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December 16-án 18 órától a Római Katolikus
Templomban a világszerte ismert nyíregyházi
Cantemus kórus ad karácsonyi koncertet.
Mindenkit szeretettel
várunk!
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Karácsonyi Köszöntő

Tisztelt Ajaki
Barátaim!

Lakosok,

Kedves

Karácsony közeledtével a szeretet érzése uralkodik rajtunk, ilyenkor a törődés, az egymásra való
odafigyelés a legfontosabb, ami nem csak ezen a két
napon, hanem egész éven át kellene, hogy tartson,
hiszen a szeretet az, amely nem csak ilyenkor ünnepek alkalmával, hanem a szürke hétköznapokon is
az egyik legnagyobb ajándék, hiszen Jézus nem csupán egy napra érkezik hozzánk. Ilyenkor mindenki örül a másiknak, boldog, hogy szeretteivel ünnepelheti az évnek talán három legszeretetteljesebb
napját.
Ebben az időszakban szívünkbe egyfajta boldogság költözik. Jézus Krisztus születését ünnepeljük,
ami azért is különleges, mert nincs még egy olyan
születésnap, melyre két évezred elmúltával is oly sokan emlékeznének, mint Jézus születésére. Hiszen
évezredekkel ezelőtt Ő is azért érkezett közénk,
amit napjainkban is oly sokan szeretnénk, hogy békében és egyetértésben éljünk egymással, egymás
mellett.
A karácsony és az előtte lévő időszak, az advent
mindannyiunk számára egy örömökkel teli és boldogságot, harmóniát keltő érzés, ebben általában
osztozik minden jóérzésű ember a világ minden
pontján. Ajándék lehet egy kedves szó, egy ölelés,

nem attól szeretünk valakit jobban vagy kevésbé,
hogy mekkora az ajándék értéke, amelyet egymásnak szánunk.
Településünk lakóiról köztudott, hogy mélyen
vallásos és igen összetartó emberek, ritka az, hogy
emberek között ekkora az összefogás és segítsék
egymást, ha baj van. Akár legyen szó egy nemes
ügyről, akár egy másik embertársunkról, a jóakarók
egy emberként állnak mögötte. Ne hagyjuk, hogy
ezek az érzelmek, amelyek ilyenkor bennünk élnek
elhagyjanak minket az év többi napján. Mert ez egy
olyan fontos része kell, hogy legyen az életünknek,
amely mindenki számára egyet kell, hogy jelentsen.
Világunk kezd elanyagiasodni, így fontos, hogy ne
menjünk el egymás mellett szó nélkül, nem szabad
elfeledkeznünk arról, hogy fontos a másik és akár
egy mosoly is képes a csodára.
Advent, a várakozás napjaiban engedjék meg,
hogy köszönetemet fejezzem ki az október 3-án lezajlott önkormányzati választáson másodszor is bizalmat szavaztak és az Önök akaratából a település
vezetője lehetek. Külön köszönöm, hogy túlnyomórészt olyan képviselőkre bízták a település irányítását, akiknek szívügye településünk jelene, gyermekeink jövője, az élhető Ajak. Mindez erőt ad nekem
és a megválasztott képviselőknek ahhoz, hogy folytassuk Ajak építését, azt, amit már négy éve elkezdtünk, ahogy jelmondataink tartalma is egyértelműen kifejezi: „Nekem az itt élők fontosak, Ajak a mi otthonunk, Egy települést építünk”.
A karácsony a legmeghatóbb és legmegindítóbb
ünnepünk, így örüljünk egymásnak és szeretteinknek. Ha egész évben nem is, legalább ilyenkor töltsük a szeretet jegyében ezt az ünnepet. Karácsony
az ajándékozásról is szól és véleményem szerint az
igazi ajándék az olyan, amit elraktározhatunk a szívünkben, megőrizhetünk emlékünkben, vagy elfér
a gyermek kirakott cipőjében, csizmájában.
A fenti gondolatok jegyében szeretettel hívom mindannyiukat a december 16-ai karácsonyi koncertre a Római katolikus templomba, ahol
a Cantemus kórus ad karácsonyi hangversenyt és
Szentestén a közös kántálásra, gyertyagyújtásra a
Szabadság téren. Ezúton kívánok Ajak Nagyközség
Önkormányzata nevében mindannyiunk számára
Áldott, Békés karácsonyt és örömökben gazdag, Boldog Új Évet!

Eseménynaptár:
• December 16-án 18:00-tól a Római katolikus templomban a nyíregyházi
Cantemus kórus karácsonyi koncertje
• December 17-én karácsonyi műsor az általános iskolában a szülők számára 1500 -tól
• December 24-én Szenteste 1700-tól a már hagyománynak tekinthető
közös kántálás a Szabadság téren
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Várakozás és beteljesedés
Amikor gyerekkorom karácsonyaira gondolok vissza,
e két alapélmény jut eszembe.

nek rendezni, az idősek, megfáradtak pedig már csak
nyugalomra, békére vágynak.

Várakozás: a 60-as, 70-es években (gyerekkoromban),
bár sok mindenre kellett várnunk, de mégis nagyon kevés dolog volt, amire nekünk gyerekeknek „érdemes”
volt várni. A karácsony ilyen nagyon „érdemes” volt.
A kántálás és csillagjárás öröme, a karácsonyfa szépsége, a sok sütemény, jó meleg bent a házban, a pihenés,
és a nagycsalád találkozása több napon át! A szaloncukor, ami a fán függött, szép jövővel kecsegtetett: vízkereszt után, miután a pap bácsi megszentelte a házzal
együtt, mienk az egész! Aztán később már kaptunk kis
ajándékot is, melyet – bár előre sejtettük mi lesz – még
is olyan nagyon vártuk, mert azt a Jézuska hozta! Azért
volt olyan különleges, mert azt nekem hozta, gondolt
rám, énrám, akiben nem volt semmi különleges, és még
is hozott valamit!
Szüleim biztosan egész másmódon várakoztak: böjt,
virrasztás, még több munka, és talán még aggódás is: sikerül-e minden, telik-e az ünnepre, a vendéglátásra, elkészülnek - e az ajándékok, eljön – e mindenki, akit
vártak.

