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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Ajaki Lakosok!
Kedves Látogatók!

Egyházközség Nagyboldogasszony napi búcsúja lesz
szabadtéri szentmisével az általános iskola udvarán,
mely körmenettel zárul. Az ünnepi szentmisén és körmeneten több ezer ember imádkozik és ad hálát a szeretet erejével egymásért, határon belül és túl élő magyarokért. A búcsú teljes lelki feltöltődést nyújt a résztvevők
számára. Ismét lesz „Lakodalmas vőfélytalálkozó és
lakodalmas lovas kocsi felvonulás”, ezen belül fogat
szépségverseny és lakodalmas kocsik felvonulása, ahol
kiválasztják a legszebb menyasszonyi- és a legszebb
lakodalmas fogatot. A rendezvény ideje alatt kézműves
mesterek munkáját is megcsodálhatják az érdeklődők.
Az ajakiak múltjából és emlékeiből sok mindent megtudhat az ide látogató. Megismerheti az egykori ajaki
ház berendezését (ringó bölcső, cifra pitvar, első ház,
hátsó ház, felvetett ágy, pingált tányérok, karos láda,
komód, kredenc..), gyönyörködhet a szőttesek és pokrócok színes és látványos szebbnél szebb változataiban. A felállított esztavátákon pokróc és násznagykendő szövésére is van lehetőség. A gyerekek különböző
régi játékokat próbálhatnak ki.
A három napos Fesztivál nemcsak látnivalókban, élményekben, hanem lelkiekben is gazdag élményt ad az
ide látogatóknak, akik jó hangulatban, élményekkel gazdagon feltöltődve térhetnek haza.
Kérem Önöket, augusztus első hétvégéjére feledjék
el a munkás hétköznapokat és legyenek részesei egy
fergeteges, közösségépítő fesztiváli hangulatnak.

Nagy

tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, ajaki
polgárokat és minden kedves
vendéget. Külön tisztelettel köszöntöm a határon túli testvértelepülésekről érkező magyar testvéreinket. Kérem, engedjék meg, hogy néhány
gondolatban visszatekintsünk a múltba, az elmúlt évek
Fesztiváljaira:
Községünk életében mindig is fontos szerepet töltött
be a hagyományok megőrzése és azok ápolása. Mindig
törekedtünk arra, hogy a számunkra oly sokat jelentő
ajaki tradíciókat és értékeket megmutassuk mindenkinek, határon innen és túl. Ezen gondolatok jegyében
rendezte meg 2007-ben első alkalommal Ajak Nagyközség Önkormányzata az Ajaki Nemzetközi Lakodalmas
és Hagyományőrző Fesztivált. Az első lépések kicsit tétovák voltak, de az akarat és az elszántság megvolt, voltak elképzelések, tervek a jövőre vonatkozóan, és voltak
olyan a Fesztivált magukénak érző emberek, akiknek
áldozatos és odaadó munkája meghozta gyümölcsét,
mivel Fesztiválunk mára egy nemzetközi és országos
szinten is ismert Fesztivállá nőtte ki magát. Önkormányzatunk ez évben már VI. alkalommal rendezi meg az
Ajaki Nemzetközi Lakodalmas Fesztivált, amely egyben
testvértelepülési találkozó is. Februárban beadtunk egy
pályázatot az Európa a polgárokért programra, ahol a
testvértelepülési kapcsolatok ápolása és személyes találkozó támogatása a fő szempont. 2012. május 15-én
megkaptuk az értesítést a pozitív elbírálásról.
A pályázat eredményes kivitelezése érdekében minden testvértelepülésünk a fesztivál csütörtöki napján
egy szakmai konferencia keretében mutatják be saját
településüket, beszámolnak fejlesztéseikről, gazdasági,
szociális, oktatási stb. helyzetükről. A nap további részében szakmai előadásokon lehet részt venni, mely az
uniós gazdasági helyzetről és pályázati lehetőségekről
ad majd tájékoztatást, illetve lehetőség lesz tapasztalatcserére, szakmai vitára.
A Fesztivál magját - mint annak már az elmúlt években
is részesei lehettek az ide látogató vendégek – a pénteki napon a nagy tömegeket vonzó motoros felvonulás
és az amatőr zenekarok fellépése adja. Egy felejthetetlen nosztalgia zenésztalálkozó keretében szórakozhatnak idősek és fiatalok egyaránt. A szombati napon a
hagyományőrzés kap fő szerepet, belecsöppenhetnek
és átélhetik a régmúlt lakodalmas szokásait, kezdve a
stafírung viteltől, a „lánykikérésig”. Részesei lehetnek
egy igazi ajaki lakodalomnak, megkóstolhatják a régmúlt gasztronómiai különlegességeit, a menyasszony
pogácsát és az ajaki lakodalmas töltött káposztát.
A Fesztivál záró napján az ajaki Római Katolikus

Szeretettel várunk minden kedves látogatót
„Ajakra, ahol az értékek találkoznak”
Kerekes Miklós
polgármester
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START MINTAPROGRAM –
MINT ÉRTÉKTEREMTŐ KÖZFOGLALKOZTATÁS

mtőAkközmunkaprogram
özfoglalkrévén
oztmunkához
atás és fizetéshez

háira, illetve az állatokat tenyésztenek, ezzel is spórolva
az étkeztetés költségein. Külterületen, mintegy 24 hektáron vetették a burgonyát, kukoricát, csemegekukoricát, ültettek káposztaféléket, stb.. A program hosszabb
távú célja, hogy mutasson példát azoknak, akiknek
kertjeik elhanyagoltak, s ők kezdjenek termelni saját
háztartásuk számára. Ez számukra is kívánatos, hiszen
gondozottá válik a környezet, annak, aki megműveli a
kertjét, s saját termelésű zöldséget, gyümölcsöt tehet a
saját asztalára, ellátva ezzel családját.

jutnak azok az emberek, akiknek eddig nem volt jövedelmük vagy segélyből éltek. Ez a program többet nyújt,
mint pusztán a segély kétszeresét - háromszorosát.
Bár elsősorban mindenki annak az előnyét látja, hogy
egy személy többet visz haza a családi kasszába, és
az életminőségük nő, azonban az sem elhanyagolható
tényező, hogy lelkileg is többet ad ez a program. Segít
rajtuk, hiszen naponta elfoglalják magukat, célja van az
életüknek, tevékenykednek, hasznosnak érzik magukat.
Előfordul, hogy egy családon belül több fő is bekerült a
közmunkaprogramba. Ez fokozottan fontos, hiszen, voltak olyan családok is, ahol több személynek sem volt
munkahelye, ami már elképzelhetetlen terhet rótt a családra. A programon belül ez is megvalósulhatott.
Február közepén indult Start közmunkaprogram, amely
a regisztrált álláskeresők számára jelent álláslehetőséget. Támogatásuk pályázat útján történik, amelyet számos község megpályázhatott. Ajak község is élt a lehetőséggel. Pályázott és nyert, ezáltal 2/3-ával csökkent a
munkanélküliség a községben.
Minden falu a lehetőségeihez mérten próbálja ennek a
programnak az előnyeit kihasználni. Ajak község is maximálisan arra törekszik, hogy a lehetőségeket kihasználja, és a pályázatban leírt terveket megvalósítsa. Ajak
Nagyközség Önkormányzata hat foglakozatási területen közel 130 embernek biztosít munkát.
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Közúthálózat javítása
A közúthálózat javítása projekt 2012. február 15-én 15
fő bevonásával indult. Terveink között szerepel az önkormányzati tulajdonú úthálózat javítása, karbantartása, környezetének a rendbetétele.

Belvízelvezető rendszerek rendbetétele
A belvízelvezető rendszerek rendbetétele projekt szintén február 15-én indult 20 fő bevonásával. A projekt
része több mint 4 km hosszú csatorna felújítása, és a
Péter-tó feltöltése.A belvízelvezető rendszerek rendbetétele p
bevonásával. A projekt része több mint 4 k
feltöltése.
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hanyagolt területek, régi temetők, nem használt kül- és
Mezőgazdasági földutak
rendbetétele
belterületi földek lakókörnyezetének
ápolása,
folyamatos gondozása.
A program célja az aktívan használt földuta
35 km hosszú
útszakaszon, mintegy 19 fő d
Mezőgazdasági földutak
rendbetétele
napjáig.
A program célja az aktívan használt földutak elrendezése, feltöltése, járhatóbbá tétele. 35 km hosszú útszakaBiomassza kazánprogram
szon, mintegy 19 fő dolgozik február 15-től, egészen az
év utolsó napjáig.A biomassza kazánprogram keretében altern

amely a regisztrált álláskeresők
t útján történik, amelyet számos
el. Pályázott és nyert, ezáltal 2/3-

a
s
t
t
t
t

s
ó
n
k
s
y

Mezőgazdasági projekt
Talán a legkomolyabb projektünk, amely 2012. március
1-jén kezdődött, és december 31-ig tart. Az itt dolgozó

intézményekben a kiadásokat. A program s
Biomassza kazánprogram
összegyűjteni, felaprítani, illetve felhasználni
A biomassza kazánprogram keretében alternatív fűtési
móddal kívánjuk csökkenteni
az intézményekben a kiA pályázat elnyerése nagyban hozzájárult
adásokat. A program során
a
fűtőanyagot
munkavállaszemélyek segítését, 6akik
munkalehetősé
lónak kell összegyűjteni, felaprítani, illetve felhasználni
irányába való
a tüzeléshez.A pályázat elnyerése nagyban hozzájárult
a falu fejlődéséhez. Ez magában foglalja a személyek
segítését, akik munkalehetőséghez jutottak, és a község önfenntartás irányába való elmozdulását.

