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A „város” lapja
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„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”
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Helyreigazítás

Helyreigazítás

Az elmúlt években megjelent lapjainkban valótlanul állítottuk, pontosabban elfelejtettük állítani, hogy az
MKKP Ajka mily módon aktív a helyi
közéletben.

Helyreigazítás

Az elmúlt években valótlanul állítottuk, hogy lapunk teljesen független,
és bárki számára biztosítunk megjelenést. Az igazság ezzel szemben az,
hogy csak az aktuális városvezetést
kívánjuk dicsőíteni, a többi politikai
szereplőről viszont hallgatunk.

Közérdekű közlemény

Tájékoztatjuk Ajka város lakosságát,
hogy az Ajkai Szót is kiadó Ajkai Média Kft. 100%-ban önkormányzati
tulajdonú cég, közfinanszírozásból
működik, ezért köteles elfogulatlanul
beszámolni a város közéletéről.

Helyreigazítás

Elnézést, kell még egy helyreigazítás,
hogy jól nézzen ki ez az oldal.

Online közösségi felületünkön valótlanul állítottuk kommentben azt,
hogy az MKKP rendszeresen megjelenik különböző portáljainkon. Az
igazság ezzel szemben az, hogy hiába
küldték el a már megírt cikkeket, így
sem voltunk hajlandóak nyilvánosságra hozni azokat, mert féltünk,
hogy a választáson 127%-ot fognak
elérni.

Helyreigazítás

Előző közérdekű közleményünkben
valótlanul állítottuk, hogy eleget tettünk a Választási Bizottság határozatában foglaltaknak. A valóság ezzel
szemben az, hogy azóta sem biztosítunk megfelelő és egyelő teret a város
politikai arculatát meghatározó szervezeteknek.

Közérdekű közlemény

Tájékoztatjuk Ajka város lakosságát, hogy a 2019-es önkormányzati
választási kampány ideje alatt nem
biztosítottunk megfelelő és egyenlő
teret a jelölőszervezeteknek, ezért
a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság határozatban ítélte el
lapunkat, és tiltotta el a további jogsértéstől, melynek eleget is tettünk.

Helyreigazítás

Előző helyreigazításunkban valótlanul állítottuk, hogy kell még egy
helyreigazítás, hogy jól nézzen ki ez
az oldal. A valóság ezzel szemben az,
hogy kell még egy helyreigazítás esztétikai megfontolásból.

Emberbarát város –

Domján Ákos Donát gondolatai
Napjainkban egyre jobban elterjedt az a várostervezési felfogás, hogy az ember legyen
a középpontban, élhető városfejlesztési
megoldásokkal. Egyre több zöldfelülettel
és egyre kevesebb betonnal, amit Gréta is
lájkol. Ajkán, sajnos, ez még nem tűnik fontosnak, annak ellenére, hogy mennyien szeretjük a várost a sok park miatt.
A felújítási projekteknél rendre fontosabb
a térkő, mint egy fa telepítése (lásd: Zenit
tér). A térkő ontja a meleget, a fa árnyékot
ad. Ezért is tartjuk előremutató megoldásnak például a növényesített buszmegállót,
amit (a növények állapotából kiindulva) valószínűleg nem öntöz az Avar Kft. – pedig
arra is volt ígéret.
Sajnos a gyalogosközlekedés is mintha hátrébb szorult volna a fontossági sorrendben.
A város lakosságcsökkenése, a fiatalok külföldre vándorlása miatt magával hozta a
közösségi közlekedés leépítését. Ma gyalog
pont annyi idő alatt lehet kisétálni a városközpontból Tósokra, mint busszal utazva.
A biciklis közlekedést viszont fejlesztették,
kerékpárutak épültek, és a kormánynak köszönhetően már besörözve is tekerhetünk.
Azonban valahogy elfelejtődött a tavaly, a
polgármester úr által szóban megígért két
zebra az OMV-kúti háromszög kétirányú
járdaeléréséhez. Talán csak kampányfogás
volt, pedig, lássuk be, zebra nélkül az autósok sem igen segítőkészek az úton való átkelésben. Elkélne a Kórház utca elejére és
végére is egy-egy zebra, hiszen az évek alatt
játszótérrel és utcai edzőparkkal fejlesztett
park szabályosan a városközpont felől nem
közelíthető meg, ami már önmagában is jelentős veszélyforrás.
A nagy, protokolláris esemény közepette
átadott új Zenit-lámpa sem ad hangjelzést,
ami segíthetené a látássérülteket. Jobban
átgondolt fejlesztésekkel és apróbb figyelmességgel sokkal emberbarátibb várost lehetne létrehozni.
Domján Ákos Donát
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Miért van itt egy paradicsom?
…teszi fel a kérdést a Magyar Kétfarkú Kutya Párt legújabb akciója
során. Kérdésünkre a párt tisztséghalmozásért felelős igazgató-menedzser-fővezér-elnöke, Sándor Balázs elmondta, hogy egy szociológiai kísérletet folytatnak a városban, amelynek lényege, hogy kiderítsék, meddig tud életben maradni egy paradicsompalánta az ajkaiak
gondoskodásában.
Mint megtudtuk, öt helyszínen helyeztek el növényeket:
1. Sétálóutca, az óra alatt,
2. rendőrség (ezt azóta a hivatal dolgozói kisajátították),
3. Kossuth utcai sárga tízemeletes,
4. Kossuth park, buszmegálló,
5. a kormányablak melletti sétálóutca.
A szervezők arra kérik a lakosságot, hogy a palántákat ne bántsák,
vigyázzanak rájuk, hiszen közös érdekünk, hogy termést hozzanak.
„De miért paradicsom? ” – tettük fel a kérdést, melyre Balázs azonnal választ is adott. Elmondása szerint ez nem véletlen, hiszen már
régóta foglalkoznak a város turizmusával, az elmúlt hónapokban pedig már egy idegenforgalmi kampányterven is dolgoznak, melyet a városnak fognak átadni. „A paradicsom az Édenkert szimbóluma, ezért
választottuk ezt a gyümölcsöt/zöldséget. Hisszük, hogy aki felfedezi,
az észreveszi, hogy Ajka egy valódi ékszerdoboz, maga a Paradicsom.
Okkal választottuk azt a szlogent a kampányunkhoz, melyet már fel is
festettünk egy elhagyatott falra, miszerint: Gyere Ajkára, és megleled
a Paradicsomot!”

