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„Ajak, ahol az értékek találkoznak!”

- „Szociális Alapszolgáltatási Központ létesítése Ajakon”
– eddig 20 %-os készültség alatt
- „Felső-Szabolcsi Szennyvíz elhelyezési és tisztítási projekt” – közbeszerzés alatt
- „Kerékpárral Kisvárda és Ajak között” – munkaterületet átadtuk a kivitelezőnek
- „Egészségesebb életért Ajakon” – jelenleg védőnői tanácsadások folynak valamint
sportfoglalkozásokra van lehetősége a településen lakóknak
- „Civil ház létrehozása Ajakon” – októbertől folynak a kiviteli munkálatok a lapos
iskola utcafrontra néző részében
- Ajak település belterületi vízrendezése
– I. ütem - eddig 30%-os készültség valósult meg

Idén kezdődő projektek:
- „Egészségügyi Központ fejlesztése Ajakon” – 59.820.810 Ft elnyert támogatás,
100%-os támogatási intenzitás, 2013.december 1-én kezdődnek a munkálatok

Kerekes Miklós
polgármester

Jövő évre tervezett projektek:
- Új futballpályához öltöző építése (TAO-program)
- Hagyományőrző programok támogatása,
illetve hagyományos népviseletek készíttetése
- Sportöltöző felújítás
„Ajak,
- Közbiztonság növelése
- Civilház bővítése– lapos iskola utcafrontra merőleges részének felújítása

Tájékoztató Ajak település bel
I. ütemével kapcsolatban

a jövő települése!”

területi vízrendezésének

Érintett utcák (a térképen kékkel jelölve):
Alkotmány út; Arany János út; Bocskai út
Damjanich út; Hajnal út; Kiss Ernő út
Kölcsey út; Park út; Rákóczi út; Sport út
Szegfű út; Szív út; Táncsics út
Tulipán út; Virág út
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Az I. ütem a településen lévő utcák közel felét
érinti, a II. ütem tervezés alatt van, amelyben
a maradék területekre vonatkozó pályázat
előkészítése történik.

VÁROSSÁ LENNI
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Gyerekkoromban úgy véltem, városinak lenni annyit jelent, hogy nem kell
krumplit, vagy almát szedni, mert általában egyiket sem műveltem szívesen.
Ráadásul, ha bementünk a városba, ami Kisvárdát, ritkábban Nyíregyházát
jelentette, a szebbik ruhánkat vettük fel, és úgy tűnt, hogy mindenki más is
ünneplőbe öltözött. Tehát minden arra utalt, hogy egy városinak nem is kell
dolgoznia, legalábbis kapálni azt semmiképp, ezért nagy álmom volt mindig,
hogy városi lehessek. És tessék, röpke évtizedek után valóra vált anélkül,
hogy elköltöztem volna Ajakról. No, persze, dolgozni mindig kellett, és nagyon valószínű, hogy remélhetőleg ezután is kell. Szóval ez nem jött össze,
de időközben felnőttem, valamicskét tapasztaltam világból-országból, és a régi álmok helyett új álmok és vágyak
születtek. Többek között arról is, mitől lehetne jó város egykori falumból, úgyhogy egy sor kívánságot sorolhatnék.
Nem teszem, mert ami itt nincs, az megtalálható néhány kilométerre, közelebb, mint sok nagyvárosi embernek a belváros.
Ami viszont van, például közintézmények, egy-egy utcarészlet,
park, az nemrég megújult, akik használják a megmondhatói, hogy
jól működnek, vagy sem. Nyilván attól függően, hogy sikerült eligazítania gondját-baját, megúszta-e a gyerek a bizonyítványosztást, hogy sikerült a múlt heti ebéd.Szokni kell még, hogy nem a
falu, hanem a város tekintélyéről, presztízséről is szólt a siker,
no meg a nemrég még falu vezetőinek munkájáról. Mindamellett
tény, Ajak híre régóta jól cseng nem csak a környéken, de az ország távolabbi részein, sőt a testvértelepülések révén külföldön
is. Nem kis részben köszönhető ez a jó nép sajátos, de a haladást valahogy mindig
elősegítő hozzáállásának, tevékenységének, és persze a már igazi hagyománnyá lett fesztiváloknak. Utóbbi jól
példázza, miként állíthatja csatarendbe valamely közössé vált cél érdekében egy település lakóit a polgármestere.
Természetesen mi sem vagyunk mindig különbek annál a bizonyos közmondásbéli vászonnál, de mindeddig így,
vagy úgy jóra mentek a dolgaink. Ezért bízzunk abban, hogy a még függőben maradt, vagy később előbukkanó
problémákat sikerül megnyugtatóan rendezni. Ehhez, ami az előremutató jövő záloga is, egyaránt szükség van az
egyszerű emberek és az újdonsült városi vezetők közreműködésére olyankor is, amikor épp akadozik a szekér.
Mert azt bizony mindenkinek tolnia kell még egy városban is, cserébe viszont egy kellemes és szép környezetet
kaphatunk, ahol nem csak az idősebbek, de remélhetőleg sok-sok fiatal is boldogulhat. Ehhez sok munka, és persze idő kell még, de ha megvalósul, sok mai gyerek álma teljesülhet majd.
Dolhai József

