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Pászkaszentelés
Húsvét vasárnap a görög és római katolikus egyház is megtartotta a pászkaszentelést, melyen a település nagy része
jelen volt. A templom előtt számos kosarat helyeztek el, melyekben a szentelésre váró pászka, sonka, sárgatúró volt.
Az egyórás szentmise és áldoztatás után
a kint elhelyezett pászkakosarak szentelése következett.
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Ízelítő az Alapszolgáltatási Központ
Gyermekjóléti Szolgálatának
szabadidős tevékenységeiről…

A Gyermekjóléti Szolgálat múltjára visszatekintve elmondható, hogy kiemelt feladatának tartja a gyermekek számára, az apróságok kedvére való szabadidős
programokat szervezni. Ilyen közösségi, fakultatív
jellegű kikapcsolódást nyújtó eseménynek számít a jeles
napok környékén, vagy csupán spontán összejövetelekre alkalmat adó, úgynevezett játszóházi foglalkozás.

A játszóházi foglalkozások sokrétűségéből adódóan
mindenki megtalálhatja a kedvére valót, hiszen
technikai foglalkozásokon kívül sport-, művészeti-,
irodalmi-, illetve mesedélutánok is megjelennek
a palettán, melyet a gyermekek igényeinek megfelelően alakítanak ki a családgondozók. Így került már sor
vers- és mesetanulásra, üdvözlőkártyák, ajándékok készítésére, különböző vetélkedőkre, illetve a régi időket felelevenítő diavetítésre is.

Az összejövetelek hangulatát az teszi varázslatossá,
hogy családias hangulatban repül el az idő, mindenkire jut kellő figyelem, egy kedveskedő gesztus, munkájának gyümölcséért egy-egy elismerő szó és tekintet.
Erre a szolgáltatásra való igény szemmel láthatóan nőtt az elmúlt időszakban, hiszen a jókedv,
a hasznos időtöltés mindenkit magával ragad, és azon
vesszük észre magunkat, hogy egyre kevesebb szék
és asztal marad üresen, mert a gyermekek sorra feltöltik.
Reméljük, hogy a közeljövőben is számtalan lehetőségünk nyílik gyerekzsivajjal, kacagással, élményekkel teli pillanatokat szerezni a felnövekvő nemzedéknek, melyre minden kedves gyermeket továbbra is
szeretettel várunk.

Éves Gyermekvédelmi tanácskozás Ajakon
A jövő iránti felelősség jegyében
A szülők, a gyermekek és a gyermekvédelemben
tevékenykedők közötti folyamat eredményességéről, tapasztalatairól szólt a Kistérségi Szociális
és Gyermekjóléti Társulás Ajak Gyermekjóléti
Szolgálatának 2010. március 24-én megtartott
éves gyermekvédelmi tanácskozása. A területtel kapcsolatos szakmai beszámolók ismertetése,
a programok bemutatása mellett a gyermekvédelem területén dolgozók egymással is megvitathatták mindazokat az aktuális kérdéseket, amelyekkel munkájuk során szembesülnek.
A tanácskozást Kerekes Miklós polgármester köszöntötte, aki elismeréssel illette mindazok munkáját, akik emberekkel foglalkoznak nap, mint nap. Elmondta, hogy tevékenységük során a szakmai ismeretek mellett igen
nagy empátiával, emberséggel és lelki erővel kell rendelkezniük mindazoknak, akik meghatározó segítséget adnak a gyakran megoldhatatlannak tűnő élethelyzetekbe
kerülők számára. Mi több, a gyermekvédelem területén
dolgozók motiváló erőt is kell, hogy adjanak mindazoknak, akikkel foglalkoznak. Munkájukat a fenntartó önkormányzat elismeri, és ehhez a felelősségteljes feladathoz lehetőségei szerint minden erkölcsi és anyagi támogatást megad.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a tanácskozást jelenlétével megtisztelte az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási
Hivatal Nyíregyházi kirendeltségének gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátora, dr. Háda Emília, valamint
László Éva pártfogó felügyelő az Igazságügyi Hivatal részéről, akik munkájukról, a tanácskozáson tapasztaltak-

ról, valamint a jövőbeni együttműködésről szóltak néhány gondolatot.
Az előadások sorában beszámoló hangzott el a Védőnői
Szolgálat, a Rozmaring Óvoda és Bölcsőde, az
Ajaki Általános Művelődési Központ és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, az Ajak Ifjúságáért
Közhasznú Közalapítvány és az Alapszolgáltatási
Központ Gyermekjóléti Szolgálat gyermekjóléti tevékenységéről.
Az előadások után Nagy Attiláné a Kistérségi
Szociális és Gyermekjóléti Társulás Ajak
Alapszolgáltatási Központ vezetője értékelte a társulás dolgozóinak munkáját, az intézmény tevékenységét,
valamint megköszönte az észlelő- és jelzőrendszeri tagok
együttműködését.
Ezt követően a résztvevő szakemberek által tett javaslatok alapján megfogalmazódtak a 2010. évre vonatkozó irányvonalak, amelyek még hatékonyabbá tehetik a jövőben a településen folyó gyermekvédelmi tevékenységet.
Nagy Attiláné
Alapszolgáltatási Központ vezetője
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Takács István: Disznótoron
Hölgyeim és Uraim, tisztelt disznóevő barátaim!
Különös tekintettel arra a tényre, hogy már néhány
fogás erejéig módunkban állt a néhai disznó földi maradványaiból készült finom disznótoros disznóságait
megkóstolni, azt gondolom, hogy disznóság volna, ha
nem mondanánk köszönetet a disznótulajdonos gazdának a kedves meghívásért. Tehát engedjék meg, hogy
kedves mindnyájuk és természetesen a magam nevében
is nagy megtiszteltetésként aposztrofálva tisztelettel és
szeretettel megköszönjem a disznótulajdonos gazdának azon meghívását, amely szerint ő szeretné, ha vele
együtt fogyasztanánk el disznajának disznóságaiból készült finoman illatozó disznótorosát, amely kérésének
szemmel láthatóan kitörő örömmel teszünk eleget. Azt
gondolom igen tisztelt disznóevő barátaim, hogy a nap
folyamán már eléggé rá is szolgáltunk erre a meghívásra, hiszen komoly érdemeket szereztünk a néhai disznó földi maradványainak érezhetően finom illatú és
ínycsiklandozó disznóságok disznótorossá való alakításában. A disznóevők egyik része úgy döntött, hogy
ő bizony nem csinál semmit, hiszen a disznó sem csinált semmit egész életében, csak zabált, s ők így akarnak méltó emléket állítani a disznónak, amely ugye tiszteletre méltó dolog. A disznóevő társaság másik része
úgy döntött, hogy ő bizony serényen részt vesz a disznótoros létrehozásában, mert ők így akarnak méltó emléket állítani a nagy disznónak, vagyis disznótoros formában, amely tény azt gondolom, hogy még egy fokkal
talán az előbbinél tiszteletreméltóbb dolog. Azt gondolom, tisztelt disznóevő barátaim, hogy kötelességem elmondani a leginkább saját tapasztalaton alapuló intelmeket, amelyeket célszerű elmondani ilyen disznótoros
disznóságok elfogyasztása során, bár megjegyzem, hogy
mindenkinek lehetnek ilyen, vagy hasonló tapasztalatai,
csak legföljebb az ilyen disznóságok elfogyasztása során
olyan különös helyzet állhat elő, hogy kívül-belül zsíros
lesz a szánk, amely helyzetet a legcélszerűbb néminemű
alkoholos öblögetéssel lokalizálni. No, de az öblögetésnek is megvannak a maga határai: az alsó és a felső határa. Az alsó határ a semmi, s minél több semmivel öblögetünk, annál könnyebben eljuthatunk a csömörig, ami
ugye nem kívánatos dolog. A felső határral mindaddig