65 közfoglalkoztatott a használt földterületeken zöldségeket termelnek az önkormányzati intézmények kony-
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Sási Bettina

„AJAKGAZDA”
NONPROFIT KFT. MŰKÖDÉSÉNEK ELSŐ ÉVE

örvendő – Ajaki Nemzetközi Lakodalmas és Hagyományőrző Fesztivál társrendezvénye. Idén első alkalommal mutattuk be a hagyományőrzésről híres szabolcsi település – Ajak és a térsége – téli hagyományait. A
farsangi népszokások és a disznótoros tradíciók felelevenítése, és bemutatása régi vágya volt a településnek.
Az egy napos rendezvény célkitűzése, a farsangi szokások ápolása mellett a közösségépítés volt. Több mint
húsz csapat vásárolt és vágott „közdisznót”, azaz az önkormányzat közmunka programjának keretében nevelt
sertéseket. A képviselő-testület tavaly indított kísérleti
programjának célja, a település lakosainak foglalkoztatása mellett a falu önellátóvá válásának elősegítése. A
térségben egyedül álló közmunkaprogram részletes ismertetésére szintén a Farsangi Disznótoros keretében
kerül sor, melynek vendége, és egyben a rendezvény
fővédnöke dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért
felelős államtitkár volt. Ajak község testvértelepüléseinek sora is bővül. A beregszászi konzul jelenlétében,
kulturális és gazdasági együttműködési megállapodás kerül aláírásra, a Vereckei-hágó melletti
Verebes településsel, valamint
Császlóc községgel. A megállapodás szignálása lényeges lépés
a magyar - ukrán kapcsolatok
rendeződésében. Ajak település a kölcsönös kulturális
programok szervezése mellett, közös oktatási és turisztikai programot kíván kidolgozni,- a többségében ukrán
lakosságú - hágó melletti településekkel.
A rendezvényen védnökként vett részt dr. Rétvári
Bence a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
parlamenti államtitkára, dr. Vinnai Győző kormánymegbízott úr, Kozma Péter és dr. Seszták Miklós parlamenti
képviselő urak, valamint Seszták Oszkár Szabolcs –
Szatmár - Bereg Megyei Közgyűlés elnöke.

Ajak

településüzemeltetési feladatainak ellátására
2011. augusztus elsejétől működik az „Ajakgazda” Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Rozinka Tibor ügyvezető igazgató vezetésével. A jelenleg tizennyolc állandó
alkalmazottat foglalkoztató kft. településünk érdekeinek
megfelelően végzi munkáját. Feladataink közé tartoznak a rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve takarítási és karbantartási munkák. Az elmúlt évben
több névnapi, születésnapi megbízásunk volt, de szerveztünk rendezvényt a görög katolikus egyház részére,
és egy nívós szilveszteri bált, ahol a vendégek önfeledten mulatoztak, és megízlelhették a kft dolgozói által
készített finom ételeket. Idén, azzal a nem titkolt céllal,
hogy hagyományt teremtünk, asztalitenisz-bajnokságot
is rendeztünk, ahol az ajaki sportemberek mérhették
össze tudásukat. De eleget tettünk az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség megbízásának, valamint katasztrófa- és polgárvédelmi gyakorlatot is szerveztünk.
Az „Ajakgazda” Nonprofit Kft. nevét öregbítik különböző
sportesemények, egyházi és családi rendezvények, bankettek is.Februárban került sor a Tamási Áron Általános
Iskola dísztermében a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) találkozójára, majd az
I. Ajaki Farsangi Disznótoros Fesztivál megrendezése
következett. A fesztiválon a hagyományos disznóölésé,
hurka és kolbásztöltésé, no meg azok elfogyasztásáé
volt a főszerep. Testvérteleüléseink nemzeti konyhái is
részt vettek íncsiklandozó főztjükkel és ételkülönlegességeikkel, melyeknek már az illatától elcsábult minden
kedves vendég. Természetesen jövőre is élvezhetik az
érdeklődök a farsangi jókedv és a disznóvágás hangulatát, akik ellátogatnak majd a fesztiválközpont helyszínére. Az „Ajakgazda” Nonprofit Kft főbb tevékenységei
közé tartoznak a különféle karbantartási, felújítási és takarítási feladatok. Az általános iskolában és a Rozmaring óvodában több karbantartási munkát elvégeztünk,
de szereltünk fel kültéri reflektorokat, és villámvédelmi
feladataink is voltak. Jól képzett munkatársakkal gördülékenyen és rugalmasan igyekszünk orvosolni minden
problémát. Ajak Nagyközség Polgármesteri Hivatalával
együttműködve, és a közmunkaprogramok résztvevőivel karöltve településünk parkosítási, mezőgazdasági
munkáiban is részt veszünk.
Gégényné Nagy Anikó

Rubóczki Bernadett

KÖZHASZNÚSÁGI
JELENTÉSE A 2011. ÉVRŐL

Az „Ajakgazda” Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.
augusztus 1-jén alakult, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Cégbíróság 2011. augusztus 03-án jegyezte be a cégnyilvántartásába. Létrehozásának célja, hogy az alapító Ajak
Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén településüzemeltetési feladatokat lásson el. A társaság bejegyzett
tevékenységi körén belül a főtevékenysége 5629- Egyéb
vendéglátás. Az „Ajakgazda” Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Kft könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A könyvek vezetése magyar forintban
történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában
ezer forintban kerülnek feltüntetésre. Az „Ajakgazda” Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2001. évben gazdálkodásáról a
számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg
főösszege 13 662 ezer Ft, a saját tőke 2 109 ezer Ft, a tárgyévi mérleg szerinti eredmény 1 609 ezer Ft.

I. AJAKI FARSANGI
DISZNÓTOROS FESZTIVÁL
Önkormányzatunk és az „Ajakgazda” Kft. együttműködve 2012. február 18-án megrendezte az I. Ajaki Farsangi
Disznótoros Fesztivált. A rendezvény – a nagy sikernek
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ALAPSZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT HÍREI

aki minden nap tette a dolgát, de soha sem a külön elismerésért, hanem mert így érezte
jól magát.

Kirándulás a házi gondozásban részesülő ellátottakkal....

Kirándulás a házi gondozásban részesülő
ellátottakkal....

Az idős emberek kívánságára 2012. június 2-án Nagyfaluba kirándult 81 fő házi
gondozásban részesülő ellátott és 18 gondozójuk, valamint a családgondozók.

Gyermeknapi játszóház

Bármilyen életszakaszban is élünk, szükségünk van a másik emberre, a törődésre és a
szeretetre. Ez a kirándulás arról is szólt, hogy figyeltünk egymásra, örömet szereztünk
és sokkal többet kaptunk vissza, mint amennyit mi adhattunk.
Nagy Attiláné

Az idős emberek kívánságára 2012. június 2-án
Nagyfaluba kirándult 81 fő
házi gondozásban részesülő ellátott és 18 gondozójuk, valamint a családgondozók.
Bármilyen életszakaszban
is élünk, szükségünk van a másik emberre, a törődésre
és a szeretetre. Ez a kirándulás arról is szólt, hogy figyeltünk egymásra, örömet szereztünk és sokkal többet
kaptunk vissza, mint amennyit mi adhattunk.
Nagy Attiláné

Gyermeknapi játszóházat szerveztünk május huszonnegyedikén az Alapszolgáltatási Központ nappali ellátást nyújtó intézményének udvarán, melyen harminchét
iskolás gyermek mérte össze erejét a különböző sporttevékenységek révén. Célunk az volt, hogy a gyermekek szabadidejüket tartalmasan töltsék el, jól érezzék
magukat, és a közösségi kapcsolatok révén új élményeket szerezzenek sportolás közben egymásról és önmagukról. Az ügyességi labdajátékok jól megmozgatták a
gyermekeket, de szívesen kipróbálták a tollaslabdázást,
az ugrókötelezést is. A rendezvény végén jó étvággyal
fogadták pattogatott kukoricát, és örömmel mesélték
egymásnak élményeiket. Úgy látjuk, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a játszóházi foglalkozások iránt,
és közben mi is sok tapasztalattal leszünk gazdagabbak. Például fontosak az személyes elbeszélgetések,
mert olyankor derül ki, hogy több gyermek szorong, nehezen oldódik. Ha időben észrevesszük problémáikat,
megfelelő motivációval sokat segíthetünk azok megoldásában.
Születésnap....
A Kistérségi Szociális
és Gyermekjóléti Társulás Alapszolgáltatási
Központ szervezésében
június elsején harminc
dolgozó jelenlétében születésnapot ünnepeltünk.
Ez rendhagyó ünnep volt, hiszen olyan munkatársunkat
köszönthettünk, aki hálás volt azért, hogy ebbe a társulásba került, és olyan munkatársi légkör alakult ki az
évek folyamán, ahol még fontos az ember. Meghatódottan ült az ünnepi asztal mellett, és hallgatta az életével
kapcsolatos emlékeket. Köszöntötte őt Kerekes Miklós
polgármester is, aki szerint mindenki munkája fontos a
közös célok érdekében, különösen, ha ezzel ösztönzi
a többi embert is. Ilyen közös célunk például a lakodalmas fesztivál főzőversenye, a gondozottak teljes körű
ellátása vagy az emberi értékek továbbadása a fiatalabb munkatársaknak. Egy születésnap jó alkalom arra
is, hogy összegezzük elért eredményeinket, értékeljük
a társulás jelen helyzetét, és megfogalmazzunk új célokat, amelyek előbbre viszik életünket. De jó megállni
azért is, hogy kifejezzük elismerésünket, tiszteletünket
egy olyan ember iránt, aki minden nap tette a dolgát, de
soha sem a külön elismerésért, hanem mert így érezte
jól magát.

