
Átadták a Pannon Egyetem
Ajka Kampuszát

 Május 6-án várostörténeti szempontból is jelentős 
esemény zajlott Ajkán. A város vezetése ünnepélyesen a 
Pannon Egyetem (PE) rendelkezésére bocsátotta a nem-
rég felújított Okosház, korábbi nevén Kaszinó épületét, 
ahol a jövőben egyre több, egyetemi szintű oktatás in-
dulhat.

Csillag Zsolt, az egyetem 
kancellárja, az ünnepséget 
követő fogadáson elmondott 
pohárköszöntőjében egy fel-
ismerésnek tulajdonítja a vá-
ros és az egyetem között egy 
stratégiai megállapodás kere-
tében elindult együttműködés 
alapját. Nevezetesen az, hogy 
egy egyetemnek az oktatáson 
és kutatáson kívül ma már az 
is feladata, hogy támogassa az 

aktív közösségeket, együttmű-
ködjön térségének gazdasági 
szereplőivel, és segítse a kis- 
és közepes méretű városokat 
abban, hogy helyben tudják 
tartani a fiatalokat, ne kelljen 
nekik messze földre utazni – 
és távol is maradni városuktól 
– a magasszintű tudás meg-
szerzéséért.

Schwartz Béla polgármester 
ünnepi beszédében kicsit tá-

volabbról indított. Elmondta, 
hogy Ajka már hosszú évek 
óta próbálkozik bekerülni a 
felsőoktatás szentélyébe, de ez 
csak mostanra sikerült. Győr-
ben és Miskolcon is kerestek 
kapcsolatokat, de mindez ideig 
Veszprémben is kikosarazták 
a várost ezirányú törekvése-
ivel. Változásokra volt szük-
ség, hogy a mai nap eljöhes-
sen. „Óriási napnak” nevezte 
a mait a város életében és az 
amerikai Harvard Egyetem-
hez hasonlította helyi jelentő-
ségét.

Ajka nemrégiben még az 
ország GDP-jének egy száza-
lékát állította elő, tehát mére-
téhez képes hatalmas gazda-
sági potenciállal rendelkezik. 
Ennek a teljesítménynek a 
fokozásához egyre több szak-
emberre lenne szükség, de fel-
mérések szerint ma is mintegy 
száz mérnöki állás betöltetlen 
a városban. Ennek a helyzet-
nek a megoldásához is segítsé-
get nyújthat az újonnan létre-
jövő kampusz. Lehetőségeihez 
mérten a város is igyekszik 
ebben együttműködni, hiszen 
máris egy ösztöndíj rendszert 
hozott létre, aminek kiterjesz-
tése várható a sport területén 
jó eredményeket elérő egyete-
mi hallgatók esetében. Hason-
ló lépéseket vár el az Ajkán 

működő gazdasági társasá-
goktól is.

Schwartz Béla megköszön-
te az egyetem vezetésének a 
kampuszalapítás folyamatát 
támogató hozzáállását és kü-
lön köszönetet mondott dr. 
Navracsics Tibornak, a Pan-
non Egyetem alapítvány kura-
tóriumi elnökének.

- Egy egyetem nem csak tu-
dásgyár, nem csak a kiváló mi-
nőségű kutatások helyszíne, és 
nem is csak a művelt emberfők 
sokaságának gyűjtőhelyszíne, 
azaz nem lehet egyfajta ele-
fántcsont torony – emelte ki 
köszöntőjében dr. Navracsics 
Tibor országgyűlési képviselő. 
– Az európai egyetemek kezde-
tüktől fogva nem csak kiváló-
sági központok voltak, hanem 
térségszervező tényezők is.

Navracsics szerint az egyete-
mek egyre inkább visszatalál-
nak eredeti szerepkörükbe és 
részvételükkel a kultúra, a gaz-
daság, a helyben élők hétköz-
napi élete találkozhat a kiváló 
tehetségű emberek teljesítmé-
nyével, és az egyetem feladata 
az, hogy a sokak által nem ér-
tett magas szintű kutatásokat a 
hétköznapok nyelvére fordítsa, 
illetve a hétköznapok problé-
máit lefordítsa a hétköznapi 
kutatások nyelvére.

(folytatás a 2. oldalon)
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„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”

Szent Flóriánra emlékeztek
és tűzoltókat áldottak meg
a tósokberéndi templomban 3. oldal

Bőrtáska akár kabátból is
– két tűvel alkotnak 4. oldal

Két kiállítás, öt sárga lap,
két gól: újra nyertünk 7. oldal

Várni nem elég
A beteg a sürgősségi osztályon üldögélt családtagjaival 
és mi tagadás, egyre rosszabbul érezte magát. Sztrók-
ja volt. Teltek az órák és lassan már nyelni sem tudott. 
Egyetlen vigasza az volt, hogy „jó helyen van”, egy kór-
ház sürgősségi osztályán és hamarosan orvos elé kerül-
het. Hát nem került. Utólag tudta meg – mert az utóbb 
mégis csak megtörtént ellátással megmentették az éle-
tét –, hogy legjobb lett volna, ha már az első jeleknél 
(még előző nap!) mentőt hív és kórházba viteti magát. 
De hát nem volt olyan rosszul, bár a jelek (ezt is utólag 
tudta meg) eléggé egyértelműek voltak. Az, hogy még 
mindig él, a szerencséjének is köszönheti. Megfogadta, 
hogy legközelebb – ha lesz ilyen – nem lesz kíméletes a 
leterhelt mentőszolgálathoz. Igenis beáll a sorba.

*
Csöng a telefon, valahol a vonal végén. Több sikertelen 
próbálkozás után, mivel eddig folyamatosan foglalt jel-
zést adott. Most végre valaki felveszi.
– Halló, Kovácsné vagyok. Szeretnék időpontot kérni 
pajzsmirigy ultrahang vizsgálatra. 
– Beutalója van?
– Van, a körzeti orvosomtól kaptam. Krónikus beteg va-
gyok…
– Novemberre tudom előjegyezni.
– Mit mondott, kedves? Novembert értettem.
– Mert azt is mondtam.
– De hát az még hét hónap! Nem lehetne előbbre hozni?
– Nem. Novemberre van szabad időpont.

*
Az április 3-i országgyűlési választáson Ajkán a 29 egyéni 
körzetből 20-ban Rig Lajos (Egységben Magyarországért) 
szerzett többséget (hasonló eredmény született Tapol-
cán és Badacsonytomajon is), de az istenadta nép végül 
is a fideszes jelölt mellett döntött. Ez nagyban megnö-
veli Navracsics Tibor felelősségét, hiszen ezek szerint 
sokan vannak olyanok választókörzetünkben, akik sze-
retnék, ha rövidülnének az egészségügyben a várólisták 
például azáltal, hogy a magánrendelések igénybevételét 
is támogatná az állam – ha már az állami kapacitások 
szűkösnek bizonyulnak, és ez csökkenti a betegek gyó-
gyulási esélyeit. Mert életünk csak egy van. Várjuk a par-
lamenti interpellációkat.

L. S. 

A Kampusz ünnepélyes átadása. Csillag Zsolt, Navracsics Ti-
bor, Utasi Anett, Gelencsér András és Schwartz Béla. Háttér-
ben az izlandi zuzmókból készült fal (Fotó: Burger Zsolt)

Kitüntették a lánglovagokat
 Május 4-e mindig nagy ünnep a tűzoltók életében – 

hívják őket bárhogy is. Tartozhatnak a katasztrófavéde-
lem kötelékébe, de munkájuk lényege ugyanaz: emberé-
leteket és anyagi értékeket menteni tűztől, balesettől, 
egyéb katasztrófáktól. Az ajkai tűzoltóknak (kataszt-
rófavédőknek) nincs szégyenkezni valójuk, teljesítmé-
nyükkel számos elismerést begyűjtöttek ezen a napon.

Egyre inkább fel kell néz-
nünk rájuk, hiszen létszá-
muk – na hál’ istennek nem 
a munkájuk következménye-
ként, de – egyre nehezebben 
biztosítható. A Tűzoltók 
Független Szakszervezeté-
nek elnöke szerint ezen a 
területen is előfordulhatnak 
– a vészhelyzet megszűnté-
vel – tömeges felmondások. 
Erről hivatalos felmérés nem 
készült, de Salamon Lajos az 
RTL híradójának elmondta, 
hogy „Minden egyes város-

ban, minden egyes kirendelt-
ségen a beavatkozó állomány 
létszáma minimum 15-20 
százalékkal csökkent. Renge-
teg túlórát dolgoznak a kol-
légáink, mert nincs megfelelő 
létszám.”

Ez némiképp beárnyékol-
ta a veszprémi megyeháza 
Szent István termében meg-
tartott idei Flórián napi ün-
nepséget, de semmit nem 
von le abból a tényből, hogy 
az ajkai tűzoltók továbbra is 
kiváló teljesítményt nyújta-

nak, legtöbbjüket igaz hiva-
tástudat fűti, s talán meg-
érdemelnének a jelenleginél 
nagyobb elismerést is.

Az ország elismerten egyik 
legjobb katasztrófavédelmi 
kirendeltségét, vagyis az aj-
kait vezető Rozmán Gyula 
tűzoltó ezredes a Veszprém 
Megye Tűzoltó Szövetségétől 
a Veszprém Megye Tűzvédel-
méért ezüst fokozatú érmet 
vehetett át.

Ajka Város Önkormány-
zata az Év Ajkai Tűzoltója 
címet adományozta Klespitz 
Gábor címzetes tűzoltó zász-
lós részére.  Ő az elismerést 
a megyeházán dr. Horváth 
Józseftől, Ajka alpolgármes-
terétől vehette át.

Dr. Góra Zoltán tűzoltó 
altábornagy, a BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság főigazgatója mun-
kakörében hosszú időn át 
végzett, kiemelkedő teljesít-

ménye elismeréseként a Tűz-
oltóság Napja alkalmából 
pénzjutalomban részesítette 
Tamás Dániel tűzoltó őr-

mestert, az Ajkai Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság gép-
járművezetőjét.

(folytatás a 3. oldalon)

Tűzoltók, kezükben az elismerést jelző oklevelekkel: Pelikán Krisztián, Klespitz Gábor és Szladovics 
Antal (Fotó: a szerző)
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Emese, a logisztikus szakma sztárja 
 Második helyezést ért el Orbán Emese az Országos 

Szakmai Tanulmányi Versenyen logisztikai technikus 
kategóriában. Az Ajkai Gimnázium, Szakgimnázium, 
Szakközépiskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollé-
gium Bánki Donát Intézményegysége 13. osztályos diák-
ja több, mint 60 százalékos teljesítményt nyújtott mind-
egyik vizsgarészből, így mentesül a szakmai vizsga alól.

Emesének már biztosan 
jeles lesz a technikus bizo-
nyítványa. Az Ajkán élő diák 
eredetileg kereskedelmi is-
kolába szeretett volna jár-
ni, de az a szak nem indult 
Veszprémben, így maradt a 
Bánki és a logisztika. Azt, 
hogy így alakult, már nem 
bánja. Mint megtudtuk tőle, 
kitűnő tanuló volt, szeretett 
iskolába járni a tanulás és a 
közösség miatt is. A pandé-
mia idején nehezen viselte 
ő is azt, hogy a számítógép 
előtt ülve nem élhette a kö-
zépiskolások vidám, nyüzsgő 
hétköznapjait.

Szeret tanulni, kíváncsi, 
nyitott, érdeklődő, de úgy 
döntött, hogy kipróbálja ma-
gát a munka világában, már 
fogalmazza az önéletrajzát. 
Elsősorban a kiskereskede-
lemben szeretne logiszti-
kusként elhelyezkedni. Azt 
sem tartja kizártnak, hogy 
később továbbtanul. A lo-
gisztika több szakmából áll, 
ismerni kell többek között a 
számítógépes programokat, 

gyakran az idegen nyelvi tu-
dás is elengedhetetlen. Tudni 
kell előre tervezni, csapatban 
dolgozni. A gyártás anyag-
szükségletének folyamatos 
biztosításáért is ők felelnek.

Ma már ritka, hogy egy 
vállalatnak nagy raktára 
van, többnyire csak akkor 
rendelnek, ha már fogytán 
az alapanyag. Ha a rendelés 
nem érkezik meg időben, le-
áll a termelés, veszélybe ke-
rül a határidőre teljesítés.