nincsen baj, amíg disznó módon többször is át nem
hágjuk. Amint azt többször is ilyen disznó módon áthágjuk, könnyen kerülhetünk abba a disznómódon való
fetrengésszerű állapotba, amelyről mérsékeltebb disznóevő barátaink azt mondhatják, hogy pl. úgy viselkedik,
mint egy disznó, vagy úgy berúgott, mint egy disznó,
vagy esetleg nézd már, hogy úgy néz ki, mint egy disznó, amely dolog ugye szintén nem kívánatos.
Csakhogy tisztelt disznóevő barátaim, ez a dolog igaz
a fetrengésszerű állapotba került disznóevő emberre, de
nem igaz magára a disznóra, miszerint a disznó soha
nem evett ilyen finom disznóságot és soha nem öblögetett ilyen néminemű alkoholtartalmú öblögetőszerrel.
No, de nehogy csak a disznó jogait védjem, el kell mondanom egy olyan disznóságot, amit ez a disznó elkövetett. Tudomásomra jutott, hogy a disznótulajdonos gazda, a disznótor előkészítése során elbeszélgetett disznajával, s hathatós rábeszélésére a disznó beleegyezett abba,
hogy feláldozza magát a disznóevők étvágyának oltárán, s tette mindezt legalább két disznó tanú jelenlétében, s hangos röfögéssel nyugtázta azt. Amikor azonban a disznóevő társaság serényebb része elkezdte volna
a disznótor előkészítésének konkrét feladatait, az a piszok disznó nem átallotta visszavonni önfeláldozását,
hangos visítással és hörgéssel tudtunkra adva azt. Hát
kérem, ez disznóság! – ezt így gondoltuk mi is és rögtön
ítélő bíróságot hoztunk létre a nagy disznóság láttán és
különös tekintettel vettük figyelembe az egész disznóevő társaság gyomrának vészjósló korgását. Meghoztuk
hát a rendkívüli helyzetben a verdiktet egyhangú szavazással: Vesszen a disznó! – s elveszejtettük a disznót.
Tisztelt disznóevő barátaim, további jó étvágyat kívánok, s javaslom, hogy együk meg még a disznó jogait
is, hogy egy esetleges disznófeltámadás során ne tudja a
disznó felhasználni ellenünk, s a már elmondott intelmek szerint csak annyit öblögessünk, hogy csak a disznómódon való fetrengésszerű állapot határáig jussunk
el, hogy holnap is emlékezzünk erre a közösen és vidáman elfogyasztott disznótoros finom ízére, illatára és
jó hangulatára. Mindez történt januárban, a disznóvágás havában.

V Á L A S Z T aÁsajátSsorsunkról,
2 0 1jövőnkről.
0 Ez egy komoly, felelős-

Tisztelt Ajaki Választópolgárok!

Polgármesteri kötelességemnek érzem, hogy felhívjam a figyelmüket állampolgári kötelességükre. 2010.
április 11-én országgyűlési választást tartanak hazánkban. Ezen a napon joguk és egyben kötelességük
is, hogy éljenek választójogukkal! A szó szoros értelmében a kezünkben van a lehetőség, hogy minősítsük
a kormányzat elmúlt nyolc évben mutatott ténykedését. Április 11-én alkalom nyílik arra, hogy döntsünk

ségteljes döntés, amit nem szabad félvállról vennünk!
Még egyszer hangsúlyoznám, hogy a jövőnk múlik rajta. Tisztelettel arra kérem Önöket, hogy élve állampolgári jogukkal, menjenek el szavazni és döntsenek a saját, valamint a gyermekeik, unokáik jövőjéről!
Tisztelettel
Kerekes Miklós
Ajak Nagyközség polgármestere
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Nőnapi ünnepség Ajakon
A nőnapi megemlékezések sora azonban nem ért véget, 16 órától az Ajaki Általános és Művelődési Központ
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény dísztermében
folytatódott, ahová meghívást kapott az önkormányzat
intézményeiben foglalkoztatott összes nő. A rendezvényen a Rozmaring Óvoda és Bölcsőde nagycsoportos
óvodásai, valamint az általános iskola tanulói is bemutatták műsorukat. A két előadás között, ünnepi beszédében Rozinka Mihály Igazgató Úr is kifejezte tiszteletét a
NŐK felé, továbbá említette nélkülözhetetlenségüket is.

Kerekes Miklós polgármester az időseket köszöntötte a Napközi Otthonban
Már évek óta hagyomány Ajakon a Nőnapi megemlékezés a fiúk és a férfiak körében. Ki virággal, ki
édességgel vagy egyéb ajándékkal, olykor „csak” néhány
kedves szóval fejezi ki nagyra értékelését a szebbik
nem tagjai iránt.

Befejezésként Kerekes Miklós Polgármester Úr
köszöntőjében méltatta a NŐT, aki számos munkaterületen férfiakat megszégyenítő bátorsággal és kitartással áll helyt. Az önkormányzat képviselő-testületének, valamint a település férfitagjai nevében
egy szerény ajándékkal, illetve virággal kívánt
minden nőnek boldog nőnapot.

Az idősek nappali ellátásában részesülők számára is megrendezésre került a nőnapi ünnepség. A
megemlékezés keretén belül a Rozmaring Óvoda
és Bölcsőde Kacsa-csoportja színvonalas műsorral, apró ajándékkal lepte meg az ellátottakat, melyet
az idősek saját készítésű ajándékkal köszöntek
meg.
Ezt követően Kerekes Miklós polgármester ünnepi köszöntőjével méltatta a megjelent nőket, édesanyákat, nagymamákat, kiemelten szólt a férfiak oldalán felvállalt szerepükről és sokrétű feladataikról. Hangsúlyozta, hogy életük munkájával példát mutatnak az utókor számára, amely nélkül nem
tudnánk biztos jövőt építeni. Az ellátottak a róluk
való megemlékezést hálás imával, énekszóval köszöntek meg.

A település összes hölgy dolgozóját köszöntötték március 8-án

Március 15-re emlékeztünk
Az 1848-as szabadságharcra emlékeztünk március 12én, pénteken. Az ünnepség első része az általános iskola
dísztermében zajlott, ahol az óvodás és iskolás gyerekek
készültek műsorral. A rendezvényen beszédet mondott
Kerekes Miklós, a település polgármestere.
Ezután az iskola előtt található emlékműnél folytatódott az esemény, ahol lovas huszárokkal és három ágyúdörgéssel kezdetét vette a koszorúzás. Az Önkormányzat
vezetősége, az intézmények igazgatói, továbbá parlamenti pártok helyi elnökei fejezték ki tiszteletüket egyegy koszorú elhelyezésével.
„Az ünnepi műsort összeállította: Szopkóné Szabó Ágnes.”

koszorúzás az iskola előtt található emlékműnél

2010. április
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Hogyan tovább 2010-2014...?, A Nemzeti Ügyek

Dr. Kövér László

Programja: „Újjáépíteni Magyarországot” című fórumon vehettek részt az érdeklődők március 27-én Ajakon az általános iskola Dísztermében. Vendég volt
dr. Kövér László, a FIDESZ-MPSZ Országos Választmányának elnöke is, aki
ismertetett lehetőségeket az ország gazdasági helyzetének javításával kapcsolatosan.
Kerekes Miklós Polgármester Úr köszöntötte a vendégeket, dr. Kövér Lászlót,
Dr. Seszták Miklóst, Kozma Pétert, a környező települések megjelent polgármestereit, az egyházak képviselőit és minden megjelent résztvevőt.
A közel két órán át tartó fórum 2 rövidfilm levetítésével kezdődött a Pálffy
István Betiltott Jegyzete és az Underdog Project - A mi éveink - Magyarország
számokban 2002-2010 címűekkel.