HELYBEN SZŰRÉS

- Mobil egészségszolgálat Ajakon

Községünkben 2012. február 10, 13, 14-én mobil szűrőbusz érkezett, melyben az egészségügyi szakemberek tüdőszűrést végeztek, 858 fő vettek részt.
Ezzel egy időben vascularis, azaz érvizsgálatot szakrendelést tartottak, a vizsgálat ultrahang készülék segítségével történik, ami
teljesen fájdalmatlan. A vizsgálattal
különböző érszakaszok szűkületei és elzáródásai
mutathatóak ki.
Április 18-án az
ÁMK épületében
megrendezett Egészségnap keretében véradásra volt
lehetőség. Mivel az érvizsgálatra nagy igény volt, ezért
2012. június 26, 27, 28-án a kirendezett vascularis szakrendelést megismételtük.
Vinnai Adrienn
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AJAK
AjakMEGÚJUL
megújul – pályázati hírek
– pályázati hírek
Ajak képviselő-testületének egyik fő törekvése a település élhetőbbé, szebbé, korszerűbbé tétele, mely elsősorban a lakosok jobb életminőségét szolgálja. E cél elérése a jelenlegi gazdasági helyzetben csak európai uniós és
Ajak képviselő-testületének egyik fő törekvése a település élhetőbbé, szebbé, korszerűbbé
hazai pályázatok által valósulhat meg.

tétele, mely elsősorban a lakosok jobb életminőségét szolgálja. E cél elérése a jelenlegi
Jelenlegi
projektjeink:
gazdasági
helyzetben csak európai uniós és hazai pályázatok által valósulhat meg. Jelenlegi
projektjeink:
A következő beruházások valósultak/valósulnak meg a 2012-es évben
településünkön:
A
következő
beruházások
- Iskola hőszigetelése és nyílászáró cseréje
valósultak/valósulnak
meg a 2012-es
- Péter-tói
sportpályája kialakítás
- Művelődési
Ház felújítása és új közösségi tér
évben településünkön:
működtetése
- Falumegújítás
keretébenhőszigetelése
a Szabadságtér, és
- Iskola
az iskola előtti tér és a Művelődési Ház melletti
nyílászáró cseréje
park megújul

- Péter-tói sportpályája kialakítás
Három nyertes
pályázatunk Ház
van tartaléklistán,
- Művelődési
felújítása és új
amelyek forrás megnyitásra várnak:
közösségi tér működtetése
- Falumegújítás
keretében a
- Ajak település
belterületi vízrendezése
- Ajak település
közlekedésének
Szabadságtér,
az javítása
iskola éselőtti
korszerűsítése
tér és a Művelődési Ház
- Ajak és Kisvárda között kerékpárút kiépítése
melletti park megújul
Nyertes pályázataink, amelyeknek a következő félévben vagy 2013-ban kezdődik a megvalósítása:

Három nyertes pályázatunk van tartaléklistán, amelyek forrás megnyitásra várnak:

- Szociális Alapszolgáltatási Központ létesítése Ajakon 2013. január elsején indul az Egészségügyi Központ
épületének bővítése és tetőterének felújítása, ahol Alapszolgáltatási Központot kívánunk létrehozni egy
új szolgáltatás
a támogatóbelterületi
szolgálat – vízrendezése
működtetésével.
- Ajak– település
- Testvértelepülési
találkozó
Ajakon
hagyományőrző
fesztivál
keretében: augusztus 2-5 között megrendezés
- Ajak település közlekedésének javítása
és korszerűsítése
re kerülő VI. Ajaki Nemzetközi lakodalmas és Hagyományőrző Fesztivál keretében Testvértelepülési
- szervezünk
Ajak és Kisvárda
között
kerékpárút
kiépítése
találkozót
az Európa
a polgárokért
program
támogatásával, amelyen 25 ezer eurót nyertünk el a
találkozó szervezésére.
- AzNyertes
Új Széchenyi
Terv Környezet
és Energia Operatív
Program támogatási
pályázataink,
amelyeknek
a következő
félévben rendszeréhez
vagy 2013-ban kezdődik a
FELSŐ-SZABOLCSI VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS Ajak nagyközség gesztorságával pályázatot
megvalósítása:
nyújtott
be „Felső-Sza bolcsi Szennyvíz elhelyezési és tisztítási projekt” címmel. A KEOP-1.2.0/09-112011-0048 jelű pályázatot a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetője
2 780 409
925 Ft összegű
támogatásra érdemesnek
ítélte. A beruházás
- Szociális
Alapszolgáltatási
Központ létesítése
Ajakon keretében Dombrád és Ajak településen a meglévő szennyvíz telep kapacitás bővítése és felújítása, valamint Anarcs, Gyulaháza és Nyírkarász
2013. január elsején indul az Egészségügyi Központ épületének bővítése és
községekben szennyvízhálózat és telep kiépítése valósul meg.

tetőterének felújítása, ahol Alapszolgáltatási Központot kívánunk létrehozni egy új
szolgáltatás – a támogató szolgálat – működtetésével.
Elbírálás alatt van az Ajakgazda és Ajaki Kulturális és Hagyományőrző Egyesület két határon átnyúló programja,
- Testvértelepülési találkozó Ajakon hagyományőrző fesztivál keretében: augusztus 2-5
továbbá II. Ajaki Farsangi Disznótoros Fesztivál kiadásainak támogatására nyújtottunk be pályázatot, az MLSZ
között
kerülő
VI. Ajaki
közreműködésével
kétmegrendezésre
focipályát építünk
a következő
évben.Nemzetközi lakodalmas és Hagyományőrző
Jelenleg többFesztivál
pályázatunk
van elbírálás
és beadás alatt, találkozót
melyeket a következő
félévben
fogunk nyilvánosságra
keretében
Testvértelepülési
szervezünk
az Európa
a polgárokért
hozni. Terveink között szerepel: óvodafejlesztés, iskolai tehetséggondozást célzó projekt, szálláshelyek létrehoprogram támogatásával, amelyen 25 ezer eurót nyertünk el a találkozó szervezésére.
zása, egészségre nevelő és szemléletformáló egész településre kiterjedő pályázat megvalósítása.
- Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási
Tóth Beáta Ajak
rendszeréhez FELSŐ-SZABOLCSI VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
nagyközség gesztorságával pályázatot nyújtott be „Felső-Szabolcsi Szennyvíz
elhelyezési és tisztítási projekt” címmel. A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0048 jelű
pályázatot a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság vezetője 2 780
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ÉRTÉKEINK TISZTELETE,
ÉRDEKEINK BÉKÉJE

Sokan, sok mindent mondtak az elmúlt években a hagyományőrző fesztiválunkról, de mára eljutottunk oda,
hogy a rendezvények létét épp ésszel már senki nem bírálja, legfeljebb felemlegeti valamely hiányosságát, ami
természetes, és hasznos is lehet. Az egykori ellenzők
is értik, hogy a fesztivál olyan alkalom, ami összehozza
az embereket, éljenek akár Ajakon, az ország távolabbi
városaiban, vagy a tengerentúlon. És akik egy ilyen napon cimboráltak, netán össze is barátkoztak, azok holnap sem lesznek haragosai egymásnak, hanem inkább
azt keresik, ami közös bennük, hogy az eltérő érdekeik
között is békét teremtsenek.Sorolhatnánk még közös
értékeinket, hiszen ahány ember, annyi vélemény, és
annyi értékes gondolat – ha mi is úgy akarjuk, ezek ös�szekötnek bennünket. Találjuk meg közös érdekeinket,
és saját céljainkat is könnyebb lesz elérni. Keressük,
tiszteljük és szeressük értékeinket!
Ajakiak a Fek
Dolhai József

Némi túlzással azt mondhatjuk, ahány ember, annyi
érdek. Még egy családban sem mindenki egyformán
gondolkodik a jövőről, hát még egy nagyobb közösségben, vagy településen. Így van ez Ajakon is, és így van
rendjén, hiszen nehéz elképzelni, hogy ugyanolyannak
látja a világot a nagymama és unokája, a vasutas és
egykori tanára, a szegény ember, vagy akinek éppen
jobban megy a sora. De ahogy közös érdeke egy család minden tagjának a közös jövő, úgy közös érdeke
egy falu lakóinak is, hogy a településük szebb legyen,
mint egy éve, és jobb legyen itt élni jövőre, mint idén.
Nem azért, mert most rosszabb, mint a szomszédban,
de mindenki vágyik a jobbra.
Ahhoz, hogy elérhessük közös céljainkat, össze kell
hangolni az érdekeinket, olyan közös pontokat kell találnunk, melyeket mindenki, de legalább a többség elfogad, és tisztel. Ezek a közös pontok lehetnek azok értékek, amelyek a legtöbb ajaki számára fontosak, mert
azok vezérlik hétköznapjaikat és ünnepeiket egyaránt.
Sok mindent elvárunk egymástól, de az elvárásoknak
néha csak kénytelen-kelletlen felelünk meg, mert nem
mindet érezzük magunkénak. De vannak olyan elvárások is, melyeknek szívesen teszünk eleget, mert egyetértünk azokkal, sőt, nagy részük bennünk van, a gondolkodásunkban, a szívünkben.
Korántsem olyan nehéz közös pontokat találni, gondoljunk csak a közös kántálásokra a Bárókertben, vagy
azokra a téli napokra, amikor Ajak három egyházának
hívei elmentek egymás templomába: És megtalálták azt
a közös értéket, a kereszténységet, amiben nincs, vagy
alig van különbség közöttük. Ez még azoknak is mond
valamit, akik valamiért elhagyták hitüket, mert jelzi, hogy
az eltérő gondolkodású emberek sem különböznek an�nyira egymástól, hogy ne lennének közös értékeik. De a
téli hideg ellenére sokan voltunk a disznótoros fesztiválon is, mert az ottani történéseknek is az volt a lényege,
ami közös bennünk, legyen az a régi emlékek felidézése, vagy egy kis torkoskodás.Gyakran emlegetjük népi
hagyományainkat, és valóban, az ajaki népművészet
megállja helyét az országban is. Ugyan már nem viseljük azokat a ruhákat, és mindennapi bútoraink között
is alig találni olyat, ami a régmúltat idézi, de mindig jó
ránézni a „Máriás-lányokra” egy-egy körmenten, és jól
mutatnak a hagyományőrző csapataink is nagyszüleink
öltözékében. Egyre több házban találunk berendezett
ajaki szobát, ajaki bútorokkal, ami más falvakban kevésbé szokás. De élnek szép hagyományaink a családi
rendezvényeken, esküvőkön is, mert szeretjük ezeket
a régi szokásokat. Az ajakiak többségének olyan közös
érdeke a hagyományok ápolása, szokásaink életben
tartása, aminek révén azok az ajakiak is megismerhetik
a régmúltat, akiket mi már nem fogunk ismerni.

