 
lakás céljára szolgáló helyisé-
gekben 10-15 embertársunk 
tartózkodik, akiket rendszere-
sen felkeresnek Jusztinné Pap 
Georgina és Poórné Mátrai 
Zsuzsanna családsegítők. A 
szakemberek nagyrészt isme-
rik a hajléktalanok tartózko-
dási helyét, számukra meleg 
teát, élelmiszereket, konzerve-
ket, vitaminokat és gyógysze-
reket, illetve meleg ruházatot, 
téli bakancsot, takarókat, há-
lózsákot, valamint tüzeléshez 
fabrikettet biztosítanak szá-

mukra. A hajléktalanok isme-
rik és segítik egymást, a bajba 
jutott társaiknak segítséget 
kérnek a családsegítőktől. 
A társszakmák képviselőivel 
jó a kapcsolatunk, szorosan 
együttműködve tudjuk meg-
előzni a tragédiát – tette hozzá 
az intézményvezető, aki arra 

kéri a város lakóit, amennyi-
ben tudomásukra jut, hogy 
valaki fűtetlen lakásban tar-
tózkodik, vagy idős, beteg, 
nehezen közlekedő személye-
ket lát, valamint hajlék nélküli 
embert, jelezze számukra.

Az Ajkai Család- és Gyer-
mekjóléti Központ krízisvo-

nala a nap 24 órájában bármi-
kor hívható a 06/20/226-2322 
telefonszámon.

A Regionális Diszpécser-
szolgálat (Utcai Szociális Se-
gítők Egyesülete, Tatabánya) a 
06/34/511-028 telefonszámon 
érhető el.

 RÉ 

A családsegítők útra készen a Vörös Kód riasztás időszakában. Balról Jusztinné Pap Georgina, 
jobbról Poórné Mátrai Zsuzsanna szakemberek. (Fotó: Györkös)

Bolygódiéta a fenntarthatóságért
Bolygódiéta. Ma még alig ismert kifejezés ez sokak számára. A környezettudatos táplálko-

zást nevezik így. A lényege, hogy csökkentsük a húsfogyasztást, és együnk több zöldségfélét, 
gyümölcsöt, lehetőség szerint olyant, amit helyben vagy a közelben termelnek. Szakemberek 
kiszámították, hogy az élelmiszeripar legnagyobb ökológiai lábnyomát a hús adja. 

Az állatok számára megtermelt takarmánynak hatalmas területű termőföld szükséges, ami mi-
att erdőket vágnak ki. Ezáltal csökken az erdőterület, a vadon élő állatok élőhelye, és fajok pusz-
tulhatnak ki. A takarmány termelése rengeteg vizet igényel. Magyarországon évente átlagosan 75 
kilogramm húst fogyasztunk fejenként. Az egészség megőrzéséhez szükséges tápanyagok heti fél 
kiló hússal is bevihetők, mi pedig átlagosan ennek csaknem háromszorosát fogyasztjuk.

A bolygódiétát folytatók csökkentik a hús, a tejtermékek, a tojás, a finomított szénhidrátok és 
a hozzáadott cukor fogyasztását, egyidejűleg megduplázzák étrendjükben a növényi fehérjék, a 
gabonafélék, a zöldség és a gyümölcsök mennyiségét. A felhasznált alapanyagok mennyisége is 
fontos szempont. Azt is szem előtt kell tartanunk, hogy csak annyit főzzünk, amennyit elfogyasz-
tunk, hogy ne kerüljön a szemétbe élelmiszer.  (ta) 

Bázisóvoda és referenciaintézmény 

 Városunkban a kötelezőkön kívül számos más 
feladatot is elvállalnak az óvodák. A szülők a válasz-
tás előtt érdeklődnek, tájékozódnak, melyik volna 
leginkább megfelelő a gyermekeiknek. Az idén a jár-
ványveszély miatt korlátozottak a lehetőségek. So-
rozatunkban minden kisdedóvót bemutatunk, meg-
könnyítve ezzel a kisgyermekes családok számára a 
fontos döntést. 

A Nyugat-magyarországi 
Egyetem Benedek Elek Peda-
gógiai Kar Bázisóvodájaként 
a leendő óvodapedagógusok 
gyakorlóhelye az Ajka Városi 
Óvoda Katica tagintézménye. A 
belvárosban öt csoporttal mű-
ködő intézmény Örökös Zöld 
Óvoda, a környezetvédelem, és 
a zöld óvodai program referen-
cia helye. Regisztrált tehetség-
pont, az egykori katicások és 
szüleik szerint kiváló óvoda. A 
gyermekek a tágas udvaron és 
a tornaszobában elégítik ki az 
életkorukból adódó hatalmas 
mozgásigényüket. Sokat ját-
szanak, tevékenységük közben 
pedig megismerik az őket kö-
rülvevő világot.  Az óvodapeda-
gógusok munkáját pedagógiai 
asszisztens és szakképzett daj-
kák segítik. Az intézmény veze-
tése törekszik arra, hogy lehető-
leg ugyanaz a két óvónő nevelje 
őket óvodakezdéstől az iskolába 
lépésig. Kiemelten figyelnek a 
sajátos nevelési igényű és hát-
rányos helyzetű kisgyermekek 

nevelésére, személyiségük fej-
lesztésére.

Az óvoda udvarán a kertben 
zöldségféléket, gyógynövénye-
ket, gyümölcsöt termesztenek. 
A kertet a Tempus Közalapít-
vány támogatásával, nemzetkö-
zi pályázat keretében újították 
meg. A kertészkedésbe a szülő-
ket és a gyerekeket is bevonják, 
kihasználják az Óvodakertek 
Alapítvány pályázatait is.  A 

nagycsoportosok tehetségmű-
helyekben is készülhetnek az 
iskolára. Az „Ákom-bákom” a 
néphagyomány és a művészetek 
eszközeivel a kimagasló vizuális 
képességű gyermekek fejlesztése 
céljából jött létre. A „Gondolko-
dó-okoskodó” célja a matemati-
kai és logikai játékokkal a gon-
dolkodási készségek fejlesztése, 
a „Sakk-játszótér” mini logikai 
műhelyben a sakkozás alapjait 
tanulják a gyermekek.

A „Varázs-szó” dráma mű-
helyben a drámajáték elemei-
vel ismerkednek. „Az Óvodás 
Gyermekekért” közhasznú 
alapítvány támogatásával az 
óvodások újabb lehetőségekhez 
jutnak. 

(ta) 
(Fotó: Györkös)

ÓVODAVÁLASZTÓ

Sérelmek
a pszichiátrián

– ingyenes
jogsegélyszolgálat
 
Ön vagy szerette sérel-
met szenvedett pszichi-
átriai kezelése során? 
Ne hagyja annyiban! 
Tegyünk valamit, hogy 
másokkal ugyanez már 
ne történhessen meg! 
Vegye fel velünk a kap-
csolatot! Állampolgári 
Bizottság az Emberi Jo-
gokért Alapítvány

Cím:
1461 Budapest,

Pf.: 182.