Ajakiak a szegedi Toros Pálinkafesztiválon

A szegedi EXPO szervezőinek invitálására Ajak
nagyközség is meghívást kapott a 2010. február 2628. között megrendezésre kerülő böllértalálkozóra.
A települést, valamint Szabolcs-SzatmárBereg Megye Turizmusáért Egyesületet az Ajaki
Kulturális Hagyományőrző Egyesület és az
Ajaki Pántlikás Böllércsapat képviselte.

A három napos fesztiválon a község böllércsapata a harmadik helyezést érte el. A Pántlikás
Népdalkör magas színvonalú előadásáért, valamint
a hagyományok ápolásáért különdíjban részesült.

egész nap készültek a finomságok

Disznóvágás az iskola udvarán
2010. január 30-án /szombaton/ disznóvágásra került sor az ajaki ÁMK udvarán. Minden közcélú foglalkoztatásban részesülő ember számára fontos volt, hogy részt vegyen ezen a rendezvényen, hisz a
cél is az volt, hogy közösséget építve, kulturált körülmények között mindenki a saját képességének megfelelően tegye a dolgát, segítve ezzel a közös élmény átélését.
Az itt nagy számban megjelent munkavállalók közösen dolgozták fel a felajánlásként kapott 120 kg-os négylábút. A jó hangulatot fokozta, hogy a nap folyamán
finomabbnál-finomabb ételek készültek, melyek nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az arcokon a
megelégedettség érzése tükröződjön. Munka közben jó
lehetőség adódott a felmerülő problémák megbeszélésére, a várható munkák megosztására, valamint az idelátogatókkal közösen elfogyasztották a képviselők felajánlásaként a disznótorhoz elengedhetetlenül szükséges fogópálinkát és forralt bort.
A rendezvényt megtisztelték településünk vezetői,
akik elismeréssel szóltak erről a kezdeményezésről, a
közös összefogásról, valamint arról, hogy szükségesek
az ilyen megmozdulások, melyek községünk fejlődésének, előrehaladásának záloga kell, hogy legyen. Ehhez
azonban fontos, hogy minden dolgozó magáénak érezze munkájának fontosságát.

a közcélú alkalmazásban foglalkoztatottak készítették el a finomságokat
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Lakodalmakra...
Tavaly, az Önkormányzatunk jóváhagyásával az
Ajaki ÁMK nagytermét díszteremmé építettük,
étellifttel és klímával szereltük fel. A beruházás
célja, hogy a nyári szezonban az esküvőket az eddiginél színvonalasabb, szebb környezetben lehessen
megtartani. Az év többi részében az ünnepélyek,
tanácskozások, előadások is méltóképpen kerülhetnek megrendezésre. Ugyanakkor ehhez a szolgáltatáshoz igazítottuk az árainkat is, legutóbb a
Polgári Védelem Napján közel ötszázezres árbevétele volt az intézménynek, tehát a beruházásnak meg
kell térülnie, sőt nem titkolt cél a költségvetési
hiány további lefaragása ilyen és ehhez hasonló
további beruházásokkal.
Az esküvői szolgáltatáshoz hozzá tartozik a bőséges helykínálattal rendelkező immár felújított, klímával rendelkező dísztermen kívül, egy hűtőkamra,
egy megfelelően higiénikus ételkiosztó mely étellifttel csatlakozik a konyhához. Az esküvői dekorálás
és a felszolgálás is része a szolgáltatásnak, az eddig
is finom és jó hírű lakodalmas menü elkészítése mellett. Kávégéppel is rendelkezünk és a rendezvény ideje alatt az ügyeletes segítők az esetlegesen
felmerülő problémákat azonnal megoldják. Akár az
esküvői szolgáltatás részeként is tudunk a vendégházunkban, szállást biztosítani. Néhány éve már elindult egy folyamat, a nyári szálláshelyek kialakítására szünet idejére. Kezdetben a Lengyel gyerekek, később az Ajaki Fesztivál látogatóinak is biztosítottunk szállást. Tavaly
új szolgáltatásként körasztalok is rendelkezésre
állnak
az önkormányzat jóváhagyásával a megüresedett

új szolgáltatásként kerekasztalok is rendelkezésre állnak
szolgálati lakást vendégházzá alakítottuk, mely
jelenlek 25 fő befogadására alkalmas. Tavaly nyáron
az eddigi legnagyobb számú, egyszerre kb. 170 fős
Fokoláre tábor lakóit tudtuk elszállásolni és étkeztetni egy szép és rendezett környezetben,
a település legnagyobb épületében. Természetesen
gazdasági szempontok is ösztönöznek bennünket,
amellet, hogy sok új, hasznos kapcsolat épül a település vezetése, fiataljai és lakói, valamint az itt
megszálló vendégek között. Ezen az „úton” is tovább
szeretnénk haladni és Lengyel barátaink segítségével a
Termálturizmust célozzuk meg úgy, hogy az ideérkező és itt megszálló vendégek az ellátás mellett a közeli strandokat és egyéb látnivalókat
látogathassák.
Rozinka Mihály
ÁMK Igazgató

Kerekes Miklós
Polgármester

2010. április

Polgári Védelmi Nap Ajakon
Március 05-én, pénteken az általános iskola Dísztermében került
megrendezésre a Polgári
Védelmi Nap a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei szövetség szervezésében. A
Polgári Védelem Világnapját
március 1-én tartják.
Az ünnepségen elismerések,
kitüntetések átadására
Az általános iskola dísztermében tarkerült sor. A meghívottak kötották a rendezvényt
zött külföldi vezetők is részt
vettek az eseményen. Az ünnepélyes átadások után a kisvárdai Váry Emil
Társulási Általános Iskola kórusa készült egy kisebb műsorral, majd egy
verset hallgathatott meg a közönség az ajaki Szilágyi Kitti tanuló előadásában. A műsorokat a Rozmaring Óvoda és Bölcsőde óvodásainak tánca és a
Pántlikás Népdalkör éneke zárta. Az Ünnepi Állománygyűlést Zsiros Imre
parancsnok Úr nőnapi köszöntője zárta, majd az ebéd következett.
Az iskola számára üzletileg is fontos és hasznos volt a rendezvény. Nem
csak azért, mert Ajakon szervezték meg az ünnepséget,A bevétel ugyanis több, mint 500.000 Ft volt, amely az intézmény költségvetéséhez tevődik hozzá.
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a rendezvényen Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Közgyűlésének elnöke, Seszták Oszkár
mondott ünnepi beszédet

„A keresztény ember küldetése
a közösség életében”