Azt gondolom, mindnyájan tudjuk, hogy az, amire
vágyunk, saját erőnkből nem megy. A gyereknek nincs
pénze, a szülőnek elfogy az ereje, az idősnek pedig egészség, idő van fogytán, melyért önmagában nem sokat tehet. Vagyis a beteljesedés, az ajándék!!

Ma már tudom, hogy mindenki a maga módján éli
adventjét, mert mindenkinek hiányzik valami. A gyerekeknek játékok, a fiatal fiú a lány után vágyik és fordítva, a szülők gyermeket várnak vagy azok életét igyekez-

Harang csendül, Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben

Egyik kedvenc kántáló énekem részlete szerint: „ .. A
szüzesség lilioma kivirágzott, megtermé a mennyei szép
virágot, a kegyes Jézuska, minékünk meghozta, születvén a váltságra!...”
A mennyei, szép virág, karácsony virága, öröme azért
olyan, mert az egyedüli, isteni ajándék nekem! Nekem,
aki már sok mindent megszereztem, megkaptam, de a
mennyei virág nélkül nem ér semmit, elenyészik. A váltságot megfizette értem a Jézuska, aki maga lesz mindnyájunk ajándéka, hogy azt a várakozást töltse be, amire személyesen vágyunk, vágyok!
Kívánom, hogy gazdagítson mindnyájunkat ezen a
karácsonyon sok lelki gazdagsággal, növelje bennünk az
istengyermeki szemléletet és keresztény életünk gyümölcseit, melyet többet érnek minden világi kincsnél.
Így kívánok minden ajaki testvéremnek bensőséges
családi örömben töltött, Istentől áldott karácsonyt!
Gyuri atya

Ady Endre:Karácsony
Csak szeretet lakik máma.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Oda haza.
De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna mindent, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna
Óh de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember

Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgotha nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…
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Önkormányzati pályázatok
Új technológiával az „új generációért” címmel
nyert pályázatot Ajak Nagyközség Önkormányzata.
A pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztési projektből településünk 22,8 millió Ft-ot nyert.
Ezeket iskolai számítógépekre, interaktív táblákra, pedagógus továbbképzésre és a pályázat lebonyolítására lehet felhasználni. Gyakorlatilag az iskola
számítógépparkjának korszerűsítésén kívül, a tantermekbe az oktatás során jól használható SMART
interaktív táblák felszerelése válik lehetővé. A csomag tartalmaz kivetítőket, laptopokat és érintés érzékeny táblákat. Ezáltal lehetővé válik az interaktív tananyagoknak a tanulói feldolgozása. A számítógépes programokon kívül pályázat tartalmazza a
pedagógusok felkészítését az új eszközök kezelésére.
A beruházás célja korszerű informatikai eszközökkel elősegíteni a tananyag feldolgozását, érdekesebbé, színesebbé tenni a tanórákat. Igaz, hogy ed-

dig is rendelkezett iskolánk egy ilyen készülékkel,
de most további 9 tanteremben válik lehetővé az
egyidejű használatuk.
A nagyothalló tanulók részére 2 db speciális informatikai csomagot nyertünk közel 1 millió Ft értékben.

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
Önkormányzatunk a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett pályázaton 39.560.700,-Ft összegű támogatásban részesült. A már meglévő épületet korszerűsítik és körülbelül 20 m2-rel kibővítik. Sor kerül infrastruktúrafejlesztésre, az IKSZT részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésére, továbbá
a támogatási összeg három évi működtetési költséget is tartalmaz.
Az IKSZT keretein belül a település gazdasági,
társadalmi és kulturális fejlődése érdekében különféle szolgáltatásokkal sokféle feladat ellátását kívánjuk biztosítani.
Kötelező szolgáltatások:
Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez.
Ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok generálása és folyamatkövetése, ifjúsági információs pont működtetése –
Lakosság, vállalkozások információhoz való hozzájutás elősegítése (ezzel a szolgáltatással az IKSZT
biztosítani kívánja a helyi lakosság és vállalkozói

kör számára, hogy egy adott helyen megkaphassák
a törvénykezéssel, jogszabályokkal kapcsolatos információkat, elektronikus hozzáférést biztosítsunk
jogi és egyéb adatbázisokhoz a civil szférával kapcsolatban.)
Közösségi internet hozzáférés biztosítása az
önállóan vagy teleházban működő eMagyarország
ponton.
Közművelődési programok szervezése (színházterem és nézőterem felújítása).
Könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása.
Opcionálisan ellátandó szolgáltatások:
Közösségi folyamatok generálása, folyamatkövetése
Helyszín biztosítása civil szervezetek számára (Sport Egyesület, Ajaki Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület, Ajaki Polgárőrség,
Ajaki Nyugdíjas Vasutasok Szakszervezete).
Egészségfejlesztési programok .
Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás biztosítása (közháló végpont) Áfsz információs
pont.
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Az elmúlt hónapokban történt
Időseinket ünnepeltük
Október 1-én, délután 15 órától tartottuk az Idősek
Világnapját az általános iskola dísztermében. Az ünnepségen tele volt a terem, szép számmal jelentek meg a
szépkorúak. Az eseményen kicsik és nagyok egyaránt
kedveskedtek az időseknek, a Rozmaring Óvoda és
Bölcsőde ovisai és a Pántlikás Népdalkör tagjai készültek egy humoros előadással, így csalva mosolyt az arcukra. Kerekes Miklós Polgármester Úr nekik szánt köszöntőjében kiemelte, hogy az ő tanításaik, intelmeik,
tanácsaik által lettünk azok, akik vagyunk, valamint
azt, hogy hálával és köszönettel tartozunk nekik támogatásukért és el nem múló szeretetükért.

November 1.
Idén október 30-31-én tartották a község
Köztemetőiben a Mindenszentek napi gyertyagyújtást
elhunyt szeretteinkért.

Korszerű épületben folyik a munka

56-ra emlékeztünk
Október 22-én volt a megemlékezés az 56-os forradalomról és szabadságharcról. Az ünnepségen az általános
iskola diákjai készültek műsorral, mellyel méltó emléket
állítottak a több, mint ötven éve elesett hősöknek és áldozatoknak. A tanulók műsorát követően az iskola udvarán folytatódott az ünnepség. Itt mondott ünnepi beszédet Kozma Péter Országgyűlési Képviselő Úr. A lapos épület oldalán 2006-ban elhelyezett Kabay Dezső
Tibor emléktábla előtt koszorúkat helyeztek el településünk vezetői, mind az Önkormányzat, mind az intézmények részéről, továbbá a civil szervezetek helyi képviselői is megemlékeztek a szabadságharc hőseiről és áldozatairól.