Telefon:
06-1- 342-6355,
06-70-330-5384,

E-mail:
panasz@cchr.hu,

Weboldal:
www.emberijogok.hu

Minden információt 
bizalmasan kezelünk!



ASZ52021. FEBRUÁR 19.

ISKOLAVÁLASZTÓ V.

Testnevelés tagozat, külföldi partnerek 

 Nehezebb a döntés a leendő első osztályosok szülei-
nek, ugyanis a járványhelyzet miatt a máskor megszokott 
és látogatott nyílt napokat sem tarthatják meg a hagyo-
mányos formában az iskolák. Az iskola honlapjára vagy 
közösségi oldalára kitett bemutatkozás segíthet, de nem 
biztos, hogy választ ad az ilyenkor felmerülő számos kér-
dés mindegyikére. Ajkán 5 általános iskola várja a leen-
dő elsősöket. Mindegyik jó színvonalú, de a legjobb, ha a 
megfelelő érdeklődésű és képességű gyermek kerül oda. 
A megkérdezett szülők leginkább a gyermek érdeklődési 
körét veszik figyelembe az iskola választásnál, és sokan 
döntenek az ő egykori iskolájuk vagy hajdani tanítójuk 
mellett, ha szép emlékeket őriznek róluk. De vajon az is-
kola minek alapján dönt, ha túljelentkezés miatt nem tud 
mindenkit fogadni? Sorozatunk ötödik – befejező – részé-
ben a Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola 
és Gimnázium mutatkozik be.

– Pedagógiai programunkban 
megfogalmazott hitvallásunk 
alapján hisszük, hogy minden 
gyermek tehetséges valami-
ben. Az itt tanító pedagógusok 
igyekeznek a mai diákok valós 
igényeihez és motivációjához 

igazodni – mutatta be az intéz-
ményt Horváthné Mikuláskó 
Mónika intézményvezető. Érde-
kesség talán, hogy a jelenleg itt 
foglalkoztatott tanári gárda 28 
százalékának alma matere volt a 
Fekete-Vörösmarty. 

Az alsó tagozatosok a József 
Attila utcai épületben a, felső-
sök és a gimnazisták a Fürst 
Sándor utcában tanulnak. A 
jelenlegi 15 alsós, 14 felsős és 6 
gimnáziumi osztályt 71 szak-
mailag jól felkészült, sokszínű 
módszertani kultúrával rendel-
kező pedagógus tanítja. A tan-
testület jellemzője az innováció, 
az önfejlesztés és a folyamatos 
megújulás. A minél eredmé-
nyesebb oktató-nevelő munka 
érdekében a pedagógusok to-
vábbképzéseken vesznek részt. 
Drámapedagógus, gyermek-
tánc és néptáncoktató, gyógy- 
testnevelő, fejlesztő, angol és 
német nyelvoktató tanítók és 
mentálhigiénés szakember áll 
a diákok rendelkezésére. Nagy 
figyelmet fordítanak az osztály-
termek igényes, az aktualitások-
nak megfelelően változó dekorá-
ciójára.

– Sokszínű pedagógiai mun-
ka, folyamatos fejlődés, kiváló 
eredmények, bizalom és elfoga-
dás – talán így lehetne leginkább 
jellemezni az iskolában folyó ne-
velő-oktató munkát, tette hozzá 
az intézményvezető. – Napjaink 
kihívásaihoz alkalmazkodva 
nagy hangsúlyt fektetünk saját 
és tanulóink digitális kompe-
tenciáinak folyamatos fejleszté-
sére. Tudjuk, hogy az iskolába 
lépő gyermek számára fontos 
a tanító néni személyisége, de 
legalább ilyen fontos az iskola 
stabilitása, egységessége. Ezt kí-
náljuk a minket választó szülők 
és gyermekeik számára. Az első 
és második évfolyamon fő fel-
adatunknak az alapkészségek 
fejlesztését tartjuk. A gyerme-
kek természetes érdeklődésére, 
egyéni képességeire építve bizto-
sítjuk tanítványaink számára az 

élményszerű tanulást. A neve-
lő-oktató munkánkban kiemelt 
szerepet kap a mozgás, a játék, 
az alkotás öröme. Kompeten-
cia- és projektalapú oktatással, 
differenciált tanulásszervezéssel 
segítjük elő tanulóink fejleszté-
sét. A helyes tanulási szokások és 
a kooperatív tanulási technikák 
alkalmazásával fejlesztjük tanít-
ványaink kommunikációs- és 
szociális készségeit. A tanulá-
si-tanítási folyamatot széleskörű 
infokommunikációs eszközök 
alkalmazásával tesszük élmény-
szerűvé. 

Az iskola kiemelt figyelmet 
fordít a tehetséggondozásra és 
az egyéni hátrányok kompen-
zálására. A tanulási nehézség-
gel küzdők képességfejlesztését 
szakképzett fejlesztő pedagógu-
sok biztosítják. A sajátos nevelési 
igényű tanulókkal gyógypeda-
gógusok foglalkoznak. A humán 
és reál területen megszervezett 
versenyek a tehetséggondozást 
segítik. 

A diákok már az első osz-
tálytól kezdve  a szülők válasz-
tása alapján német vagy angol 
nyelvet tanulhatnak, az első és 
második évfolyamon heti egy 
órában dalokon és mondókákon 
keresztül ismerkednek a válasz-
tott nyelvvel. Az iskola pedagó-
gusainak tervei között szerepel 
az emelt szintű angol- és német-
nyelvi képzés beindítása az 5. 
évfolyamtól, ahol heti 5 órában 
tanulhatnak majd.  Nyelvoktatá-
sukban használják az eTwinning, 
a TwinSpace, oldalakat, ezen kí-
vül Zoom videóbeszélgetések és 
közös online játékok színesítik a 
tanórákat. Részt vesznek a Pan-
non Egyetem „Nyelvtanulással a 
boldogulásért” projektben és az 

INSENDO nyelviskolával, ame-
lyik próbanyelvvizsgával segíti a 
diákokat. 

Örökös Ökoiskolaként a neve-
lő-oktató munkában központi 
helyet foglal el a fenntartható-
ságra, környezettudatosságra és 
egészséges életmódra nevelés. 
Az iskolai büfékben csak egész-
séges élelmiszereket kínálnak. 
Több mint 30 éve működik az 
erdei iskolai programjuk, amely-
nek keretében a tanulók a 2. 
évfolyamtól ősszel és tavasszal 
2-3 napot töltenek el a Hubertus 
Erdei Iskolában. A környezetvé-
delemhez kapcsolódó jeles na-
pokon rendezvényt szerveznek, 
illetve fenntarthatósági témahe-
tet tartanak. A „Zöld Diákön-
kormányzat” vezetői rendszere-
sen szerveznek túrákat, megis-
mertetve a környék természeti 
szépségeit. A Boldog Iskola prog-
ram keretében a szülői igények 
alapján a pozitív pszichológia 
eredményeire építve fejlesztik a 
gyermekek boldogságra való ké-
pességét, pozitív életszemléletét. 