Dr. Ternyák Csaba, az
egri Római Katolikus
Főegyházmegye érseke

Ezzel a címmel tartottak előadást az ajaki általános iskola Dísztermében február 18-án. A rendezvény egyik fő előadója Dr. Ternyák Csaba, az egri Római
Katolikus Főegyházmegye érseke volt, aki beszédében kiemelte a vallás szerepét az emberek életében és azt, hogy mennyire fontos az, hogy békében tudjunk egymás mellett élni. Meghívást kapott még Lezsák Sándor, a Magyar
Köztársaság Országgyűlésének alelnöke, ő a közelgő választásokról is említést
tett és ismertetett néhány programot és tervet a jövőre nézve. Utolsóként szólalt fel dr. Seszták Miklós, aki az est fővédnöke volt. Az eseményen részt vettek még a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés részéről Seszták Oszkár elnök és Kozma Péter alelnök is. Az eseményt Kerekes Miklós, Ajak Nagyközség
polgármestere nyitotta meg. Nagy érdeklődés követte a csütörtök délutánt, szép
számban látogattak el a rendezvényre nem csak Ajakról, hanem más környező
településekről is.

a Fórumon megyei vezetők is részt vettek
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Ajaki “Kincsem” rajzok a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban
2009.
decemberében
a
tápiószentmártoni
Földváry
Miklós
A l a p f o k ú
Művészetoktatási
I n t é z m é n y,
az
Oktatási
és
Kulturális
Minisztérium támogatásával Országos Képzőművészeti Versenyt
hirdetett meg Kincsem születésének 135. évfordulója alkalmából.
A téma természetesen a híres csodakanca
Kincsem, és az ő élete volt. Alkotások az ország
minden szegletéből érkeztek: alapfokú művészetoktatási intézményekből, képzőművészeti tanszakosok munkáiból, összesen több mint 800 munka. A művek között fellelhetők voltak festmények, grafikák, szénrajzok, linónyomatok, tűzzománc képek, néhány kisplasztika, bélyegtervek, érmek és díszdobozos plakettek is. A
szakmai zsűri kategória és életkor szerint válogatta ki a
legérdemesebbeket és állapította meg a helyezéseket. A
beérkezett pályamunkák közül a Mezőgazdasági

Díjátadás Budapesten

Múzeumban 65 alkotás került kiállításra, ahová,
az Ajaki Általános Művelődési Központ tanulóinak 7 pályamunkája került be. Közülük a tárgyalkotás kategóriában Széki Klaudia 4. osztályos ajaki diák országos 3. helyezést ért el, valamint Szmetella
Eszter Borbála kapta a Mezőgazdasági Múzeum
Igazgatójának különdíját, Pekola Edina pedig alkotásáért Bozsik József fogathajtó bajnok által felajánlott díjat vehette át, március 17-én, a Magyar Mezőgazdasági
Múzeumban megrendezett Kincsem Képzőművészeti
Kiállítás megnyitó ünnepségén. Tájékoztatta lapunkat az ifjú ajaki művészpalánták felkészítő tanára
Rozinka László. Kincsem Képzőművészeti kiállítás
megtekinthető 2010. március 17. – május 2. között a
Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A kiállításon
résztvevők köszönetüket fejezik ki
Kerekes
Miklós
Polgármester
Úrnak és Rozinka
Mihály
Igazgató
Úrnak, hogy részesei lehettek ennek a
díjátadónak!

Élménybeszámoló

Amikor Tanár bácsi felhívta figyelmünket a pályázati lehetőségre, akkor már beindult bennem a vágy, hogy
valamit jó lenne készíteni. Sokat gondolkodtam, hogy
mivel is lehetne olyat alkotni, amivel felhívhatnám magamra a figyelmet, hiszen nagyon szeretem a különböző ábrázolási technikákat, szeretem az új dolgokat és
mindig szeretnék valami olyat készíteni, ami csak én vagyok. Elkészült a munka és talán már el is feledkeztem
róla, hisz az iskolában gyorsan telnek a napok a sűrű
programok és a sok-sok tanulás miatt. Történt egyszer,
hogy Tanár bácsi megkeresett, hogy értesítést kapott az
iskola a díjátadásról és felutazunk Budapestre az eredményhirdetésre. Nagyon-nagyon izgultam, hisz nem sokat jártam még a fővárosban, de ami igazán izgalomba hozott, hogy miért is kell felmennem. Titkon reméltem valami jót, hogy hátha megsegített az Isten és tetszett a zsűri tagjainak az alkotásom, - de ezt igazán magamnak sem akartam bevallani. Örültem annak, hogy
én is a „kiválasztottak” között vagyok, akik utazhatnak
Budapestre. Az út Budapestig egy örökkévalóságnak
tűnt, mert csak azt vártam, hogy minél hamarabb ott
legyünk, és tudjuk meg, hogy – hogyan is állunk – ahogyan a felnőttek mondják. Végre megérkeztünk és elkezdődött az ünnepélyes műsor.
Nagyon szeretem a különös helyeket, a szép műsorokat, de most csak arra tudtam gondolni, hogy miért is
vagyunk itt, és értem-e el helyezést. Végre elkezdődött

az eredményhirdetés, örömmel hallottam a nevem, amikor olvasták, hogy Széki Klaudia III. helyezést ért el.
Abban a pillanatban úgy éreztem megállt a világ körülöttem és én csak szárnyalok.
Örömmel vettem át a díjat. Büszke voltam a szüleimre, hogy segítettek engem és ilyennek neveltek. Büszke
vagyok azokra a pedagógusokra, akik tanítanak és segítségükkel ide juttattak. Nagyon örülök annak, hogy ajaki vagyok. Az vagyok, aki vagyok, egy egyszerű, boldog
lány, aki teszi a dolgát és hagyja, hogy az élet irányítsa.
„Ha olyanok vesznek körül, akik szeretnek,
Szeress alkotni, hisz ami benned van,
Az nem csak a tied, hanem add át másoknak,
Mert örömet szerzel azzal az embereknek.”
Széki Klaudia
4.a.