Bemutatkozó
Dr. Kósáné Fuder Laura vagyok,
1973. április 2-án születtem Sárospatakon.Gyermekéveimet
Olaszliszkán töltöttem. Három
diplomám van, a legutolsót a Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Karának Igazgatásszervező Szakán szereztem. Jelenleg
Kisvárdán élek családommal, kislányom és kisfiam az
ajaki általános iskola tanulói, a férjem orvos a kisvárdai
kórházban.
Korábban Szatmárcseke-Penyige, majd CégénydányádGyügye-Szamosújlak körjegyzője voltam és 2013. augusztus 1-től Ajak Városé, ami nagy megtiszteltetés
számomra. Tisztelettel megköszönöm a Polgármester
Úr bizalmát, amit igyekszem megszolgálni. Én és munkatársaim a lakosság szolgálatában állunk, a lakosság
érdekében tevékenykedünk, ügyeinek intézésében se-

gédkezünk és minden tőlünk telhetőt megteszünk azért,
hogy városunk tovább fejlődjön mindannyiunk megelégedettségére.
Kívánom a város minden lakójának Isten áldását!
Dr. Kósáné Fuder Laura
jegyző

Dr. Kósáné Fuder Laura

Csendélet

TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNK
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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne!”
Tamási Áron

FARKASLAKA
Ajak és Farkaslaka 2008. augusztus 3. óta testvértelepülések, az erdélyi település polgármestere Kovács
Lehel.
Farkaslaka Romániában, Hargita megyében található.
Székelyudvarhelytől 13 km-re északnyugatra, a Gordon-tető nyugati előterében, a Nyikó nevű patak partján
fekszik.
A hagyomány úgy tartja, melyet a korabeli leletek is bizonyítanak, hogy a település eredetileg a 2 km-re keletre
levő magaslati dombokon feküdt, neve pedig Péterfalva
volt. Kedvezőtlen közlekedésföldrajzi helyzetéből és a
völgyben futó Nyikó patak gazdasági előnyei miatt hagyták el lakói, s a mai Farkaslaka területére telepedtek.
A település nevének eredetére kétféle elképzelés létezik, az egyik ilyen a régi pogány időkből a farkas totemállat nevéből, míg másik a „farkas lakta” szószerkezetből
származtatja. A népi hagyomány magyarázata alapján a
falutól északra volt egy kisebb vízimalom, melyet erdő
vett körül. Ebbe a malomba jött egy ember a lovával
őrölni, azonban míg ő őrölt, addig a farkasok megették
a lovát. A gazda haza térve így számolt be a történtekről
„farkaslakta az a hely odalent”. Román neve, a Lupeni a
magyar elnevezés tükörfordítása (román lup = farkas).
Az első írásos adat a településről 1566-ból származik,
egy adóösszeírásnak köszönhetően.
Az Erdélybe látogató turisták kedvelt úticélja Farkaslaka,
hiszen a településen született egy székely földműves
család gyermekeként Tamási Áron (1897-1966). Regényei és novellái közül kiemelkedik az Ábel-trilógia:
Ábel a rengetegben, Ábel
az országban, Ábel Amerikában. Önéletrajzi írásai a
Szülőföldem, a Virrasztás,
a Vadrózsa ága, a Bölcső
és bagoly. Négyszer kapott
Baumgarten-díjat,
1954ben Kossuth-díjjal tüntették
ki. A Tamási Áron Ajaki Általános Iskola 2012 nyarától
viseli az író nevét.
A híres író síremléke az általa „angyali falu”-nak nevezett Farkaslaka legfontosabb látnivalója, emellett jelenleg is várja a látogatókat
a Tamási ház, egykori szülőháza. Tamási Áron legfiatalabb húgának, Erzsi néninek a fia vezeti körbe napjainkban az érdeklődőket.
Testvértelepülésünk korábban híres volt halgazdaságáról és gyümölcstermesztéséről is. 1996-ban bekapcsolódott a nemzetközi faluturizmus-hálózatba, több panzió
is megtalálható itt, valamint idegenforgalmi tájékoztató