Az iskola fő profilja az emelt-
szintű testnevelés, ami évfolya-
monként egy-egy osztályban 
működik. Az intézmény rendel-
kezik az ehhez szükséges tárgyi 
feltételekkel, nagyméretű tor-
nacsarnokkal, futófolyosóval, 
konditeremmel, kültéri rekortán 
kézilabdapályával. Ezekben az 
osztályokban két-két testneve-
lés szakos tanár, kiscsoportos 
bontásban végzi a gyermekek 
mozgáskultúrájának sokoldalú 
fejlesztését. A sportoló diákok 
már alsó tagozatban is szép ered-
ményeket érnek el a Dobd a ko-
sárba! versenyeken, a különböző 
futóversenyeken, a kézilabda és 
a focikupákon. Ezekbe az osz-
tályokba előzetes alkalmassági 

mérés alapján kerülnek be a gye-
rekek. A tagozatos osztály taní-
tói a következő tanévben Nemes 
Adina Tímea és Krojer Roberta 
lesznek. A testnevelést csoport-
bontásban Végh Balázs és Dobay 
Ádám testnevelő szakos pedagó-
gusaink tartják. Az alsó tagoza-
ton iskolaotthonos és napközis 
osztályok közül választhatnak a 
családok. A felső tagozatosok fel-
készülését a tanulószobában se-
gítik a  szaktanárok. A napközis 
osztályokban minden tanítási 
óra délelőtt zajlik, délután más-
napra készülnek. 

A leendő napközis 1.b osztály 
tanítója Nagyné Kiss Krisztina és 
Milkovics Messalina lesz.

Az iskolaotthonos osztá-
lyokban az egyenletes terhelést 
biztosítva, délelőtt és délután is 
vannak tanítási órák. Az önálló 
foglalkozásokat az adott tantár-
gyat tanító pedagógusok tartják. 

Az ebben a formában induló 
osztályt Wittmanné Kulcsár Edit 
és Kovács Katinka Enikő tanitja. 

Júniusban tematikus napközit 
és napközis Erzsébet tábort szer-
veznek az alsó tagozatosoknak, 
felsőben a Határtalanul és az 
Erasmus+ programok keretében 
megismerhetik Európa számos 
országát, annak kultúráját, tör-
ténelmét, földrajzát, és kapcso-
latokat építhetnek ki az ott élő 
diákokkal. Utazásaikkal fejlődik 
személyiségük, önállóságuk, 
kommunikációjuk és minden-
re nyitott, vállalkozó szellemű 
vidám gyermek válhat belőlük. 
A beiskolázással kapcsolatos hí-
reket a vorosmarty-ajka.edu.hu 
honlapon is elérhetik. 

(ta) 

Kórusok a koronában I.

Már szívesen koncerteznének
„Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel. 

A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse adjuk fel!” 
(Nemes István: Valahol Európában musical dalszövege)

 Valamennyien emlékezhetünk még rá, hogy ta-
valy március közepéig számtalan koncert, hang-
verseny bizonyította a város kulturális kínálatának 
sokszínűségét, melyekre olyan nagy volt az érdek-
lődés, hogy zsúfolásig megtelt a Nagy László Városi 
Könyvtár és Szabadidő Központ színházterme, vagy 
éppen a kiállítóterme. A kórusfarsang, az Ajka Városi 
Bányász Fúvószenekar tavaszköszöntő hangverse-
nye örökké emlékezetes marad mindenki számára. 
Lassan egy év telt el azóta, hogy ilyen közösségi 
események nélkül maradtunk, és ez a kongó üresség 
már szinte fáj a kórusoknak, zenekaroknak, a közön-
ségnek egyaránt. 

– A Padragi Bányász Férfi-
kórus a 2020-as évet lendüle-
tesen kezdte, amit a 2019-es 
Pécsi Bordalfesztivál élménye 
– ahol nyolc alkalommal lép-
tünk fel, köztük a Kodály Köz-
pont színpadán, lett, szlovák és 
holland kórusok társaságában 
– valamint az adventi koncer-
tek, köztük a CD bemutatónk 
alapozott meg – válaszolta arra 
a kérdésre Kanyárné Grünvald 
Petra karnagy, hogy mire em-
lékszik vissza az elmúlt idő-
szakból legszívesebben. 2020-
ban a további hónapokban ők 
is sok-sok rendezvényre, kó-
rustalálkozóra kaptak meghí-
vást, és a minősítésüket is sze-

rették volna megújítani. A fent 
említett farsangi szezonban, 
februárban részt vettek az im-
már hagyománnyá vált ajkai 
kórusfarsangon, melyen két, az 
előző években nagy sikert ara-
tott műsorszámukat olvasztot-
ták össze egy történetté, ami-
kor Hófehérke harcba szállt 
Darth Wader-rel.

– Kevés idő állt rendelkezé-
sünkre a kórusfarsang próbái-
ra, mert már 2019. őszén, a Pé-
csi Bordalfesztivál után felké-
rést kaptunk a KÓTÁ-tól (Kó-
rusok és Zenekarok, Népzenei 
Együttesek Országos Szövet-
sége- VHA) egy nagyszabású 
rendezvényen való részvételre. 

Az Éneklő Magyarország kon-
certsorozat zárókoncertjén, a 
Nemzeti Operák Gyöngysze-
mei műsoron vettünk részt, 
mint fellépő kórus - emlékszik 
vissza a nagy jelentőségű ese-
ményre a karnagy. A koncert 
a Művészetek Palotája Bartók 
Béla hangversenytermében ke-
rült megrendezésre 2020. már-
cius 1-jén. A koncerten újra 
találkozhattak a pécsi Kodály 
Zoltán férfikarral, és a buda-
pesti Tungsram – Kodály férfi-
karral, akikkel egyszerre álltak 
a színpadon Giuseppe Verdi 
Machbetjének Gyilkosok kara 
tételében.

– Ezen kívül az összkar 
megszólalásakor több mint 
300 énekes volt jelen, a MÁV 

szimfonikus zenekar Somos 
Csaba vezényletével kísérte a 
hatalmas vegyeskart. Egymás 
után hangoztak fel a mindenki 
számára jól ismert operarész-
letek, többek között Erkel Fe-
renc, Giuseppe Verdi, Bedrich 
Smetana, Georges Bizet híres 
operáiból. A kórus bepillantást 
nyerhetett a kulisszák mögé 
is. Az este folyamán egymást 
váltották a színpadon a kóru-
sok, gyermekkarok, női ka-
rok, férfikarok, vegyes karok, 
és a végén az összkar. A több 
száz ember koordinálása gör-
dülékenyen zajlott, hatalmas 
élményben volt részünk – em-
lékezett vissza Vági Károly, az 
egyesület elnöke. 