2010. április
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Rajzverseny az iskolában
Díjazták a tanulók rajzait és irodalmi munkáit
Már korábban beszámoltunk arról, hogy az Ajaki Tűzoltó Egyesület a Tűzoltó Múzeum felhívása alapján, az általános iskolások részére rajz és irodalmi pályázatot hirdetett. Péntek délután, az Ajaki ÁMK-ban átadták a nyerteseknek a díjakat.
Az eredményhirdetésen részt vett az Ajaki Tűzoltó Egyesület elnöke, Kerekes Miklós, az egyesület parancsnoka, Rubóczki Zoltán, Kisvárda város tűzoltóparancsnoka Kis-Szabó Ferenc tü. alezredes, Rozinka Mihály, az Ajaki
ÁMK igazgatója, Takács István és Kőrizs József az egyesület alapító tagjai és Rozinka László tanár, az egyesület tagja aki a diákok felkészítését végezte.
A megjelenteket Rozinka Mihály köszöntötte, majd Rubóczki Zoltánt kérte fel az eredmények ismertetésére. Az
eredmények ismertetése előtt az egyesület parancsnoka elmondta, hogy külön öröm számára az ajaki diákok országos helytállása, mivel nem csak az Ajaki ÁMK-t, hanem az Ajaki Tűzoltó Egyesületet és Ajak nagyközséget is képviselték a diákok a pályázaton, ahol az ifjú művészeknek sikerült egy 2. helyezést és egy különdíjat elnyerniük a
800 alkotásból, mely a pályázat felhívására érkezett Budapestre.
Minden gyerek kapott oklevelet és egy Ajaki Tűzoltó Egyesület címerével díszített tollat. A helyezettek ezen kívül pedig ajándékot is, melyet az egyesület elnöke és parancsnoka közösen adott át az ifjú művészek számára. KisSzabó Ferenc tűzoltóparancsnok, mint elmondta teljesen szubjektív döntése ( a kiállított rajzok közül a neki legjobban tetsző ) alapján adott át ajándékot. Ezután Kerekes Miklós megköszönte a diákoknak a lelkes részvételt és
kérte a diákokat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a település legifjabb és legaktívabb egyesületének a
rendezvényein a jövőben is, mint az egyesület ifjúsági tagjai. Az elnöki köszöntő után, Rozinka László tanár úrnak
is megköszönték a lelkes és áldozatos munkáját, melyet a pályázat lebonyolítása során végzett. Ezután a diákokkal
közösen megtekintették az iskola aulájában kiállított alkotásokat.
A pályázatra egyébként 103 alkotás érkezett, és egy alsós irodalmi munka is. A zsűri már korábban kiválasztott
30 művet amelyeket a tűzoltó múzeumnak elküldtek. ( Alsós irodalmi mű egyedül az országból csak az ajaki volt! )
Eredmények:
Az Ajaki Tűzoltó Egyesület zsűrizése alapján:
				
I.
Sebők Barbara
Rajz				
II.
Sipos Marcel
Alsó tagozat kategória
III.
Bóka Boglárka
Különdíj				
Orosz Tamás
Vers kategória		
I.
Gyüre Dániel
			
I.
Bóka Krisztina
			
II.
Rubóczki Dóra
Rajz kategória		
III.
Sebők Klaudia
Különdíj			
Kállai Adrienn
Felső tagozat Legötletesebb rajz
Harakály Lívia
			
I.
Rozinka Edina
Vers kategória		
II.
Szilágyi Beatrix
				
III. Szanicza Viktória
Különdíj			
Beri Ilona

A Tűzoltó Múzeum eredménylistája:
Felső tagozat rajz kategória
I.
Szabó Zoltán Lázár Vilmos Ált. Isk. Bp.
Ernesto de Villa
II.
Rubóczki Dóra Ajaki ÁMK
Rozinka
László
III.
Kúti Ambrus Bárczi Géza Ált. Isk.		
Kapuvári Györgyné
III.
Nász Dorottya Körösi Csoma Ált. Isk. Bp.
Csépke Csaba

Különdíjak:
AjakiÁMK

Rozinka László
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A Rozmaring Óvoda és Bölcsőde
életéből dióhéjban
Intézményünk a 2009-2010-es nevelési évben 4
óvodai és 2 bölcsődei csoporttal működik, valamint
a Szabolcsbákai Tagóvodában 2 óvodai csoporttal.
Továbbra is ellátjuk Bázisintézményi feladatainkat,
melynek keretében a környék óvodái (15), óvodavezetői számára biztosítjuk a szakmai információcserét, az
együttműködést, szakmai programok szervezését, lebonyolítását.
A nevelési év hónapjai, Helyi Nevelési Programunk
szellemében, élményekben, eseményekben gazdagon
telnek. Pedagógiai, nevelői munkánk során arra törekszünk, hogy óvodásaink jól érezzék magukat az óvodában töltött órák alatt, szabadon tevékenykedhessenek,
felszabadultan játszhassanak, mozoghassanak. Játékos
formában, de pedagógiai tudatossággal fejlődjön értelmi és testi képességük, gyermeki személyiségük.
Két bölcsődei csoportunkban is nap, mint nap
várjuk és szeretettel fogadjuk a 3 év alatti gyermekeket.
Igyekszünk számukra is barátságos, családias légkört teremteni, egészséges testi, lelki és szellemi fejlődésükhöz
a megfelelő körülményeket biztosítani. A napokban
elkezdődtek az udvari munkálatok. Pályázati
forrásból bölcsődei udvar és harmadik csoportszoba kialakítására kerül sor. A bölcsődei előjegyzés napján várjuk a jelentkezőket immáron
a harmadik csoportba is!
Intézményünk eseményei 2010. januártól, a
nevelési év végéig:
Január – február hónapban minden korcsoportban

farsangi mulatságot tartottak, lezajlottak a szülői értekezletek, nyílt napok
Megemlékeztünk a Nőnapról, Március 15-éről (óvodásaink műsorral léptek fel a községi rendezvényen is.)
Március 23-24-én az V. Ovifesztivált rendeztük
meg Gyulaházán a Báziskörzet óvodásai részvételével.
Nagycsoportosaink kimagasló sikerrel szerepeltek.
Március 31-én 9.00 órától óvodavezetői tanácskozásra,
13.00 órától belső továbbképzésre kerül
sor valamennyi óvodapedagógusunk számára
Április 7-én Bérletes színházi előadás Kisvárdán, a
bérlettel rendelkező óvodás gyermekink részére
Április 14–15-én várjuk a Kedves Szülőket óvodai,
illetve bölcsődei előjegyzésre (Gyermeküket is elhozhatják és megtekinthetik az intézményt.)
Április 16-án anyák-napi fényképek készülnek a gyermekekről igény szerint
Április 23-án 10.00 órától Bűvész műsor
Május 4-én Majális (Megyei szintű szakmai bemutatóra kerül sor az intézményben.)
Május 12-én bemutató délelőttöt tartunk a tanítóknak
Május 14-én szakmai kirándulást szervezünk a báziskörzet óvodapedagógusai számára
Május 27–28–án évzárók Ajak Óvodában
Május 28 –29–én évzárók Szabolcsbáka Tagóvodában
Május 31 – június 4-ig Gyermekhét
Június 4-én Gyermeknap a szülők részvételével
Ajakon
Pedagógusnap
Gubikné Virga Margit
intézményvezető

Kitüntetésben részesült a polgárőr parancsnok
Rubóczki István, az Ajak Polgárőrség
Egyesület parancsnoka 2010. március 27-én
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgárőr
Szövetség évértékelő közgyűlésén két kitüntetést is kapott. Először az Országos Polgárőr
Szövetség Elnökétől, a Polgárőr mozgalomban
végzett tevékenysége elismeréseként elnöki dicséretet és jutalmat vehetett át, majd a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnökének
nevében Kozma Péter Alelnök Úr adott át egy
emléklapot és egy ezüst emlékérmet „a megye
lakosainak védelmében több mint másfél évtizeden át kifejtett példamutató munkája elismeréseként”.

az egyik elismerést Kozma Pétertől, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Közgyűlés egyik alelnökétől vehette át

2010. április
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Téli Foci Kupa Ajakon
Immár negyedik alkalommal rendezték
meg a téli futball kupát, amelyet a kisvárdai
Sportcsarnokban tartottak. Tizenkét csapat nevezett a versenyre, akik közül két csoport erdélyi testvértelepülésünk, Farkaslaka
színeiben játszott.
A meccsek izgalmasak voltak, a nézők egy
percet sem unatkoztak. A döntőt végül a
Kölyök SC nyerte, akik a tavalyi év legjobbját, a Gólvágók csapatát is maguk mögé utasították.
A mérkőzéseket öt bíró vezette: Frindik
Miklós, Rajzinger Illés, Vasas János, Kerekes
Miklós és Kovács József.
Köszönet a szervezőknek, akik idén is színvonalas és élménydús napot szerveztek a játékosoknak és a szurkolóknak.