Emese felkészítő tanárai 
Turbán László és Dukai Zsolt 
voltak. A szakmai gyakorla-
tot az iskola tanműhelyében 
és az Ajkai Elektronikai Kft.-
nél végezték. Turbán László 
kérdésünkre elmondta, hogy 
amióta ezt a szakmacsopor-
tot oktatják, többször elju-
tottak az országos döntőbe, 
de Emeséhez hasonló do-
bogós helyezésük a techni-
kusok versenyén még nem 
volt. Ezen a szinten már na-
gyon nehéz a legjobbak közé 
kerülni. Az előzményekről 
megtudtuk, hogy a január-

ban megrendezett területi 
fordulón logisztikai szakmá-
ban az iskolát hatan képvi-
selték, Emese a hatodik he-
lyen jutott az országos dön-
tőbe. A döntő első fordulóját 
február 25-én Budapesten 
rendezték, ahova a 314 indu-

lóból 12 tanuló jutott be. Ott 
négyen értek el olyan ered-
ményt, hogy a Szakmasztár 
versenyen április 25 és 27 kö-
zött részt vehessenek a végső 
megmérettetésen. Emese itt 
érte el a kiváló eredményt.

(ta) 

(folytatás az 1. oldalról)
Dr. Gelencsér András akadé-

mikus, a PE rektora az oktatási 
intézmények hazai rangsorá-
ban elfoglalt helyére hívta fel 
a figyelmet. Mint mondotta, 
a nemzetközi mércék alapján 
Magyarországon a veszprémi 
központú egyetem a 7-8. he-
lyen áll, ám ennek is megvan 
az oka. Akik megelőzik, egy-
részt méretben jóval nagyob-

bak, másrészt nem „hálózatos 
logikával” működnek, hanem 
egy-egy városban (telephelyen) 
fejtik ki tevékenységüket. Így a 
PE az első, amelyik ebbe az „elit 
klubba” vidéki hálózatos intéz-
ményként be tudott kerülni. 
Ezzel a megoldással már több 
intézmény próbálkozott Ma-
gyarországon, de igazán eddig 
csak a veszpréminek sikerült. 
A rektor véleménye szerint az 

egyetem és Ajka együttműkö-
dése „sikerre van ítélve”. Már 
csak azért is, mert az egyetem 
portfóliója tartalmazza azokat 
az igényeket, amelyekkel a vá-
ros gazdasági szereplői előáll-
hatnak. További előnye a mai 
napnak, hogy a korábbiakban 
(a Covid-járvány ideje alatt) 
megtapasztalt távtanuláshoz 
képest igazi fizikai kapcsolatok 
jöhetnek létre, ami újabb ener-
giákat szabadíthat fel. A város-
ban valóságban is megjelenik 
az egyetem neve és szellemisé-
ge, ami nem csak a képzésre és 
oktatásra lesz hatással, hanem 
lehetőséget ad olyan progra-
mok szervezésére is, amik az 
egyetemi tudást, a tudomány 
eredményeit hozzák el a város-
lakók számára. Ez jelentheti 
nyugdíjas szabadegyetemek és 
egyéb programok szervezését, 

amelyek a személyes és szakmai 
kapcsolatok erősödésével egyre 
gyakoribbá válhatnak. A maga 
részéről is némi csodálkozá-
sának adott hangot, miszerint 
csak az a kérdés, hogy erre az 
eseményre miért nem került 
sor hamarabb, hiszen ezeknek 
a kapcsolatoknak az erősödé-
sét még csak az infrastruktúra 
állapota sem befolyásolhatta a 
fizikai közelség miatt.

Befejezésképpen arra biztatott 
mindenkit a városban – korosz-
tálytól függetlenül -, aki épít az 
egyetem közreműködésére és 
épít a tudására, hogy keresse a 
kapcsoltokat az egyetemmel.

– Ismerjük meg egymást, épít-
sük ki azokat a hidakat, amelye-
ken keresztül ez az együttmű-
ködés sikeres lehet – fejezte be 
mondandóját a rektor.

Lékó Sándor 

Átadták a Pannon Egyetem
Ajka Kampuszát

Az elmaradhatatlan ünnepélyes szalagátvágás után kér-
deztük dr. Utasi Anett egyetemi docenst, a Pannon Egye-
tem Duális Képzési Központjának igazgatóját, az Ajka 
Kampusz fejlesztéséért felelős megbízottat, aki már ed-
dig is oroszlánrészt vállalt a még fel nem avatott kampusz 
működésében is, hogy minek, vagy kinek köszönhetjük az 
átadó ünnepség hátteréül szolgáló egyedi alkotást. Mint 
kiderült, egy élő falról van szó, ami a helyiség klímájá-
nak javításához is hozzájárul. A legjobb helyen érdeklőd-
tünk, hiszen az okleveles környezetmérnöki képesítéssel 
is rendelkező docens egyedi ötletének, régi „víziójának” 
megvalósulásáról van szó, amit régóta szeretett volna 
formába önteni. Itt ez most sikerült. Mint elmondta a 
fal alapját kétéle színű (világos- és sötétebb zöld) izlan-
di zuzmó adja, amit egyedi dizájnnal igazítottak az Ajka 
Kampusz előcsarnokához. A fal gondozást nem igényel, 
nyírni, öntözni nem kell, hiszen a levegő nedvességéből 
táplálkozik, ezzel is hozzájárulva a környező tér páramen-
tesítéséhez. Ezen kívül „sajtófalként” is működhet majd, 
azaz itt készülhetnek a későbbiekben az Ajka Kampuszról 
szóló televíziós tudósítások is. 

Látványtervnek sem rossz, de ez már a valóság
 (Fotó: Burger Zsolt)

Az „együttműködő felek”: Schwartz Béla polgármester és Gelen-
csér András rektor (Fotó: Burger Zsolt)

Orbán Emese, a Bánki neveltje, a „sztármedállal”
 (Fotó: Györkös)

Díjátadás a Poppe
madárbarát pályázatán 
 Mentsd meg a madarakat! Óvd a természetet! cím-

mel negyedik alkalommal jutalmazta az alkotó pályá-
zatra beérkezett munkákat a Poppe + Potthoff Hungá-
ria  Kft. az április 27-én rendezett programon. A környe-
zetvédelmet fontosnak tartó ipari vállalat a programot 
a zöldben, az Ádám István parkban kívánta megtartani, 
ahol madarak csicseregnek, azonban közbeszólt az idő-
járás. A zuhogó eső miatt a Semmelweis utcai kosárlab-
da csarnokban várták az óvodás és kisiskolás csoporto-
kat, valamint néhány idősebb résztvevőt. Az eső miatt 
a kicsinyek a cég autóbuszával utaztak a rendezvényre, 
ahol az eredeti tervekhez hűen felállították az ugrálóvá-
rat, a fából készült ügyességi játékokat, a kosárkörhin-
tát, valamint arcfestés és bohócműsor szerepelt még a 
délelőtt programján.  

Gellén László, a cég ügyve-
zető igazgatója köszöntőjében 
kiemelte, örül, hogy ismét talál-
koznak és ajándékot adhatnak 
át a gyermekeknek. Köszönetet 
mondott a beérkezett alkotáso-
kért, amelyeken látszik, hogy 
a gyerekeknek és az őket fel-
készítő felnőtteknek fontos a 
környezettudatosság. Örömét 
fejezte ki, hogy a program évek 
óta töretlen népszerűségnek ör-
vend. Már a legkisebbek is meg-
tapasztalták, hogy milyen jó a 
madarakat etetni, megfigyelni, 
a madárdalt hallgatni. 

Dorner László alpolgármester 
Schwartz Béla polgármester és a 
városvezetés nevében köszön-
tötte a megjelenteket. Az alpol-
gármester gratulált a verseny-
ben résztvevőknek, köszönetet 
mondott   a szervezőknek, és 
mindazoknak, akik a megvaló-
sításban részt vettek. 

A felnőttek közül Rácz György 
nyert, aki a kezdetektől minden 
évben beküldi a természetfotóit. 
A nyertes kérdésünkre elmond-
ta, hogy szereti a természetet, 
az állatvilágot, örömmel örökíti 
meg annak szépségeit. 

Jagaditsné Bajczi Erika 
óvodapedagógus, környezeti 
nevelőtől megtudtuk, a pályázat 
illeszkedik az örökös zöld óvoda 
programjukba, ezért szívesen 
rajzolnak, készítenek madáre-
tetőt, töltenek sok időt a termé-
szetben, hogy a kisgyermekek 
minden évszakban megismer-
hessék azt.

A 4-5 évesek rajzpályázatán 
első helyezést ért el Ferencsik 
Dorka (Zöldikék óvoda Kati-
ca csoport), valamint  Somogyi 
Edina Mia (Hétszínvirág óvoda 
Napraforgó csoport), második 
lett Horváth Ábel Boldizsár (Pa-
takparti óvoda), harmadik Var-
ga Natasa (Patakparti óvoda).

Különdíjat érdemelt Gyab-
ronka-Lévai Lenke (Hétszínvi-
rág óvoda Napraforgó), Simon 
Zsófia (Hétszínvirág óvoda Bú-
zavirág), Molnár Hunor (Zöl-
dikék óvoda, Katica), Szombati 
Linett (Hétszinvirág óvoda Ne-
felejcs csoport). 

A 6-7 éveseknél Kreiner Zsófi 
győzött, második helyezett Fe-
hér Tiffani, mindketten   Vizi-
kék óvoda Pejkó csoport. Meg-
osztott második volt Simon 
Ádám (Hétszínvirág óvoda Bú-
zavirág csoport), harmadik he-
lyezett  Fekete Hanna (Vizikék 
óvoda, Maci csoport). 

Különdíjas lett Zsankó Zsom-
bor, Horváth Zsófia és Kozma 
Bianka, mindannyian Vízikék 
óvoda, Kékcinke csoport, To-
mor Sára a (Patakparti óvo-
da,   nagycsoport), Ódor Norah 
(Vízikék óvoda, Margaréta cso-
port), Házi Fruzsina és Kóger 
Sára (Zöldikék óvoda Pillangó 
csoport), Gulyás Júlia Polett 

(Hétszínvirág óvoda Hóvirág 
csoport), Lakatos Dzsesszika 
(Zöldikék óvoda, Sün Balázs 
csoport), Csite Benett (Vízikék 
óvoda,  Maci csoport). 

Az iskolások is nagy számban 
részt vettek a pályázaton. Az első 
és második osztályosok között 
első helyen végzett:  Bakos Míra 
Letícia (Fekete István   –Vörös-
marty Mihály Általános Iskola 
2./D), második lett Murkucz 
Blanka, harmadik Bódi Blanka, 
mindketten   Ajkai Eötvös Lo-
ránd -Kossuth Lajos Általános 
Iskola 2./B.

A szervezők különdíjjal ju-
talmazták Horváth Nikoletta, 
Herbent Zalán és Pintér Dóra 
munkáját, akik mindannyian 
az   Eötvös-Kossuth Iskola 2./B 
osztályosai.

A 4. osztályosoknál Tóth Ni-
kolett Jázmin és Farkas Zoé első 
helyezettként kapott ajándékot. 
Ők   Fekete-Vörösmarty   diák-
jai.

A csoportos pályázók közül 
a Patakparti óvoda Csiga-bi-
ga csoportja nyert, az   Eötvös 
-Kossuth Iskola 1./B osztálya, 
a Hétszínvirág óvoda Harang-
virág csoport két pályázata, a 
Zöldikék óvoda Napsugár, a 
Patakparti óvoda Szivárvány, a 
Hétszínvirág óvoda Búzavirág 
csoportja kapott ajándékot. 

A gyermekeknél egyéni pá-
lyázóként Horváth Levente, Fe-
renczi Léna és Orsós Rebeka ka-
pott díjat. A facebookon zajlott 
szavazás eredménye alapján.

A Hétszínvirág óvoda Nefe-
lejcs csoportja nyerte el a  legcu-
kibb 3. helyezést, a legkreatívabb 
madáretető elkészítéséért járó 
különdíjat, valamint   a legaktí-
vabb Poppe madárbarát csoport 
címet.

A  Patakparti óvoda Csiga-bi-
ga csoportja a   legkreatívabb 
madáretető versenyben a máso-
dik helyen végzett. Ugyancsak a 
Patakparti óvoda Vuk csoportja 
nyerte el a   legcukibb címet, és 
lett a legkreatívabb madáretető 
pályázat harmadik helyezettje. 
A Patakparti óvoda Pillangó 
csoportja a legcukibb verseny 
második helyezettje lett a sza-
vazatok alapján, és megnyerte 
a legkreatívabb madáretető ver-
senyt.