mosolygós paradicsomok a sétálóutcán

A város legbiztonságosabb pontja?
Szerkesztőségünk ismét kérdéssel fordul olvasóink felé. Ön szerint melyik a város legbiztonságosabb pontja? Valószínűleg kis gondolkodás után Ön is a rendőrség épülete előtti teret
említené, hisz ki akarna ott bármi törvénytelent is elkövetni.
Ugyanígy gondolkodott a Magyar Kétfarkú
Kutya Párt ajkai alapszervezete is, akik a
rendőrök áldozatos munkáját megköszönve,
az épület előtt helyezték el egyik paradicsompalántájukat. A hivatallal egyeztetve ki is
került a növény, a rend éber őrei örömmel fogadták az ajándékot.
Szerkesztőségünk is szerette volna szemügyre venni a köztéri palántát, de azt nem találtuk a helyén, ezért fordultunk az MKKP

Ajkához kérdéseinkkel. Vértesi Benjámin, a
család második szülött gyermeke, a párt helyi passzivistája azonnal válaszolt is, és beavatott minket egy igen megható történetbe.
A kihelyezést követő 3. napon – gondos politikusként - Vértesi is a helyszínre látogatott,
de hiába kereste, nem találta a négyszínű
kaspóba helyezett palántát. Ekkor felvette a
kapcsolatot a hatósággal, hogy mit tudnak az
esetről. Tímár Krisztián rendőr őrnagy
sietett

segítségére,

aki képekkel dokumentálva mesélte el
az előző esti vihar
történetét, ami alatt
a szolgálatban lévő
munkatársai biztonságos, fedett helyre
helyezték a növényt
a szélsőséges időjárás elől.
Munkájukat ezúton
is

köszönjük,

az

egész város nevében!
a növények élvezik ha ki vannak kötve

itt még megvolt a palánta
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Postaládánkból – Rendőrség vs. paradicsom

díszkivilágításban a félkész festés

ők jófej rendőrök voltak, az egyiknek különböző zokni volt a lábán
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt azzal a kéréssel keresett meg minket, hogy változtatás nélkül hozzuk le a következő beszámolót. Mivel jó fejek vagyunk, és közfinanszírozásból működünk, ergo kötelességünk az objektív tájékoztatás, ezt meg is tesszük.

ez volt az a pillanat, ahol jöttek a szigorúbb rendőrök

„Párszor már meggyűlt a bajunk az ajkai rendőrséggel, legutóbb például a gyülekezési törvény hatályáról kellett velük beszélgetnünk.
Ezúttal azonban egy igazi macska-egér játék
bontakozott ki az MKKP Ajka és az Ajkai
Rendőrkapitányság között.

vacsoráról már lekéstünk, de milyen poén
lenne bevitetni magunkat, és végighisztizni
az utat, hogy álljunk már meg egy gyrosért
valahol) úgy döntöttünk, inkább felhagyunk
a „rongálással”, és a festés helyett inkább befejezzük a másik projektet, amin dolgoztunk.