A csapatok izgalmas és látványos játékot nyújtottak
Helyezettek:
I. Kölyök SC
II. Farkaslaka 2.
III. Gólvágók
IV. Piramis

Oklevelet kaptak még:
Legjobb játékos: Kovács Gergő
Gólkirály: Péter Csaba
Legjobb kapus: Kovács László
Legfajsúlyosabb csapat: Farkaslaka I.
Legsportszerűbb csapat: Csontdarálók

Asztalitenisz, Sakk, Ulti Bajnokság
Március 06-án szombaton került megrendezésre
az általános iskola tornatermében az Asztalitenisz
bajnokság, amelyre gyerekek és felnőttek is sokan
eljöttek és be is neveztek. A ping-pong versenyen
három kategóriában /serdülő, női és férfi/mérettettek meg a versenyzők. A serdülő csoportban Szabó
Mónika bizonyult a legjobbnak, a női kategóriában Szabó Emese, a férfiak közül pedig Fedor
Antal vehette át az elismerést. Meg kell említenünk
azokat a játékosokat is, akik profiként ellátogattak
az eseményre, játékon kívül ők is ütögettek néhány
szettet egymással.
A délután folyamán zajlottak le a sakkjátszmák is,
Eredmények
Asztalitenisz serdülő csoport:
Szabó Mónika
Szakszon Tibor
Feskó Norbert
Asztalitenisz női csoport:
Szabó Emese
Kovácsné Angéla
Szabó Mónika
Asztalitenisz férfi csoport:
Fedor Antal
Soós Béla
Kovács Mihály

mely iránt a tavalyinál is nagyobb volt az érdeklődés. Minden játékos játszott a többiekkel és akinek
a legtöbb győzelme volt a verseny során, az nyerte
az első helyet. Az idei Sakk bajnokság abban tért el
az eddigiektől, hogy most két első helyezett kapott
oklevelet, Kovács István és Kovács Csaba személyében. Az eredményhirdetések után kezdődött az
ebédlőben az ulti, ahol az ulti szövetség szabályainak megfelelően hármas csoportokban kártyáztak.
A résztvevők közül Kovács Mihály lett a bajnok.
Köszönet a szervezőknek és minden sportot kedvelő játékosnak, akik részt vettek a rendezvényen!

Sakk:
Kovács István
Kovács Csaba
Fedor Antal
Ulti:
Kovács Mihály
Kovács Csaba
Sási Tibor

Az ultit hármas csoportokban játszották
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III. Egészségnap Ajakon
Idén harmadik éve, hogy megrendezésre került az Ajaki ÁMK-ban az egészségnap, amelyen az iskolában tanuló gyermekek és szüleik, nagyszüleik de a nagyközség lakossága is részt vehetett.
A rendezvény mottója: „Egy nap az egészségért”, amely hűen tükrözi a nap célját, az egészséges életmód
népszerűsítését. A III. Egészségnapon számos program között lehetett választani, ingyenes szűrővizsgálatok:
vérnyomás, vércukorszint, látás vizsgálat, testtömegindex meghatározás; kedvezményes VOLL-mérés, sport és
gyermekprogramok (step-aerobic, receptfüzet készítés). A gyerekek a különböző feladatok megoldásaival számtalan támogatói ajándékhoz juthattak. Lehetőség adódott az iskola konyhája által elkészített bio ételek megkóstolására, az intézmény tanulóinak az egészséges életmóddal kapcsolatos alkotásainak megtekintésére.
Az érdeklődők előadásokon is részt vehettek, Dr. Móré E. Csaba orvos, pszichiáter, főigazgató a rendezvény fővédnöke lelki egészségünkről, Kocsis Attila a Kisvárdai Mentőállomás munkatársa az elsősegély nyújtásról, Nagy Zsolt a Narconon Alapítvány munkatársa a drog veszélyeiről tartott érdekfeszítő előadást, melynek során a hallgatóság e témákban részletes ismereteket és hasznos tanácsokat is kaptak.
A rendezvényt meglátogatta Bölkényné Gyüre Erzsébet a Felső-Szabolcsi Kórház ápolási igazgatója, Dr.
Mokánszki István belgyógyász főorvos, Zsíros Imre polgárvédelmi alezredes és Kerekes Miklós Ajak nagyközség polgármestere.
Az ÁMK igazgatója Rozinka Mihály elmondása szerint a rendezvény főszervezője Tormáné Kovács Valéria
az iskola biológia-testnevelés szakos tanárnője volt, de az iskola valamennyi tanára és munkatársa és a község
egészségügyi dolgozói is sokat segítettek.

Nyílt nap az iskolában
2010. március 2-án Nyílt Napot tartott az Ajaki ÁMK. Az első, második osztályokban színes programok várták a gyerekeket, szülőket, érdeklődőket. Az olvasás, írás, nyelvtan, matematika, környezetismereti órákon kívül, - ahol a leendő iskolások bekapcsolódhattak a feladatok végzésébe – tantermi és tornatermi játékok,
origami módszer, hajtogatás, nyírás, ragasztás, szerepjátékok, képességfejlesztő feladatok várták a gyerekeket.
Köszönjük a megjelentek érdeklődését, a tanítók lelkiismeretes munkáját. A jövőben is várjuk rendezvényeinkre az intézmény munkáját megismerni szándékozó látogatókat.
további fotók a rendezvényekről a www.ajakiamk.hu /képgaléria honlapon.
Rozinka Mihály ÁMK igazgató

2010. április
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KÖZBESZERZÉS, PÁLYÁZATOK
Az Önkormányzat több pályázatot is 9.388.000.- Ft. Az átalakítások után eggyel több,
megnyert az elmúlt időszakban. Ezeknek azaz három csoportot tudnak majd elhelyezni
a munkálatai és kivitelezése az elkövet- és fogadni a bölcsődében, nem csak Ajakról, hanem akár környező
kező
hónapoktelepülésekről is.
ban
kezdődik.
Az Árpád utcán
Településünk vemájus elején kezdik
zetése fontosnak
el a járda kiépítétartja, hogy a lasét, amelyre pályázakosság számára
ton nyert összeget,
kényelmesebbé és
4.480.000 Ft körüliélhetőbbé tegye a
összeget fordítanak.
környezetet, ezért
A szerződés azuminden olyan letán került aláíráshetőséget próbálra, miután az Északnak
megragadalföldi Regionális
ni, amely Ajak
Fejlesztési Tanácsnál
hasznára válhat.
az „Ajak, Árpád utOlykor előfordul, már elkezdődtek a járda kiépítésének munkálatai
cán járda felújítása”
hogy egymás mellett öt-hat pályázat is beadásra kerül, me- címmel pályázatot nyert az Önkormányzat. A
lyeknek kidolgozása sok időt és munkát tervek szerint a járdán padka és szegély kialakítására is sor kerül, a község olyan utcáiban
vesz igénybe.
is terveznek átalakításokat és felújíMájusban a
tást, ahol arra szükPolgármesteri
ség van. A projekt
Hivatal teljes felújítákivitelezője Molnár
sa és bővítése kezdőImre
demecseri
dik. Az intézményt
vállalkozó, aki a
bővítik és korszeSzabolcs és Hársfa
rűbb formát kap
utcák munkálatait
az eddiginél. A telis végezte.
jes körű műszaki elValamint az
lenőrzést és a közbeáltalános
iskoszerzési eljárás lebola épületének akanyolítását a Szetber
dá ly mente síté sé és Társa Beruházó
re is sikeresen páés Ingatlanfejlesztő
a hivatal látványterve
lyáztak. A munkáKft. látja el.
Szintén bővítésre kerül a Rozmaring Óvoda latokhoz és a kivitelezéshez szükséges összeget
és Bölcsőde épülete. Az önkormányzat pályá- „Akadálymentesítés az ajaki iskolában”
zat útján nyerte a támogatást „Bölcsődei férő- címmel nyerte meg az intézmény. Itt is május
helyek bővítésére” címen. A támogatás összege elején kezdődnek az átalakítások.
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Kertészkedés az Önkormányzatnál