Sok szavazatot szerzett a 
Vízikék óvoda Pejkó, Kékcin-
ke, Maci, Margaréta, Somvi-
rág, Sün Dorottya csoportja, a 
Hétszínvirág óvoda Búzavirág, 
Napraforgó, Harangvirág, Hó-
virág csoportja, a Zöldikék óvo-
da Katica, Pillangó Sün Balázs 
csoportja, a Patakparti óvoda 
Szivárvány csoportja, valamint 
a Fekete –Vörösmarty iskola 2. 
d és 4.d, az Eötvös -Kossuth Is-
kola 1./B és  2./B osztálya. 

(ta) 
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(folytatás az 1. oldalról)
Dányi Béla tűzoltó dandár-

tábornok, a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság igazgatója munkakö-
rében hosszú időn át végzett, 
kiemelkedő teljesítményéért 
elismerésben részesítette Peli-
kán Krisztián címzetes tűzol-
tó főtörzsőrmestert, az Ajkai 
Hivatásos Tűzoltó Parancs-
nokság beosztott tűzoltóját 
Szladovics Antal címzetes tűz-
oltó zászlóst, az Ajkai Hiva-
tásos Tűzoltó parancsnokság 
szerparancsnokát.

* * *

Rozmán Gyula ezredes – A 
kitüntetett tisztában van az-
zal, mi lehet az elismerés hát-
terében. Vagyis kiváló szak-
mai munka, a mentés-tűzoltás 
ügyének szolgálata, az önkén-
tesek segítése és szakmai se-
gítségnyújtás mindazok szá-
mára, akiknek erre szüksége 
van. Az Ajkai Hivatásos Tűz-
oltó Parancsnoksághoz több 
környékbeli önkéntes tűzoltó 
egyesület van „behuzalozva”, 
így a devecseri, a nyirádi, a 
csabrendeki és a somlóvásár-
helyi is. Nekik külön-külön 
mentoruk van ajkán, így segí-
tik őket a szakmai felkészülés-
ben és például a pályázatírás-
ban, aminek manapság külön 
aktualitása van. Külön fela-
data volt az ajkaiaknak mos-
tanában a „szunnyadó” egye-
sületek felkutatása, vagyis a 

valamilyen okból már nem 
működő önkéntes csapatok 
újra szervezése. Ebben Nyirá-
don nagyon jó eredményeket 
sikerült elérniük. Ezt segítik 
az imént említett pályázati tá-
mogatások is, levéve a terhek 
nagy részét az önkormány-
zatok válláról. Hasznos ez a 
munka, amit a két hete előfor-
dult közös munkájuk is igazol 
a somlóhegyi önkéntesekkel, 
amikor egy bajbajutott turis-
tát közös munkával helyeztek 
biztonságba.

Klespitz Gábor címzetes 
tűzoltó zászlós – Valójában 
parancsnoka terjesztette fel a 
kitüntetésre. Eredeti szakmá-
ja hentes, amit már nem gya-
korol. Másodállásban tűzoltó 
készülék- és tűzcsap karban-
tartással foglalkozik, ami ter-
mészetesen nem áll távol gya-
korolt hivatásától. Már több 
mint huszonkét éve viseli az 
egyenruhát. Mielőtt felszerelt 
húsfeldolgozóként dolgozott, 
a külföldet is megjárva mun-
kavállalóként. Ismerősei révén 
kerülhetett be az „állomány-
ba”. Akkoriban még egy hely-
re száz (!) jelentkező is akadt. 
Akkoriban még kellett a pro-
tekció, ma pedig már lasszó-
val kell fogni a jelentkezőket. 
(Persze ő ilyent nem mondhat, 
de a toborzás tényét elisme-
ri.) Neki és lelkes, hivatásukat 
szerető kollégáinak köszön-
hető, hogy az utóbbi években 
szinte sorozatban hozzák az 

év tűzoltósága elismeréseket, 
amiben nem csak a megyében, 
de országosan is sikerült már 
az élre kerülniük.

Szladovics Antal címze-
tes tűzoltó zászlós – Szerpa-
rancsnokként kapta kiváló 
munkájáért a mostani elisme-
rést. Fő feladata a „szer”, vagy-
is tűzoltó autó útnak indítása 
– a megfelelő létszámú és kép-
zettségű legénységgel -, vala-
mint a káresemények helyszí-
nén a műveletek irányítása. 
A számos vonulása közül – 
amelyek tűzhöz való riasztást 
és közúti baleseteket egyaránt 
tartalmaznak -, nem igazán 
tudna „kiemelkedőt” megne-
vezni. Egyformán fontosak 
számára és a tűzoltók munká-
ja ma már messziről sem csak 
a tűzoltást jelenti… A mun-
kája során elé kerülő emberi 
tragédiákat nem szabad a szí-
vére venni, meg kell próbálni 
lelkileg kezelni ezeket. Erre 
aztán különböző módszerek 
vannak. Szerencsére az autók 
biztonságosabbá válásával 
mintha csökkenne az igazán 
durva balesetek száma. 

Pelikán Krisztián címzetes 
tűzoltó főtörzsőrmester – Ti-
zenöt éve hivatásos tűzoltó. A 
szeren a található mindenfajta 
eszköz kezeléséhez ért. Ami 
azért nem kevés, mert a szi-
vattyún kívül (ami a gépkocsi-
vezető feladata), a klasszikus 
felszerelésen kívül van lánc-

fűrész, feszítő vágó és egyéb 
berendezés is, amelyek szak-
szerű használata adott eset-
ben életeket menthet. Persze 
közben a saját testi épségét is 
kockáztatja, mert például su-
gárvezetőként gyorsbeavatko-
zás alkalmával akár negyven 
báros nyomású vízsugarat is 
kordában kell tartania. Furcsa 
mód két technikumi végzett-
séggel is rendelkezik (keres-
kedelmi és szállítmányozási), 
iskolái elvégzése után először 
mégis gyári munkásnak állt. 
Másfél év után döntött úgy, 
hogy felszerel. Akkoriban még 
szintén nehéz volt bekerülni 
a klubba. Mostanában bará-
ti beszélgetések közben ő is 
próbálja felkelteni a figyelmet 
vállalt hivatása iránt. Mond-
hatni, maszekban toboroz, de 
ezt őszinte meggyőződésből 
teszi.

Veszélyességi pótlékot – 
mint ahogyan az országban 
már senki sem – nem kap, 
mindent beépítettek a tűz-
oltó illetménybe, amit csak 
az éjszakás pótlék egészít ki. 
(Azt, hogy ez mennyi ponto-
san, nem mondhatja meg, erre 
a közelünkben tartózkodó 
Csondor Henrietta szóvivő is 
ügyel.) Javadalmazásukat – 
mint általában a közalkalma-
zottakét – bértábla határozza 
meg, ami a szakmában eltöl-
tött időt és a beosztást veszi 
figyelembe.

Lékó Sándor 

Kitüntették a lánglovagokat

Szent Flóriánra emlékeztek és tűzoltókat áldottak meg
a tósokberéndi templomban

 Nagyon szép hagyomány, hogy a tósokberéndi kato-
likus templom közelében lévő tűzoltólaktanya tűzoltóit, 
járműveit és a rajta lévő eszközöket Szent Flórián napja 
környékén megáldja a templom plébánosa. Idén, eddig 
nem tapasztalt média érdeklődés mellett történt a szer-
tartás, amelyet minden bizonnyal a három hónappal ez-
előtti templomtorony tűznek, és az ott szolgálatot telje-
sítő tűzoltók bátor helytállásnak lehet tulajdonítani.

A tósokberéndi templom 
különösen köthető Szent Fló-
riánhoz, hiszen a toronyban 
lévő kisharang latin felirata 
magyarra fordítva is a szent 
védelmét hirdeti: „Flórián 
kegyelme őrizzen titeket tűz-
vésztől és más bajoktól”. A 
közel 250 éves harang sok 
mindent megélt, sok tűzhöz 
riasztotta már a helybélieket. 
Már az előző Szent Rókus-ká-

polnába is az ő hívó szavára 
érkeztek közös imára a kato-
likusok. Az első világégés ide-
jén pedig magára maradt. 

Bakos Frigyes esperes, plé-
bános, tb. kanonok már a 
szentmisei prédikációjában 
megemlékezett Szent Flórián-
ról, az életéhez kötődő legen-
dákról. Megköszönte a szent 
közbenjárását és a tűzoltók 
hősies küzdelmét, amelynek 

eredményeként a tósokberén-
di katolikus templom nem lett 
a tűz martaléka.

A szertartás végén a temp-
lom melletti téren áldotta meg 
a plébános a felsorakozott, tűz-
oltáskor használt járműveket 
és az állomány megjelent tag-
jait a parancsnokaikkal együtt. 
Az Áldások könyvéből idézve 
kérte a gondviselőt, hogy ve-
gye oltalmába a járműveket, a 
rajtuk utazókat, a tűzoltókat 
minden veszéllyel szemben és 
adjon nekik mindenkor sze-
rencsés megérkezést.

Mindnyájan reményke-
dünk, hogy az áldás meghall-
gatásra talál. Az Ajkai Hiva-
tásos Tűzoltóparancsnokság 
dolgozóinak pedig köszönjük 

az áldozatos, szakszerű mun-
kát, amellyel minden veszélyt 
felvállalva szolgálnak ben-
nünket.

* * *
Szent Flórián a Római Biro-

dalom katonájaként szolgált 
a császár seregében, ott vette 
fel a kereszténységet. A sereg-
ből való távozását követően 
Diocletianus császár idejében 
Krisztus után 303-ban ismét 
fellobbant a keresztényüldö-
zés. Tudomására jutott, hogy 
egy Enns-partján lévő települé-
sen (ma: Lorch – Németország) 
elfogtak negyven keresztényt. 
A segítségükre sietett, nem tit-
kolva kereszténységét. Ezért 

a bátor kiállása miatt kővel 
a nyakában a folyóba vetet-
ték 303. május 4-én. Holtteste 
fennakadt egy sziklán, ezt Va-
léria nevű keresztény asszony 
meglátta és kiemelte a vízből, 
majd eltemette. Később sírja 
fölé templomot emeltek, amely 
napjainkban is a zarándokok 
kegyhelye.

A tüzek és az árvizek védő-
szentjeként tisztelt Szent Fló-
riánról számos legenda kering. 
Az egyik még gyermekkorából 
ered, amikor imádságára ki-
aludtak egy égő ház lángjai. A 
másik, amikor lángra kapott 
egy szénégető máglyája és az 
ember nem bírt a tűzzel, ezért 

végső elkeseredésében Szent 
Flóriánhoz fohászkodott és 
csodák csodájára víz öntötte el 
a boksát, így az megmenekült.

Kultusza elsősorban Bajor- 
országban, Ausztriában és 
Magyarországon terjedt el. 
Tiszteletére a házak homlok-
zatán kis szobrokat állítottak. 
Berénden még az idősebbek 
emlékeznek néhány ilyen ház-
ra. Napjainkban inkább közté-
ri szobrokat állítanak, amelye-
ket Szt. Flórián ünnepén (má-
jus 4-én, halálának emlékére) 
megkoszorúznak, így Ajkán a 
tűzoltó laktanyával szemben 
lévő parkban is.

Cs.B.É. 

Felsorakoztak a járművek és a tűzoltók. Áldásra várva
 (Fotó: Györkös)

A szentmisén is részt vettek a tűzoltók. Középen Rozmán Gyula ezredes, az ajkai kirendeltség ve-
zetője (Fotó: Györkös)

Kirándulnak, alkotnak
a városházi nyugdíjas

klub tagjai
 Első alkalommal találkoztak a Városháza aktív és 

nyugdíjas dolgozói a Nagy László Városi Művelődé-
si Központban április 28-án. A résztvevőket dr. Jáger 
László címzetes főjegyző köszöntötte, aki tolmácsolta 
Schwartz Béla polgármester jókívánságait. A jegyző kö-
szönetet mondott mindazoknak az egykori dolgozók-
nak, akik a pályája elején őt segítették. Sokakkal dolgo-
zott együtt, számos szép élményt őriz. A nyugdíjas klub 
tagjainak összefogását példaértékűnek nevezte. 

Kissné Ökrös Judit, a város-
házi nyugdíjas klub vezető-
je köszöntőjében elmondta, 
hogy jelenleg 37 aktív tagjuk 
van. Rendszeresen részt vesz-
nek Ajka és Veszprém megye 
közéletében. Hetente tartanak 
közös sétát a szabadban, ha-
vonta felkeresnek egy telepü-
lést, így jártak már többek kö-
zött Tapolcán, Sümegen, Vas-
váron, Bakonybélben. Az idő-
sek otthona lakóinak fenyőfát, 
szaloncukrot ajándékoznak 
karácsony előtt. Támogatást 
nyújtottak a pápai zsinagóga 
épületének a felújításához, az 
Ukrajnából menekült anyák 
és gyermekeik ellátásához. Aj-
kaiként részt vettek a Ha meg-
teheted ültess egy fát! prog-
ramban.