Kozma Péter Országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet

Szeptember 29-én – egy nappal az Önkormányzatok
napja előtt – átadták Ajak Nagyközségnek az akadálymentesített és felújított épületet. Az ünnepélyes avatáson
a település számos lakója részt vett, a szalag közös átvágása után mindenki számára kinyíltak a Községháza
kapui. A bővítés és a felújítás 33,5 millió forintos pályázati támogatásból valósult meg és a kivitelező mellett helyi közcélú foglalkoztatásban dolgozók is kivették a részüket a felújítási munkálatokból. A belső tér
szinte teljes átalakításon ment keresztül uniós követelményeknek megfelelően. Avató beszédet mondott
Dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium államtitkára és az eseményt megtisztelte jelenlétével Kozma Péter
Országgyűlési Képviselő Úr, valamint egyházi vezetőink és a megye rendvédelmi szerveinek képviselői is jelen voltak az átadáson.

Településfejlesztés
Szeptember 30-án, néhány hónapos munkálatok után
adták át a lakóknak az Árpád utcán a járdát teljes terjedelemben, itt elkészült a csapadék-vízelvezető árok is, a
Lehel úton pedig részben készült el pályázati támogatás
útján. A munkálatok tavasszal folytatódnak.

Az utca lakóival közösen vágta el a szalagot
Kerekes Miklós Polgármester
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A Kárpátaljai Császlócon vendégeskedtünk
Egy pályázat kapcsán – melyre a császlóci önkormányzat sikeresen pályázott - 15 ajaki egyetemista és főiskolás utazott ki és vett részt a három napos kiránduláson. Településünk igen jó kapcsolatot ápol a határhoz közeli 700 lelket számláló kis településsel és miután megnyerték a pályázatot, Roják Mária Polgármester Asszony keresett meg minket a kiutazás lehetőségével. Szállásunk Ungváron, egy a Habsburgok idején épült és azóta felújított
és átalakított szállodában volt. Érkezésünket követően látogatást tettünk az ottani Városházán, majd miután elfoglaltuk szobáinkat elindultunk felfedezni a környéket. Megnéztük a várat és
az ungvári Skanzent, utána pedig a vár egyik termében a vacsora mellett megkóstolhattuk a helyi borkülönlegességeket. A vacsora
elköltése után visszatértünk
Császlócra, ahol az este további része ismerkedéssel és
beszélgetéssel telt a helyi
fiatalokkal az összetartozásról határainkon innen és
túl.
A következő napon
busszal
indultunk
a
Kárpátokba, néhány helyi közép-és főiskolás fiatal is csatlakozott hozzánk.
Megnéztük a VereckeiHágót, amely számos történelmi harc színtere volt
és a Szinevéri tavat, mely az
Észak-Keleti Kárpátokban
a legnagyobb. A tó a Talabor
folyó völgye fölött, a
Tóhegy lábánál található.
A kirándulás és vacsora
után városnézésre indulSéta a munkácsi várban
tunk, megnéztük az ungvári
jellegzetességeket. Az utazásunk záró napján, vasárnap délelőtt a Munkácsi várat néztük meg, majd ismét Császlócon folytatódtak a programok, ahol meghívást kaptunk a község táblájának felavatására, melyet Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke adott át,
majd Kerekes Miklós, Ajak Nagyközség polgármestere is méltatta az eseményt. Az avató ünnepségen jelen volt az
ungvári főiskola rektora is.
A délutánunk a helyi szüreti bálon folytatódott, majd este indultunk haza. Élményekben gazdag hétvégét töltöttünk el Császlócon, mindannyiunk számára sok érdekességet és újdonságot hozott ez a három nap.

Buús György emléktorna
A legendás nyíregyházi kapusra, Buús
Györgyre emlékeztek a róla elnevezett focitornán a Bujtosi Szabadidő Csarnokban.
A 2009-ben, 62 esztendős korában elhunyt kapus,
majd később vezetőedző és kapusedző emlékére tartott
eseményen hat csapat vett részt, melyet a Nyíregyházi
Hetvenkedők együttese nyert.
Hat csapat vett részt idén a második alkalommal
megrendezett Buús György Emléktornán. A focikupát a 2009-ben, 62 éves korában elhunyt legendás kapus emlékére szervezték, aki a ’80-as években vigyázta a
Nyíregyháza Spartacus hálóját. A nyírségi csapatnak akkoriban sikerült először feljutnia az NBI-be.A versenyen
hat csapat vett részt – mondta el Petrika Ibolya szervező, hozzátéve, hogy nagyon sok egykori barátja, ismerőse jött el, sőt olyanok is tiszteletüket tették, akik a ’80-as
években ellene fociztak.

Megtisztelték a rendezvényt Buús György hozzátartozói is, valamint az a Temesvári Miklós, aki az akkori csapat edzője volt és először állította kapuba a később vezetőedzőként, majd kapusedzőként tevékenykedő Buús
Györgyöt.A versenyt végül a Nyíregyházi Hetvenkedők
csapata nyerte, miután a döntőben legyőzték az Ajaki
Öregfiúkat.
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Megalakult az Ajaki Kulturális
és Hagyományőrző Egyesület
Örömmel közöljük, hogy megalakult az Ajaki
Kulturális és Hagyományőrző Egyes�����������
ület községünkben.
Az egyesület céljai között kiemelt helyet foglal el
a kulturális, vallási – történelmi
hagyományaink megőrz�������������������������
ése és továbbadása a községünkbe látogató vendégek számára. Nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni az ifjúság nemzeti öntudatot erősítő nevelésére, népi hagyományaink felkutatására, ápolására és továbbadására a jövő generációja számára, mivel a mai gyermekek egy globális kihívásokkal terhes világba születnek.
Talán a legfontosabb célunknak érezzük a fiatalok körében elterjeszteni, megszeretetni a
népművészetet, a folklórt, mert hitünk szerint a
jövő nemzedékébe vetett hit tesz élővé egy közösséget. A helyi néptánccsoportok közreműködésével
a táncházak újraélesztése, táncház találkozók megszervezése is igen fontos, hogy nemzetünk táncait és népművészetét minden ajaki megismerhesse.
Színes népdalkincsünk megőrzése
is nagyon szép feladat abból a szempontból is,
hogy a térségünkben lakó emberek számára tovább tudjuk adni.
Olyan turisztikai programok lebonyolítása,
amely elősegíti a könyezettudatos t�������������
ársadalom kialakulását, amely társadalomban harmonikus emberi közösségek alakulnak ki, amely közösségeken
keresztül vonzóvá tudjuk tenni térségünket. A
közösségek megtartó ereje ebből adódóan nagyon