AJAKIAK A FEKETE-TENGERNÉL
Nagy megtiszteltetés érte Ajakot, a 2012. jú

Vigasságok” Fesztiválon képviselhette Magyar
Nagy megtiszteltetés érte Ajakot,
a 2012. június 19-23

Aheloj település delegációja tavaly első alk

között tartott bolgár „Tengerparti Vigasságok” FesztiváLako
lon képviselhette Magyarországot.Aheloj település deakko
legációja tavaly első alkaered
lommal látogatott el Ajakra
kere
a Nemzetközi Lakodalmas
meg
Ajakiak
a Fekete-tengernél
és Hagyományőrző
Fesztibolg
válra, az akkori élmények,
Nagy megtiszteltetés érte Ajakot, a 2012. június 19-23 között tartott bolgár „TengerpartiAhe
beszélgetések,
tapasztaegye
Vigasságok” Fesztiválon képviselhette Magyarországot.
latcserék eredménye, hogy
Aheloj település delegációja tavaly első alkalommal látogatott el Ajakra a Nemzetközikultú
2012 júniusában ünnepélyes
keretek
között aláírták
a
Lakodalmas
és Hagyományőrző
Fesztiválra,
résztvevők,
akik színesítették
a műsort.azA tö
testvértelepülési megállapodásukat.
A
testvérkapcsolaakkori
élmények,Magyarországot
beszélgetések, tapasztalatcserék
fesztiválon
az Ajaki Pántlikás
tot rögtön egy bolgár meghívás
követte.
Aheloj
település
eredménye,
hogy
júniusában
ünnepélyes
táncművészeti 2012
verseny
I. helyezését
az ajaki Ki
kulturális fesztiválján egyedüliként
képviselhettük
a
makeretek között aláírták a testvértelepülési
Aheloj-ban volt a megnyitó, de felléptek még
A testvérkapcsolatot
rögtön egy
gyar nemzetet és kultúrát.megállapodásukat.
A fesztiválra
számos országAjaktól körül belül 1200 km-re helyezkedik el
bolgár meghívás
követte.
ból érkeztek résztvevők, akik
színesítették
a
műsort.
A
hosszú volt, de a táj szépsége és a színes p
Aheloj
település
kulturális
fesztiválján
több helyszínen és több napon
keresztül zajló fesztiViszonzásként meghívták Aheloj lakosait az a
képviselhettük a magyar nemzetet és
válon Magyarországot az egyedüliként
Ajaki
Pántlikás
és Kiskaláris
Nemzetközi Lakodalmas és Hagyományőrző F
kultúrát. A fesztiválra számos országból érkeztek
néptánccsoportok képviselték. A táncművészeti verseny
résztvevők, akik színesítették a műsort. A több helyszínen és több napon keresztül zajló
I.fesztiválon
helyezését
az ajaki Kiskaláris néptáncegyüttes kapta.
Magyarországot az Ajaki Pántlikás és Kiskaláris néptánccsoportok képviselték. A
Aheloj-ban
volt a megnyitó, de felléptek még Nessebartáncművészeti verseny I. helyezését az ajaki Kiskaláris néptáncegyüttes kapta.
ban
és
Chernomorec-ben
is.Nessebar-ban
Aheloj Ajaktól
körül belül
Aheloj-ban volt a megnyitó, de felléptek még
és Chernomorec-ben
is. Aheloj
1200
km-re
el aelFekete
- tenger
Ajaktól körül
belülhelyezkedik
1200 km-re helyezkedik
a Fekete - tenger
partján.partján.
Bár az utazásBár
nagyon
hosszú
volt, de nagyon
a táj szépségehosszú
és a színesvolt,
programok
kárpótolták az és
ajakiakat.
az
utazás
de bőségesen
a táj szépsége
a
Viszonzásként
meghívták
Aheloj
lakosait
az
augusztus
2-től
5-ig
megrendezendő
VI.
Ajaki
színes programok bőségesen kárpótolták az ajakiakat.
Nemzetközi Lakodalmasmeghívták
és Hagyományőrző
Fesztiválra.
Viszonzásként
Aheloj
lakosait az augusztus
Rubóczki Bermadett
2-től 5-ig megrendezendő VI. Ajaki Nemzetközi
Lakodalmas és Hagyományőrző Fesztiválra.
Rubóczki Bermadett
A Kelet-Magyarország olvasói a bolgár tengerp

A Kelet-Magyarország olvasói a
bolgár tengerparton
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A Kelet-Magyarország olvasói a bolgár tengerparton

fontosak az életben.
Ezután az ünnepélyes zászlóátadás következett, ahol gondolatébresztő és útravaló
idézetek mellett vette át a hetedikesek nevében Torma Tibor a búcsúzó Bíró Mátétól a
zászlót.

ELBALLAGTAK NYOLCADIKOSAINK

Az ünnepség további részében a tanévzárás következett, melyet Balla Eszter
zongorajátéka vezetett be. Majd vidám verssel köszöntötte a szünidőt Krisztián Lilla 4.
osztályos tanuló, s ezt követően az énekkar által csendült fel a „Mindannyian mások
vagyunk” című dal Komló Tibor és Varga Ádám 7. osztályos tanulók gitárkíséretével.
Ezután Rozinka Mihály, az intézmény igazgatója köszönt el a ballagó nyolcadikosoktól és

zárta le a 2011-2012-es tanévet értékelő beszédével. Kiemelte a tanulmányi munka
zattal
és a elért
szülőkkel
való ésegyüttműködés
jelentőségét,
mellett a versenyeken
eredményeket, a művészeti
sport tevékenységeket, a
nevelők áldozatos munkáját az egyházakkal, az önkormányzattal és a szülőkkel való
együttműködés
és nem
utolsó sorban az
intézményi
fejlesztéseket.
és
nemjelentőségét,
utolsó
sorban
az
intézményi
fejlesztéseket.
A beszéd után sor került a jutalomkönyvek és oklevelek átadására. A végén kapták meg
azok
nyolcadikosok után
a Diákönkormányzat
által alapított
„ A tudás érték” nevű
A abeszéd
sor került
a jutalomkönyvek
és oklevelek
emlékplakettet, akik 8 éven keresztül kitűnő tanulók voltak: Balla Eszter, Brencsák
Veronika, Fejes Ákos, Eszenyi Gréta, Gubik Bence, Hasulyó Tifani, Kerekes Orsolya,
átadására.
A
végén
kapták
meg
azok
a
nyolcadikosok
a
Leskovics Eszter, Sipos Miklós.
Diákönkormányzat által alapított „ A tudás érték” nevű
emlékplakettet,
akik 8 éven keresztül kitűnő
tanulók voltak:
Balla
Eszter,
Brencsák Veronika,
Fejes
Ákos, Eszenyi
Az ünnepség végén, a Szózat eléneklése után adhatták át a virágokat a ballagóknak a
Gréta,
Gubik
Bence,
Hasulyó
Tifani,
Kerekes
Orsolya,
szüleik, rokonaik, ismerőseik. Ölelések, könnycseppek mutatták a meghatottságot és az
ünnepi pillanatokat.
Leskovics Eszter, Sipos Miklós.
Az ünnepség végén, a Szózat eléneklése után adhatták át a virágokat a ballagóknak a szüleik, rokonaik, ismerőseik. Ölelések, könnycseppek mutatták a meghatottságot és az ünnepi pillanatokat.
Iskolánk névadójának, Tamási Áronnak szavaival kíIskolánk névadójának,
névadójának,
Tamási
Áronnak
szavaivalkívánunk
kívánunk
soksikert
sikertaaballagóknak:
ballagóknak:
„A
vánunk
sok sikert
aÁronnak
ballagóknak:
„A madárnak
szárnya
Iskolánk
Tamási
szavaival
sok
„A
madárnak szárnya
szárnya van
van és
és szabadsága,
szabadsága, az
az embernek
embernek pedig
pedigegyetlen
egyetlenszülőföldje
szülőföldjeéséssok
sok
madárnak
van
és
szabadsága,
az
embernek
pedig
egyetlen
szülőkötelessége.”
kötelessége.”
földje és sok kötelessége.”

Idén

a Tamási Áron Általános Iskolában 51 diáknak
szólt a ballagás napján utoljára a csengő. A „Ballag már
ELBALLAGTAK NYOLCADIKOSAINK
a vén diák” éneklése
közben a virágokkal feldíszített tanIdén a Tamási Áron Általános Iskolában 51 diáknak szólt a ballagás napján utoljára a
A „Ballag már a vén diák” éneklése közben a virágokkal feldíszített tantermekből
termekből indult acsengő.
8.A
osztály
az ünnepség
indult a 8.A és
és 8.B8.B
osztály az
ünnepség helyszínére,
élükön Grunda Péternéhelyés Kovács
Miklósné osztályfőnökökkel. Előttük a nemzeti lobogót követve az iskola igazgatója,
Mihály is Péterné
velük ballagott a hagyományoknak
megfelelően.
A szimbolikus
színére, élükön Rozinka
Grunda
és
Kovács
Miklósné
tarisznyával a vállukon és színes léggömbökkel a kezükben vonultak végig az új iskola
parkon.
osztályfőnökökkel.előttiElőttük
a nemzeti lobogót követve az
Életük fontos állomásához érkeztek, ősztől más iskolában, új közösségben folytatják
tanulmányaikat.
A
régi,
de új nevet is
viselő
iskolától ésballagott
a társaktól való megválás
kicsit
iskola igazgatója, megható,
Rozinka
Mihály
velük
a hakicsit fájdalmas is, amit a ballagás ünnepélyes külsőségei, az énekek, a
beszédek, a virágok csak hangsúlyoztak.
gyományoknak megfelelően. A szimbolikus tarisznyával
A ballagó nyolcadikosok családtagjai és a vendégek között foglaltak helyet az egyházak,
az önkormányzat,
a szülői közösség képviselői
is.
a vállukon és színes
léggömbökkel
a kezükben
vonultak
végig az új iskola előtti parkon.
Életük
fontos
állomásához
érkeztek, ősztől
más iskolában,
új
közösségben
folytatják
tanulmányaikat.
A Himnusz eléneklése után a ballagók az „Elindulunk és járunk az úton…” kezdetű dal
A régi, de új nevet
ésszavalatával
a társaktól
való
közös viselő
eléneklésével iskolától
és Brencsák Veronika
búcsúztak. A léggömbök
elengedése jelképesen a szabadságot, az önállósulást, a tanulók kiröpülését jelentette a
biztos kézből, és mégkicsit
ünnepélyesebbé
varázsolta a ballagás
hangulatát.
megválás kicsit megható,
fájdalmas
is,
amit a balA nyolcadikosok nevében Balla Eszter mondott búcsúbeszédet és köszönt el tanáraitól,
felidézve az emlékeket,
élményeket.
lagás ünnepélyesdiáktársaitól,
külsőségei,
az azénekek,
a beszédek,
A hetedik évfolyam nevében Bezzegh Ildikó búcsúztatta a ballagókat, majd az énekkar
a virágok csak hangsúlyoztak.
nyolcadikosok
előadásában az „Elvisz a szél” A
címűballagó
dal csendült fel hangulatos
gitárkísérettel. A dal
családtagjai és a vendégek között foglaltak helyet az
egyházak, az önkormányzat, a szülői közösség képviselői is.
A Himnusz eléneklése után a ballagók az „Elindulunk
és járunk az úton…” kezdetű dal közös eléneklésével és
Brencsák Veronika szavalatával búcsúztak. A léggömbök elengedése jelképesen a szabadságot, az önállósulást, a tanulók kiröpülését jelentette a biztos kézből,
és még ünnepélyesebbé varázsolta a ballagás hangulatát. A nyolcadikosok nevében Balla Eszter mondott
búcsúbeszédet és köszönt el tanáraitól, diáktársaitól,
felidézve az emlékeket, az élményeket. A hetedik évfolyam nevében Bezzegh Ildikó búcsúztatta a ballagókat,
majd az énekkar előadásában az „Elvisz a szél” című
dal csendült fel hangulatos gitárkísérettel. A dal tartalmában üzenetet hordozott: a szülőföldhöz való tartozás
és barátok nagyon fontosak az életben. Ezután az ünnepélyes zászlóátadás következett, ahol gondolatébresztő és útravaló idézetek mellett vette át a hetedikesek
nevében Torma Tibor a búcsúzó Bíró Mátétól a zászlót.
Az ünnepség további részében a tanévzárás következett, melyet Balla Eszter zongorajátéka vezetett be.
Majd vidám verssel köszöntötte a szünidőt Krisztián Lilla 4. osztályos tanuló, s ezt követően az énekkar által
csendült fel a „Mindannyian mások vagyunk” című dal
Komló Tibor és Varga Ádám 7. osztályos tanulók gitárkíséretével. Ezután Rozinka Mihály, az intézmény igazgatója köszönt el a ballagó nyolcadikosoktól és zárta le
a 2011-2012-es tanévet értékelő beszédével. Kiemelte a
tanulmányi munka mellett a versenyeken elért eredményeket, a művészeti és sport tevékenységeket, a nevelők áldozatos munkáját az egyházakkal, az önkormány-