A klubvezető a továbbiak-
ban beszámolt arról is, hogy 
meghallgatták az ajkai, a me-
gyei és az országos nyugdíjas 
szabadegyetemi előadásokat. 
A Veszprém megye neveze-

tességeit érintő rejtvénysoro-
zat feladatlapjait kitöltik majd 
visszaküldik. A klubvezető 
hozzátette, színpadi szereplést 
nem vállalnak, a találkozása-
ikon sem sütnek-főznek, de 
nyitottak az új kihívásokra, 
mindannyian megtalálják azt 
az elfoglaltságot, amelyben ki-
teljesedhetnek.

Sokan nyitottak közülük a 
művészetekre, amelyből ízelí-
tőt is adtak. Harsányi András-
né saját, az alkalomra írt ver-
sével köszöntötte klubtársait, 
majd festményei egy részét 
is bemutatta. Jakab Zoltánné 
szintén festményekkel mutat-
kozott be. Benkőné Kasuba 
Lívia ékszereket, Dragodán 
Mátyásné táskákat, Fábián Jó-
zsefné horgolt munkáit hozta 
el a találkozóra.

Befejezésül a klubtagok 
tombolajegyet kaptak, amely-
lyel a szerencsések társaik al-
kotásait nyerhették meg. 

(ta) 
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Az internethasználat kultúrája
 Az Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai 

és iskolai szociális segítőket is alkalmaz, akik az Ajkai 
Járásban található nevelési és oktatási intézményekben 
végeznek szociális segítő munkát. Bizalommal fordul-
hatnak hozzájuk a diákok iskolai és személyes problé-
máikkal, illetve a pedagógusok is számíthatnak rájuk.

Már évek óta folyamatosan 
terjed a mobiltelefonok és az 
internet korlátlan használa-
ta. Ez egyrészt jó, másrészt 
viszont fontos figyelni, hogy 
arra használjuk, amire való. 
Számtalan videó, érdekes 
téma fellelhető a világhálón, 
ezért könnyen ott ragadha-
tunk egy-egy végeláthatat-
lannak tűnő hírfolyam előtt. 
Bizony nem mindig tudunk 
nemet mondani az újabb és 
újabb tartalmakra. A pandé-
mia okozta, kényszerűségből 
alkalmazott online oktatás 
is hozzájárult, hogy a gyere-
kek több időt töltsenek inter-
nethasználattal, miközben 
ennek éppen az ellenkezője 
is elvárás. Így a szülőknek is 
„fel van adva a lecke”, hogyan 
tudnak mégis felelős döntése-
ket hozni és példát mutatni a 
csemetéknek.

Horváth Eszter szociális 
segítő is felfigyelt erre a prob-
lémára. A pedagógusokkal 
egyetértettek abban, hogy a 
tanulókkal fontos lenne be-
szélgetni a megfelelő inter-
nethasználatról. Így a szo-
ciális szakember tüzeteseb-
ben belemélyedt a témába, 
óravázlatokat állított össze 
és el is kezdte a foglalkozást 
az általános iskolásokkal. A 
tapasztaltakat pedig megosz-
totta velünk. 

A foglalkozásokon a gye-
rekek nagyon érdeklődőek 
voltak, kifejezetten aktívan 
reagáltak Eszter kérdéseire, 
hiszen ők már „őslakosnak” 
számítanak az internet vilá-

gában. Ügyesen összegyűj-
tötték használatának előnyeit 
és hátrányait, majd közösen 
meg is beszélték ezeket. Meg-
lepő módon még a kisiskolá-
sok is ismernek és használ-
nak olyan kifejezéseket, mint 
a függőség vagy a szexuális 
zaklatás. Beszéltek arról is, 
hogy ki milyen időtartamban 
milyen eszközöket használ, 
illetve ezt mennyire kontrol-
lálják a családtagok.

Pozitív tapasztalat, hogy a 
szülők gyakran használnak 
különböző alkalmazásokat, 
melyekkel kontrollálni és kor-
látozni tudják, hogy csemetéik 
mennyi időt töltenek a képer-
nyők előtt és milyen tartalma-
kat követnek. Az is kiderült, 
hogy a gyerekeknek nagyobb 
ugyan a jártasságuk a világhá-
lón, de a veszélyeiben vannak 
újdonságok az ő számukra is. 
Ezért fontos beszélni az in-
ternethasználat szabályairól, 
hiszen annak is van illemtana, 
úgynevezett netikettje, mint a 
köszönés, a bemutatkozás. Ide 
tartozik a személyes adatok 
megfelelő kezelése, az ál-sze-
mélyiség és a biztonságos jel-
szó, valamint a forrásmegjelö-
lés egy-egy tananyag kapcsán. 
Beszélgettek arról is, mikor 
szabad webkamerát használni, 
illetve kihez forduljanak inter-
netes zaklatás esetén.

Az interaktív órák kvízzel 
zárultak, melyekből szintén 
az derült ki, hogy a gyere-
kek életkorukhoz viszonyítva 
meglepően jó válaszokat ad-
tak a kérdésekre. 

A szakember pozitívum-
ként értékelte, hogy a gye-
rekek várták a következő 
alkalmat, ami azt jelenthe-
ti, hogy érdekli őket a téma, 
kompetensnek érzik magu-
kat benne. Az sem elhanya-
golható, hogy az interaktív 
beszélgetések során jobban 
megismerték a szociális segí-
tőt, így könnyebben megnyíl-
nak. A pedagógus is bent van 
ezeken az órákon, ezért ő is 
látja, hogy a gyerekek meny-
nyire otthonosan mozognak 

az internet világában. Esz-
ter a szülőkre is gondolt, egy 
ajánlást juttatott el hozzájuk 
a témával kapcsolatban.

Az intézménynek az a cél-
ja, hogy a járásban található 
iskolák mindegyikében, a 
gyerekek életkorától függő-
en, tartsanak a szociális segí-
tők hasonló foglalkozásokat, 
amennyiben ehhez az érin-
tettek hozzájárulnak.

RÉ 

HÍRÜNK AZ ORSZÁGBAN

A gyerekeket leköti a téma és meglepően jól ismerik az inter-
nethasználat veszélyeit is (Fotó: Családsegítő)

Bőrtáska akár kabátból is 
 A felnőtteknek kreatívan című foglalkozás kézi öl-

tésű bőrtáska varrással folytatódott május 3-án. A Nagy 
László VMK József Attila úti épületében az érdeklődőket 
most Horváth Rita várta, aki egy bőrből készült táska el-
készítéséhez adott, részletes útmutatást.

Az asztalokon kikészítve 
többféle kecske és sertésbőr-
ből készült hasított bőr so-
rakozott, ami csak arra várt, 
hogy táska készüljön belőlük. 
Miután mindenki kiválasztot-
ta a számára színben és stílu-
sának megfelelőt. Már csak a 
fazon kiválasztása volt hátra.

Rita egy mostanában na-
gyon divatos kör-válltáska 
varrását javasolta, amit min-
denki örömmel fogadott. Csu-
pán egy hölgy volt, aki inkább 

a hagyományos négyzet alakú 
táska varrásához ragaszko-
dott.

Ezek a bőrök nagyon pu-
hák, így könnyű velük bánni, 
de legnagyobb előnyük, hogy 
sokkal masszívabbak és tar-
tósabbak lesznek a belőle ké-
szült táskák, mint a textilből 
varrottak.

Míg kiszabták a szükséges 
alkatrészeket a kreatívok, Rita 
néhány takarékossági ötletet 
is megosztott velük. Elárulta, 

hogy nem szükséges drágán 
bőrdarabokat vásárolni az üz-
letekben, mert egy bőrtáska 
varrásához ugyanolyan jó a 
használt, de még jó állapotú 
anyag is. Biztosan akad min-
denkinek olyan megunt, régi 
bőr dolga, kabátja, szoknyája 
amelyeket már nem visel és 
csak a helyet foglalja a szek-
rényben. Ezeket ne kidobjuk, 
hanem próbáljuk meg valami 
másra újra hasznosítani. Vagy, 
ha használtruha üzletben já-
runk és találunk valami meg-
fizethető bőrruházati darabot, 
akkor azt vegyük meg, mert 
ezekből is megéri valami szé-
pet alkotni. De aki figyelmes 
és nyitott szemmel jár az ilyen 
helyeken, az a dekorációhoz 
szükséges csipkét, szalagot, 
gyöngyöt csatot és gombot 
is olcsón beszerezheti. Sokat 
spórolhat vele.

A lelőhelyek „kivesézése” 
közben mindenki kiszabta a 
szükséges alkatrészeket, amit 
a legprecízebb és legpontosabb 
lépés követett, az összeállítás. 
Ehhez ragasztót vittek fel fe-
lületre és miután hagyták egy 
kicsit száradni, nagyon hatá-
rozottan nyomkodták össze a 
két réteget, ami azonnal össze 
is tapadt. Ennél a műveletnél 
vigyázni kellett arra is, hogy 

véletlenül sem folyjon ki a 
ragasztó mert az foltot hagy-
hat a táskán. A ragasztásra 
azért volt szükség mert a bőr 
anyagnak egyik jellemző tu-
lajdonsága, hogy javítani nem 
lehet a varrást, és a tűzést, így 
ez adott egy biztonságot a két 
anyagréteg elcsúszása ellen.

A kézi kéttűs varrás előtt ki-
lyukasztották a bőrt azon a ré-
szen hol majd ölteni szeretnék. 
A varráshoz kétdarab tompa-
végű tűt és szilikonos cérnát 
használtak. Ehhez az összeál-
lítási művelthez álltalában egy 
úgynevezett bőrvarró csikót 
szoktak használni a bőrősök, 
aminek hiányát most az anyag 
két térd közé szorításával pó-
tolták. A kéttűs kézi varrás 
óriási előnye az erőssége, mi-
vel egy lyukban helyezkedik el 
a két cérnaszál ezért nem fog 
dörzsölődni, és bomlani. Az 
így megvarrott termék rend-
kívül időtálló lesz.

Az időhiány miatt, most 
csak az összeállításig jutottak 
a kreatívok, a füleket egy ké-
sőbbi időpontban helyezik fel.

A következő foglalkozás 
május 17-én lesz, ekkor sütés 
nélküli desszertet lehet készí-
teni. Részvételi díj: 2500 Ft.

F. P. T. 

A ragasztás után jöhet a lyukasztás. Utána varrnak
 (Fotó: Futó)

Az elmúlt héten a Pannon Egyetem ajkai kampuszának át-
adása, az Bakonyi Csillagászati Egyesület érzékenyítő- és 
Űrbatyu programja váltotta ki a média érdeklődését. 

Izgult diák és tanár 
Izgulnak, de jól felkészültek, remélik, jól sikerül a vizsgá-
juk. Az Ajkai Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépisko-
la, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium Bánki Donát 
Intézményegysége vizsgáiról tudósított   az m1. Németh 
Sándor igazgató és néhány diák elmondta, örülnek, hogy 
a járványveszély elmúltával ismét lehet a hagyományos 
formában vizsgázni. (2022.május 3. M1 Hiradó 12 óra és 
19.30)

Ballon a világűr peremére
Harmadik alkalommal indít magaslégköri ballonszon-
dát a közeli világűrbe, a sztratoszférába az ajkai szék-
helyű  Bakonyi Csillagászati Egyesület és a Gothard Jenő 
Csillagászati Egyesület. Az Űrbatyut szombaton, a Celldö-
mölk melletti Ság-hegy kialudt vulkáni kráteréből enge-
dik útjára.
 (2022. május 6. MTI)

Ajka egyetemi várossá vált
Egy egyetem nem csak „tudásgyár”, hanem térségszer-
vező tényező is – mondta a Pannon Egyetemért Alapít-
vány kuratóriumának elnöke a Veszprém megyei Ajkán, az 
egyetem új kampuszának avatóján pénteken.
Schwartz Béla   polgármester új korszaknak kezdetének 
nevezte az egyetemi oktatás megjelenését a városban. 
A kampusz megnyitásával Ajka egyetemi várossá vált – 
mondta.
Hozzátette: ipari központként – ahol az elmúlt években a 
magyar GDP mintegy egy százalékát állították elő – szak-
emberekre, az általuk hozzáadott értékekre van szükség, 
amit jól szolgál majd az egyetem új képzési helye. A pol-
gármester megjegyezte: a Pannon Egyetemen tanulókat 
városi ösztöndíjjal is támogatja az önkormányzat.
 (2022. május 6. MTI)

Okosház átadás 
Átadták a Pannon Egyetem ajkai kampuszát, amely a du-
ális oktatáshoz kapcsolódó mentorképzésnek is helyet 
biztosít. 
 (2022.május 6. M5 Agenda, 18.45)

Tapintható univerzum a látássérültekért 
A műsorból kiderült, hogy milyen hajtóerő viszi az egyesü-
let alapítóit, akik számtalan önkéntes programot, például 
a látássérülteknek megálmodott „Tapintható Univerzum” 
elnevezésűt is saját erőből szervezzék meg. A Bakonyi 
Csillagászati Egyesület tagjai küldetésüknek tartják, hogy 
az emberekhez közelebb vigyék a természettudományo-
kat, az űrkutatást, azon kívül közösséget is teremtenek, 
amelyben mindenkinek helye van.
 (2022. május 8. Duna Televízió Jóembert keresünk)

Űrbatyu a kráterből a világűr peremére 
A Ság hegyen kisebb tömeg gyűlt össze a magaslégköri 
szonda felbocsátására. A latex ballont csaknem 6 köbmé-
ter héliummal töltötték fel, majd visszaszámlálást köve-
tően elindult a világűr peremére.
 (2022. május 8. RTL Klub Híradó 18 óra)

Május 28-tól
strandolhatunk 

Strandröplabda is várja idén a fürdő látogatóit, a ho-
mokos pálya elkészült, már csak a labdafogó háló be-
szerzése van hátra. Az éjszakai fürdőzést és a strand-
színházat, ha lesz rá lehetőség visszahozzák. A meden-
céknél felállított büfé az idén már várja a strandolókat, 
tudtuk meg Johanidesz Sándortól, a Kristályfürdő Kft. 
cégvezetőjétől.