fontos feladat, mert az ember számára a legfontosabb támaszt jelentette dédszüleink idejében és jelenleg is a XXI. században nekünk is.
Hitünk szerint a hagyományos népi kultúra számos tekintetben értékhordozó, így például most a
karácsonyi ünnepkörben is megtapasztalhatjuk jelenlétét, amennyiben nyitott szemmel és lélekkel
éljük meg az adventi előkészületet és a Megváltó
megszületésének szép ünnepét. Kulturális és hagyományőrző gyökereinkből, őseink hitéből táplálkozva szeretnénk térségünk mindennapi életét szebbé,
fénylőbbé tenni, ahogy a költő is írja:
„Keresem ősöm udvarát, hol laboda és mályva
dűl
és ezüstpókháló száll le csendben a tejszagú ajtón belül.
Ősömnek csatját, tilinkóját keresem és ha meglelném,
körül raknám magam körül és mindet fényesre
lehelném.”
Elnök: Hasulyó Bernadett, Alelnökök:
Takács Károlyné és Takács Anita
Elnökségi tagok:
Hasulyó Bernadett, Takács Károlyné,
Kovács István, Kovács Miklósné, Feskó
Miklósné, Rozinka Mihály, Balla Ferencné,
Soós Béla, Takács Anita, Kerekes Illésné,
Kerekes Miklós

Hagyják az Istent Dicsérni Ajakon?
Az Adventi Szent Idő rorateinak várakozással
teli hangulata szívünkben még mélyen él.
A sötét világba ma megérkezett a Szent Születésnap,
kicsik és nagyok összegyűltünk a Betlehemi Gyertya
világító fényénél.
A szívünk, lelkünk hófehér ünneplőbe öltözött,
hisszük, hogy a kis családok közé a szeretet beköltözött.
A Názáreti Szent Szűztől született megváltót jöttünk
köszönteni,
Nekik életünk minden áldott napját megköszönni.
Az emberek dicsőítő kórusa a földön lelkendezzék,
Az angyalok éneke a mennyben zengedezzék.
Nem születtél Kicsi Jézus királyi palota pompájába,
Szűzanyánkkal és Szent Józseffel megszálltál az istálló jászlába.
Kérjük, hogy lehessen szívünk lágy párnád,
a mosolygó gyermek arcok pedig a meleg pólyád.
A Messiás jászlánál karácsonyi angyalok a Kis
Jézusnak vígan

daloljatok és táncoljatok, így Ti is velünk együtt sok
szeretetet adjatok.
Hiszen ajándék Néki minden dallam, a Szűzanya
altatót dúdol neki halkan.
Szent József fogadja a napkeleti királyokat sorban,
akik a vezérlő csillag után útra keltek gyorsan.
Térdre is borultak a Megváltó Király előtt, így imádták szívükből a kis csecsemőt.
A pásztorok is meghallották az angyaltól a születés
örömhírét,
hogy meghozta a világnak a boldogító békét.
A pásztorok furulya szavára békésen, csendesen elalszik a szegények Királya.
Mi is vigyük el a világba a békét és osszuk szét a
Kicsi Jézus szeretet üzenetét,
Hogy, mi is belemosolyogjuk az örömhírt a világba.
Ez lesz a Kisded Jézus legszebb ajándéka!
Kívánom, hogy egész évben ölelgessük imáinkkal Őt,
Hozzon a Jó Isten Békés Boldog Új Esztendőt!
Hasulyó Bernadett
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Kistérségi gyermekvédelmi fórum Ajakon
2010. november 2-án Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulás Gyermekjóléti
Módszertani Központja Ajakon tartotta meg kistérségi továbbképzését a gyermekjóléti szolgálatok
családgondozói számára.
Nagy Attiláné köszöntötte a tanácskozás előadóit és résztvevőit, majd felkérte Kerekes Miklós
Polgármester Urat az értekezlet megnyitására.
A Polgármester Úr megnyitó beszédében kiemelte, hogy napjaink társadalmában egyre nagyobb méreteket öltenek a szociális problémák, a hátrányos helyzetben lévők száma növekszik. Nekünk az a dolgunk, hogy a nehéz helyzetben lévő gyermekeket segítsük, felemeljük, próbáljuk megtalálni a paradoxonokkal teli világunkban a jó megoldást a gyermekek számára. Bizalmát fejezte ki a családgondozók felé,
akik meg tudják oldani a „gordiuszi csomót” és jó tanácskozást kívánva megnyitotta a tanácskozást.
Ezek után Péter Józsefné, a Módszertani Központ Igazgató helyettes, felkérte Dr. Szendrei
Zsuzsannát a gyámügyi tanácsos Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal gyámügyi tanácsosát az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére vonatkozó jogszabályok ismerte tésére, aki előadásában elmondta, hogy 2010. LXV. Törvény 2010. augusztus 30-i hatállyal bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét. Az új jogintézmény célja, a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyermekek
helyes irányú fejlődésének az elősegítése. Részletesen ismertette a gyermek 1 óra, 10 óra és 50 óra igazolatlan mulasztása esetén a szülő, az iskola, a gyermekjóléti szolgálat és jegyző teendőit a tankötelezettség mulasztásával, az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével és természetben történő nyújtásával
kapcsolatosan rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő ill. nem részesülő gyermek esetében.
Előadásában szólt még a magántanulóvá nyilvánítás két jogi lehetőségéről: a szülők által kérelmezett magántanulói jogviszonyról, illetve a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság szakvéleménye
alapján történő magántanulói jogviszony létesítéséről.
A tanácskozás második részében Dr. Baráth Katalin szakértő Asszony a gyermekvédelmi munkája
során szerzett tapasztalatairól számolt be. A szakértői bizottság szakvéleménye három részből tevődik össze: az előzményből, a gyermek orvosi vizsgálatából és a pszichológiai véleményről. Az előzményi anyagot a családgondozók készítik el. Felhívta a családgondozók figyelmét a gyermekjóléti szolgálat
adatlapjainak szakszerű és pontos vezetésére.
Ezt követően a tanácskozás résztvevői a témákkal kapcsolatosan kérdéseket tettek fel, amelyre az előadók részletes, kimerítő válaszokat adtak.
A tanácskozás végén Péter Józsefné megköszönte Nagy Attilánénak, az Alapszolgáltatási Központ
Vezetőjének a kistérségi tanácskozás helyszínének biztosítását valamint az ajaki hagyományoknak megfelelő vendéglátást.
Dzsubák Györgyné
Gyermekjóléti családgondozó