A márciusi kényszerű leállás 

hatalmas lyukat ütött a felké-
szülésükön, holott már ekkor 
birtokukban volt egy meghívás 
a KÓTA 50. születésnapjára 
egy hangversenyre a Zene- 
akadémiára. Az ország férfika-
rait képviselve, a pécsi Bartók 
Béla Férfikarral és a Szolnoki 
Járműjavító Férfikarral együtt 
énekelhették volna a magyar 
kóruszenei irodalom szebbnél 
szebb darabjait. Ezek közül 
egy még nem szerepelt a reper-
toárjukban ezért elengedhe-
tetlen volt, hogy a kórustagok 
megkapják a saját szólamuk 
hanganyagát, így összpróbák 
hiányában otthon mindenki 
tudta tanulni a magáét. Ekkor 
még úgy tűnt, az év végi kon-
certekre talán lesz lehetőség, 
hiszen az augusztus 20-i Szent 
István ünnepen, a tósokbe-
réndi búcsúi misén énekeltek 
a karantén után először, és re-
ménykedve várták a folytatást. 
Ekkor az őszi események tük-
rében felfüggesztették ismét a 
próbákat, és a KÓTA is érte-
sítette őket, hogy a jubileumi 
rendezvényt is elhalasztották 
2021-re. A koncert jelenleg 
tervezett időpontja június 12. 
Bíznak benne, hogy ekkor már 
lehetőség lesz a rendezvény 
megtartására.

– A koronavírus járvány 
a mi közösségünket sem kí-
mélte. Hatalmas veszteség ért 

minket Bedők László dalos 
társunk elvesztésével. Laci 
2003-ban csatlakozott a kó-
rushoz, és a basszus szólam 
oszlopos tagja volt. De nem 
csak a mi dalos közösségün-
ket, hanem Ajka zenei életét 
is pótolhatatlan veszteség érte, 
mert Laci a zeneiskola taná-
raként adta át a felnövekvő 
ifjúságnak tudását, és a zene, 
a zenélés szeretetét. Emlékét 
örökre megőrizzük – mondta 
vigasztalhatatlan szomorú-
sággal Kanyárné Grünvald 
Petra. A 2021-es év számuk-
ra is bizonytalannak tűnik. 
Felkérések már érkeztek a 
kórusukhoz, de az még kérdé-
ses, hogy ezek az események, 
programok valóra válnak-e. 

– A nehéz helyzet ellenére 
tele vagyunk tervekkel. Próbák 
hiányában csak ötletelgetünk, 
hogy a kórustagok miként tud-
nának biztonságosan találkoz-
ni, hogy újra megéljük a közös-
ség éltető erejét - mondta az 
egyesület elnöke, Vági Károly.

A kórus dalait szerető kö-
zönséget sem szeretnék elha-
nyagolni, ezért már 2020-ban 
készítettek a Youtube csator-
nájukra kísérleti kamara vide-
ókat, az idei évben pedig min-
den héten egy korábbi felvétel 
kerül fel a formájában megú-
jult felületre. 

(VHA) 

A környezettudatosságra nevelő ökoiskola fenyők mögött 
búvik meg (Fotó: Györkös)

Nézni is, hallgatni is jó a Padragi Bányász Férfikórust
 (Fotó: Györkös)
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Idén lesz 25 éves
a képzőművészeti egyesület

 Nehéz évet zárt városunk közel száz civil szervezete 
(csoport, klub, egyesület és kör) tekintet nélkül arra, 
hogy közhasznú, vagy többnyire saját kedvtelésének 
hódoló közösségről van szó. Év elején bizakodva ter-
vezték programjaikat, közben el sem tudták képzelni, 
hogy működésükben olyan időszak következik, amely 
eddig soha nem tapasztalt módon lebénítja a társas 
együttléteket.

Az átlagember azt gondolná, 
hogy az Ajkai Képzőművészeti 
Egyesületnél ez a szokványos-
nak nem mondható helyzet 
nem okoz problémát, hiszen 
az alkotások magányát nem 
zavarja a közösség hiánya. 
A valóság azonban az, hogy 
ha esetenként szükség is van 
az egyedüllétre, hogy a kül-
ső világot kizárva a belsőből 
fakadó képet megörökítsék a 
vásznon, azonban az ember 
mégiscsak társas lény és az 
alkotóknak, kortól függetle-
nül szükségük van a társaktól 
kapott motivációra. 2020-ban 
jobb híján főként a technika 
adta lehetőségeket használták 
ki, amelyek nem tudták pótol-
ni a személyes kapcsolatokat.

Papp Béla, az egyesület el-
nöke arról tájékoztatott ben-
nünket, hogy tavaly január-
ban még részt vettek a tapolcai 
„VII. Ablakaink” című évente 
megszervezett kiállításon. Itt-
hon január 22-én a magyar 
kultúra napja alkalmából ren-
dezett ünnepségen is tevéke-
nyen munkálkodtak, hiszen az 
amatőr képzőművészek alko-
tásai díszítették az ünnepség 
kiállítótermét. Február 12-én 
megtartották beszámoló köz-
gyűlésüket, és március 11-én 
az utolsó alkotó foglalkozásu-
kat. Ettől kezdve mindenki az 
otthonában dolgozott. A jár-

vány terjedése miatt el kellett 
halasztani egyik fő program-
jukat, a nemzetközi alkotó tá-
bort. Viszont szeptember 24-
én részt tudtak venni a Dorner 
László alpolgármester által 
szervezett VIII. Kirakat tár-
laton, amelyen rendszeresen 
bemutathatják alkotásaikat 
az utcán sétáló, kirakatokat 
szemlélő közönségnek.

Bevételük csupán a tagdíj 
(163 ezer forint) és az 1%-os 
felajánlások után utalt 25 ezer 
forint volt, ez utóbbit a tapol-

cai bemutatkozás útiköltsé-
gére és internet előfizetésre 
használták fel. Takarékos gaz-
dálkodásuknak köszönhetően 
tudták megtervezni 2021-es 
évet.

A járványhelyzet csillapo-
dásával idén, részben az el-
maradt tavalyi programokat 
szeretnék megvalósítani, így 
a nemzetközi alkotótábor 
megszervezése okoz fejtörést 
számukra, hiszen a szepezdi 
tábor kikerült az önkormány-
zat tulajdonából. Időközben 
felvették a kapcsolatot az új 
tulajdonossal, de még érdemi 
választ nem kaptak. Sajnos a 
pandémia kimenetele miatt 
a külföldi csoportokkal sem 
tudnak időpontot egyeztetni. 
Pedig ezek az együttalkotások 
minden résztvevő számára 
kedvező hatással vannak, hi-

szen új technikákat, új stílu-
sokat leshetnek el egymástól, 
amelyekkel talán a kiállításo-
kon szemlélődő jár a legjob-
ban.

Meghívásuk van, a németor-
szági Unna testvérváros művé-
szeihez, akik idén szervezik 25 
éves jubileumi ünnepségüket, 
az utazás azonban több tekin-
tetben is bizonytalan, főleg a 
finanszírozás szempontjából.

Az Ajkai Képzőművészeti 
Egyesület idén ünnepli meg-
alakulásának 25. évfordulóját. 
Visszaemlékezve az öt évvel 
ezelőtti magas színvonalú 
eseményre, bizony a mosta-
ni körülmények között nehéz 
lesz hasonló nívójú rendez-
vényt szervezni. A jubileumi 
kiállítást a Nagy László Városi 
Könyvtár és Szabadidő Köz-
pont kiállítótermében kíván-
ják a nagyközönség előtt be-
mutatni, ahol a testvérvárosok 
alkotóit is vendégül szeretnék 
látni.