A strand május 28-án, szombaton nyit és változatlanul 
reggel 9 órától este 9 óráig várja a fürdőzőket. A belépőjegy 
árak nem változnak, az ajkai lakosok 10 százalékos ked-
vezménye is megmarad, akárcsak a félnapos jegyek.

Megnyit mind a hét medence. A gyermek-, a sodrófolyo-
sós medence és a jacuzzi teljes felújítása már korábban el-
készült, a másik négy felújítására jelenleg nincs fedezet, így 
csak a szükséges javítási munkákat végezték el nyitás előtt.

A csúszda ellenőrzése megtörtént, mindent rendben ta-
láltak.

A Kristályfürdő vezetője elmondta még, hogy a négy-
hektáros strandon egyidejűleg 1570 személy tartózkodhat, 
akiknek ellátásáról 22 dolgozó gondoskodik. 

(ta) 
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Színvonalas
kulturális rendezvények

Padragkúton
A Civil Fórum „Padragkútért” Egyesület szervezésé-
ben több közösségépítő program is megvalósult a 
településrészen az elmúlt hónapokban.
Áprilisban az egyesület vezetősége a költészet napja 
alkalmából versmondó találkozóra hívta a irodalmat ked-
velő gyermekeket, fiatalokat és az idősebb korosztály tag-
jait is. Több mint harminc résztvevő vállalta a szereplést, 
a legjobb előadók értékes nyereményben részesültek.
A Padragkúti Művelődési Ház adott otthont április 23-án a 
padragkúti és a meghívott Ajka városi civil szervezetek ta-
lálkozójának. Az összejövetelen több csoport is fellépett, 
két órás színvonalas műsorban lehetett része a telepü-
lésrész lakosainak. A rendezvényen jelen voltak a helyi és 
a meghívott nyugdíjas klubok, civil szervezetek, fellépett 
az Ajka-Padragkút Néptáncegyüttes, a padragkúti „Seni-
or Örömködők” tánccsoport, a Jubilate Nőikar és a Bahar 
Hastánc együttes is.
Április utolsó napján a Bányász Emlék és Kegyeleti 
Parkban az egyesület tagjai ismét találkoztak. A park-
ban „tavaszi nagytakarításra” került sor, májusfát is 
állítottunk, majd jóízűen elfogyasztottuk a bográcsban 
készült finom ebédet.
Legközelebb május utolsó hétvégéjére tervez az egye-
sület tartalmas programokat a településrész lakosai 
számára. Szombaton délelőtt 9 órától a gyermeke-
ket várjuk sok-sok meglepetéssel a Padragkúti Mű-
velődési Házba a gyermeknap alkalmából. Délután 
a „májusfa kitáncolását” követően a művelődési ház 
színháztermében a felnőtteknek kínálunk színvonalas 
szórakozási lehetőséget. 
Rendezvényeinket a Nemzeti Együttműködési Alap és a 
Városi Civil Alap támogatta.

Szabóné Preininger Csilla 

Esély a mentális egészség
megteremtésére

A fáradt lélek nyugalomra és bíztatásra vágyik

 Tavaly, az augusztus 6-án megjelent Ajkai Szóban 
tudósítottunk a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió által 
tervezett Új Esély Központ létrehozásáról, amit Ajka Vá-
ros Önkormányzatának képviselő-testülete rendkívüli 
ülés keretében elfogadott. Az új intézmény kialakítását 
szolgáló épület, ami Bódén, a Dózsa György utca 11. szám 
alatt található, korábban a Római Katolikus Plébánia tu-
lajdonában volt. Az ingatlant értékesítették, így a város 
közigazgatási területén szociális alapszolgáltatásként a 
közeljövőben pszichiátriai- és szenvedélybetegek nap-
pali ellátó intézményeként fog működni.

Régóta készültem az interjú-
ra Hajzer Angelikával, a Bap-
tista Tevékeny Szeretet Misszió 
(BTESZ) Nyugat-dunántúli 
régiójának vezetőjével. Ennek 
az volt az oka, hogy a szociális 
segítő munka sokat jelent szá-
momra, mert igazán fontosnak 
tartom. Gondoljunk csak arra, 
hogy mennyire jólesik mind-
annyiunknak, ha figyelnek 
ránk, meghallgatnak minket 
vagy beszélgetnek velünk. Ez 
fokozottan igaz, ha szorongunk, 
alvászavarral, esetleg pánikro-
hamokkal küzdünk, vagy kü-
lönféle pótszereket használunk.

A közeljövőben nyíló Új Esély 
Központ a pszichés, mentális 
problémákkal küzdő ember-
társaink számára nyújt majd 
magas szintű szociális segítsé-
get. Ehhez szükség lesz-e az in-
gatlan átalakítására?

– Az épületnek előnyösek az 
adottságai, hiszen tágas, nagy 
helyiségek találhatóak benne, 
elegendő zöldterület is tartozik 
hozzá. Elvégezzük az akadály-
mentesítést, emiatt a bejáratot 
hátra helyezzük, ami egy tágas 
folyosóra nyílik majd, illetve 
kialakítunk egy parkolót is. Az 
ingatlant szeretnénk kívül-belül 
felújítani, valamint a zöldterüle-
tet alkalmassá tenni szabadtéri 
programok lebonyolításához. 

Milyen helyiségek kialakítá-
sát tervezik?

– A törvényeknek, jogszabá-
lyoknak, illetve az intézmény 
rendeltetésének megfelelően 
fogjuk kialakítani a helyisége-
ket. Emellett az a célunk, hogy 
ízléses, modern, családias és 
barátságos környezet fogadja a 
klienseket. A közösségi helyisé-
get hasonlóan képzeljük el, mint 

egy lakás nappaliját, ahol lehet 
újságot olvasni, filmet nézni, 
kötetlenül beszélgetni vagy ép-
pen társasjátékozni. A csoport-
szobákban foglalkozásokat, tré-
ningeket tartunk majd, de lesz 
olyan helyiség is, ahova el lehet 
vonulni a pszichiáterrel vagy a 
pszichológussal egyéni konzul-
tációra. Ezen kívül vizesblok-
kokat, étkezőt és teakonyhát, 
valamint mosókonyhát is kiala-
kítunk.

Milyen szolgáltatások vehe-
tők majd igénybe?

– Az intézmény indulásakor 
az úgynevezett jótevő napokon 
tartós élelmiszerrel támogatjuk 
elsősorban az arra rászoruló, 
mentális problémákban érin-
tett egyéneket, családokat. A 
későbbiekben sem engedjük el 
a kezüket, ezt követően már el-
látottként fogjuk őket segíteni. 
A krízishelyzetben lévőket sem 
hagyjuk magukra, tisztálkodási 

és mosási lehetőséget, adomány-
ból tiszta ruhát biztosítunk 
számukra. A szolgáltatásokat 
igénybe vevők kedvezményes 
áron meleg ebédet is kaphatnak. 
Itt fokozottan ügyelünk arra, 
hogy ez jó minőségű és elegen-
dő mennyiségű étel legyen. A 
cél nem az, hogy naponta hely-
ben étkeztessünk. Az egyéni 
vagy csoportfoglalkozásokon, 
a pszichiáterrel, pszichológus-
sal, folytatott konzultációkon 
résztvevők vehetik ezt igénybe. 
Együttműködő szakemberekre 
is számítunk, akik úgy gondol-
ják, hogy szívesen vennének 
részt partnerként a kliensekkel 
való munkában.

Milyen időközönként lesznek 
csoportfoglalkozások?

– Terveink szerint heti két al-
kalommal tartunk foglalkozá-
sokat. Először felmérjük, hogy 
az intézmény terápiás munka-
társainak mihez van készsége, 
kompetenciája, illetve milyen 
külső szakemberek bevonására 
lesz szükség. Mindig a kliensek 
igényei, szükségletei határozzák 
meg a foglalkozások témáját. 
Ez lehet kézműves foglalkozás, 
olvasókör vagy önismereti cso-
port, de számos ötlet, lehetőség 
szóba jöhet. Arra törekszünk, 
hogy ezek a kliensnek és az in-
tézmény munkatársainak is 
tervezhető időközönként va-
lósuljanak meg. Az egyik leg-
fontosabb szempont, hogy az 
intézmény munkatársainak 
koncepciója alapján, de az ellá-
tottakat bevonva tervezzük meg 
a különböző programokat és 
foglalkozásokat. Beleszólhassa-
nak abba, ami tulajdonképpen 
értük van és róluk szól. Fela-
datunk a tapasztalatgyűjtés, a 
szükségletek felmérése. Az in-
tézmény megnyitása előtt köz-
vetlenül akár helyi fórum szer-
vezésére is sor kerülhet. A helyi 
szervezetekkel, intézményekkel 
szeretnénk jó szakmai viszonyt 
kialakítani a mentális és egyéb 
segítségre szorulók érdekében.

Mi az intézmény ellátási te-
rülete? 

– Ajka város közigazgatási 
területén élő vagy ideiglenesen 
tartózkodó személyek, akik ezt 
igazolni is tudják. Az Új Esély 
Központ két intézményt foglal 
magában: a pszichiátriai- és a 
szenvedélybetegek intézményét 
is, ami az év minden napján 
reggel hét órától este fél nyolcig 
felkereshető. Ez nagy segítség 
lehet a magányos egyedülálló 

embereknek, különösen a téli 
időszakban, hiszen itt társaság-
ban lehetnek.

Kik vehetik igénybe a szolgál-
tatást?

– A célcsoport minden 18 
éven felüli pszichiátriai beteg-
séggel, és minden 16 éven felüli 
szenvedélybetegséggel, addik-
tológiai problémával küzdő, de 
fekvőbeteg gyógyintézeti kezelés-
re nem szoruló személyekből áll. 
Beleértve a kortársaikat, vagy a 
hozzátartozóikat, és a közvet-
len szociális környezetüket is, 
akik segítségre szorulnak. A 
célcsoporthoz tartoznak azok a 
személyek is, akiknél már vala-
mely szenvedélybetegség vagy 
pszichiátriai betegség tünetei 
megjelentek, de panaszaikkal 
még nem fordultak az egész-
ségügyi ellátórendszer felé. Pre-
venciós célt is szolgálunk, vagyis 
fontosnak tartjuk a megelőzést. 
Aki azt észleli magán, hogy a 
mindennapjaiban egyre több 
akadályba ütközik, nehezebben 
tudja ellátni a munkáját, bátran 
fordulhat hozzánk segítségért, 
mielőtt még kialakulna bármi-
lyen pszichés, mentális beteg-
sége. A szolgáltatás önkéntes 
alapon vehető igénybe. Szakor-
vosi vélemény szükséges hozzá, 
ennek hiányában az intézmény-
nyel szerződésben álló orvossal 
való konzultációban segítséget 
nyújtunk.