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK:
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj „A” típusú pályázatra 38 fő nyújtott be
pályázatot.
A pályázatok elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozott. A pályázatokat elbíráló szerv a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatok közül a pályázati kiírásban meghatározott elbírálási szempontok alapján, 30 fő „A” típusú pályázót részesített támogatásban 5.000,-Ft/fő/hó ös�szegben.
Elsőbbséget élveztek azok a pályázók, akik esetében a pályázati kiírásban megjelölt elbírálási szempontok halmozottan fordultak elő.
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Nyugdíjas vasutasok gyűlése

Örömmel tudatjuk Ajak Nagyközség lakosságával,
hogy a 2010. januárjában megalakult Nyugdíjas Vasutas
Szakszervezet megtartotta első beszámoló taggyűlését
november 11-én. Ennek a rendezvénynek a Polgármester
Úr és Iskola Igazgató Úr örömmel adott helyiséget, az általános iskola ebédlőjében. A meghívott vendégek Kiss
Tibor VSZ debreceni területi vezető, Polgármester Úr,
Iskola Igazgató Úr, Alpolgármester Úr, Kisvárda állomásfőnöke más elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni.
Az ajaki Nyugdíjas Vasutas Szakszervezet létszáma jelenleg 64 fő. Ebből nagy megelégedésre 50-en vettek részt.
A Szervezet vezetősége elnök, Mártonfalvi Györgyné, elnökhelyettes Kovács Béla, gazdasági felelős, Rubóczki
Antalné. Minden hét szerdáján 9-12 óráig fogadónapot
tartunk a Művelődési Házban. Itt amennyiben lehetőség van rá, intézzük az ÖTA menetkedvezmény, özvegyi
nyugdíjigénylés és üdüléssel kapcsolatos dolgokat. A vezetőség ezt a tevékenységét mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül, társadalmi munkában végzi. Lehetőség
szerint a közéletbe is igyekszünk bekapcsolódni. Itt említem meg a Lakodalmas Fesztivált, melyen sikeresen
részt vettünk.
Soós Béla alpolgármester kezdeményezésére felvállaltuk az állomás területének fáktól, elburjánzott bozóttól és bokroktól való megtisztítását. A Polgármester Úr
utasítására odavezényelt néhány közhasznú munkás hatékony segítségével és 22 fő lelkes Vasutas Nyugdíjas

Szakszervezeti tag odaadó munkájával nagy részben sikerült a területet megtisztítani. Megköszönjük
a Hivatal által biztosított ebédet. A munka végeztével
kicsit fáradtan, de annál nagyobb örömmel tértünk
haza. Szívesen várjuk a falu összes vasutas nyugdíjasát a
Szakszervezetbe, hogy érdekeinket még hatékonyabban
tudjuk képviselni. Kívánunk a tagjainknak és a község
összes lakosságának Boldog karácsonyt!
Tisztelettel
A Vasutas Nyugdíjas Szakszervezet Vezetősége

A tagok közül sokan résztvettek a munkálatokban

ÁMK Hírek

Bólyai Anyanyelvi Csapatversenyen vettek részt iskolánk tanulói

A 2010/2011. tanévben a versenyt, 3-8. osztályos tanulók évfolyamonkénti 4 fős csapatainak hirdették
meg, körzeti írásbeli forduló, majd országos (írásbeli és
szóbeli) döntő formájában.
A verseny körzeti fordulóját 2010. november 12-én
tartották Kisvárdán, a Vári Emil Társulási Általános
Iskolában, melyre iskolánkból is jelentkeztek csapatok,
akik szép eredményeket értek el. A versenyt követően az
ünnepélyes eredményhirdetésre a Derecskei Művelődési
Házban került sor, ahová már csak az évfolyamonkénti
első 6 csapatot hívták meg régiónk iskolái közül. Nagy
örömünkre az eredményhirdetésen derült ki, hogy intézményünkből mindhárom alábbi csapat bejutott az
országos döntőbe.

A Bólyai Anyanyelvi Csapatverseny Kölcsey-körzeti
fordulójának eredményei:
Sipos
Miklós,
Nyelvelők
Fejes Ákos, Kovács
I. hely.
(7. osztály)
András,
Hasulyó
Tifani
Felkészítő tanár:
Kovács Miklósné
Petró Zsolt, Bezzegh
Nyelvtanoda
Ildikó, Pollák Csaba,
II. hely.
(6. osztály)
Torma Tibor
Felkészítő tanár:
Szopkóné Szabó
Ágnes
Fedor Anett, Kovács
Nyelvecskék
Dóra, Nagy Tünde,
IV. hely.
(4. osztály)
Virga Fanni
Felkészítő tanár:
Tormáné Szabó
Ilona
A továbbjutó csapatok részt vesznek az országos
döntőn,
amelyet
2010.
december
11-én (szombaton) rendeznek meg Budapesten. A tanulóknak eredményes felkészülést és további sok sikert kívánunk!
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Önkormányzati Választások 2010
Október 3-án tartott választásokon eddig ilyen nagy létszámmal még nem vettek részt a választópolgárok, mint
most. A részvételi arány 70,58% (2236 fő)volt, ennyien még soha nem voksoltak Ajakon. Az immár csak hat főből
álló képviselő-testület tagjai október 13-án, a felújított Községháza tanácstermében tettek esküt az újraválasztott
Kerekes Miklós polgármesterrel együtt. Az alakuló ülést korelnökként Soós Béla alpolgármester vezette. "Kisebb
létszámmal, mégis eredményesebben kell dolgozzunk, mint az előző ciklusban." -fogalmazott a régi-új polgármester.
Gubik László
Alpolgármesterek:
Oktatási, Kulturális és Sport
Rozinka Mihály
Soós Béla
bizottság tagjai:
Dr. Boros László
Takács Károlyné
Rozinka Mihály elnök
Hasulyó Tibor
Kovács István .
Takács Imre
Gubik László
Pénzügyi bizottság tagjai:
Frisku János
Gubik László elnök
Dr.Boros László
Dr. Boros László
Szopkó Jánosné
2010-től újraalakult a Cigány
Rozinka Mihály
Takács István
Kisebbségi Önkormányzat is.
Kovács István
Orosz István
Haga József elnök
Frindik Miklós
Kovács Péter
Településfejlesztési és társa- Horváth Dóra alelnök
Zubály Bertalan
dalmi kapcsolatok bizottságá- Horváth József
Varga Zoltán
nak tagjai:
Kovács István elnök