Az elnök elmondta, hogy a 
festmények és a szobrok fo-
lyamatosan készülnek, de már 
nagyon várják a találkozást, 
nem csak az egyesület tag-
jaival, a nézőközönséggel is, 
hiszen az ő visszajelzéseik na-
gyon fontosak a jövőre való te-
kintettel. Minden rossz előjel 
ellenére bizakodva tekintenek 
a 2021-es évre. 

Akiknek hiányoznak a ki-
állítások, azok az egyesület 
honlapján megtekinthetik az 
amatőr művészek munkáit, 
megismerkedhetnek azokkal 
a tehetséges alkotókkal, akik a 
színeket költészetté alakítják.

Cs.B.É. 

Idén elmaradt a kultúra napi ünnepség. Ez egy régebbi kiállításon készült fotó (Fotó: Györkös)

Papp Béla elnök otthon készült alkotásával (Fotó: Györkös)

Újra itt az idő a felajánlásokra
Ajka város honlapján (www.ajka.hu) elérhető azoknak az 

alapítványoknak és egyesületeknek a neve és adószáma, ame-
lyek jogosultak a személyi jövedelemadó felajánlások elfoga-
dására.

Ezúttal az iskolai és kulturális alapítványok adószámait közöl-
jük. Nekik is nagyon fontos bevételi forrásuk az őket támogatni 
szándékozók felajánlása, akik az adóbevallásukkal egyidőben 
rendelkezhetnek adókötelezettségük 1+1 (a másik 1 százalék az 
egyházakat illeti) százalékának sorsáról. Legközelebb megjelenő 
számunkban az óvodai, a sport és a szociális területen tevékeny-
kedő civil szervezetek támogatásához nyújtunk támpontokat.

33. 19261650 1 19 "Ifjúságért, a Jövőért" Alapítvány

34. 18931501 1 19 Ajkai "Zeneiskoláért" Alapítvány

35. 18910650 2 19 Alma Mater Alapítvány

36. 19261942 1 19 Bánki Donát Alapítvány

37. 18922383 1 19 Gimnáziumi és Szakközépiskolai 
Tanulókért Alapítvány

38. 19262046 1 19 Korszerű Iskoláért Alapítvány

39. 18925647 1 19 Önfejlesztő Iskolák Egyesülete

40. 18933974 1 19
Simon István Általános 
Művelődési Központért és 
Diákjaiért Alapítvány

41. 18922369 1 19 Juventus Iskolafejlesztési 
Alapítvány

42. 18929380 1 19 Magnificat Alapítvány

43. 18917846 1 19 Ajka Városi Amatőr-Schnur 
Sakkegylet

44. 19258672 1 19 Ajka Városi Bányász 
Fúvószenekar Egyesület

45. 18935914 1 19 Ajka-Csingeri Borostyán Férfi 
Kar

46. 18935172 1 19 Ajka-Padragkút Táncegyesület

47. 18928839 1 19 Ajkai Pedagógus Nőikar

48. 18936348 1 19 Ajkarendeki Német Nemzetiségi 
Dalkör Kulturális Egyesület

49. 19384706 1 19 BAHAR Orientális Tánc és 
Kulturális Egyesület

50. 18927175 1 19 Bakonyi Bányász 
Hagyományőrző Alapítvány

51. 18594380 1 19 Cantabile Vegyeskar Egyesület

52. 19254331 1 19 Fekete István Irodalmi Társaság

53. 18395923 1 19 Padragi Bányász Férfikórus 
Egyesület

54. 18924990 1 19 Új Könyvtárat az Ezredfordulóra 
Alapítvány

55. 18926617 1 19 Gyepesi Örökségünk Egyesület

56. 18913794 1 19 Bányász Kulturális Egyesület

57. 18931769 1 19 Ajkai Reneszánsz Együttes

58. 18937961 1 19 Szent Cecília Kórus Egyesület

Újabb vereséget szenvedtek el a kosarasok
Valentin napon léptek pá-

lyára az NB I/B-ben női ko-
sarasaink a 16. fordulóban a 
tabella második helyén álló 
PINKK-PVSK U23 ellen. A 
találkozó első perceiben a pé-
csiek játszottak jobban, Hor-
váth Zsanett és Putz Eszter 
próbálkozásai pedig sikerrel is 
zárultak. A harmadik percben 
sikerült egyenlítenie az Aj-
kának, és a negyed túlnyomó 

részében még vezettek is. A 8. 
percben azonban a pontosan 
és fegyelmezetten játszó Pécs 
nagy előnyt tudott kiharcolni. 
20-24-es részeredménnyel zá-
rult az első játékrész. A máso-
dik negyedben Farkas Fanni 
révén sikerült felzárkóznia az 
Ajkának, azonban Putz Eszter 
és Borbás Panni növelte a pé-
csi előnyt. A 16. percben már 
10 ponttal vezetett a Baranya 

megyei együttes. A szünetig 
Horváth Zsanett megállás 
nélkül dobálta a pontokat, így 
jelentős előnnyel vonulhattak 
pihenőre a pécsiek (39-54). 
A harmadik negyedet is Pécs 
kapta el jobban, folyamatosan 
ők járatták a labdát, és szóhoz 
sem tudott jutni az Ajka. A 
27. percben ismét Putz Eszter 
villant meg, hárompontos ta-
lálata pedig 21 pontra növelte 

a két csapat közti különbséget. 
Az utolsó negyedre 55-73-as 
eredménnyel fordulhattak 
a felek. Az Ajka kezdett ak-
tívabban, sikerült a hátrány 
döntő részét ledolgozni, azon-
ban a vége előtt pár perccel 
több pécsi hárompontos dön-
tötte romokba az ajkai remé-
nyeket. Ajka-PINKK-PVSK 
U23 74-88. 

BD 
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Nem jött ki a lépés a kézilabdában 
Február 13-án a Celldö-

mölki VSE ellen lépett pá-
lyára a KK Ajka női csapata. 
Az NB II. Észak-nyugati cso-
portjában az Ajka 10. alka-
lommal lépett pályára, a ví-
rusos megbetegedések miatt 
azonban a hazaiak számára 
ez csak a 8. találkozó volt. 
A két csapat a tabella alap-
ján azonos játékerővel ren-
delkezett. Az első félidőben 
alaposan megizzasztották 
egymást a felek, nem tudtak 
jelentősebb előnyt kiharcol-
ni a csapatok, lépésről lépés-
re haladt a játék. A félidőben 
16-16-os állást mutatott az 
eredményjelző. A második 
játékrészben megrázta magát 
a Celldömölk és jól használta 
ki helyzeteit. Az Ajka keres-
te magát, azonban a hazaiak 
jobban tudták érvényesíte-
ni akaratukat. Celldömölki 
VSE-KK Ajka 37-33.