Az ország több régiójában 
működnek már az Új Esély 
Központok, úgy tudom, legkö-
zelebb Mosonmagyaróváron. 
Milyen eltérések vannak a régi-
ók között, illetve milyen nehéz-
ségekre lehet számítani?

– A BTESZ már tizenkét éve 
működik. Minden régiónak 
megvan a maga sajátossága, 
ami nagy különbségeket mutat. 
A mosonmagyaróvári központ 
tavaly decemberben nyílt meg. 
Itt nehezebben lelhetők fel azok 
az emberek, akik segítségre 
szorulnak, ellentétben Dél – 
Dunántúllal vagy éppen Észak 
– Alfölddel. ahol jobban szem 
előtt vannak. Fontosnak tartjuk, 
hogy oda menjünk, ahol a cél-
csoport van. Nehézséget okoz-
hat, hogy a kliensek bizalmát 
nem könnyű felépíteni, ehhez 
időre van szükség. Emellett sok 
múlik azon is, hogy a helyiek 
mennyire segítőkészek, elkö-
telezettek a társadalmi szintű 
problémák iránt. Felajánlják-e a 
saját tudásukat, segítségüket. 

RÉ 

A felújításra váró épület (Fotó: Gyarmati)

Hajzer Angelika (Fotó: Rücker É.)

Összefogás Padragkúton

Hirdessen az Ajkai Szóban!

Tarifáinkról az
ajkaimediakft.hu

oldalon tájékozódhat

Keretes hirdetés 80,- Ft / mm-től
Apróhirdetés már 700,- Ft / 20 szótól

Hirdetésfeladás, információ:
ajkaimediakft@gmail.com 

Tel.: 06-88-750-550
Hirdetési lapzárta: minden hétfőn 12 órakor.

Helyreigazítás: A múlt héten megjelent „Összezárva” című 
színdarab nem a Veszprémi Petőfi Színház szellemi termé-
ke, hanem az eMPé Produkció tulajdona.
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Az ajkai Nagy László Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár programjai

Május 17-én (Kedd) 16.00 óra Felnőtteknek kreatívan! 
sorozat keretében sütés nélküli desszert, pohárkrém 
készül a Nagy László VMK József Attila úti épületében 
(József A. utca 30.) Szükséges eszközök: műanyag tányé-
ralátét. Részvételi díj: 2.500 Ft
Május 18-án 10.00 és 14.30 órakor gyermekszínházi 
előadás ovisoknak és kisiskolásoknak a művelődési köz-
pont színháztermében. A Rátonyi Róbert Színház előa-
dásában a Pom Pom meséi zenés mesejáték tekinthető 
meg.
Május 20-án 17.00 órakor a Magyar Képzőművészek In-
terdiszciplináris Szakosztályának  kiállítás megnyitója a 
művelődési központ kiállítótermében.

A KULTIK AJKA MOZI MŰSORA

2022. május 12. – május 18.
A rosszfiúk 2D – amerikai animációs vígjáték, akciófilm, 
101 perc (12) - vetítési időpontok: szombat 13:30, valamint 
vasárnap 14:00.

Doctor Strange az őrület multiverzumában 2D – ameri-
kai fantasy, akciófilm, 126 perc (16) - vetítési időpontok: 
csütörtök, szombat, hétfő, szerda 18:00, valamint péntek, 
vasárnap, kedd 20:30.

Doctor Strange az őrület multiverzumában 3D – ameri-
kai fantasy, akciófilm, 126 perc (16) - vetítési időpontok: 
csütörtök, szombat, hétfő, szerda 15:30, valamint péntek, 
vasárnap, kedd 16:00.

Tűzgyújtó 2D – amerikai sci-fi dráma, horror, 94 perc (16) 
- vetítési időpontok: csütörtök, szombat, hétfő, szerda 
20:30, valamint péntek, vasárnap, kedd 18:30.

Felhívás
Tegyük életünket

környezettudatossá!
Ajka város és a környező tele-
pülések lakosságának környe-
zettudatosságát célozza meg 
a Bazalt és Plasztik  címmel 
indított pályázatunk, melynek 
keretében utcai alkotó foglal-
kozásokat tervezünk a Somlói 
Borfesztivál idejére (2022. jú-
nius 5-6.)
A foglalkozásokon újra hasz-
nosítunk, különböző haszná-
lati- vagy dísztárgyakat készí-
tünk, ehhez a lakosság együtt-
működését kérjük.
2022. május 17-én 9.00 és 
17.00 óra között várjuk a 
VMK 9-es irodájában, illetve 
az intézmény József Attila ut-

cai épületében olyan különle-
ges formájú műanyag, fa, fém 
vagy üveg tárgyak érkezését, 
melyeket szemétbe kerülés 
helyett  alkotó foglalkozáso-
kon majd újjávarázsolhatunk.  
Kreativitásunk felébresztésé-
vel új funkciót kapnak ezek a 
tárgyak, melyek megalapozzák 
egy kortárs gyűjtemény létre-
hozását. 
Programunk lebonyolításához 
önkéntesek jelentkezését is vár-
juk intézményünk elérhetősége-
in.

Ajkai Nagy László
Művelődési Ház és Könyvtár

Kiállításkínáló
A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szö-
vetsége Interdiszciplináris Szakosztálya szere-
tettel hívja Önt és kedves családját, barátait, 
ismerőseit Újratervezés című kiállításának meg-
nyitójára a művelődési központ kiállítótermébe 
május 20-án 17.00 órára.
A kiállítást megnyitja: Ruzsa Dénes képzőművész 
és médiateoretikus
A kiállítás megtekinthető június 3-ig hétközna-
pokon 9.00-től 17.00 óráig, szombaton 9.00-től 
15.00 óráig.

Gyermekszínház
Szeretettel várjuk az ovis és 
kisiskolás gyermekeket má-
jus 18-án 10.00 és 14.30 óra-
kor a Rátonyi Róbert Színház  
Pom Pom meséi című zenés 
mesejátékára a művelődési 
központ színháztermébe.
Gombóc Artúr nagyon szo-
morú… Mindenki csúfolja 
a kilói miatt. A mértékte-
len csokievés miatt nagyon 
meghízott. Már alig mer vé-
gigmenni az utcán, úgy fél, 
hogy kinevetik és megmoso-
lyogják. Végső elkeseredé-
sében úgy dönt, hogy – mint 
a többi madár – télen ő is 
elköltözik Afrikába.
A bajok tovább fokozódnak, 
amikor Artúr fogságba kerül 
egy madárüzletben. Szeren-
csére barátai, Pom Pom a kis 
pamutbojt és Picur az isko-
lás kislány rögtön mellé áll-
nak. Segítségül hívják Fes-
téktüsszentő Hapci Benőt, 
Órarugógerincű Felpattanót 
és Radírpókot barátjuk meg-
segítéséhez és kiszabadítá-
sához.
Gombóc Artúr végül rájön 
arra, hogy a barátoknál, a 
barátságnál és a szeretetnél 
nincs fontosabb a világon, 
s ha bármi baj van, ők itt 

vannak és nem kell világgá 
menni, a csokit pedig mér-
tékletesebben kell fogyasz-
tani.
Csukás István népszerű 
rajzfilmsorozatát most szín-
padi feldolgozásban zené-
vel, színes díszlettel, jelmez-
zel és sok-sok humorral lát-
hatja az óvodás és kisiskolás 
közönség és persze a nosz-
talgiázni kívánkozó apukák 
és anyukák.

Szereplők:
Picur: Kiss Eszter Júlia / 
Csápenszki Nikolett
Pom Pom: Tassonyi Balázs, 
Bágyi Márton, Vígh Gergő
Gombóc Artúr: Bodrogi Atti-
la, Straub Péter
Festéktüsszentő Hapci Benő, 
Kopasz: Gieler Csaba
Órarugógerincű Felpattanó: 
Csápenszki Nikolett / Kiss 
Eszter Júlia
Radírpók, Sofőr, Mozdonyve-
zető, Kapitány: Lévai Ádám
Csukás István műve alapján 
írta: Bor Viktor. Zene: Ber-
kes Gábor. Díszlet: Perlaki 
Róbert. Jelmez: Kökényesi 
Györgyi. Koreográfus: Há-
bel Ferenc. Rendező: Köké-
nyessy Ági

Királyok zenéje Szombathelyről
 Királyok zenéi címmel adott koncertet a nagy múltú 

szombathelyi Savaria Szimfonikus Zenekar, Stauróczki 
Balázs vezényletével a Nagy László Városi Művelődési 
Központ színháztermében. A Filharmónia Magyarország 
és a művelődési központ közös szervezésében létrejött 
ifjúsági hangversenybérlet első előadásán november-
ben a M. É. Z. együttes, április elején a Balkan Union 
adott nagy sikerű telt házas koncertet. Az április 25-én 
délelőtt rendezett záróelőadásra nemcsak városunk-
ból, hanem a környező településekről is érkeztek álta-
lános és középiskolás korú gyerekek.

A Savaria Szimfonikus Ze-
nekar 2019 tavaszán játszott 
először Ajkán. Az akkori és a 
mostani előadásra is egyaránt 
jellemző volt, hogy interaktív 
módon, a zenékhez magyará-
zatokat fűzve mutatták meg a 
szimfonikus zenekar gazdag 
hangzásvilágát, jellegzetessé-
geit és a hangszereket.

Elsőként az egyik legna-
gyobb barokk zeneszerző 
Georg Friedrich Händel: Vízi-
zene című művéből csendül-
tek fel részletek. A diákok 
amellett, hogy több részletet 
is meghallgattak a darabból, 
zenei ismereteiket tovább 
bővíthették, érdekes törté-
netek segítségével tudhattak 

meg kulisszatitkokat a mű 
keletkezésével kapcsolatban, 
jobban megérthették a ba-
rokk viselkedéskultúrát, és a 
történelmi háttér ismertetése 
révén még inkább teljesebb 
képet kaphattak az adott kor-
szakról. Mindezt úgy, hogy 
közben jól érezték magukat 
és értékes, élő zenét hallgat-
tak.

A koncert második felében 
Kodály Zoltán: Háry János 
című művéből következtek 
részletek a karmester apró-
lékos, pontos, sokszor vicces 
magyarázataival. Mindezt 
azért, hogy a hallgatóság 
értse, mi miért történik a ze-
nében, hiszen egy hosszabb 
darabnál a diákok figyelmét 
megfelelő módon kell fóku-
szálni. 

Külön érdekessége volt az 
előadásnak, hogy az ütő sor-
ban az ajkai Vörös Gergő ját-
szott, hol nagydobon, hol 
cintányéron, amit épp kért a 
dirigens. A rendhagyó ének- 
és történelem órának is beil-
lő koncertet a híres Radetzky 
induló zárta, amit a közönség 
lelkes tapssal jutalmazott.

A Filharmónia Magyaror-
szág ebben a tanévben a megye 
hét településén csaknem négy-
ezer diák számára hozta közel 
a zenét, tudtuk meg Ladányiné 
Cz. Nagy Zsófia szervezőtől. A 
sorozat folytatódik, jövőre még 
több helyszínen, még több is-
kola bevonásával tervezik a fi-
atalokkal megismertetni az ér-
tékes zenét, legyen az komoly-, 
könnyű-, vagy népzene.

NéNo 

Díjak a Kele-napon 
Helyezésekkel, különdíjjal érkeztek haza a Kele-napról a 
Fekete István - Vörösmarty Mihály Általános Iskola diák-
jai. A Fekete István író nevét viselő oktatási intézmények 
diákjai és tanárai minden tanévben más településen ta-
lálkoznak és mérik össze tudásukat több területen. Az 
idén május 7-én a Baranya megyei Berkesd adott ott-
hont a programnak. Az ajkai diákok közül versírás kate-
góriában Szabó -Kovács Benedek első, Kovács Krisztián 
harmadik lett. Versmondásban Keller Dorka különdíjat 
kapott. Rajzból Porkoláb András megszerezte az első 
helyezést, Tamás Lara és Molnár Kincső második, Ma-
gyari Lara harmadik lett. Értő olvasás kategóriában Er-
délyi Hanna harmadik helyen végzett. Felkészítő tanára-
ik Csordás Gyöngyi, Bognárné Simon Katalin, Szilágyiné 
Bakos Tímea, Farkas Andrea, Babos-Kozma Alexandra és 
Bukovicsné Polgár Csilla voltak.

(ta) 

A legnehezebb a versenyben,
az elhatározás

 Marton Józsefet a helyi sport-
kedvelők minden bizonnyal isme-
rik. Céltudatossága és motiváltsága 
nagymértékben hozzájárult a fu-
tósportbeli sikerességéhez. Fele-
sége is sportol és gyermekei is az 
ajkai sport jó hírnevéért tesznek, hi-
szen fia a Boxer SE ökölvívója, lánya 
pedig a helyi női röplabda csapat 
játékosa. Marton Józseffel beszél-
gettünk a futásról, motivációjáról, 
versenyzésről, és a nemrég lezajlott 
Ultrabalatonról.