Újabb munkalehetőségek

Az elkövetkező napokban fog megtörténni egy nagyobb fóliasátor felállítása a Polgármesteri Hivatal mögött található területen. Ajak nagyközség önkormányzatának Képviselő Testülete a március 16-ai ülésen döntött
a kertészeti tevékenység folytatásáról. A korábbi években az iskola gyakorló kertjeként funkcionált a terület,
hosszú évek óta viszont használatlanul áll. A jó idő beköszöntével elkezdődtek a munkálatok: a sátor felállítása, a magágyak kialakítása. A sátorban egynyári virágok és zöldségfélék termesztését tervezik, ezek nagyobb
részét a konyha számára, a későbbiekben pedig akár eladásra is termelnek majd, ami abból a szempontból is
hasznos lesz, hogy ezáltal költséget takarítanak meg.
A virágok ültetése és gondozása pedig egész évben
folyamatos lenne, a településünkön kihelyezett virágládákban szépítik az utcákat és így nem más kereskedőktől kell majd a későbbiekben beszerezni a virágokat. A
sátorban lévő termények művelését a közcélú foglalkoztatásban dolgozók végzik majd, ez is további munkalehetőségeket jelent a munkanélküli emberek számára. A

felelős vezetői a munkálatoknak Soós Béla alpolgármester és Rozinka Mihály iskolaigazgató.
Soós Béla
alpolgármester

A fóliasátor a Hivatal mögötti területen
található

Új fényekben az ajaki iskola
2009. december 15-én a Philips cég magyarországi
képviselője adta át az általános iskola részére a közel két
és fél millió forint értékű fényforrást, amely magában
foglalta az összes izzó és világító berendezés cseréjét.
Minden égő teljesen újra lett kicserélve, az alig használt
égőket az iskola épületének raktárában helyezték el, így

a még jó világítótesteket a későbbiekben is fel lehet használni. Ennek a támogatásnak a segítségével az iskolának
közel tíz évig nem lesz szüksége új izzók vásárlására. A
Philips cég képviselője Kerekes Miklós polgármester és
Rozinka Mihály igazgató vezetésével végigjárta és megtekintette az iskola épületét.

„Keresztút Járás”

Idén valósult meg az évek óta tervezett
megemlékezés Jézus életéről
Március 26-án, pénteken volt településünkön az
úgynevezett „Keresztút Járás”, amelyen közel ezer
ember kísérte végig a keresztet. A Római katolikus
egyházközösség kezdeményezte a zarándoklat létrejöttét és a Görög katolikus és Református egyházközösségek vezetői, továbbá azok képviselői is részt vettek
az egyházi eseményen és egymást váltva vitték vállukon a keresztet.
A körmenet útvonala a település több pontján lévő
Krisztus keresztek, a három templom és községünkben található temetők mellett vezetett el és minden
megállónál egy ikon mutatta be Jézus életének történetét, fontos állomásait. Az ikonokat idén bérmálkozó
gyerekek vitték a körmenet során és minden megállónál egy közös imádkozás következett Az estébe nyúló
„keresztúton” fáklyákkal világítottak, ami még inkább felemelővé tette a napot. A polgárőrök, a településőrök és a rendőrség biztosította az útvonalat és az
ő közreműködésüknek is köszönhető, hogy fennakadások nélkül zajlott le az esemény. A kereszt elkészí-

téséhez az Önkormányzat is hozzájárult. Köszönetet
mondunk mindazoknak, akik segítettek ennek megszervezésében és lebonyolításában, reméljük, hogy ezután minden évben megvalósul és hagyománnyá válik ez a kezdeményezés.
Soós Béla
alpolgármester
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2009-es évet értékelték a polgárőrök

Január 9-én este nagy volt a forgalom az általános iskola környékén. A 18 órára meghirdetett gyűlésre szép számmal érkeztek a meghívott vendégek. A gyűlést a polgárőrség szervezte, hogy a 2009-es évben végzett munkát értékelje. Az 56
polgárőrből 47 megjelent, voltak feleségek, barátnők és férjek. Rubóczki
István, a polgárőrség parancsnoka bemutatta a meghívott vendégeket, akik közül jelen volt: a Megyei
Polgárőr Szövetséget Somogyi János
elnök, Jászovics László elnökhelyettes és Bakó Károly rendőr alezredes szakreferens képviselte. Az önkormányzat részéről Kerekes Miklós
polgármester,
Barabás
Jánosné
Dr. jegyző, Takács Miklós alpolgármester, Rozinka Mihály általános iskolai igazgató. A Kisvárdai
Rendőrkapitányságot Dr. Barnai
Sándor alezredes, a kapitányság vezetője, és Kiszella Ferenc rendőr százados képviselte. Megjelent még Zsiros
Imre, a katasztrófavédelem vezetője,
és Kőrizs József, a rétközi közlekedési polgárőrség vezetője. A meghívott
vendégek közt volt még Bordás Béla,
a Hajó rádió munkatársa.
A folytatásban a parancsnok az ő
vezetése alatt 1988 óta a legjobb évet
zárta a polgárőr egyesület. 2009-ben
a polgárőrök 321 szolgálatból 4242
órát teljesítettek. Az egyéb szolgálatokban eltöltött idő, amely a rendezvények biztosítása, postás kísérés, baleset helyszíni biztosítása, viharkárok
helyreállítása, eltűnt személyek felkutatása és a polgárőr akciónapon eltöltött órák száma összesen 1101. Így
2009-ben 5343 órát teljesítettek a polgárőrök. Az anyagi támogatást illetően is a legjobb évet zárta az egyesület. Önkormányzati támogatáson kívül az elnyert pályázati pénzekből
polgárőr ruha és felszerelési tárgyak
(fax és lézer nyomtató) került beszerzésre. Az egyesület anyagi helyzetéről
készült pontos elszámolásról az adóbevallás után az egyesület honlapjáról levehető vagy külön kérhető lesz.
2010-es évet úgy határozta meg a parancsnok, hogy a társszervekkel kö-