A férfiak számára sűrű hét 
volt előírva. Február 10-én 
hazai pályán a BFKA-Veszp-

rém U22-vel csapott ösz-
sze Tréki Tamás csapata. A 
mérkőzés első részében fej-
fej mellett haladtak a felek, 
nagyobb előnyt egyik ala-
kulat sem tudott kiharcolni. 
A megyeszékhelyi csapat a 
félidő hajrájában azonban el 
tudott lépni két gólos előny-
nyel. A szünetről a hazaiak 
csak testben értek vissza, a 
vendégeknek sikerült meg-
lépni 5 találattal. Az ajkai 
edző időkéréssel próbált ren-
det tenni a játékosok fejében, 
ami rövid távon használt is, 
ugyanis feljöttek 3 gólos kü-
lönbségre, azonban az utol-
só 10 percben hatalmasat 
hajrázott a Veszprém, így 
megérdemelten nyert a me-
gyei rangadón. KK Ajka-BF-
KA-Veszprém U22 28-34.

Négy nappal később a 
férfiak a bajnokság egyik 
favoritjával mérhették össze 
tudásukat, mégpedig a Tatai 
Atlétikai Clubbal.  A tatai 
csapat 9 mérkőzésen 7-szer 

tudott győzni, csupán a ve-
retlen NEKA előzte meg őket 
az NB I/B tabelláján. Lassan 
lendültek játékba a csapatok, 
15 perc elteltével 5-5 volt az 
állás. Félidőre egygólos aj-
kai előnnyel mehettek a fe-
lek. (10-9) Félidőt követően 
remek tempóba kapcsolt a 
Tata, 7-1-es szériát követő-
en kétszer is időt kért Tréki 

Tamás, aki rövid ideig tudta 
csak felrázni csapatát. A 48. 
percben sikerült feljönni a 
hazaiaknak 3 gólos különb-
ségre, azonban a vendégek 
volt válogatott játékosa Iván-
csik Tamás növelte a tatai 
előnyt, amivel már nem tu-
dott mit kezdeni a hazai csa-
pat. KK Ajka-Tatai AC 22-25. 

BD 
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Városi hetilap. A lapot alapította Ajka város önkormányzata.

Egy góllal volt jobb
az élvonalbeli Mezőkövesd

Február 10-én rendezték 
meg a MOL Magyar Kupa 8. 
fordulóját, ahol a tét a legjobb 
16 közé jutás volt. Az FC Ajka 
az NB I. egyik legjobb for-
májában lévő együttesével, 
a 6. helyen álló Mezőkövesd 
Zsóry FC-vel csaphatott ösz-
sze hazai pályán. A két fél 
2016-ban nézett utoljára far-
kasszemet egymással tétmér-
kőzésen. Külön érdekesség 
hogy akkor is Pintér Attila 
irányította a borsodi csa-
patot, akárcsak most. A hét 
elején nagy mennyiségű csa-
padék esett Ajkán, így mély 
talajjal kellett számolniuk a 
játékosoknak. A mérkőzés 
első felében nem akadt sok 
esemény. Többnyire mezőkö-
vesdi lábakon forgott a labda, 
de az ajkai védelem remekül 
helytállt. A 17. percben Rétyi 
hibázott, Eperjesi csente el a 
labdát az ajkai kapuhoz kö-
zel, azonban Horváth Tamás 
helyrehozta a társa hibáját. A 
32. percben nehezen szabadí-

tott fel a zöld-fehér védelem, 
előbb Egerszegi lövése oko-
zott kellemetlenséget, majd 
a bolgár Vutov próbálkozása 
nem sokkal süvített el a kapu 
mellett.

A 36. percben Zsolnai cse-
lezett a bal oldalon, beadását 
Szűcs Kristóf tűzte kapura 20 
méterről, amely védhetetlenül 
vágódott a kapu bal alsó sarká-
ba, az ukrán portás tehetetlen 
volt, 1-0. Nem sokáig tartha-
tott a hazai öröm, a mérkőzés 
39. percében Vutov végzett el 
egy szabadrúgást jobb oldal-
ról, a középen érkező Pillárról 
lemaradtak a védők, így gond 
nélkül fejelhetett a kapuba 10 
méterről, 1-1. A félidő egy Be-
sirovic próbálkozással zárult. 
A szünetben a vezetőedzők 
több helyen is változtattak. 
Kis Károly két poszton haj-
tott végre cserét, Pintér Attila 
pedig három helyen. Az 58. 
percben Karnitski veszélyez-
tetett, lövése azonban a kapu 
fölé szállt. A 77. percben egy 

szögletet követően vezetést 
szerzett a Mezőkövesd. Vajda 
beadását tudták fejjel tovább 
csúsztatni, a játékszert pedig 
az egyedül érkező Manuel 
Matic továbbította a kapuba, 
1-2. A hátralévő időben az 
Ajka nem tudott egyenlíteni, 
a kövesdi csapat jól tartotta 
magát és ennek köszönhetően 
továbbjutott. FC Ajka- Mező-
kövesd Zsóry FC 1-2. 

Pintér Attila: Tudtuk, hogy 
egy szervezett, jó csapat ven-
dégei leszünk. Az alacsonyabb 

osztályú együttesek gyakran 
megmutatják, hogy képesek a 
bravúrra, szerencsére az Ajka, 
amely szimpatikus ellenfél 
volt, most nem tudott megle-
petést okozni.

Kis Károly: Jól küzdöttünk, 
de egy kicsit bosszús vagyok, 
mert két rögzített helyzet után 
kaptunk gólt. A mérkőzés 
nagy részében partiban vol-
tunk az élvonal egyik legjobb 
formájában lévő együttesével 
szemben.

BD 

Ez a kép sokat elmond a felázott talajon vívott küzdelemről
 (Fotó: Györkös)

Csak a két tengeri kígyó hiányzik a „Laokoón-csoportból”
 (Fotó: Györkös)

Fentről minden jobban látszik (Fotó: Györkös)

Elmaradt az FC Ajka idegenbeli mérkőzése
A Merkantil Bank Liga huszonnegyedik fordulójában 
megrendezésre kerülő Szentlőrinc SE – FC Ajka bajnoki 
mérkőzés a két csapat közös megegyezése alapján az 
időjárási körülmények viszontagságai miatt elmaradt. A 
találkozót a következő időpontban pótolják:
2021. március 10. 14:30 (szerda)
Így az FC Ajka következő mérkőzése hazai pályán február 
21-én kerül megrendezésre. A Városi Sportcentrumba 
ezúttal a hétvégén Vasassal döntetlent játszó 
Szombathelyi Haladást látja vendégül.

Elkezdődött
a megyei bajnokság
Ajka Kristály SE – Magyar-

polány SE 4:2 (4:0)
Az őszi szezon elmaradt 

mérkőzéseivel elkezdődött a 
Megyei I. osztályú férfi felnőtt 
labdarúgó-bajnokság. Az Ajka 
Kristály a Magyarpolányt fo-
gadta a sportváros műfüves 
pályáján február 13-án, zárt 
kapus mérkőzésen. Az össze-
csapást Magyar Ádám vezette.

Kristály: Dróth Levente, 
Kungl Ákos, Magyar Patrik, 
Jeney Gyula (Tisonyai Ri-
chárd), Böröczki Bálint, Szé-
lessy Péter, (Lajtos Dominik), 
Ambrus Kristóf, Szabó Zoltán, 
Szabados Dániel (Horváth 
Dániel), Szedlacsek Balázs 
(Simon László), Benecz Dániel 
(Márton Dániel).