2020. június 28-án passzivistáinkkal úgy
döntöttünk, hogy egy, a város turizmusát
népszerűsítő falfestményt kívánunk készíteni egy több tíz éve elhanyagolt, poros, szürke
betonkerítésre. Ez az arra járó rendőröknek
szemet is szúrt, így nagyjából harminc perccel a kezdés után két nagyon kedves rendőr
oda is jött hozzánk, megkérdezték mit csinálunk, és van-e engedélyünk. Rutinos festőként azonnal nyújtottuk is nekik az Általános Engedélyt, amit lefényképeztek, majd
elmentek azzal a közléssel, hogy folytassuk
nyugodtan, őket nem zavarja, sőt, szerintük
még jól is fog kinézni a street art.

szűnő Ajka Kristály üveggyár tulajdonában
áll).
Ennek tudatában elmorzsoltunk pár könnycseppet, hogy szeretett büszkeségünk, a világhírű Ajka Kristály tulajdonát mi, vétkes
bűnözők megrongáltuk egy turizmust(!) népszerűsítő falfestménnyel.
Miután sikerült túltennünk magunkat ezen
a traumán, folytattuk volna a festést, hiszen
már csak pár percnyi munka volt hátra. Ám
ekkor a hatóságok közölték velünk, hogy ez
sajnos így nem fog menni. Vagy abbahagyjuk
a festést, vagy elő kell, hogy állítsanak, és bevisznek minket a kapitányságra.
Alapos mérlegelés után, miután számba vettük az előnyöket és a hátrányokat (a börtön-

Így is tettünk, kihelyeztük a már előkészített
paradicsompalántákat (képek és videók az
MKKP Ajka oldalán) a városban, majd hazaindultunk éhesen és szomorúan.
Pár óra múlva kaptuk a jelentést egy közelben lakó passzivistánktól, hogy a rendőrség
újra kivonult a helyszínre, és nyomozni kezdtek. Az autó reflektorával világították meg a
festést, és írogatták fel az adatokat.
Szívünk legmélyén bíztunk benne, hogy
igazából csak befejezik az általunk kényszerűen félkészen hagyott munkát, és nem fog
éjjel ránk rontani a TEK. Örömünkre egy
nyugodtan átaludt éjszaka után, másnap
kora délután kaptuk kézhez a friss fotókat,
melyeken egyértelműen látszott, hogy valaki, egy ismeretlen tettes (valószínűleg Basky vagy a „helyszínelő” rendőrök) befejezte a
munkánkat, és végre teljes alakjában pompázik a mű, és a kész falfestmény üdvözli az
Ajkára látogató turistákat.
Ezúton is köszönjük az ismeretlen szimpatizáns cselekedetét, nagyban hozzájárult a
város hírnevének öregbítéséhez.

Pont mielőtt befejeztük volna a festést, és
már csak egy pár szavas mondatot kellett
volna felfújni, újra a rend éber őreivel kellett találkoznunk, ám ezúttal civil autóval
érkeztek.
Tájékoztattak minket, hogy az Általános
Engedélyben hivatkozott BoHÉM-rendelet
nem terjed ki a magántulajdon rongálására
(igen, ugyanis, mint kiderült, a fal nem az
önkormányzat, hanem az éppen most megezt a mesterművet még Picasso is irigyli
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Hogy lesz egy hírből valódi cikk

Megemlékezés
Kátyú Károlyról
Mély fájdalommal és együttérzéssel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Kátyú Károly, mindenki kedvenc
úthibája önkormányzati túlkapás áldozata
lett, és lelketlenül betömték.
Kátyú Károly egy igazán különleges kátyú
volt a városban. A Kórház utca környékén
lakók mindennap találkozhattak vele, úgy
tudjuk, a hosszú évek alatt többen meg is
kedvelték, most pedig hiányolják a szeretett úthibájukat.
A Kutya Párt ajkai szimpatizánsai májusban emeltek tiszteletére emléktáblát, amely
azóta is látogatható a Kórház utca (Városliget felőli) járdája mellett, az egyik villanyoszlopon.
Nyugodjék békében, emléke szívünkben
örökké él!