fotó: Kerekes Tibor

fotó: Kerekes Tibor

fotó:
fotó:Kerekes
KerekesTibor
Tibor

8.B
88.B
B.

fotó:
fotó:Brencsák
BrencsákMiklós
Miklós

Agárdi Gabriella, Bacskai Ákos István, Bádonyi Enikő Hajnalka, Bíró Máté,
Brencsák Veronika, Dancs Barbara, Dienes, Dóra, Fejes Ákos, Grunda
Dávid, Hasulyó Dóra, Hasulyó Tifani, Hudák Ádám, Kovács Ákos, Kovács
András, Németh Petra, Petró Cintia, Pollák Máté, Ragány Máté, Rajzinger
Roland, Rajzinger Péter, Szmetella Eszter Borbála, Szőlősi Barbara, Tóth
Alexandra, Tóth Tibor, Zubály Letícia, Kovács Miklósné (osztályfőnök)

Agárdi
AgárdiGabriella,
Gabriella,Bacskai
BacskaiÁkos
ÁkosIstván,
István,Bádonyi
BádonyiEnikő
EnikőHajnalka,
Hajnalka,Bíró
BíróMáté,
Máté,Brencsák
BrencsákVeronika,
Veronika,Dancs
DancsBarbara,
Barbara,Dienes,
Dienes,Dóra,
Dóra,Fejes
Fejes
Ákos,
Ákos,Grunda
GrundaDávid,
Dávid,Hasulyó
HasulyóDóra,
Dóra, Hasulyó
HasulyóTifani,
Tifani,Hudák
HudákÁdám,
Ádám,Kovács
KovácsÁkos,
Ákos,Kovács
KovácsAndrás,
András,Németh
NémethPetra,
Petra,Petró
PetróCintia,
Cintia,Pollák
Pollák
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Kovács Miklósné

„Ajakon az emberek élni akarnak, mert céljaik vannak…”

ISKOLA ÁTADÁS
„Ajakon az emberek élni akarnak,

mondta Tállai András önkormányzati államtitkár, június 15-én a felújított iskol
ünnepélyes átadásán. Azzal folytatta, hogy ennek köszönhető, hogy az iskola után megúju
merta főtér,
céljaik
vannak…”
a művelődési
ház és sportpálya is.”

mondta Tállai András önkormányzati államtitkár, június 15-én a felújított iskola ünnepélyes
átadásán. Azzal folytatta, hogy ennek köszönhető, hogy az iskola után megújul a főtér, a művelődési ház és sportpálya is.”

Az iskolaépület, mely magában foglalja a tornatermet, az ebédlőt és konyhát is a 22 Millió
forintos beruházás során 10 cm vastag, teljes
külső hőszigetelést kapott. A huzatos, balesetveszélyes és közel 30 éves fa ablakokat, korszerű, 5 légkamrás műanyagra cserélték. A
megszépült homlokzat színvilágában harmonizál az óvoda és a művelődési ház épületeivel.
A pályázathoz a település 4 Millió forint saját
forrást biztosított.
Tamási Áron Kossuth díjas, székely magyar író,
Azünnepélyes
iskolaépület, mely
magábanDr.
foglalja
a tornatermet,
az ebédlőt és konyhát
akadémikusról elnevezett intézmény felújításának
átadásán,
Vinnai
Győző kormánymegbízott,
be-is a 2
Millió forintos beruházás során 10 cm vastag, teljes külső hőszigetelést kapott. A
Szeptembertől
már takarékosabban
működhet
Áron Ajaki
szédében
arra hívta
fela Tamási
a figyelmet,
hogy az iskola
a tudás, a nevelés háza, a következő generáció bölcsője.
huzatos, balesetveszélyes és közel 30 éves fa ablakokat, korszerű, 5 légkamrá
Általános Iskola.
Az iskola tanulói néptánccal, citera játékkal, énekkel
és szavalataikkal
színesítették
az színvilágában
ünnepséget.harmonizál az óvoda és
műanyagra
cserélték. A megszépült
homlokzat
művelődési
ház épületeivel.munka
A pályázathoz
a település
Millió egyik
forint saját
Kerekes Miklós, Ajak polgármestere kiemelte: egy
nagy településépítő
közepén
tartunk,4ennek
mér-forrás
biztosított.
föld köve az iskola felújítása. Ápoljuk hagyományainkat, mert a jelenünket
meghatározza
múltunk,
dedíjas,
a jelenben
építjükíró,
a jövőnket!
Ehhez
olyanintézmén
isTamásia Áron
Kossuth
székely magyar
akadémikusról
elnevezett
felújításának
ünnepélyes
átadásán,
Dr.
Vinnai
Győző
kormánymegbízott,
beszédébe
kolára van szükség, ahol mind a szellemiséget, mind az épület színvonalát
arra hívta
fel a figyelmet,
hogygyermekeink.
az iskola a tudás, a nevelés háza, a következő generáci
tekintve otthon
érezhetik
magukat
bölcsője.

Az iskola tanulói néptánccal, citera játékkal, énekkel és szavalataikkal színesítették a
ünnepséget.

A történelmi egyházak képviselői megáldották a megújult iskolát, s a benne folyó nevelőoktató munkát.

Kerekes Miklós, Ajak polgármestere kiemelte: egy nagy településépítő munka közepén
tartunk, ennek egyik mérföld köve az iskola felújítása. Ápoljuk hagyományainkat, mert
jelenünket meghatározza a múltunk, de a jelenben építjük a jövőnket! Ehhez olya
iskolára van szükség, ahol mind a szellemiséget, mind az épület színvonalát tekintv
otthon érezhetik magukat gyermekeink.

fotók: Brencsák Miklós
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2011-2012. TANÉV
LEGEREDMÉNYESEBB TANULÓI
Kitűnő tanulmányi eredményt értek el 2-8. évfolyamokon
Andrekovics Zoé 2.a
Gubik Lilla 2.a
Gyüre Béla 2.a
Mező Eszter 2.a
Rozinka Petra 2.a
Kovács Patrik 2.b
Molnár Ádám 2.b
Széki Lilla 2.b
Egyed Csaba 3.a
Farkas Eszter 3.a
Iski Dorina 3.a
Nagy Zsolt 3.a
Orosz István 3.a
Poncsák Evelin 3.a

Szaniszló Boldizsár 3.a
Véghseő Zsófia Viktória 3.a
Bóka Boglárka 3.b
Csépke Lóránt László 3.b
Dankó Nándor 3.b
Fedor Alex 3.b
Kicsák Georgina Bernadett 3.b
Petró Vivien 3.b
Balogh Renáta 4.a
Jablonszki Laura 4.a
Ragány Petra 4.a
Szeles Alexandra 4.a
Földvári Bence 4.b
Harakály Tamás 4.b

Homoki Csaba 4.b
Horváth László 4.b
Kerekes Fanni 4.b
Kovács Máté 4.b
Krisztián Lilla 4.b
Pekola László 4.b
Rozinka Ádám 4.b
Tóth Ádám 4.b
Hasulyó Adrienn 5.a
Orosz Tamás 5.a
Fedor Anett 5.b
Homoki Mária 5.b
Kovács Dóra 5.b
Nagy Tünde 5.b

Virga Fanni 5.b
Bata Bálint 6.a
Horváth Evelin Nikolett 6.a
Pollák Petra 6.a
Ragány Eszter 6.a
Széki Klaudia 6.a
Torma Béla 6.a
Bezzegh Ildikó Eszter 7.a
Ésik Bálint Zoltán 7.a
Kovács Marcell 7.a
Petró Zsolt 7.a
Pollák Csaba 7.a
Torma Tibor 7.a
Tóth Bálint 7.a

Virga Fruzsina 7.a
Komló Tibor 7.b
Molnár Bence 7.b
Balla Eszter 8.a
Eszenyi Gréta 8.a
Gubik Bence Máté 8.a
Kerekes Orsolya 8.a
Leskovics Eszter 8.a
Sipos Miklós 8.a
Brencsák Veronika 8.b
Fejes Ákos 8.b
Hasulyó Dóra 8.b
Hasulyó Tifani 8.b
Tóth Alexandra 8.b

A megyei szintű I-III. helyezettjei, regionális és országos versenyekek helyezettjei
Gubik Lilla 2.a
Dienes Pál megyei
matematika
I. h.
Buksitörő megyei matematika II.h. Észforgató megyei matematika III.h. K&H
Vigyázz, Kész, Pénz!
Országos tudás Regionális középdöntő
IV. h.
Mező Eszter 2.a
K&H Vigyázz, Kész,
Pénz! Országos tudás
Regionális középdöntő IV. h.
Rozinka Petra 2.a
K&H Vigyázz, Kész,
Pénz! Országos tudás
Regionális középdöntő IV. h.
Fedor Alex 3.b
kitűnő t a n u l m á n y i
eredményéért és példamutató magatartásáért
Refi-matek
megyei matematika
III.h.
Kicsák
Georgina
Bernadett 3.b
kitűnő t a n u l m á n y i
eredményéért és példamutató magatartásáért Jedlik Ányos
matematika országos
VI.díj K&H Vigyázz,
Kész, Pénz! Országos tudás Regionális
középdöntő II. h.
Földvári Bence 4.b
K&H Vigyázz, Kész,
Pénz! Országos tudás
Regionális középdöntő II. h.