A mérkőzés első lehetősége 
a vendégeké volt, ezt követően 
a hazaiak szinte végig domi-
náltak. Félóra elteltével már 
4:0 volt az eredmény az ajka-
iak javára. Első góljukat egy 
remek akciót követően Szed-
lacsek bólintotta a kapuba, 
majd Szabó, a tőle megszokott 
higgadtsággal helyezte a lab-
dát a hálóba. Ezt követően az 
újonc Benecz lövése zörgette 
meg a hálót, majd a vendégek 
védője öngóllal alakította ki 
a félidei eredményt. A máso-
dik játékrészben több cserét 
hajtottak végre az ajkaiak. A 
védelem némi megingását si-
került a vendégeknek kihasz-
nálni, ugyanakkor a kidolgo-
zott helyzetek sokaságát nem 

tudta gólra váltani a Kristály. 
A mérkőzés végeredménye a 
vendégekre nézve nagyon hí-
zelgő. Góllövők: Szedlacsek 
Balázs, Szabó Zoltán, Benecz 
Dániel, Döbrösi (öngól). Jók: 
Szabó Zoltán, Jeney Gyula, 
Benecz Dániel, Böröczky Bá-
lint, Ambrus Kristóf.

Havasfalvi Lajos elnök el-
mondta, hogy a Kristály szak-
vezetése nem tétlenkedet a téli 
kényszerszünet idején. Több 
igazolást is végrehajtottak. 
Benecz Dániel, Márton Dáni-
el, és Böröczki Bálint Pápáról, 
Simon László Ausztriából, 
Kovács Gergő Szabadbattyán-
ból érkezett a csapathoz. Ba-
latonalmádiból Geri Barnabás 
is visszatért Tósokberéndre. 
Távozott Bakó Roland, akit a 
VLS Veszprém igazolt le, to-
vábbá Györkös Bence helyzete 
sajátos, hiszen tanulmányai 
miatt Budapestre költözött, 
így nem tud minden mérkő-
zésen a csapat rendelkezésére 
állni.

Örvendetes, hogy Ajka vá-
rosa rendelkezik műfüves pá-
lyával, így a téli mostoha idő-
járási viszonyok ellenére meg 
lehet rendezni a meccseket. A 
Kristály mérkőzése mellett a 
Devecser SE is itt fogadhatta 
a Herend PSK csapatát, ame-
lyet a Devecser nyert meg 4:0 
arányban.

Cs.B.É. 

Másodszor is
betliztek a hölgyek
Február 13-án a női NB II. Nyugati csoportjában szereplő FC 

Ajka hazai pályán fogadta a Nimród SE-t. A Veszprém megyei 
csapat az eddigi 11 mérkőzésén 3-szor hagyhatta el a pályát 
győztesként, még a vendégek a 8. sikerükre készültek. 

A mérkőzés nem indult jól. Bognár Edina a 17. percben meg-
zörgette a hazai hálót, ezzel pedig előnyhöz juttatta csapatát. A 
félidőben akadtak még helyzetek mindkét oldalon, ugyanakkor 
újabb találat nem született. A második játékrész azonban szin-
tén góllal indult. Az 50. percben Seres Dzsenifer duplázta meg 
csapata előnyét. A 60. percben a vendégek cserét hajtottak végre, 
Bognár Edina helyett Papi Claudia Sylke érkezett a pályára, aki 
nem sokkal pályára küldése után bebiztosította csapata számára 
a három pontot. A 73. illetve 75. percben feledkeztek meg róla 
a védők, és ezekkel a találatokkal alakult ki a végeredmény. FC 
Ajka- Nimród SE 0-4. Sipos Tamás tanítványai legközelebb feb-
ruár 21-én lépnek pályára, a Balatonfüredi FC otthonában. 

BD 
Női NB/II. Nyugati csoport

1. Puskás FC 36
2. Magyar Labdarúgó Egylet 33
3. Fehérvár FC 30
4. ZTE FC 24
5. Nimród SE 24
6. Csepel utánpótlás SE 16
7. Airnergy FC 15
8. 2011 Champion-METIS 12
9. Szentlőrinc SE 11
10. FC Ajka 9
11.  Pápai ELC 6
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Ne csak télen gondoljunk a madarakra!
A február első heteiben hirte-

len hőmérséklet zuhanás történt. 
A hó és a fagy azóta is nagy erő-
próba elé állítja a kertük mada-
rait is, bár ismét „bejelentkezett” 
a tavaszi enyhülés. Számos olyan 
madárfajunk van, ami nem költö-
zik el a hideg elől. Nekik ilyenkor 
nagy szükségük van a segítsé-
günkre.

A kihelyezett, magas energia-
tartalmú táplálékokkal a mada-
rak meg tudják őrizni a súlyukat, 
és a jó kondíciójukat amire igen-
csak szükségük lesz a tavaszi köl-
tési időszakban és utána a fiókák 
etetésében. A madarak téli eteté-
sének első és legfontosabb szabá-
lya, hogy ha egyszer elkezdtük, ne 
hagyjuk abba, mert az odaszokott 
kis tollasoknak a hirtelen meg-
szűnő táplálékforrás veszélybe 
sodorhatja pici életét. Apró testük 
és nagyon gyors emésztésük mi-
att folyamatosan táplálékra van 
szükségük. 

De mit tegyünk, hogy ne csak 
ilyenkor, hanem egész évben 
madárcsiripeléstől legyen han-
gos a kertünk? Törekedjünk egy 
madárbarát kert kialakítására, 
ami ne arról szóljon, hogy kia-
kasztunk egy bolti madáretetőt, 
és várjuk a csicsergő szárnyasok 
megjelenését. A madárbarát kert 
kialakításához sokkal mélyreha-
tóbb változásokat kell eszközöl-
nünk. Ültessünk néhány cserjét 
vagy bogyótermő növényt, ami-
nek termését szívesen fogyasztják 
az énekesmadarak. Ilyenek pél-
dául a bangitafélék, a madárbir-
sek, a borostyán, a kecskerágók, a 
tűztövis, a juharfélék, a borbolyák, 
a galagonya, a luc- és feketefenyő, 
a hársak, a tiszafa, a berkenyék, 
vagy például a hamisciprusok. 
Választék tehát van bőven.