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:730-tól 1200-ig
Kedd: 730-tól 1200-ig
Szerda: 730-tól 1200-ig és 1230-tól 1600ig

Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek: 7 30-tól 1200-ig 1230-tól 1300-ig
Polgármester fogadóórája:
Kedden 1400 –tól 1600 –ig

Mikulásház az iskola udvarán
Az általános iskola udvarán felállított Mikulásházban péntektől hétfőig várta a gyermekeket a Mikulás,
a kicsik elmondhatták neki kívánságaikat, vágyaikat. Többen levelet is írtak neki, melyet a Mikulás postaládájába dobtak be.
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A gyerekek örömmel vették birtokukba a Mikulásházat és versekkel, dalokkal, rajzaikkal köszöntötték a jóságos és öreg Nagyszakállút. Ezért a kedves fogadtatásért a Mikulás úgy döntött, hogy péntektől-hétfőig minden nap 16 órától, 18 óráig várja házában, az őt meglátogatni kívánó gyerekeket.
Megérkezett Ajakra is a Mikulás
December 3-án pénteken, az általános iskola második osztályos tanulói Mikulás váró
műsorral kedveskedtek a gyerekeknek. Az előadáson részt vett az ajaki bölcsőde és óvoda,
valamint a szabolcsbákai és az ajaki iskola alsó
tagozatosai.
Délután három órától az iskola dísztermében több mint 300 gyerek gyűlt össze, és zenés műsor keretében együtt vártuk a Mikulást.
Kicsák György parókus atya rövid ismertetőt tartott Szent Miklós püspök életéről és legendájáról, majd közösen énekelve vártuk a
Nagyszakállú érkezését. Néhány perc múlva az
iskola udvarán felállított Mikulásház elé, lovas hintón végre megérkezett. A teli puttonyából krampuszok és manók segítségével ajándékozta meg a gyerekeket.

Jótékonysági koncert a Bujtosi
szabadidő csarnokban
A 4 for Dance, Tabáni István, Vásáry André, a Bad Boyz, Csikó Szabolcs, Horváth Tamás és zenekara, Muri
Enikő, Beke Éva és Szirota Dzsenifer lépett fel november 14-én a BuSzaCsában egy - a vörös iszap károsultjai
számára rendezett - jótékonysági gálaesten.
A rendezvényen a hírességek mellett részt vettek, felléptek Az Ajaki Általános Iskola társastánc és dráma
tagozatos diákjai is. A csarnok előterében iskolánk grafika műhelyének kiállítását tekinthették meg az érdeklődők.
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Takács István: Dalol a lelkem
Már nagyon régen elhatároztam, ha egyszer nyugdíjba megyek a Haza több, mint 40 éves szolgálata után
többé senkinek szolgája nem leszek, természetesen ez
alól kivétel Isten a család és persze szeretett szülőfalum,
Ajak. Hogy Isten elfogadta a felajánlást, azt bizonyítják
ténykedéseim, írásaim, segítség és szeretet osztásom embertársaimnak, hiszen erőt és tálentumot ad hozzá folyamatosan, ezért hála és dicsőség szent nevének. Hogy
a családom is elfogadta, arra bizonyítékul szolgálnak az
életben elért eredményeim, hiszen velük együtt értem el
gyermekeim eredményei, akik nevelésünkkel és segítségünkkel legalább hét diplomát szereztek, s legalább három nyelven beszélnek és erős lábakon élnek az életben.
Hogy Ajak is elfogadta, úgy gondolom, nem is kell bizonyítanom, hiszen mindenki érezte, érzi azt, aki igényli, vagy elfogadta segítségemet, tanácsaimat, szívesen olvassa írásaimat, vagy szívesen tekinti fellépéseimet és
a közjóért tett ténykedéseimet. Szívesen osztozom mások örömében, segítek megoldani problémáit, s olyan�nyira ujjong és dalol a lelkem, mikor Isten rímeket, verseket ad a számba, mindjárt dallamot is súg a fülembe, azt gondolom, erre jó bizonyíték az Ajaki Himnusz.
Igaz Himnuszt csak egyszer ír az ember, de nótában,
dalban többször is kifejezheti szépérzékét, életérzéseit.
Szeretem a szépet, másoktól is, ezért tudok örülni an�nyira az ajaki gyerekek művészi sikereinek, s büszke vagyok arra, hogy nagyon sokan közülük barátjuknak tar-

tanak. Nagyon szeretem a Pántlikás Népdalkör mindenféle fellépését, előadását, hiszen tökéletesen elénk tárják Ajak múltját, régebbi kultúráját, de vidám jelenét és
ízelítőt adnak reményteli jövőjéből is. Egyszer sikeresen
léptem fel velük együtt egy Nyíregyházi rendezvényen,
s mint mindig, nagy sikert arattunk. Örültünk, gratuláltunk egymásnak a sikerhez, s feldobva a közös sikertől, felajánlottam nekik néhány humoros, vagy éppen jó
hangzású nótámat eléneklésre. Erre az egyik vezetőjük
megkérdezte, hogy mit kapok én ezért, illetve mit kapunk mi ezért? Majd meglátjátok – válaszoltam - , amit
szeretnék most írásban adni egy-két nótával egyetemben, a dallamot majd személyesen adom át, természetesen, ha elfogadják.
A Pántlikás Népdalkör
A Pántlikás Népdalkör tagja vagyok
Ha dalolunk az uramra kacsintok /asszony kórus/
Refr. visszakacsint, a kezével integet
Azt jelenti estére megölelget
A Pántlikás Népdalkör tagja vagyok
Ha dalolunk az asszonyra kacsintok /férfi kórus/
Refr. Ha elpirul arca, mint a vadrózsa
Ölelgetős, boros lesz a vacsora.