Hogyan jött az életedbe a távfutás?
– Tíz évvel ezelőtt egy nagyon jó bará-

tom kezdett el tekerni, és ő vett rá a ke-
rékpározásra. Sokat bicikliztem, és ahhoz 
sokat is kellett enni, igaz hogy jó kardió 
edzés volt, de attól még szaladtak fel a 
kilók, és úgy döntöttem, hogy neki állok 
futni. Igaz, általános- illetve középiskolá-
ban futottam versenyszerűen, tehát ala-
pom azért volt. 

Hogyan alakultak a célkitűzések?
– Először egy félmaratoni távot tűz-

tem ki magam előtt célul. Sokan a táv-
futók között azt mondták, hogy ahhoz 
hogy sikeresen teljesíts egy félmaratont, 
abban az évben legalább ezer kilomé-
tert kell futnod. Én eszerint kezdtem 
el edzeni. Az első évemben ötszáz km-t 
futottam, így két év felkészülés után 
vágtam neki. A megmérettetés jól si-

került, de nagyobb dobásra számítot-
tam így elhatároztam, hogy benevezek 
egy nagyobb versenyre, ami egy évvel 
később a Spar Budapest Maraton volt 
Budapesten. 2020 márciusában egyik 
kollegámmal váltóban megcsináltuk 
a Spuri Balaton Szupermaratont, ahol 
naponta kellett 21 kilométert futni. Az 
utolsó nap irigykedve figyeltem azokat 
a versenyzőket, akik piros rajtszámmal 
versenyeztek, ugye ők voltak az egyéni-
ek, és ekkor vettem a fejembe, hogy ezt 
egyedül én is le akarom futni, persze 
rendes felkészülés után. Folyamatosan 
készültem, legutóbb a Tisza-tavat futot-
tam körbe (96 km). Mivel sajnos idén 
sem rendezték meg a négynapos Spuri 
Balaton Szupermaratont, így benevez-
tem az Ultrabalaton (210km) futóver-
senyre. Ugyanis ha nincs verseny, a mo-
tiváció is csökken.

Hogyan sikerült az Ultrabalaton?
– A legnehezebb a versenyben az elha-

tározás volt, hogy egyáltalán elindulok 
rajta. 201 indulóból a 148. helyen végez-
tem. Sajnos a gyomrom elkezdett nagyon 
fájni, ugyanis ilyenkor a gyomor is nagy 
terhelést kap, és Fonyód környékén közel 
a 110. kilométerhez úgy döntöttem, hogy 
megállok. 

Mi a következő cél?
– A 12 éves fiam megkért rá, hogy se-

gítsek neki felkészülni a Somló futásra. Ő 
a rövidebb távon szeretne elindulni. Segí-

teni fogom és bíztatni, jelenleg ez a fő cél. 
Ha jövőre pedig a járvány nem szól közbe 
és megrendezik a négynapos Spurit a Ba-
latonon, akkor ott azon egyéniben szeret-
nék elindulni. Váltóban a társammal pár 
éve 20 óra 41 másodperc alatt futottuk 
körbe, én egyéniben ezt az időt szeretném 
lefaragni 20 óra alá. 

BD 

Még kilométerek ezrei lehetnek a lábá-
ban (Fotó: a szerző)
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Városi hetilap. A lapot alapította Ajka Város Önkormányzata.

Nem durrant a budafoki pezsgő Ajkán
Két kiállítás, öt sárga lap, két gól

 A Merkantil Bank Liga 36. fordulójában az FC Ajka 
csapata fogadta az Ajka Városi Sportcentrumban a múlt 
évben még élvonalban szereplő Budafokot. A hazaiak jó 
előjelekkel vághattak neki a találkozónak, hiszen már 
négy mérkőzés óta nem találtak legyőzőre.

Ajka:  Horváth D. – Szűcs 
K., Heffler T., Tar, Présinger 
– Tóth Gergely (Vogyicska, 
56.), Lehoczky – Csizmadia 
Z. (Dragóner F., 67.), Sejben 
(Csemer, 67.), Gaál B. (Ken-
deres, 86.) – Szarka Á. Vezető-
edző: Kis Károly

 
Budafok:  Horváth A. – Mar-
gitics, Jagodics M., Vaszics-
ku, Kalmár O. (Kotula M., 
69.) – Adorján, Fótyik, Cson-
ka A. (Takács R., 20.), Sol-
tész I. (Filkor, 64.) – Szabó 
L. (Kovács D., 64.), Zuigeber 
(László D., a szünetben).  Ve-
zetőedző: Csizmadia Csaba 

Gólszerző: Sejben (10.), Dra-
góner F. (75.)

Kiállítva:  Lehoczky 
(86.), ill. Vaszicsku (9.)

Sárga lap: Lehoczky (70), 
Tar (83.), Adorján (75.), Ko-
vács D. (76.), Csizmadia (78.)

Vezette: Sipos Tamás 
(Szécsényi István, Máyer Gá-
bor) – 600 néző

A találkozó első kapura tar-
tó lövése Csizmadia nevéhez 
fűződik az 5. percben, de a 
vendégek kapusa sikeresen 
piszkálta ki a léc alá tartó lab-
dát. Pár perccel később a bu-
dafoki csapatkapitány utolsó 
emberként szabálytalanul állí-
totta meg a gólhelyzetbe kerü-
lő Gaál Bálintot, még éppen a 
16-os vonal előtt. Sipos játék-
vezető habozás nélkül mutatta 

fel a piros lapot Vaszicskunak, 
így hamar megfogyatkozott 
a Budafok. A szabadrúgást 
a sértett végezte el, a bal alsó 
sarokra tartó lövése kipattant 
Horváthról, Sejben pedig pont 
remekül érkezett és gurította a 
labdát a hálóba, 1-0. Egy perc-
cel később Szarkát indították a 
társak remek ütemben, azon-
ban a támadó lövése centikkel 
kerülte el a kaput. A 20. játék-
percben Csizmadia Csaba tak-
tikai cserére szánta el magát, 
Csonka helyére Takács érke-
zett. A 24. percben Csizmadia 

az alapvonalról ívelt a kapu-
ra, azonban Horváth András 
nagy bravúrral mentett szög-
letre. A 35. percben Lehoczky 
beadását a kapu torkából vág-
ták ki a védők, majd a szöglet-
nél Horváth mutatott be egy 
nagy védést. 

A szünetben egyet cseréltek a 
budafokiak, az MTK nevelésű 
Zuigéber maradt az öltözőben, 
helyére László Dávid állt be. 
Az 56. percben Kis Károly is a 
frissítés mellett döntött, Tóth 
helyére érkezett Vogyicska. Az 
57. percben Gaál iramodott 
meg szépen a vendég kapu felé, 
majd lövése a kapufáról pattant 
ki. A 63. percben Soltész löke-
tét fogta könnyedén Horváth 
Dániel. A következő percekben 
mindkettő kispad kettős cserét 
hajtott végre, a vendégeknél 
Soltész és Szabó jött le, helyet-
tük Filkor és Kovács állt be. 
Ajkai oldalon Sejbent Csemer 
váltotta, Csizmadiát pedig Dra-
góner. A 70. percben kiosztásra 
került a mérkőzés első sárgája, 
Lehoczky számára. Öt perccel 
később felkerült az i-re a pont. 
Vogyicska vihette kapura a lab-
dát, azonban Horváthról kipat-
tant, pechére pont Dragóner 
elé aki bevágta a hálóba, 2-0. 
A 76. percben Kovács Dávid 
került helyzetbe, de Horváth 
Dániel lábbal mentett. A hajrá-
ra megsűrűsödött a lapok szá-
ma, Kovács majd vezetőedzője 

Csizmadia is sárga lapot kapott. 
A 83. percben Tar Zsolt is fel-
iratkozott a sárgalaposok közé, 
majd pedig Lehoczky kapta 
meg a másodikat, így a kiállítás 
sorsára jutott. A 86. percben 
még kihasználta a cserelehe-
tőségét Kis Károly vezetőedző, 
Gaál helyett Kenderes érkezett. 
Újabb találat a mérkőzésen 
nem született, az Ajka teljesen 
megérdemelten gyűjtötte be is-
mét a három pontot, immáron 
ötödször zsinórban. FC Ajka – 
Budafoki MTE 2-0. 

Az FC Ajka jelenleg a tabel-
lán a nyolcadik, ötven bajnoki 
ponttal.

Kis Károly: – Tudtuk, nem 
lesz könnyű meccs, mert a Bu-
dafok a bennmaradásért küzd. 
Hamar megszereztük a veze-
tést a kiállítás után. Az embe-
relőnnyel nem mindig éltünk, 
akadtak gyengébb időszaka-
ink, de örülök, hogy megnyer-
tük a mérkőzést.

Csizmadia Csaba: – Saját 
magunkat vertük meg. Két 
ekkora hibát nem lehet elkö-
vetni, aztán jött a piros lap, s 
azonnal gólt kaptunk. A srá-
cok ezután csinálták a dolgu-
kat, próbálkoztak, a félidőben 
megbeszéltük, hogy egy gólt 
bármikor lehet rúgni, de a 
második kapott gólt követően 
már nem volt kérdés a meccs 
kimenetelét illetően.

BD 

Még mondja valaki, hogy a foci nem látványsport (pirosban a Bu-
dafok) (Fotó: Györkös)

Örömmámor az ajkai tribünnél Dragóner gólja után (Fotó: Györkös)

SAKKOZZ VELEM!

Gaál Zsóka ismét megör-
vendeztette olvasóinkat egy 
feladvánnyal. A mellékelt szö-

veg mindössze ennyi: világos 
indul és a második lépésben 
mattot ad.

Jó fejtörést!
A helyes megfejtést május 

16-án este 18 óráig várjuk az 
ajkapress@gmail.com címre, 
hogy következő lapszámunk-
ban eredményt hirdethes-
sünk.

ASz 

Könnyed
győzelem Ácson

Elmúlt pénteken este a sereghajtó ácsiak otthonában lé-
pett pályára a már bajnokságot nyert KK Ajka felnőtt kézi-
labda csapata. Több játékos sérülés és egyéb okok miatt nem 
tudott a csapattal utazni, így összesen nyolc mezőnyjátékos 
állt Tréki Tamás edző rendelkezésére. Bonyhádi parádéval 
kezdődött a mérkőzés, ugyanis a szélső hat góllal nyitott, 
amire a hazaiak csak hárommal válaszoltak (3-6). A reme-
kül védekező vendégek gyors indítások után könnyű gólo-
kat szereztek így biztos előnnyel mehettek a szünetre.

A térfélcsere után Baracskai védéseinek is köszönhetően 
állva hagyta ellenfelét a KK Ajka, ugyanis egyetlen ácsi gól-
ra tizenhárommal válaszoltak (10-32). A hazaiak a mérkő-
zés ezen szakaszában kétszer is időt kértek, de ezután sem 
változott a játék képe, a vendégek tetszés szerint lőtték gólja-
ikat (13-40). A roppant sportszerű mérkőzésen nem volt egy 
súlycsoportban a két csapat, így könnyedén szerezte meg 
újabb győzelmét Tréki Tamás csapata.

További eredmények:
U14 fiúk: KK Ajka – Várpalotai BSK 12-31 (6-13), KK Ajka 

– Komárom VSE 18-17 (11-9) 
Forrás: KK Ajka 

A négy legjobb között
az asztaliteniszezőink

Történelemet írt az Ajkai 
Asztalitenisz SE azzal, hogy 
a legfelső, elit bajnokság, 
az asztalitenisz Extra Liga 
alapszakaszában a 4. he-
lyen végzett, ezzel bejutott 
a döntők döntőjébe, a final 
four-ba.

Ajka városának sporttörté-
nelmében ők az első csapat, 
akik ezt a bravúrt véghez 
vitték. A négy játékos, Czeg-
lédi Szilvia, Hepke Johanna, 

Peterman-Varga Tímea va-
lamint az ajkaiak és a sport-
ág nagy reménysége, Kiss 
Csenge hatalmasat alkotott 
edzőik, Ughy Zoltán és Szabó 
Zsuzsanna segítségével. 