A következőkben szeretnénk megismertetni olvasóinkkal a publikálási rendünket. Hogyan
lesz egy hírből valódi újságcikk? Először is, megvárjuk, amíg történik valami a városban,
amit nem az MKKP csinál, hiszen arról nem számolunk be. Ezután felvesszük a kapcsolatot
a szervezővel, hogy mesélje el, mi történik, miért vagyunk itt. Következő lépésként ismét
ellenőrizzük, hogy biztos nincs-e semmi köze a Kétfarkúakhoz, mert arról még mindig nem
publikálunk. Ha százszázalék, hogy MKKP-mentes a téma, átnézzük, hogy negatív színben
tünteti-e fel a városvezetést, ha igen, nem tesszük közzé. Amennyiben nem, akkor megírjuk
a cikket, ügyelve arra, hogy kellően hangsúlyozzuk, milyen jól dolgoznak városatyáink.
Ezután jöhet a publikálás, de előtte még a legfontosabb lépés: végső áttekintés, hogy tutira
nem szerepel-e benne a Kutyapárt.

Tüntetés az igazságos médiáért Ajkán
Most nem tudunk cikket írni, épp folyamatban van a tüntetés. Igen, azért demonstrálunk,
hogy az Ajkai Szó objektíven számoljon be a város politikai életéről. Ha Ön most épp itt van
velünk a Városháza előtt, és nem látja az újságtól a tömeget, vágja ki a kis négyzetet, hogy
élőben lehessen részese a történéseknek. Ha mindezt már otthon olvassa, csak képzelje el
a tüntetőket, rajzolja bele őket a kivágandó négyzetbe, és küldje el nekünk az MKKP Ajka
Facebook-oldalra privát üzenetként.

Figyelem! A négyzetet határoló vonalon ne szaladjon túl, az úgy nem ér.
Ügyeljen a pontos munkára!

IDŐJÁRÁS

• VMK: a büfé közelében kicsit melegebb lesz a Popcorn-gép miatt, 23 °C,
hátrébb, a színházteremhez közeledve
kicsit kellemesebb, 21 °C várható.
• Héliosz üzletház: kicsit túlnyomták a
klímát, 19 °C van, brühühüh, hozzatok valami plédet magatokkal!
• Városháza: az újság megjelenését
követően, a forrongó hangulat miatt
26 °C várható az épületben.
• Ganümédeszi Napfény Park: nem tudjuk milyen az idő, rétegesen öltözz!

Olvasóink küldték rovat

V. Tímea
Szeretlek anyu, ne hagyd kint
estére a bejglit, mert megint
ecetes hering íze lesz!

Cs. Máté
Ma reggel véletlenül különböző
színű zoknikat vettem fel, de nem
baj, max húzok arra is maszkot.

O. Tibor
Azt fontolgatom, hogy elmegyek
péknek. Korán kell kelni, de
legalább mindig lesz otthon
kenyér.

S. Balázs B. S.
A fantáziának csak a képzelet és
a mozgósítható emeberek száma
szab határt. Meg a nyomda.
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Más pártok munkái

PROGRAMOK
Kultik Ajka
moziműsora
július 9- július 15.

Bloodshot 2D
Amerikai fantasztikus
akciófilm, dráma, 109 perc (16)
-vetítési időpontok:
minden nap 18:00

Négyszín-fess velem!

Bogyó és Babóca 4
-Tündérkártyák 2D
Magyar animációs film, 72
perc (KN)
-vetítési időpontok:
minden nap 15:00 és 16:30
Mint egy főnök 2D
Amerikai vígjáték, 83 perc (16)
-vetítési időpontok:
minden nap 20:15

PROGRAM AJÁNLÓ
•

Augusztus 5. és 9. között tartja a Magyar Kétfarkú Kutya Párt az éves alkotótáborát
Zamárdiban. Jegyek korlátolt számban kaphatók:

•

Szeptember 30-ig Nemzethy Konzultációkat tart a Kutyapárt a város turizmusáról
és a kampánytervről. Időpontokért látogasson el az fb.com/MKKP.Ajka oldalra.