Hasulyó Ferenc gondolatai
Hála Istennek! 2010. október 9-én Nyékládházán, az
önkormányzat tóparti házában testvéreimmel, családtagjainkkal és barátaimmal együtt ünnepeltük a 70. születésnapomat.
Ebből az alkalomból, mint már annyi alkalommal –
az elévült évek során az édesapám születésnapján – ismét együtt voltunk mind a tizenegyen. Ebből az alkalomból született a „Hála az életért” című versem, amelyet a szív és a lélek szava diktált.
Miközben az élet dolgain merengtem,
Elszálltak, mint sóhaj az évek felettem.
Mivel életünkben semmi sincs véletlen,
Ezért hálaszavam hozzád száll Istenem.

Hálát adok néked minden nap Istenem,
Mert nem hagytál csüggedni a reménytelenségben.
S mindig segítettél a nehéz időkben.
Hálával tartozom egész családomért,
Hálát adok neked egész életemért.
Köszönöm Istenem az elmúlt hetven évet,
Add, hogy szeresselek mindörökre téged.
Ezúton is tisztelettel és szeretettel köszöntöm a település valamennyi lakóját.

Hálás vagyok azért, hogy megszülethettem,
S szerető szülőknek gyermeke lehettem.
Hálát adok néked minden nap Istenem,
Mert nagyon erős hittel áldottál meg engem.
S nem hagytál elveszni a hitetlenségben.
Hálát rebeg lelkem minden nap Istenem,
Mert igaz szeretetet öntöttél szívemben.
S mutattad az utat egész életemben.

Nyékládháza, tóparti ház előtt együtt, az Ajak,
Kossuth út 27. sz. alatt született 11 gyerek

2010. december

13

Sporthírek

Őszi zárás a megyei I. osztályú
labdarúgó bajnokságban

Az Ajaki Hírmondó korábbi számában örömmel számoltunk be arról, hogy Ajak megyei II. osztályú labdarúgó csapata bajnokságot nyert, jogot szerezve ezzel a
magasabb osztályba történő induláshoz. Már akkor is
tisztában voltunk vele, hogy a megyei I. osztályban való
szereplés magasabb játékszínvonalat, a nézőknek tartalmasabb szórakozást jelent, ugyanakkor a játékosoktól,
vezetőktől több áldozatot kíván. Az áldozat kifejezést
nem a nehézség, szinonimájaként használom, hanem
egy nemes cél elérése érdekében, a sikeres szereplésért,
végzett tevékenységként értelmezve.
A célkitűzések között szerepelt, hogy egy tartással
rendelkező csapat lelkesen, eredményesen játszva biztosítsa a megyei I. osztályban történő bennmaradást. A
tervek teljesítése érdekében érkezett a csapathoz a környező településekről 3 játékos, akiknek a beilleszkedése jól sikerült.
A játékosok a nyári felkészülést – Szanyi János edző
irányításával - becsülettel és nagy lelkesedéssel hajtották
végre, s az elvégzett munkának köszönhetően egységes,
jól felkészült, megfelelő erőnléttel rendelkező csapat benyomását keltettük. Egyetlen ellenfél sem készülhetett
az Ajak elleni mérkőzésre a biztosnak tűnő siker reményében.
Minden összecsapás nagy küzdelmet hozott, a végén
szoros eredménnyel. Összességében a ténylegesen őszre
kiírt mérkőzéseken 3 esetben 3 ponttal gazdagodtunk,
9 esetben zárult döntetlennel a mérkőzés, 5 alkalommal
szenvedett vereséget a csapat, így a 13. helyen zártuk az
őszi idényt a 18 csapatos csoportban.
A tényekhez tartozik, hogy az elszenvedett vereségek
mindegyike „tisztes vereség” volt, a csapat mindig emelt
fővel hagyhatta el a pályát.
A megyei I. osztályban Ajak érte el a legtöbb döntetlent. Előfordult, hogy az utolsó percekben egyenlített
az ellenfél, de olyan is volt, amikor 0-2-ről egalizáltuk
az eredményt. A győzelmek nagy örömmel töltötték el
a játékosokat, vezetőket és sok örömet szereztek az ajaki szurkolóknak.
Az utánpótlást tekintve saját csoportjában az U-13 az
1. helyen, az U-16 csapata az 5. helyen áll, az Ifi csapat
pedig a 18 csapatos mezőnyben a 14. helyet foglalja el.
A Megyei Labdarúgó Szövetség döntése értelmében
két tavaszra tervezett fordulót még az idén – folytatólagosan – kell lejátszani. Ez a döntés némi hátrányt jelent
a csapatnak, mivel jelenleg három sérült játékosunk van,
akik meghatározó tagjai lehetnének a gárdának.
Fontos dolognak tartom megköszönni a szurkolóknak a biztatást, akik idegenbe is nagy számban kísérték el az együttest. A támogatóknak – melyek közül kü-

lön említést érdemel az önkormányzat – külön köszönet jár a megfelelő háttér, a működés feltételeinek biztosításáért.
Tisztában vagyunk azzal, hogy nem minden működött tökéletesen. Sokat kell még tenni azért, hogy a döntetlenek győzelembe forduljanak át tavasszal, s a célkitűzések teljesüljenek.
A vezetők mellett nagy felelőssége van a játékosoknak, edzőnek egyaránt. A vezetőknek – többek között
– feladata a feltételek biztosítása, az edzőnek a futballcsapat lelkiismeretes felkészítése, irányítása, a játékosoknak az edzéseken való minél nagyobb számú részvétel, s
mind az edzéseken, mind a mérkőzéseken fegyelmezett
hozzáállás, magatartás.
Én úgy gondolom, hogy képesek vagyunk a kitűzött
célok elérésére, s a megfelelő közegben, örömmel végzett munka után - kellemes nyári időben - együtt ünnepelhetjük az ajaki labdarúgók eredményes bajnoki szereplését.
Továbbra is: Hajrá Ajak!
Orosz István