Egy itató kihelyezésével is el-
érhetjük, hogy egyre több madár 
jelenjen meg nálunk. Főleg a me-
leg, száraz nyári hónapokban van 
ennek nagy jelentősége, amikor 
nem csak ivásra, hanem hűsölés-
re is használják. Különösen sze-
retnek benne fürödni a rigók, a 

vörösbegyek, és a kék cinegék. Egy 
jól kialakított madárfürdőt a ma-
darak egész évben szívesen hasz-
nálnak. Persze ezt télvíz idején 
nehezebb megoldani a befagyó 
víz miatt. Már léteznek azonban 
kimondottan erre a célra szolgá-
ló fűthető madáritatók is.  Egyes 
madárfélék a víz helyett a homok-
fürdőt részesítik előnyben, így az 
is elegendő, ha kertünkben ha-
gyunk egy apró homokos tisztást, 
vagy homokkal töltött edényt. A 
másik fontos dolog, amit meg-
tehetünk értük, az az, hogy ha-
gyunk egy olyan részt a kertben, 
ahol nem nyírjuk le teljesen le 
a gyepet, így ott a földigiliszták 
gyakoribb vendégek lesznek. A 
katonásan rövidre nyírt pázsitot 
nem szeretik a madarak, mert 
nem találnak benne megbúvó 
rovarokat, eleséget. Ha a kert egy 
kis részében hagyjuk a fűszálakat 
nagyobbra nőni, sőt, pár gyom-
növényt is meghagyunk, akkor 
elszaporodnak a rovarok, boga-
rak, amik táplálékot nyújthatnak 
madarainknak. A feketerigó, a vö-
rösbegy vagy az énekes rigó meg-
jelenése várható ott, ahol rovarok, 
csigák, giliszták bújnak meg a 

sűrűbb aljnövényzetben. Sokat 
tehetünk azzal is, ha fészekrakó 
helyeket biztosítunk számuk-
ra. Egy fákkal teli kert általában 
elegendő a legtöbb faj számára, 
néhány madár azonban nem sze-
reti a nagy magasságokat. A fako-
páncs félék például a kihalt fákat 
vagy farönköket részesítik előny-
ben, míg más madarak a magas 
fűszálak közé építik otthonaikat. 
Azért, hogy a kertünket a mada-
rak számára még vonzóbbá te-
gyük, helyezzünk ki mesterséges 
költő helyet is, egy biztonságos, 
szélvédett helyre. Az ilyen odúk 
nem jelentenek nagy költséget, 
ha magunk csináljuk őket. Én 
korsó-, illetve lopótököt termesz-
tettem a kertemben, hogy termé-
séből etető és odú készüljön. Jó ér-
zés volt látni mikor az épp érkező 
madársereg egy-egy bátrabb tagja 
közelebbről is szemügyre vette a 
tök odút. Ezért is bíztatok min-
denkit jó szívvel, hogy aki szereti 
a reggeli csicsergést, az állandó 
jövést-menést, szárnysuhogást, az 
bátran tegyen próbát egy madár-
barát kert kialakításával.

F.P.T. 

Lapszél

2021. február
Minden nap 8-20 óráig Patikaplus Gyógyszertár Fő út 66.

19-22 óráig:
18-án GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR Alkotmány u. 20.
19-én HORIZONT PATIKA Szabadság tér 10.
20-án KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Frankel L. u.16.
21-én PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR Fő út 66. (Tesco)
22-én SEMMELWEIS PATIKA Semmelweis u. 2.
23-án GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR Alkotmány u. 20.
24-én HORIZONT PATIKA Szabadság tér 10.
25-én KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Frankel L. u.16.
26-án PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR Fő út 66. (Tesco)
27-én SEMMELWEIS PATIKA Semmelweis u. 2.
28-án GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR Alkotmány u. 20.

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Menyegző
Házasságot kötöttek: Er-
dős István és Mészáros 
Nóra Orsolya 2021. 01. 
21-én, Sipos Máté és An-
germayer Dorina 2021. 02. 
02-án, Károlyi László és 
Marosán Edina 2021. 02. 
09-én,
Glózer Péter és Kanta Mó-
nika Mária 2021. 02. 12-én, 
Laczi István és Varghici 
Evelyn 2021. 02. 13-án, Ta-
más Ádám és Turi Renáta 
2021. 02. 13-án.

Gólyahír
Köszöntjük városunk 
legifjabb polgárát: Gőgös 
Viktor és Nagy Zsanett 
2021. 02. 03-án született 
kislányát Zsanettet.  
 
Hatvanezer európai
fiatal
juthat idén ingyenes In-
terrail-bérlethez, közöt-
tük visszamenőleg, a Co-
vid-járvány miatt tavaly 
utazási lehetőség nélkül 
maradt tizennyolc éve-
sek – közölte közösségi 
oldalán Ujhelyi István 

szocialista EP-képviselő. 
Kezdeményezéséhez több 
magyarországi város és 
település már csatlako-
zott, így például Ajka és 
Veszprém saját költség-
vetésükből vásároltak és 
biztosítottak ingyen vo-
natbérleteket a helyi fia-
taloknak.

Ajkán járt
Kovács Zoltán,
a Magyar Jégkorong Szö-
vetség alelnöke, aki a 
városvezetés és a jégko-
rong helyi szakembere-
ivel folytatott tárgyalás 
után elismerő szavakkal 
szólt városunk új sportlé-
tesítményéről, a Jégcsar-
nokról. Az alelnök szerint 
Ajkán ezen túl a felnőtt 
VB kivételével bármilyen 
jégkorong-esemény meg-
rendezhető. Az alkalom-
ból vele készített interjút 
lapunk következő számá-
ban közöljük.

APRÓHIRDETÉS
VESZPRÉMBE

KERESÜNK ELEKTROMOS

ÖSSZESZERELŐKET

TELJESÍTMÉNYPÓTLÉK
JELENLÉTI BÓNUSZ

SZÉLESKÖRŰ
CAFETERIA

Műszakpótlék: 20% - 40%

+36 20 / 272 61 18
Kölcsönzést-közvetítést

eng. nyíl. szám: 4376-4./2003.

INGYENES
BUSZJÁRATOK!

Kereset:
nettó 170.000 Ft-tól

KERTÁPOLÓHáziorvosi 
ügyelet

A ügyelet címe: Ajka-Pad-
ragkút, Iparos u. 8. Tel.: 
88/412-104. Csak telefonos 
bejelentkezést fogadnak, 
és a helyszínen csengetés-
sel kell jelezni az érkezést! 
A váróteremben egyszerre 
két fő tartózkodhat, és tar-
tani kell a 2 méteres vé-
dőtávolságot. A rendelőbe 
való belépéskor szájmaszk 
használata kötelező!

Egy széncinege szemügyre veszi a fára függesztett töklakást. 
Lehet, hogy ez lesz az?  (Fotó: Futó)

»   Energetikai tanúsítást vállalok gyors határidővel, kedvező áron Ajkán 
és környékén. 06-30/ 956-7005

»  Csomagolókat keresünk Veszprémbe 50% műszakpótlék szombatra 
is! Megemelt alapbér: 205 000 Ft + 25 900 Ft cafeteria! +36 20 216 5610 
Pannonjob Kft.

Piaci árak Ajkán 
2021. 02. 13.
Répa: 140-220,-
Karalábé: 270-300,-
Zeller: 500,-
Paprika: 400-650,-
Paradicsom: 580-700,-
H.e. paprika: 1100,-
Karfiol: 350-480,-
Burgonya: 190-350,-
Fejeskáposzta: 300.-
Alma: 350-450.-
Körte: 300-500.-
Narancs: 540-600,-
Banán: 750.-
Szőlő, fehér: 900,-
Szőlő, piros: 980.-
Tojás: 35-40.-
Édesburgonya: 1850,-
Méz: 1200-1800,-