•

Más érdemi program nincs, a foci úgyse érdekel senkit, más meg úgysincs a
városban, ha az MKKP Ajka nem szervez valamit.
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Turizmus rovat

Ajka – a kihagyott lehetőségek városa
Az MKKP Ajka hónapok óta aktívan foglalkozik a város idegenforgalmával. Készül a kampányterv,
amivel látogatókat kívánnak csábítani a környékünkre. Megkerestük hát őket, hogy miképp képzelik
el a város jövőjét. Beszélgetőpartnerem Sándor Balázs, az MKKP turizmusért felelős elnökvezérigazgatója, a legszebb képviselő a városban.
Hogy jött az ötlet, hogy a turizmussal kívántok foglalkozni?
Jó kérdés, igazából magam sem tudom… Karantén alatt, valamelyik
álmatlan éjszakám során juthatott eszembe, hogy milyen jó lenne,
ha Ajka is meghatározó tényező lenne a régió idegenforgalmában.
Ha nem olyan város lenne, amit csak kikerülünk, jobb esetben átgurulunk rajta.
Ezt hogy tervezitek elérni?
Bizony, ez nem könnyű feladat, de én hiszek benne, hogy
van potenciál a környékben,
amit nem használunk ki
eléggé. Ezért is választottuk
szlogenül a következő mondatot: Ajka – a kihagyott lehetőségek városa.
Hazai és nemzetközi példák
alapján dolgozzuk ki jelenleg
is az idegenforgalmi kampánytervünket. Egyelőre még
nem szeretném lelőni a lényeget, nyár végén tartunk egy
nincs rajtam szemüveg

gálát, ahol bemutatjuk a tervezetünket, oda mindenkit szeretettel várunk, hamarosan közzétesszük az eseményt az MKKP Ajka oldalon.
Kíváncsivá tettél. Annyit azért elárulsz, hogy a fejlécben szereplő logónak van-e köze a tervetekhez?
Igen, ennyit azért elárulhatok. Új arculatot, új megjelenést is szeretnénk a városnak. Kauker Zsuzsa tervezte az új logót és ezzel együtt
Ajka új külső megjelenítését. Nagyon elégedettek vagyunk vele, hiszen a színek visszaadják a 80-as évek stílusát, ami oly jellemző Ajkára, a felkelő nap a lehetőségeket rejti, a panelházak, a gyárak, amelyek ugyan nem kimondottan turisztikai értékek, de beleillenek Ajka
városképébe, és ezeket ki is lehet használni. Az előtérben lévő szobrok
viszont kifejezetten meghatározzák a város arculatát, ezekre építeni
is kívánunk a kampánytervben.
Láthattunk erre irányuló egyéb jelképeket is, például a paradicsomot (lásd: Gyere Ajkára és megleled a Paradicsomot
street art, illetve paradicsomos kísérlet). Ez továbbra is fontos jelkép marad, vagy csak egy kétalkalmas csoda volt?
Azért azt nem mondanám, hogy kétalkalmas csoda, de tény, hogy komolyabb tervünk már nincs vele. Még párszor vissza fog köszönni, de
a továbbiakban már nem meghatározó része a tervezetünknek.

Top 5 szálláshely,

KUT YIK A
VAL!
AJÁNLÁ SÁ

ahol meghúzhatod magad, és valószínűleg nem fog megenni az Ajkaceratops!
Ha kalandvágyó vagy, választhatod az Ajkát környező erdőket vagy a Ganümédeszi Napfény Parkot szálláshelyedül, viszont Kutyi ajánlásával
mutatunk neked néhány rendesebb helyet, ami tökéletes lehet a pihenésre

Hotel Fitromax Ajka

Cím: 8400 Ajka, Rákóczi Ferenc utca 14.
A Bookingon 9.1-re értékelt szálláshely
Ajka központjához közel, mégis nyugodt
környezetben található. A panzióban
svédasztalos vagy amerikai reggelit kínálnak, illetve lehetőség van fitneszterem,
pezsgőfürdő és szauna igénybevételére is.
Így ha nap végére elfáradsz, itt biztosan
megtalálod a módját annak, hogy regenerálódj. Nem a legolcsóbb hely Ajkán, viszont tényleg kulturált és minden igényt
kielégítő, akár egyedül érkezel, akár családdal.

Dzsigoló Apartment

Cím: 8400 Ajka, Liszt Ferenc utca 27.
Ha igazi vidéki hangulatra vágysz kicsit olcsóbb árfekvésben, itt van számodra a Dzsigoló Apartment étteremmel, kerttel, grillezővel, teljesen felszerelt konyhával és terasszal.
A Bookingon 9.8-as értékelést kapott a szálláshely. Habár távolabb van a központtól,
mégis könnyen megközelíthetők a látnivalók
akár kerékpárral is.