Asztalitenisz
Tagok:
Nyert meccs
Szabó József
24
Szakszon Tibor 17
Juszku Gábor
15
Sási Tibor		
6
Bacsó Attila
5
Kovács Lászlóné 1
Összesen 		
68
Új tagok:
Juszku Gábor
Bacsó Attila
Nemrég lépett ki az egyesületből Varga Ferenc.
Ragány Károly, aki szintén tagja a csapatnak, munkahelyi elfoglaltsága miatt ebben az idényben nem tudott
részt venni a meccseken.
Egyesületünk nemrégiben kapott két db JOOLA asztalt, valamint a hozzátartozó hálókat.
Nyáron a csapat közös kiránduláson vett részt
Erdélyben.
Csapatunk a Megyei II. osztályban szerepel. Az őszi
idény végén a 3. helyen állunk a bajnokságban. A tabellát az országos hírű Apagy SE vezeti.
Minden asztaliteniszezni vágyót szívesen várunk az edzésekre és várjuk az Ajak Kupára nevezni akaró falubelieket. Edzés: szerdánként
1900 -tól és péntekenként 1600 -tól.
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Megérkeztek

Gyermekek neve:
Korbács Réka és Gergő
Születési idő:2010.01.10.
Édesanyja neve: Rebenku Viktória

Gyermek neve: Kovács Anna
Születési idő:2010.01.20.
Édesanyja neve: Dr. Markos Éva

Gyermek neve: Kovács Krisztina
Születési idő:2010.01.24.
Édesanyja neve: Kovács Anikó

Gyermek neve: Kerepesi Nóra
Születési idő:2010.02.04.
Édesanyja neve:Grunda Ildikó

Gyermek neve: Csirmaz Áron
Születési idő:2010.02.08.
Édesanyja neve:Molnár Zita

Gyermek neve: Kocsis Flóra
Születési idő:2010.03.11.
Édesanyja neve:Grunda Krisztina

Gyermek neve: Grunda Norina
Születési idő:2010.03.10.
Édesanyja neve:Hasulyó Krisztina

Gyermek neve: Molnár Eszter
Születési idő:2010.06.22.
Édesanyja neve:Vasas Marianna

Gyermek neve:Batári Bálint
Születési idő:2010.09.08.
Édesanyja neve:Mukri Tünde

Gyermek neve: Gyetvai Panna
Születési idő:2010.09.15.
Édesanyja neve: Homoki Adrienn

Gyermek neve:Molnár Máté
Születési idő:2010.10.05.
Édesanyja neve:Holló Bernadett

Gyermek neve: Andrekovics Bence
Születési idő:2010.10.15.
Édesanyja neve:Imre Bernadett

Gyermek neve:Bakos Péter
Születési idő:2010.10.17.
Édesanyja neve:Veréb Judit

Gyermek neve: Frindik Csenge
Születési idő:2010.10.27.
Édesanyja neve:Czomba Mónika

Gyermek neve: Pintér Kinga
Születési idő:2010.11.01.
Édesanyja neve:Turik Anita

2010. december

15

Gyermek neve:Csiki Hanna Viola
Születési idő:2010.05.13.
Édesanyja neve:Berki Andrea
Gyermek neve:Balogh Klaudia Ramóna
Születési idő:2010.07.03.
Édesanyja neve:Balogh Katalin

Gyermek neve: Szobota Laura
Születési idő:2010.11.17.
Édesanyja neve:Háda Andrea

Gyermek neve: Fodor Eszter
Születési iső:2010.02.25.
Édesanyja neve: Juhász Dóra

JÓKÍVÁNSÁG
Februárban születik Tezárovicsné Szoták
Zsanett, kolléganőnk kisbabája. Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk nekik!
A lányok a hivatalból

Ajak Nagyközség Önkormányzata
gratulál az ifjú házasoknak!

Máté Tamás és Máté Edit
2010.07.31.

Kiss István és Kiss Andrea
2010.08.21.

Takács István: Esküvői Nóta
Soká udvaroltam Hozzád, jó volt veled lenni
Jobb volt kedves arcod látni, mint levelet írni
De ha távol voltál tőlem, kissé fájt a lelkem
Mert csak a befelé hulló könnyeimet nyeltem
Refr. Töröld le a könnyeimet, hogy soha ne fájjon
Mert én csak Téged szeretlek ezen a világon.

Most, hogy feleségem lettél, úgy tudok örülni
Megtanultam szerelmedért örömkönnyet sírni
Legyen éltünk nagyon boldog, olyan boldog mindig,
Hogy gyümölcsöző szerelmünk tartson ki a sírig.
Refr.

SZOLGÁLTATÁSAINK:
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
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Önkormányzatunk szolgáltatásai
Tisztelettel ajánlom figyelmébe
Önkormányzatunk rendezvényszolgáltatási tevékenységét, falunapokra, fesztiválokra, különböző rendezvényekre,
több méretben kínálunk rendezvénysátrakat mobil, dekoratív, könnyen felépíthető faházakat, paddal.
60x10 m-es, 4.5 m belmagasságú rendezvénysátor, 100 fős 5x12 m-es paddal, asztallal. Nagyméretű grillsütő,
egyenként 10 személyes rendezvény
party körasztal.

60x10m sátor 700 Ft/m2+ÁFÁ-tól
A 100 fős sátor 25.000 ft+ÁFÁ-tól kerül bérbeadásra
Érdeklődni:
Polgármesteri Hivatal Ajak
Telefon: 06-45/455-035
Kerekes Miklós Polgármester
Telefon: 06-30/648-1440
További információt talál:
www.ajakrendezveny.hu
www.ajakrendezveny.eu

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

Felhívás

Ajak
Nagyközség
Önkormányzata felhívja minden kedves lakos figyelmét,
hogy az AJAKI HÍRMONDÓ
következő számában hirdetésiés reklámfelületet tudunk biztosítani, továbbá várjuk mindazoknak a támogatóknak a jelentkezését, akik anyagilag hozzá kívánnak járulni lapunk
megjelenéséhez.

Egyszerûbben is odafigyelhet
megtakarítására.

Az OTP Takarékszámlán már kis összegeket is
megéri rendszeresen félretenni.
Most igazán megéri velünk takarékoskodnia, hiszen pénzéhez bármikor hozzáférhet
és a befizetett összegtôl függôen az alapkamaton felül jutalom kamatot kap.
A betéti szerzôdés részletes leírását és a további feltételeket az OTP Bank fiókjaiban és a honlapon
közzétett üzletszabályzat tartalmazza.

Részletes feltételek: www.otpbank.hu
otp takarékszámla