Harakály Tamás 4.b
Jedlik Ányos matematika
országos
V.díj ( megyei I. díj)
Dienes Pál megyei m
atematika III. h.

Orosz Tamás 5.a
Z. Szalay Pál megyei
rajz-tanulmányi II. h.
„A világ szomjas, mert
mi éhesek vagyunk”
Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság meHomoki Csaba 4.b gyei rajzpályázat II. h.
Jedlik Ányos ma- „A festészet néma költematika
országos tészet” megyei versilV.díj ( megyei I. díj) lusztrációs II. h.
Vértesi Géza megyei
matematika
III. h. Varga Vivien 5.a
Refi-matek megyei Z. Szalay Pál megyei
matematika II.h.
rajz-tanulmányi Különdíjáért „A világ szomHorváth László 4.b jas, mert mi éhesek
Refi-matek megyei vagyunk” Felső-Tiszamatematika I.h.
vidéki Vízügyi Igazgatóság megyei rajzpályáKovács Máté 4.b
zat Különdíjáért
Krisztián Lilla 4.b
K&H Vigyázz, Kész, Fedor Anett 5.b
Pénz! Országos tu- Bolyai Anyanyelvi csadás Regionális kö- pat megyei III. h.
zépdöntő II. h.
Homoki Mária 5.b
Pekola László 4.b
London Bridge orszáK&H Vigyázz, Kész, gos angol XII. h 4X100
Pénz! Országos tu- m-es váltófutás megyei
dás Regionális kö- II. h.
zépdöntő II. h.
Kovács Dóra 5.b
Rozinka Ádám 4.b Ambrózy Géza mateJedlik Ányos mate- matika megyei III. h.
matika országos V.díj Bolyai Anyanyelvi csa( megyei I. díj)
pat megyei III. h.
Refi-matek megyei
matematika I.h.
Nagy Tünde 5.b
Tóth Ádám 4.b
Vértesi Géza megyei
K&H Vigyázz, Kész, matematika III. h.
Pénz! Országos tu- Bolyai Anyanyelvi csadás Regionális kö- pat megyei III. h.
zépdöntő II. h.
Jedlik Ányos fizika me		
gyei I. h.
Nemcsek Fruzsina
5.a
Virga Fanni 5.b
Megyei mezei futó IV. Bolyai Anyanyelvi csakorcs. lány III. h.
pat megyei III. h.
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Kálti Márk országos 4X100 m-es váltófutörténelem X. h.
tás megyei III. h.
Horváth Evelin
Nikolett 6.a
4X100 m-es váltófutás megyei II. h.
K&H Vigyázz, Kész,
Pénz! Országos tudás Regionális középdöntő IV. h.
Pollák Petra 6.a
4X100 m-es váltófutás megyei II. h.
K&H Vigyázz, Kész,
Pénz! Országos tudás Regionális középdöntő IV. h.
Punku Gréta 6.a
K&H Vigyázz, Kész,
Pénz! Országos tudás
Regionális középdöntő IV. h. 4X100 m-es
váltófutás megyei
II. h.

Bezzegh Ildikó
Eszter 7.a
„Ne felejtsek” országos
levelező
anyanyelvi
Bronz
minősítéséért Apáczai Tehetségkutató
Komplex Természettudományi Országos
XI. h. (megyei I.)Jedlik
Ányos fizika megyei I.
h. London Bridge országos angol X. h.
Megyei Elsősegélynyújtó III. h.
Ésik Bálint
Zoltán 7.a
kitűnő t a n u l m á n y i
eredményéért és példamutató magatartásáért			

Kovács Marcell 7.a
„Ne felejtsek” orszáRagány Eszter 6.a gos levelező anyaK&H Vigyázz, Kész, nyelvi Bronz minősíPénz! Országos tu- téséért			
dás Regionális középdöntő IV. h.
Nagy Zoltán
Zsolt 7.a
Széki Klaudia 6.a
4X100 m-es váltófu„A tánc neked” orszá- tás megyei III. h.
gos rajz I. h. Magyar
Nemzeti
Múzeum Petró Zsolt 7.a
„Tükröződések” or- Ambrózy Géza mateszágos rajzpályázat matika megyei II. h.
II. h. K&H Vigyázz, Zrínyi megyei mateKész, Pénz! Orszá- matika csapat II. h.
gos tudás Regionális Dienes Pál megyei
középdöntő IV. h.
matematika
I. h.
Bereznay Gyula meTorma Béla 6.a
gyei matematika II.
4X100 m-es váltófu- h. Jedlik Ányos fizika
tás megyei III. h.
megyei I. h.
Rubóczki László 6.b

Pollák Csaba 7.a
Zrínyi megyei matematika csapat II. h.
Bereznay Gyula megyei matematika I. h.
„Ne felejtsek” országos levelező anyanyelvi Bronz minősítéséért Jedlik Ányos
fizika megyei I. h.
Fizika + (plusz) országos II. h.
Szilágyi Katalin 7.a
Kosárlabda megyei
III. h.
Tóth Bálint 7.a
„Ne felejtsek” országos levelező anyanyelvi Bronz minősítéséért
Virga Fruzsina 7.a
„Ne felejtsek” országos levelező anyanyelvi Bronz minősítéséért Kálti Márk
országos történelem
VIII. h.
Bacskai Bianka
Boglárka 7.b
Kosárlabda megyei
III. h.
Hasulyó Anita 7.b
Kosárlabda megyei
III. h.			
		

Horváth Beáta 7.b
Nemzeti
Múzeum
Megyei mezei futó IV. „Tükröződések” orkorcs. lány III. h.
szágos rajzpályázat
Különdíjáért
Kovács Eszter
Kosárlabda megyei
Gizella 7.b
III. h.
Magyar Nemzeti Múzeum „Tükröződések” Balla Eszter 8.a
országos rajzpályá- Bolyai
Anyanyelvi
zat I. h. Kosárlabda csapat megyei III. h.
megyei III. h.
Megyei Elsősegélynyújtó III. h. KosárKovács Lívia 7.b
labda megyei III. h.
Kosárlabda megyei Az Ajaki ÁMK és AMI
III. h.
Színjáték tanszakán
nyújtott kiemelkedő
Molnár Bence 7.b
munkájáért
Zrínyi megyei matematika csapat II. h.
Eszenyi Gréta 8.a
Száguldó
Mátrixok Bolyai
Anyanyelvi
országos
levelező csapat megyei III. h.
földrajz III. h.
London Bridge országos angol VI. h.
Pekola Edina 7.b
Megyei Elsősegély„A festészet néma nyújtó III. h.
költészet”
megyei
versillusztrációs
Goller Zsófia 8.a
III. h.
Kosárlabda megyei
III. h.
Pekola Szabolcs 7.b
Magyar Tűzoltó Mú- Leskovics
zeum „Ne égess!” or- Eszter 8.a
szágos rajzpályázat Megyei ElsősegélyII. h.
nyújtó III. h.
Rubóczki Dóra 7.b
Magyar Tűzoltó Múzeum „Ne égess!” országos rajzpályázat
Különdíjáért Magyar

és AMI
Színjáték tanszakán nyúj- Kosárlabda megyei
tott kiemelkedő mun- III. h.
Fejes Ákos 8.b
kájáért
Simonyi Zsigmond
helyesírási
megyei
Sipos Miklós 8.a
III.
h.
Száguldó
Mátrixok
országos
levelező
földrajz Különdíjáért Hasulyó Dóra 8.b
Apáczai Tehetségku- Kosárlabda megyei
tató Komplex Termé- III. h.
szettudományi
Országos XI. h. (megyei Hasulyó Tifani 8.b
Bolyai
Anyanyelvi
I.)
csapat megyei III. h.
Agárdi Gabriella 8.b Kosárlabda megyei
Országos mezei futó III. h. Megyei mezei
IV. korcs. lány 31. h. futó IV. korcs. lány III.
4X600 m-es váltófu- h.
tás országos XV. h.
Kosárlabda megyei Németh Petra 8.b
Országos mezei futó
III. h.
IV. korcs. lány 31. h.
Bádonyi Enikő
4X600 m-es váltófuHajnalka 8.b
tás országos XV. h.
Kosárlabda megyei Kosárlabda megyei
III. h.
III. h.
		
Brencsák
Szmetella Eszter
Veronika 8.b
Borbála 8.b
Bolyai
Anyanyelvi Kosárlabda megyei
csapat megyei III. h. III. h.
Apáczai Tehetségkutató Komplex TerméOrRubóczki Judit 8.a szettudományi
szágos
XI.
h.
(megyei
Megyei ElsősegélyI.)Országos
mezei
nyújtó III. h.
Kosárlabda megyei futó IV. korcs. lány 31.
III. h. Az Ajaki ÁMK h. 4X600 m-es váltófutás országos XV. h.

Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Megyei forduló:
Huncutkák utánpótlás csapata „Ezüst” minősítés:
Agárdi Cintia 3.b
Balogh Renáta 4.a
Dankó Nándor 3.b
Földvári Bence 4.b

Harakály Tamás 4b
Horváth László 4.b
Krisztián Lilla 4.b
Mártonfalvi Zoltán 4.b

Orosz István 3.a
Pál Fruzsina 4.a
Pekola László 4.b
Ragány Bence 4.b

Rozinka Ádám 4.b
Rubóczki Máté 4.a
Szaniszló Boldizsár 3.a
Szopkó Tamás 4.b

Takács Mónika 3.a
Torma Máté 3.b
Tóth Ádám 4.b
Török Alexa 4.a
Véghseő Zsófia 3.a

Versenyekre felkészítő pedagógusok :
Matematika: Jenei Sándorné, Kovács Pálné, Molnár Tiborné, Parádáné Ragány Csilla Magyar nyelv és irodalom: Rozinkáné
Koi Csilla, Tormáné Szabó Ilona aki Színjáték tanszak pedagógusa is, Szopkóné Szabó Ágnes,Takács Anita,Kovács Miklósné,
Bezzeghné Szopkó Ildikó Történelem: Ráti Béláné, Bezzeghné Szopkó Ildikó Angol nyelv: Oroszné Poncsák Erika
Fizika: Varga István Földrajz: Ragány Zsuzsanna Rajz: Rozinka László Testnevelés-sport: Tormáné Kovács Valéria,
Homokiné Bákonyi Mária Elsősegélynyújtó : Kocsis Attila mentő-szakápoló Kiemelkedő közösségi munkájáért: Papp László 8.a, Grunda Dávid 8.b, Petró Cintia 8.b, Ragány Máté 8.b Kiemelkedő kulturális tevékenységéért: Dienes Dóra 8.b Kiváló
sporttevékenységéért: Együd Máté 8.a, Iski Tibor 8.a, Kovács Zsolt 8.a, Lakatos Tibor 8.a, Magyar Zoltán 8.a, Ruda Tibor 8.a,
Bacskai Ákos 8.b, Pollák Máté 8.b Kimagasló kulturális és sporttevékenységéért: Gubik Bence Máté 8.a, Lakatos Nikoletta
8.a, Agárdi Gabriella 8.b, Bádonyi Enikő Hajnalka 8.b, Kovács Ákos 8.b, Kovács András 8.b, Németh Petra 8.b, Szmetella Eszter Borbála 8.b Kimagasló közösségi és sporttevékenységéért: Rajzinger Roland 8.b Kiemelkedő közösségi, kulturális
munkájáért: Dobrai Mercédesz 8.a, Eszenyi Gréta 8.a, Hasulyó Dóra Erzsébet 8.a, Hasulyó László 8.a, Hudák Dóra 8.a, Kerekes Orsolya 8.a, Kovács Jázmin Kitti 8.a, Leskovics Eszter 8.a, Sipos Miklós 8.a, Tóth Réka 8.a, Bíró Máté 8.b, Dancs Barbara
8.b, Fejes Ákos 8.b, Tóth Alexandra 8.b Kimagasló közösségi, kulturális és sporttevékenységéért: Balla Eszter 8.a, Goller
Zsófia 8.a, Rubóczki Judit 8.a, Brencsák Veronika 8.b, Hasulyó Dóra 8.b, Hasulyó Tifani 8.b

8. év kitűnői: Balla Eszter 8.a ; Brencsák Veronika 8.b ; Eszenyi Gréta 8.a ; Fejes Ákos 8.b
Gubik Bence Máté 8.a ; Hasulyó Tifani 8.b ; Kerekes Orsolya 8.a ; Leskovics Eszter 8.a ; Sipos Miklós 8.a
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PÜNKÖSD UTÁN
Felemelő és a mindennapokat megkönnyítő kegyelmi

ajándékban lehetett része azoknak az ajaki híveknek,
akik végigkísérték az ajaki lobogóvivőket, a rózsafüzéres asszonyokat és a Máriás-lányokat a zarándokútjuk
során.
Az Ajaki Római Katolikus Egyházközség szervezésében június 3-án, a Pünkösd ünnepét követő első vasárnapon a szomszédos egyházközség híveivel Anarcson
ünnepelhettük a Szentháromság misztériumát. Az
ajaki hívek többsége gyalogos zarándoklat keretében
érkezett a szomszéd faluba és a szentmise, illetve
a körmenet után szintén gyalog tértek vissza az ajaki
Nagyboldogasszony Templom elé.
A következő vasárnap, június 10-én Úrnapján az ajaki
görög katolikus hívekkel együtt tisztelhettük az Eukarisztiát szülőfalunkban. A szentmisét körmenet követte,
ahol az Oltáriszentséget kivittük az utcára, amivel megvallottuk a világ felé a hitünket. Az ünnep az egész településre kiterjedt: családok saját házuknál vállalták az
ünnepi sátrak felállítását. A szent térbe ezzel bevontuk
a lakóhelyet, a települést és ez azt szimbolizálja, hogy
az áldás az otthonokra is kiterjed. A felállított négy oltárnál Kicsák György görög katolikus parókus, Gáspár
Mátyás római katolikus plébános és Hasulyó András
római katolikus atya tolmácsolásában hallgathattuk az
evangéliumot, mely után a négy égtáj felé fordulva áldást osztottak. Az úrnapi körmenettel összeforrtak a
virágszőnyegek, amit az elsőáldozó kislányok hintettek
az Oltáriszentség elé, a sátrak és az oltárok képe is virágoktól pompáztak. A hívek ablakaiban is megjelentek a
vázában a különböző virágok és a Mária szobrok. Emellett a körmenet útvonalán faágakat szúrtak a földbe.
Végül június 17-én Gáspár Mátyás atya szülőhelyén
vettünk részt a mezőkövesdi Jézus Szíve búcsún, ahol
a papságért is imádkoztunk, hisz ez a főünnep egyben
a papság megszentelődésének a világnapja is. Ide elkísértek minket a nyírtassi hívek is.
Mindhárom ünnepen a körmenetben részt vettek az
ajaki lobogóvivők, a nagyszemű olvasót vitték a rózsafüzéres asszonyok népviseletbe öltözve. Őket követte a
fehér menyasszonyi ruhába öltözött Máriás-lányok, akik
a Mária képet és Mária szobrot vitték, végül a papság és
a hívek zárták a sort.
A három főünnepbe való részvételem során
elmondhatom,hogy ez mindannyiunk számára lelki táplálékként szolgált a mindennapok nehézségeiben és
érezhettünk a jó Isten segítő, megszentelő kegyelmét
és ajándékait, amit ránk árasztott. Nem utolsósorban a
zarándoklatoknak köszönhetően egyre közelebb kerültünk a szomszédos egyházközség híveihez.

Dzsubák Mariann

Kovács János atya július 1-jén tartotta aranym

Ko
Kovácskatolikus
János atya július 1-jén tartemplomban, ahol pappá szentelés

totta aranymiséjét az ajaki római
kat
ünnepelték.
Dr.
Dolhai
Lajos
az
Egri
Hittudom
katolikus templomban, ahol pappá
ünn
tartotta50. aévfordulóját
prédikációt.
re
szentelésének
ün- A család által tar
felelevenítették
főbb helyszíneit
nepelték.
Dr. Dolhai Lajosszolgálatainak
az Egri
fele
Hittudományi
rektora
tar- Miklós polgármester
községFőiskola
nevében
Kerekes
köz
totta a alkalmából,
prédikációt. A
által
éscsalád
kiemelte
munkásságának jelentőség
alk
rendezett állófogadáson felelevenítették szolgálatainak főbb helyszíneit, tevékenységeit. Ajak község nevében Kerekes
Miklós polgármester köszöntötte a jubileum alkalmából,
és kiemelte munkásságának jelentőségeit.
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Tóth Beáta

TŰZOLTÓ EGYESÜLET
„Istennek dicsőség, embernek segítség”
Az Ajaki Tűzoltó Egyesület 2013-ban ünnepli az egyesület elődjének tartott, 1923-ban alakult Ajaki Önkéntes
Tűzoltó Testület 90 éves, míg a 2008-ban ujjászervezett egyesület 5. éves évfordulóját. Az elmúlt közel 5 év alatt az
egyesület rengeteg munkát végzett, nem csak szakmai, hanem a társadalmi szerepvállalás területén is. Az újjáalakulás után az egyesület vezető szervezete megkezdte a munkát, és a jogerős bírósági nyilvántartásba vétel előtt,
szakmai kapcsolatokat alakított ki, nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is. Az egyesület a legszorosabb kapcsolatot az Erdélyi Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltóalakulattal ápolja, a két szervezet rendszeresen képviselteti magát egymás rendezvényein, és az elmúlt időkben közös programokat is szerveztek Gyergyószárhegyen és
Ajakon is egyaránt. Ilyen rendezvény volt 2010-ben az I. Szárhegyi Tűzoltótábor, melyet 2011-ben II. Szent Flórián
Tűzoltótábor néven, Ajakon rendeztünk meg. Az egyesület képviselete több alkalommal látogatott
el a Kárpátaljai Nagydobrony és
az Erdélyi Farkaslaka tűzoltóságára is, és az említett szervezetek
képviseletét is több alkalommal
láttuk vendégül településünkön.
Hazai hasonló feladatokat ellátó szervezetekkel is szoros kapcsolatot ápolunk. Ilyen szervezet
a Mezőcsát és környéke Tűzoltó Egyesület (B-A-Z Megye), a
Nagybajomi Tűzoltó Egyesület
(Somogy Megye) és a Nagykovácsi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület
(Pest Megye). Az elmúlt évek során, sikerült a megye meghatározó tűzoltó egyesületei közé kerülni, minden szakmai rendezvényen
példaként szolgál az egyesület
tagjainak helytállása és elszántsága. Nem csak a település területén bekövetkezett események felszámolásában
lehet az egyesület tagjaira számítani, hanem a megye, és az ország más területén bekövetkezett károk felszámolásában is aktívan részt vettünk már. Ilyen események voltak a 2009-ben a megye területén tomboló vihar, vagy a
2010-ben a megye déli részén és Kisvárda térségében kialakuló csapadékos idő, illetve Borsod-Abaúj- Zemplén
Megyében bekövetkezett árvizek, ahol nemcsak a beavatkozásban vett részt az egyesület, hanem irányítói feladatokat is láttunk el. Az eltelt időszakban, az egyesület 139 esetben avatkozott be, tűzoltási és műszaki mentési
feladatokat végrehajtva. Kimagasló időszak volt a 2009-es esztendő (64 eset) és a 2012-es év (júniusig 31 eset) az
események számát tekintve. Több szakmai elismerés között kiemelkedő az egyesület parancsnokának, Rubóczki
Zoltánnak 2011-ben adományozott „Az év tűzoltója 2010-ben” cím, mellyel az egyesület és Ajak nagyközség országosan is ismerté vált. Ez az elismerés is bizonyította a tagok rátermettségét, szakmai helytállását.
Az egyesület a szakmai szerepvállaláson túl, a társadalmi életben is aktívan kiveszi a részét, besegít a település
szervezésében megrendezésre kerülő eseményeken, megemlékezéseken is, programokkal és önálló rendezvényekkel egyaránt. A 2013-as évben, az egyesület vezetése a kettős évfordulót igyekszik méltóképpen megünnepelni, egy ünnepi sorozattal, az első magyarországi önkéntes és hivatásos tűzoltói szolgálat (1870. február 1.)
napfordulóján. Az ünnepi alkalomra, egy kiadvány elkészítését tervezzük megjelentetni, melyben szeretnénk az
elmúlt 90 év eseményeit, történéseit képekkel illusztrálva felelevníteni. Ehhez kérnénk az Ajakiak és az Ajakról
elszármazottak segítségét, hogy a tulajdonukban lévő, az egyesülethez kapcsolódó dokumentumokkal, képekkel és relikviákkal segítsenek a kiadvány szerkesztésében. A szakmai és emléknapok megrendezését a Nemzeti Együttműködési Alap, szakmai pályázatából kívánjuk megvalósítani, ezzel is elősegítve szervezetünk és Ajak
nagyközség ismertségét a nagyvilág számára. Az egyesület tagsága a pályázati programból megítélt összegből
több szakmai eszköz beszerzését is reméli, mely lehetőséget teremt, hogy munkánkat továbbra is „Bátorsággal,
Becsülettel, Buzgalommal” végezhessük.
								