tött együttműködési megállapodás
betartása mellett a mennyiségi munka mellett a minőségi munka javítása a fő cél. Újra kell szervezni az ifjúsági polgárőrséget, mert a felnőtteket fiatalokkal kell pótolni. Külön
és hosszan fejtegette a támogatókat.
2009-ben támogatást kapott a polgárőrség Kerekes Miklós polgármestertől, Kozma Péter a Szabolcs-SzatmárBereg megyei Közgyűlés alelnökétől, akiknek segítségével négynapos erdélyi kiránduláson vehettünk
részt. Támogatást kapott a polgárőrség Tormáné Farkas Edina vállalkozótól, Takács Ferenc vállalkozótól
és Punku László autószerelőtől, akinek segítségével téliesítettük a szolgálati gépjármű kerekeit. Befejezésként
az egyesület vezetője megköszönte a
polgárőrök munkáját és minden polgárőrt arra kért, hogy tovább végezze
a munkát, mert az év közben elnyert
az Év Polgárőr Egyesület cím mindenkit erre kötelez. Ezután a meghívott vendégek következtek hozzászólásokkal. Elsőnek Somogyi János
Sz.-Sz.-B. megyei elnök a következőket mondta: „Hosszú évek óta együtt
vagyunk a megyei polgárőrség vezetésében. Minden elnökségi ülésen
nemcsak saját, de a régióban történt
eseményekről is pontosan beszámolunk. Tudom, hogy Ajak Polgárőrség
Vezetése és az Önkormányzat között
a kapcsolat igen jó, ami az egyesület
támogatásában is megmutatkozik.
Év közben az OPSZ-től kapott az Év
Polgárőr Egyesülete kitüntető cím
után az egyesület vezetője december
8-án megkapta szintén az OPSZ-től a
polgárőrnek adható legmagasabb kitüntetést. Az elnök úr megköszönte a
polgárőröknek az elvégzett munkát,
köszönetet mondott a feleségeknek,
barátnőknek és férjeknek, külön kiemelte az egyesületben a három házaspár munkáját. Boldog Új Évet, és
további jó munkát kívánt mindenkinek, ezzel fejezve be a hozzászólását.
Kisvárda Rendőrkapitányság vezetője elismerését fejezte ki az ajaki polgárőröknek azért a munkáért, amit a rendőrség segítségére adtak. Megígérte, hogy a közeljövőben
megszervezik, hogy minél több rendőr-polgárőr közös szolgálatot végezzenek.
Kiszella Ferenc rendőr százados is
megköszönte a polgárőrök munkáját, mert tudja, hogy a rendőrségnek
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szüksége van a polgárőrök önzetlen
munkájára.
Zsiros Imre katasztrófavédelmi vezető azt kérte a polgárőrség vezetőjétől, hogy kössenek együttműködési
megállapodást és működjenek együtt
az önkéntes tűzoltókkal.
Kőrizs József a rétközi közlekedési polgárőr vezetője igazolta és megköszönte az ajaki közlekedési polgárőrök munkáját.
Utolsó felszólalónak Kerekes
Miklós polgármester Úr kért szót,
aki elmondta, hogy ő tudja, hogy
hol, mikor, mit teljesítenek a polgárőrök. Külön kiemelte a községünkben megszervezett rendezvényeknek
a biztosítását, a megyenap és a fesztivál, egyházi rendezvényeket, ahol
rendőri jelenlét nélkül elvégzik a
szükséges intézkedéseket. A polgármester úr elmondta, hogy a polgárőrség továbbra is élvezi az önkormányzat és a képviselő-testület támogatását. Az önkormányzati támogatáson
kívül magánemberként is jelentős támogatást ajánlott fel a polgárőrségnek, mert tudja, hogy nagy szükség
van a községben a közrend és a közbiztonság védelmére. Megköszönte a
2009-ben végzett munkát és ő is boldog új évet kívánva fejezte be hozzászólását. A hozzászólások után jutalmak kiosztására került sor.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Polgárőr Szövetség jutalmát Bóka
Attila, Kovács Zsolt, Punku István és
Rubóczki István kapta.
Az egyesülettől kapott jutalmat Böszörményi Norbert, Dobrai
László, Fodor Attila, Kovács Gábor
kapta.
Az egyesületben végzett kiemelkedő munkájáért az Év Polgárőre címet
Turik Zoltán kapta.
Az est további részében vacsora és
táncmulatság következett.
Rubóczki István
Az Ajaki Polgárőr
Egyesület Parancsnoka

a 2009-es év polgárőre
Turik Zoltán lett
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Tájékoztató a
szemétszállításról

Ajakról álmodtam
Ifjú emberekként az ötvenes
években,
Indultunk Ajakról a nagy ismeretlenbe.
Ki a nagyvilágba ki csak az országba
Eljöttünk kényszerből félve és szorongva.
A nagy idegenbe magunkra
maradtunk
Attól kezdve csak Istenben bízhattunk
Magunk mögött hagytunk családot, barátot,
S reméltük megváltjuk az egész világot.
A távolban töltött hosszú
évek alatt,
Igaz barát is csak nagyon ritkán
akadt.
Bármerre is laktam nem volt az

Felhívás
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy
az általános iskola Dísztermében esküvők, rendezvények, konferenciák lebonyolítását vállaljuk Igényes, szép környezetben várjuk a házasulandó párok
és az érdeklődők jelentkezését.
Érdeklődni:
Rozinka Mihály
ÁMK Igazgató
Mobil: 06-70/387-1555
Tel./Fax: 06-45/555-000

igazi,
Mert a szülőföldet nem
pótolja semmi.
Gyakran visszatértek a gyermekkori álmok
A fonó házi esték, az ünnepi
szokások
Deresedő fejjel mikor haza érek
Újra élnek bennem a
régi szép emlékek.
Jó Ajakra haza menni, testvéreket átölelni,
Rokonokkal találkozni, ifjúságunk felidézni.
Mert a szülő földet
nem lehet feledni!
2009-11-17

Hasulyó Ferenc
Nyékládháza Vitéz u. 22.

Vidám tavaszi dal
Gólyahír hozta a tavaszt
Kis nyuszi megérezte azt
Kisütött a szép napocska
A sugarát reá szórta

A virágok is kinyíltak
Színes ruháikba bújtak
Amit nemrég fedett a hó
Borítja virágtakaró

Sok kis állat körülvette
Kakukkszó is köszöntötte
Víg szellőcske fújdogálta
Bokor alatt elringatta.

Az erdőben madár dalol
Táncra perdül, így udvarol
Csodálja a napsugarat
Viszi a hírt, itt a tavasz!
Balla Eszter 6.a

Ajakiak világtalálkozója
Ajak Nagyközség Önkormányzata az idei
Nemzetközi Lakodalmas és Hagyományőrző
Fesztivál keretében szervezi meg a II. Ajakiak
Világtalálkozóját.
     Ezúton kérünk minden Ajakról elszármazott - az ország határain belül vagy kívül élő - ajakit vagy az Ajakon lakó hozzátartozókat, hogy
a Polgármesteri Hivatalban Molnár Melindával (tel.:
70 338-2830 vagy a 06 45/455 035-ös számon a 16os mellék), illetve a linda.mo@freemail.hu e-mail címen
közöljék nevüket, postacímüket regisztráció és
meghívó küldése céljából.

Kiadja: Ajak Nagyközség Önkormányzata
Felelős vezető: Kerekes Miklós Polgármester
Megjelenés: 1300 példányban
Terjesztés a város valamennyi háztartásába
Szerkesztőség és levelezési cím:
Polgármesteri HivatalAjaki Hírmondó szerkesztősége 4524 Ajak, Ady Endre u. 25.
Tel./ Fax: (45) 455-035, 455-055
E-mail cím:
ajakhiv@freemail.hu • kerekesm@freemail.hu
Nyomtatás: Fuzyon Nyomda
4400 Nyíregyháza, Szalonka utca 36.
Felelős vezető: Kéri József