Park Vendégházak

Hotel Ajka

Volcz Családi Birtok

+1 Hotel Kristály

Cím: 8400 Ajka, Parkerdő Ajka
Természetközeliség, festői környezet és még
olcsó is? Naná, hogy van ilyen is! Ajkát körülölelő Parkerdőben található vendégházak étteremmel, bárral, kerttel és grillezési lehetőséggel várnak benneteket, amennyiben a nyugodt
kikapcsolódás hívei vagytok, és szívesen ébredtek madárcsicsergésre. A 8.9-re értékelt
vendégház szobái erkéllyel, ruhásszekrénnyel
és saját fürdőszobával rendelkeznek. Kiváló
hely, ha túrázni vagy kerékpározni szeretnétek, hiszen innen hamar elérhető a Kab-hegyi
kerékpárút illetve a Kéktúra is.

Cím: 8400 Ajka, Bajcsy-Zsilinszky u.
vége, 800 méterrel tovább a murvás úton
Ár-érték arányban a legjobb választás lehet
a Volcz Családi Birtok, ami a város zajától
messze, idilli környezetben vár benneteket.
Igaz, kissé távol esik a központtól (3,6 km) viszont minden igényt kielégítő szolgáltatásokkal, a természet adta lehetőségekkel (napenergia, szélenergia...) üzemel. A Bookingon
9.3-as értékeléssel fut.

Cím: 8400 Ajka, Szabadság tér 8.
Ha igazán retró életérzésre vágysz, akkor a
Hotel Ajkát ajánljuk, amely bár kívülről a
szocializmus jellegzetes formáit őrzi, belső
átalakításának köszönhetően tökéletes a
pihenésre. Kiváltképp, mivel a központban
található, így a buszpályaudvar, a vasútállomás, éttermek, cukrászdák is hamar elérhetők innen. Bár kétcsillagos besorolást
kapott, a Bookingon mégis 8.2-es értékeléssel bír, nem beszélve a kedvező árról, hiszen Ajkán a legolcsóbb szálláshelyek közé
tartozik.

Cím: 8400 Ajka, Korányi Frigyes u. 20.
Amennyiben rokonod Matolcsy György, megtaláltuk számodra a legmegfelelőbb helyet!
Ajka legburzsujabb szállodája, a Hotel Kristály**** ideális választás, ha ragaszkodsz
a luxushoz, a minden részletében tökéletes
wellness-szolgáltatásokhoz. A kiszolgálásra
és a minőségre biztosan nem lesz panaszod:
a Kristálynak a környéken garantáltan nincs
konkurenciája!
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Top 5 hely, ahol finomakat ehettek
Üres gyomorral még egy paradicsomi környék sem élvezhető, így Kutyi ajánlásával figyelmetekbe ajánlunk pár klassz helyet, ahová
bármikor be tudtok térni akár csak egy szendvics erejéig.

Lángos Bár

Cím: Ajka, Szabadság tér 11.
Ha gyorsan, finomat szeretnétek enni, látogassatok el a helyiek nagy kedvencébe, a belvárosban található Lángos Bárba, ahol kicsit
megreformálták a tradicionális strandkajánkat, így akár a velős-lilahagymás verziót is
kipróbálhatjátok. Persze, lángoson kívül választhattok hamburgert, melegszendvicset,
langallót, illetve napi menüt is.

Kristály cukrászda

Cím: Ajka, Korányi Frigyes u. 20.
Kávézni, nasizni, mindemellett társalogni
szeretnétek két látnivaló megtekintése között? Akkor mindenképp látogassatok el az
egyik legelegánsabb terasszal rendelkező sütizőbe, a Kristály cukrászdába, ahol az ízek
is összhangban vannak a hangulattal!

Kapufa vendéglő

Cím: Ajka, Alkotmány u. 16.
A piactól pár lépésnyire találjátok a Kapufa
vendéglőt, amely széles kínálattal és meg�győző árakkal vár benneteket. Az ételek változatosak, pizzától a bőségtálakig sokfélét
kínálnak az étlapon, ráadásul finomak, így
nyugodt szívvel ajánljuk!

Tó vendéglő

Cím: Ajka, Jubileumi park 2.
A már-már kultikus helynek számító Tó vendéglőt, vagy ahogy a helyiek hívják, egyszerűen csak Tót Ajka központjában, a csónakázótó
partján, gyönyörű csendes környezetben találjátok. Egy finom étel elfogyasztása után pedig
tehettek egy nagy sétát a Városligetben is, a
szoborrá dermedt mesevilágban, amelyet Fekete István műveiből elhíresült állatok ihlettek.