Rubóczki Zoltán tű.zls. parancsnok
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A CENTENÁRIUM JEGYÉBEN
Bizonyára sokan tudják, hogy a görögkatolikusok számára a mostani egy nagyon különleges év: egyházmegyénk alapításának 100 évfordulójára emlékező, jubileumi év. Az emlékévet három éves felkészülés előzte
meg, melyek alkalmai a lényegre, a belső megújulásra
szólítottak mindnyájunkat. Az első rendezvényen, február 18-án Hajdúdorogon, az ünnepség sorozatot megnyitó konferencián történelmünket tekintettük át, melynek
kiemelném lényegesebb eseményeit.
- Ma már nem képezi történelmi vita tárgyát, hogy ma
gyarság már a vándorlás során megismerkedett bizánci
térítőkkel, és így a keleti kereszténységgel. Vezéreink
közül Bulcsu, Tolmács és Gyula Bizáncban vette föl a
keresztséget. A koronázási jelvények, különösen a szent
korona bizonyosan bizánci eredetű, rajta ikonokkal, a
palástot pedig bizánci miseruhának szánták. Az Árpád
ház idején a kapcsolat végig intenzív volt, így lett több
királyunknak bizánci felesége, illetve magyar királylány
( Piroska ) bizánci császárné. Mindezek mutatják, hogy
honfoglaló és letelepedő őseink egy része bizonyosan
kelet keresztény vallású volt.
- Jóllehet az ország északkeleti részében szép számmal éltek görög szertartású hívek, és papság, sőt Munkácson az 1400-as évektől püspök is volt, az első görög
katolikus egyházmegye felállítása csak – több évszázados közdelem után – Mária Terézia kérésére 1771-ben,
XIV: Kelemen Pápa „Eximia regalium” bullájában történt
meg. Ezért a keleti szertartású keresztények élete, vallásgyakorlata sok évszázadon át komoly nehézségbe
ütközött.
- A Hajdúdorogi egyházmegye felállításáért – a nevében is szereplő – hajdúdorogiak különösen sokat tettek. Az 1900. szent évben zarándoklatot szerveztek
Rómába. Ennek nem titkolt célja az volt, hogy találkozzanak a pápával, átadják kérelmüket magyar nyelvű
görögkatolikus egyházmegye fölállítására. A kéréssel
a Monarchia uralkodójához is elmentek, aki – mint főkegyúr – 1912. május 6-án megalapította a Hajdúdorogi
Egyházmegyét. Az egyházi kanonizációt pedig X. Szent
Piusz pápa, az 1912. június 8-án kiadott, „Christifideles
graeci ” kezdetű bullájában hirdette ki. Az egyházmegye
központját az első püspök, Miklósy István, Debrecenben
alakította ki, de a három életet követelő bombamerénylet után Nyíregyházára helyezte át. Az egyházmegye
liturgikus nyelvének a pápa az ógörögöt jelölte ki, de
egyházmegyénk püspökei következetesen küzdöttek,
hogy a magyar nyelvet fogadja el a szentszék liturgikus
nyelvként is. Ezt a célt második, Dudás Miklós püspökünk érte el, amikor a 2. Vatikáni Zsinaton - mint részt
vevő püspök-, annak egyik szép momentumaként, Rómában teljes magyar nyelvű Szent Liturgiát mutatott be.
Így, röviden áttekintve - csak az olvasás alatti időben
- megélhetjük az áldozatot, melyet őseink hoztak meg
egyházmegyénkért, magyarságunkért.

A jubileum már megvalósult rendezvényei:
- Megnyitó Szent Liturgia 2012. február 19-én,
Hajdúdorogon,
- Családi nap április 14-én, Nyíregyháza-Sóstón,
melyen 40 fő képviselte közösségünket.
- Emlékülés a Parlamentben, május 12-én,
- Történész konferencia június 2-án,
- Testet és lelket felemelő volt Máriapócson, a június 2-án kegytemplomban tartott ünnepi vecsernye és
hangverseny a Szent Efrém kar és a világhírű Jevgenyíj
Nyesztyerenkó közreműködésével.Az áhitaton átélhettük, hogyan nemesíti a lelket az Isten dicséret,s milyen
értékes,egyedi kincse a mi liturgiánk a jelen világnak
is.
- Jubileumi Szent Liturgia Hajdúdorogon, június 3-án,
melyen közel százan vettünk részt egyházközségünkből.
A rendezvények az év során folytatódnak:
• július 3-5 között Rómában lesz nagyszabású
megemlékezés, sok zarándok részt vételével,
• Máriapócson megrendezésre kerülnek a szokásos
búcsúk,
• december 27-én ünnepi Liturgiával zárul a megemlékezés sorozat.
Bizonyára mindnyájunknak nagy élményt jelent, ha csupán egy, vagy néhány rendezvényen tudunk részt venni.

A túlterhelt, lelket kiszárító küzdelemben nagyon fontos,
hogy lelki élményekkel is tápláljuk hitünket. Az emlékezés azonban nem öncélú: a múltból - elődeink hitéből és
példájából - erőt merítünk, de mindnyájan küldetést is
kapunk: folytassuk az utat, görögkatolikus egyházunk,
helyi közösségünk építését. Püspök atyánk egyik liturgiai imádásunkkal fogalmazta meg a jubileumi év célját: „önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus
Istenünknek ajánljuk”. A közösségeink élete, fejlődése
sok áldozatot kíván mindnyájunktól ma is. Sőt, a keresztény ember tudja, hogy maga csak egy szem a láncban:
az egész a fontos. Ám az eredményhez mindnyájunk
kis áldozatára van szükség, ahogyan azt az emlékezés
elénk állítja. Adja Isten, hogy a mi áldozatunkra, tetteinkre is büszkén emlékezzenek 50, 100 év múlva is. Így
ajánlom mindnyájuk imádságába egyházközségünk elsőáldozóit, jövőnk reménységeit.
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MÉRLEGEN A SPORTEREDMÉNYEK
Azok kedvéért, akik nem aktív részesei az ajaki sportéletnek – határon túli magyarok, az ország más területén élő Ajakról elszármazott hazalátogatók – fontosnak
tartom megemlíteni, hogy településünkön labdarúgó és
asztalitenisz szakosztály működik.
A „Bozsik program” keretein belül már a 7 évnél fiatalabb korosztályok is versenyeztetésre, megmérettetésre
kerülnek a labdarúgó pályákon. Esetükben természetesen nem elsődleges cél a feltétlen győzelem, de a labda szeretetére, a sportszerűségre, a fű illatának megérzésére mindenképpen alkalmas a gyerekek részére
szervezett sportfoglalkozás. Az U 13-as korosztály a 6.
helyen végzett a bajnokságban. Edzőjük, felkészítőjük
Kovács László. Az U 16-os korosztály szintén a 6. helyen végzett, edzőjük Fedor Antal. Mindkét csapat játékosainak, edzőinek gratulálunk az elért eredményekhez,
megköszönjük a foci érdekében hozott áldozatokat.
Az ifjúsági csapat az 5. helyen végzett, míg a felnőtt
csapat úgy lett 4. helyezett, hogy végig harcban volt a
bajnokságért. Ez a negyedik hely természetesen némi
csalódást jelent a szurkolóknak, játékosoknak, vezetőknek egyaránt. Volt néhány igazán élvezetes, izgalmas,
a megyei II. színvonalát meghaladó játék, mérkőzés,
de sajnos ugyanennyi gyenge teljesítményt is láthattak
a mérkőzésekre szép számban kilátogató nézők. Ez a
hullámzó teljesítmény volt az egyik oka, hogy nem végzett a csapat az első háromban.
A megyei asztalitenisz bajnokságban két csapat is indult Ajak színeiben, melyből az első számú csapat a 2.
míg a másik csapat a 10. helyen végzett a 14 csapatos
mezőnyben.
Mindkét csapat játékosait külön elismerés illeti, mivel
ők is igen sokat áldoztak azért, hogy ilyen sikert, eredményt érjenek el. Tudjuk persze, hogy az esetek több-
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ségében nem áldozatot jelent az edzéseken, mérkőzéseken való részvétel, sokkal inkább kikapcsolódást,
egészséget és igazi sportélményt.
Elmondható tehát, hogy továbbra is létezik Ajakon
színvonalas sportélet, de színvonal fenntartása, javítása érdekében nagyon sok dolga lesz a sportért felelősséget érző vezetőknek, edzőknek, játékosoknak, szurkolóknak egyaránt.
Az egyik legfontosabb feladatnak tartom, hogy az ifjú,
tehetséges, ajaki játékosokra lehessen számítani a jövőben. A fiatal játékosok érezzék meg a sport, a futball,
az asztalitenisz személyiségfejlesztő, közösségépítő,
egészségmegőrző, sikerélményeket nyújtó hatásait, és
kellő alázattal álljanak az általuk szeretett sportághoz.
E nemes cél elérése érdekében komoly munkára, példamutatásra van szükség a csapatokat körülvevő sportszerető emberek, szakemberek részéről. Meggyőződésem, hogy egy jó sportközösségben lévő fiatal, az élet
más területén is megállja a helyét, kamatoztatni tudja az
itt megszerzett erényeket, tapasztalatokat.
Továbbra is azt szeretnénk, hogy a jövőben is jó mérkőzéseket, eredményesen megvívott csatákat láthasson Ajak sportszerető közönsége, és úgy érzem, hogy
megvan az a szándék és akarat, amely fenti cél eléréséhez biztosítja a megfelelő feltételeket.
A labdarúgóknak, asztaliteniszezőknek jó pihenést,
eredményes felkészülést, a sportbarátoknak és minden
kedves olvasónak kellemes nyarat kívánok.
Orosz István
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