Az elmúlt hétvégén Solt-
vadkerten bizonyították is-
mét, hogy a legjobbak között 
a helyük. A város adott ott-
hont a női extraliga utolsó 
fordulójának, de az eredmé-
nyek alapján azt is el kellett 

dönteni, hogy ki jut be a Bu-
daörs, az Erdért és a Kecske-
mét mellett a négyes döntő-
be, a Kiskunmajsa vagy Ajka. 
A mi lányaink, mint mindig, 
teljes odafigyeléssel és erő-
bedobással küzdöttek. Meg 
is lett az eredmény. A Békés 
csapatát 6:3-ra verték, így 
fél lábbal már a négyes dön-
tőben voltak. A következő 
meccsen is hozták a formát a 
lányokmiután 6:1-re nyertek 

a Nyíregyháza ellen. Ezzel az 
utolsó mérkózés eredményé-
től függetlenül már a négyes 
döntőbe jutottak. 

A másnapi, az alapszakaszt 
veretlenül nyerő Erdért el-
leni meccsük már amolyan 
örömjáték volt még akkor is, 
ha hozva a papírformát, 7:0-
ra kikaptak.

A négyes döntőt Komlón 
rendezik május 14-15-én.

(ta) 

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!

Helyesbítés
Múlt heti lapszámunkban, a Tilhof Endre életművét be-
mutató cikkünkben sajnálatos névelírás történt. A mé-
diatár egykori lelkes vezetőjének neve helyesen: Rapp 
Gábor.
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Lapszél

Az ügyeleti idő: 20-22 h-ig tart*

május

12-én PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR Fő út 66. (Tesco)
13-án SEMMELWEIS PATIKA Semmelweis u. 2.
14-én GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR Alkotmány u. 20.
15-én HORIZONT PATIKA Szabadság tér 10.
16-án KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Frankel L. u.16.
17-én PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR Fő út 66. (Tesco)
18-án SEMMELWEIS PATIKA Semmelweis u. 2.
19-én GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR Alkotmány u. 20.
20-án HORIZONT PATIKA Szabadság tér 10.
21-én KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Frankel L. u.16.
22-én PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR Fő út 66. (Tesco)
*Az adatok tájékoztató jellegűek

ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK

Menyegző
Házasságot kötöttek Ajkán: Papp Róbert és Kovács Alex- 
andra Noémi 2022. 05. 06-án, Goda István és Kovács-Bá-
lint Éva 2022. 05. 07-én.

Gólyahír
Köszöntjük városunk legifjabb polgárait: Antal Tamás és 
Szabó Renáta 2022. 04. 23-án született kisfiát Mátét, Klein 
Attila és Fuith Adrienn 2022. 04. 25-én született kislányát 
Vivient, Asbóth Tibor és Venczel Anita 2022. 04. 29-én szü-
letett kisfiát Leventét, Molnár Márton és Karácsony Er-
dőcske 2022. 05. 02-án született kislányát Violát.

Veterán autósok emlékeznek
Nagy Attila tagtársuk emlékére harmadik alkalommal 
szerveznek emléktúrát a Veterán Járművek Baráti Köre 
Ajka tagjai. A résztvevők különleges autóikkal, motorjaik-
kal május 21-én, szombaton a Civil ház előtti parkolóban 
gyülekeznek, majd fél 11 órakor indulnak Balatonarácsra, 
útközben megkoszorúzzák Nagy Attila sírját a csékúti te-
metőben.

Jogi segítségnyújtás rászorulóknak
A segítségnyújtás az anyagilag rászorulók részére ingye-
nesen vehető igénybe az Ajkai Család- és Gyermekjóléti 
Központnál 2022. május 30-án 14.30 és 16.00 óra között az 
intézményben (8400 Ajka, Móra F. u. 7.). Várjuk az érdeklő-
dőket a járványügyi szabályok betartásával!

KERTÁPOLÓ

»  Ajkán, az Ifjúság úti lakótelepen, főútról részben látható, játszótér és 
emeletes házak között, önálló  40 m2-es épület, üvegportálos, két bejá-
ratos üzlethelyiség bérbeadó. Kiválóan alkalmas kereskedésnek, szol-
gáltatónak, vendéglátásnak. www.nivoingatlan.hu +36-70-3-800-300

APRÓHIRDETÉS

Fűben-fában orvosság

Így készül a fenyőrügy szirup
 Májusi eső aranyat ér – szól a népi megfigyelésen 

alapuló, időjárással kapcsolatos közmondás. Az eső jót 
tesz a kerteknek, növeli a veteményt, szaporítja a ter-
mést. Bár mintha kicsit sok is lenne az utóbbi hetekben. 
A párás esős idő sajnos magával hordozza a betegségek 
kialakulásának veszélyét. Nem csak a növények, hanem 
mi emberek is ilyenkor jobban hajlamosak vagyunk a 
megfázásra.

A fenyőrügy szirup egy 
természetes édes oldat, ami-
vel kikúrálható sokféle légúti 
megbetegedés. Csupán három 
összetevő kell hozzá.

Sokan vannak úgy, hogy 
„enyhe” betegségnél nem 
minden esetben az orvoshoz 
rohanás a legjobb megoldás. 
Vannak, akik először az úgy-
nevezett házi praktikákat pró-
bálják ki. Aki hallott már va-
laha Maria Trebenről, annak 
valószínűleg elsőként a svéd-
keserű jut eszébe róla. Ez egy 
ősrégi fűszernövény tinktúra, 
amelynek eredete évszázadok-
ra nyúlik vissza és a mai napig 
használatos alternatív házi-
szer. Maria Treben osztrák író 
és gyógynövény-tudós volt, 
aki az 1980-as években köny-
veivel vált híressé. A termé-
szet erejébe vetett hite végig 
kísérte egész életét. Tudásá-
nak, tapasztalatainak átadását 
élete feladatának tekintette, 
munkája embertársai milli-
óihoz ért el és segített rajtuk. 
Hitt abban, hogy a természet 

a legerősebb, és nemcsak a be-
tegségeket, de azok ellenszerét 
is kínálja nekünk.

Az írónő könyvében olvas-
ható leírás szerint most van itt 
az ideje fenyőrügyek gyűjtésé-
nek. A legjobb a lucfenyő és az 
erdei fenyő hajtása. Gyógyá-
szati célra már nagyon régóta 
használnak fenyőrügyekből 
készült szirupot megfázás 
esetén. A fenyőrügy elnevezés 
kissé talán megtévesztő le-
het, mert a rügy szó hallatán 
általában valamilyen bimbó 
szerű képződményt társít 
hozzá az ember. Fenyőrügy-
ként azonban a fiatal hajtás 
végeket, friss, világoszöld haj-
tásokat kell érteni, melyeket 
most célszerű gyűjteni. A be-
lőle készült szirup, teába vagy 
szörpbe rakva segítségünkre 
lehet a megfázásos időszak-
ban. Emellett jó, immunerő-
sítő, gyulladáscsökkentő, és 
az emésztésünkre is jótékony 
hatással van. 

Hozzávalók: víz, fenyőrügy, 
és cukor.

Elkészítés: szórjunk cukrot 
egy nagy befőttesüveg aljára. 
Tegyünk rá egy réteg alaposan 
megmosott fenyőrügyet, és 
nyomkodjuk le. Innentől ezt a 
két réteget kell váltogatni, míg 
meg nem telik a befőttesüveg. 
Ha végeztünk, zárjuk le az 
üveget és tegyük a kamrába. 
Tárolásánál arra kell figyel-
nünk, hogy a befőttesüveget 
ne érje közvetlen napfény, és 
mindenképp maradjon szoba-
hőmérsékleten. Pár nap múl-
va a fenyőrügyek elkezdenek 
összeesni, és elvesztik élénk 
színüket. Ekkor tegyünk hoz-
zá még több fenyőrügyet és 
alaposan keverjük el az üveg 
tartalmával. Ha azt tapasztal-

juk, hogy nem olvad a cukor 
2-3 nap múltán sem, adjunk 
hozzá néhány kanálnyi vi-
zet. Amikor azt látjuk, hogy 
a fenyőrügyek összeestek és 
kifakultak, az üveg tartalma 
pedig besziruposodott, szűr-
jük le, és töltsük üvegekbe. 
Hűvös helyen sokáig eláll, hű-
tőben pedig akár egy évig is 
fogyasztható marad. A szirup 
készítésnél gondoljunk a fe-
nyőfáink egészségének a meg-
óvására is. Lehetőleg több fá-
ról és arányosan szedjük le az 
ágvégekről a világosabb színű 
rügyeket, hogy a növény szé-
pen fejlődhessen tovább. 

F. P. T. 

Egészségünk őre: a fenyőrügy (Fotó: Futó)

Űrbatyu
– egyre magasabbra
Csaknem 33 kilométer magasra szállt a harmadszor a 
sztratoszférába küldött Űrbatyu. A Bakonyi Csillagászati 
Egyesület ezúttal Ajka és Várpalota után a Celldömölk melletti 
Ság hegyről indította a magaslégköri szondát. Ivanics Ferenc 
klubvezető tájékoztatása szerint a program a Gothard Jenő 
Csillagászati Egyesülettel közös szervezésben zajlik.
Az indításon az egyesület csaknem teljes létszámban 
megjelent. A szerkezetet mintegy hat köbméter héliummal 
töltött ballon emelte magasba. Útját folyamatosan nyomon 
követték a klub tagjai – és a szép számú érdeklődő – a 
csúcsdöntéstől egészen a landolásig, de lapzártánkig nem 
találták meg a földetérés helyét.
Az eseményről részletes beszámoló olvasható az ajkaiszo.hu 
portálunkon.

(ta) 

Az indítás előtti pillanatok (Fotó: Tisler)

A múzeumban mesélnek a gépek

 Lassan húsz éve megszűnt a szénbányászat az ajkai 
medencében, de emlékét őrzik az egykori bányászok, a 
bányászdinasztiák. A Bányászati Múzeum kezdeménye-
zése a „Fogadj örökbe egy gépet!” pedig cselekvésre is 
késztet: már 13 gépet fogadtak örökbe és újítottak fel 
2022. január 14. óta, többségében a bezárt négy bánya 
és a benne foglalt 30 akna, táró, lejtősakna nyugdíjasai.

Év elején népes család érke-
zett a múzeumba és gondjaik-
ba vettek egy valóban muzeális 
értéket képviselő Craelius fú-
rógépet és a hozzá tartozó Ma-
zalán szivattyút. Előkerültek a 
drótkefék, a csiszolóvásznak, a 
lakatos munkához szükséges 
különböző szerszámok, majd a 
festékek, az ecsetek és a 82 éves 
dédpapától a hároméves dédu-
nokáig mindenki a gépegység 

szépítésén, karbantartásán dol-
gozott. 

A 30 éve nyugdíjas, napjaink-
ban 82 éves egykori bányász, 
Czingler Sándor és veje, Klucsik 
Péter családjának 17 tagja fo-
gadta örökbe ezt a kutató feltá-
rásokhoz, mintavételhez és víz 
lecsapolására használt gépet. 
Sanyi bácsi a Tatai Vájáriskola, 
majd a Tatabányai Bányaipa-
ri Technikum elvégzése után 

1962-ben került Ajkára a Jókai 
bányába dolgozni. Szakmáját 
aknászként, robbanóanyagrak-
tár-vezetőként, ipari robban-
tásvezetőként gyakorolta, majd 
a Földtani Szolgálat geológiai 
munkáit irányította Kozma Ká-
roly vezető geológus alatt. Ek-
kor vezényelte a most örökbe-
fogadott gépen folyó munkákat, 
amellyel nagyban hozzájárultak 
az ajkai szénmedence feltérké-
pezéséhez. Sokszor 60-80 mé-
teres távolságra is befúrtak a 
föld gyomrába felmérni a szén-
vagyont, vagy éppen a bizton-
ságos munkavégzés érdekében 
lecsapolták a földalatti járatok 
vízét, ezzel is megakadályozva a 
vízbetöréseket.

Czingler Sándor, amikor ér-
tesült az örökbefogadás lehető-
ségéről a – bányászatban szin-
tén érintett – vejével, lányával 
és fiával megbeszélték, hogy az 
egész család részt vállal e nemes 
munkából, olyannyira, hogy 
még a legkisebb dédunoka is 
jelen volt a nagy eseményen. 
Mindannyiuknak nagy élmény 
volt a dédpapa egykori gépének 
felújításán munkálkodni. 

A rendbetétel óta is többször 
visszamentek, mert valóban sa-
játjuknak érzik a szerkezetet és 
mindig találnak tennivalót raj-
ta. A Czingler és Klucsik család 
igazán örökbe fogadta az egykor 
kenyérkeresetet adó gépegysé-
get. Cs.B.É. 

Íme a Czingler-Klucsik család a már helyreállított szerkezet előtt (Fotó: Györkös)