+1 Piknik Terasz (szezonális)

Cím: Ajka, Jubileumi park 2.
Egy, a helyiek számára is új relaxpontot ajánlunk figyelmetekbe, amely Ajka egyik legkülönlegesebb részén, a Városligetben vár mindenkit! Jó zene, finom italok, kézműves fagyi,
csónak, vízibicikli. Jól látjátok, végre lehetőség van újra birtokba venni a tavat, amely ezáltal kiváló randihelyszínül is szolgál.

Velvet Lounge Cafe

Cím: Ajka, Május 1. tér 3.
A központtól kissé távolabb találjátok a Velvetet, ami étterem, bár, találkozóhely is egyben,
így ha este jártok arra, előfordulhat, hogy épp
egy parti közepébe csöppentek. Ez az a hely,
ahol az igény és a hangulat határozza meg a
funkciót, nem a funkció a lehetőségeket.

Top 5 látnivaló Ajka környékén.
Most, hogy már van hol aludni, és jól is laktunk, ideje kicsit elhagyni a város határait, és szemügyre venni a környéket! Tudjuk, ez egy
elég szubjektív lista, azért mégis engedjétek meg, hogy megmutassuk a mi kedvenceinket. A lista kialakításakor figyelembe vettük a
természeti képződményeket és az iparművészeti jelentőségű múltat is.

Úrkúti Őskarszt

Az Ajkától mindössze 8 km-re fekvő festői falucska rejti a még Európában is ritkaságnak
számító Őskarsztot. Egy kellemes túra (vagy
egy pár perces buszút) után páratlan geológiai csodát láthatunk, hazánk egyik leglátványosabb földtani értékét, a Csárda-hegyi őskarsztot. A világon egyedülálló képződmény
sziklakatlanában, a mangánérc kitermelésével feltárultak a jura kori, 100 millió éves
eredeti formák, őskarszt sziklafalak. A hat
hektáron elterülő terület könnyen besétálható, így javasoljuk családi túrához is.

Sobri Jóska bakonyi élménypark

Ha a sziklák közötti barangolás nem elég kalandos számodra, téged vár az ország legmenőbb
kalandparkja Kislődön, egész napos programot
kínálva mind a családosok, mind a párban,
esetleg egyedül érkezők számára. A közel 50
játékelem közül mindenki megtalálja a saját
korosztályának és érdeklődésének megfelelő kikapcsolódási lehetőséget, mindezt egy kellemes,
erdős környezetben a Bakony szívében.

Kab-hegy

Amennyiben túrázni vagy bringázni szeretnél: családdal, barátokkal, vagy akár teljesen

Herendi Porcelánmanufaktúra

egyedül, akkor a Kab-hegy a te helyed! Az
ország negyedik legmagasabb építményével,
csodás kilátóival, sok-sok biciklis és gyalogos
túraútjával a Kab-hegy téged vár, nem beszélve a friss forrásáról, mely a legenda szerint
örök életet nyújt azoknak, akik isznak belőle.
Na jó, ezt csak mi találtuk ki, beismerjük.

Somlói borvidék

Ha a sport és adrenalin helyett inkább a
gasztronómia és a borkultúra érdekel, javasoljuk neked a Somlót! Nincs messze, sőt
igazából elképesztően közel van Ajkához, kis
utazással könnyen elérhető tömegközlekedéssel. Nem elég, hogy Magyarország egyik
legizgalmasabb borvidékéről beszélünk, ha
belekóstolsz egy Somlói Juhfarkba, megérted
mire gondolunk. Ha meg már ott vagy, úgyis
felcsalogat a hegytető, úgyhogy a mozgást itt
sem lehet megúszni, de a csodás panoráma
garantáltan kárpótolni fog.

Helyiként kicsit nehéz beismerni, hogy nem
az Ajka Kristály a világ közepe, most mégis
szót ejtünk egy másik világhírű iparművészeti kincsről, ami pedig nem más, mint a
Herendi Porcelán. Az 1826 óta fennálló üzem
mai napig fogad látogatókat, és most nem
csak a múzeumról beszélünk. Aki ugyanis –
ha csak egy rövid időre – maga is porcelánkészítő mesterré szeretne válni, kézbe foghatja
a nyers porcelánmasszát vagy a festőecsetet,
és a műhelyek teret adnak az alkotásnak!
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Manyi néni 127 éves

Lapszél
Mennyegző
Házasságot kötöttek:
XX és XY 2020. július 32-én, Pop Simon
és Füty Imre 2020.
július 14,5-én, Zöld
Alma és Piros Piroska 2020. július -1-én
Nyári gyakorlat
Szerkesz t ő ség ü n k
nyári
gyakorlatot
hirdet a média iránt
érdeklődők számára,
melyre
jelentkezni
már nem lehet. Bocsi.

Nyári megjelenés
A Félig Független Ajkai Szó az év további
részében terv szerint
nem jelenik meg. Ez
alól kivételt képeznek azok az esetek,
amikor szerkesztőségünk veszélyben érzi
függetlenségét. Megértésüket köszönjük,
kellemes karácsonyi
ünnepeket, és sikerekben gazdag új
évet kívánunk!

Apróhirdetés
• Eladó vörös tégla! Vagy tudod mit? Inkább
mégsem. Ne bonyolítsuk. Már bánom, hogy
szóltam, csak magányos voltam.

Meghívó
Ajka Város Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját a Puskin utcai új
térkő ünnepélyes átadására. Az érdeklődőket
2020. augusztus 1-én, 13 órától söröshordó gurítással, és unalmas beszédekkel várjuk.

Felhívás
Az MKKP felhívja a város lakosságának figyelmét, hogy az általuk kihelyezett paradicsompalántákról történő fogyasztás megengedett! Azonban mindenkit óvva intenek attól,
hogy alapos mosás nélkül egyenek a növényekről. Mint azt kihangsúlyozták, a szociológiai kísérlet mivoltából nem tudni ki-mivel-hogyan gondozta a palántákat.

Gyógyszertári ügyelet
Nem közöljük a gyógyszertári ügyeletet, mert
lusták vagyunk begépelni.
Nem közöljük a gyógyszertári ügyeletet, mert
lusták vagyunk begépelni.
Nem közöljük a gyógyszertári ügyeletet, mert
lusták vagyunk begépelni.

A mindenki által csak
Manyi néninek ismert szomszéd július
18-án ünnepelhette
127. születésnapját.
Mint elmondta, mindenképp szerette volna megélni ezt a szép
kort, hisz várhatóan
2022-ben a Magyar
Kétfarkú Kutya Párt
választási eredménye
is hasonlóan kimagasló lesz. Megkérképüncs csak illusztráció
deztük tőle, hogy mi
legszebb emléke a Csirke kotkodálása volt a
az ilyen hosszú, majdnem, hogy örök élet
Közmédiában. Elmondta, hogy régen, egétitka. Kérdésünkre legyintett egyet, majd
mosolyogva közölte, hogy a sok mosolygás, szen pontosan 1964-ben nevetett olyan jót,
mint amikor a képviselő szemüvege a poés az ingyen sör.
harába csúszott.
Manyi néni 1893-ban született, így sok minSzerkesztőségünk valamennyi tagja nevében
dent megélt már. Ahogy mondta, memóriája már nem a régi, de legmaradandóbb, és kívánunk még hasonlóan vidám, hosszú életet!

Felpumpálják a lapos Földet
A megszállt iraki területeken folytatnak kísérleteket az amerikaiak: a kiapadt olajkutakon keresztül sűrített levegővel pumpálják a Földet.
Dr.
Korelly-Besew
plattygeográfus professzor szerint
problémás a lapos, korong alakú Föld pumpálása. „Fennáll a
veszély, hogy addig pumpálják
a Földet, amíg az nem tud tovább tágulni, és kidurran. Sőt
lehet, hogy a Föld addig tágul,
amíg el nem éri az égbolt kristálykupoláját, és odalapítja a
hegyeket, az embereket, a házakat, még a kerítéseket is!”
A folyamat mögött feltehetően a NASA és a gyíkemberek állnak, akik
évszázadok óta terjesztik azt a hazugságot,
miszerint a Föld gömb alakú. Nem csak a
felszín miatt aggódhatunk. Ahogy Korel�ly-Besew is megfogalmazta: mit jelent ez a
Belső Földben élő Ősi Mesterekre nézve? A
nyúlással arányosan magasabb autópályadíjat kell-e majd fizetni az Atlantiszt a tibeti
Shangri-lával összekötő alagutak használatakor?

Félig Független Ajkai Szó

Ráadásul az összeesküvés különösen ros�szul érinti a magyarokat.
„Elvileg jól járnánk Földünk agresszív gömbösítésével, hiszen Magyarország területe
ezzel növekedne. Ugyanakkor az elcsatolt
országrészek területe is nőne. Ezt nem
hagyhatjuk!” – nyilatkozta a docens, aki
szerint az eseményekre válaszul megfontolandó, hogy gránitszilárdsággal rögzítsük a
Föld alakját és méretét az Alaptörvényben.

korrigált városi hetilap. A lapot alapította az MKKP Ajka
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