központtal is rendelkezik. A faluban élők leginkább állattenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkoznak,
melyhez jövedelem kiegészítő forrásként a szénégetés társul. Az erre vonatkozó első írásos adat 1594-ből
származik, amikor a szénégetés csak a farkaslakiak
kiváltsága volt. Napjainkban ez a vidék legjellemzőbb
foglalkozási ága, a füstölgő boksák sok látogatót vonzanak.

A kézművesség és a népművészet is kedvelt elfoglaltság, figyelemre méltóak az asszonyok szépen kidolgozott szőttesei és varrottasai. Mindezek mellett számos
fából készült, díszes faragású székely kaput is megcsodálhatunk. Ajakon, a Szabadság téren látható székely
kaput Farkaslaka állította településünk számára.
Idén 2013. augusztus 30. és szeptember 1. között került megrendezésre a XIII. Farkaslaki Szenes Napok,
melyen Ajak is képviseltette magát egy delegációval. A
kulturális programok sorozatát többek között óriás székely zászlókészítés valamint erőgépek vetélkedője színesítette.
Kállai Ágnes

Erzsébet táborokban
az ajaki diákok
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Az Erzsébet-program jóvoltából az Ajaki Tamási Áron
Általános Iskola tanulói az elmúlt tanévben két alkalommal is felejthetetlen táborozásban vehettek részt.
A „Tavaszi kirándulás” keretében a 4.-6. osztályosok
közül 50-en Doboz-Szanazug erdei táborában töltöttek el csodálatos, élményekkel teli három napot. A
színes és változatos programoknak köszönhetően hajózhattak a Kettős-Körösön, megcsodálhatták a híres
Szarvasi Arborétum különleges növényeit, s rendhagyó történelmi óra keretében megismerhették a gyulai
vár történetét. Nyáron több mint 70 gyerek nyaralt a
Balaton partján a fonyódligeti Erzsébet táborban. Az egy hét csodálatos kikapcsolódást jelentett a diákoknak.
A szervezők által ajánlott programoknak aktív résztvevői voltak gyermekeink. Sikeresen szerepeltek a tábori
olimpián, ahol a legtöbb érmet tanulóink kapták, kiváló teljesítményük jutalmaként. Az egész héten tartó kedvező
időjárásnak köszönhetően minden nap megmártóztak a tóban, sőt a vízi vetélkedőn csapatink az 1.-3. helyezett
győztesei lettek. Az éjszakai bátorságpróbán nagyszerűen helytálltak a kicsik és a nagyok egyaránt. Az esős
nap sem szegte kedvünket, hiszen lehetőséget adott
számunkra, hogy áthajózzunk Badacsonyba, ahol a
Balaton északi partjáról tekinthettünk vissza. Mindkét
táborból a gyerekek vidáman, jókedvűen tértek haza,
s feltöltődve, kipihenve kezdték az új tanévet.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a szervező és
résztvevő pedagógusoknak, Kovácsné Rutkai Ildikó,
Parádáné Ragány Csilla, Grunda Péterné, Tormáné
Kovács Valéria, Pekola Lászlóné, Bezzeghné Szopkó
Ildikó, Homokiné Bákonyi Mária, Nagyné Takács Angéla és Tormáné Szabó Ilona tanárnőknek, akik lelkiismeretes munkájukkal, változatos programok szerve
zésével segítették diákjainkat.
Rozinka Mihály
intézményvezető

„Ép testben ép lélek” Egészségmegőrző
nyári tábor - drótszamáron kerekeztünk -
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Az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatásával a Kistérsé gi Szociális és Gyermekjóléti
Társulás Ajak Alapszolgáltatási
Központ szervezésében 5 napos
kerékpáros nyári tábort szervezett
25 fő részvételével. A táborozást a
rendszeres munka jellemezte: naponta kerékpároztunk 20-40 km-t
– összesen 200 km-t, esténként gyalogoltunk.

Roma nap az „Egészséges közösségért”
A Roma Nemzetiségi
Önkormányzat szeptember első hétvégéjén az „Egészséges
közösségért” címmel
roma napot tartott
Haga József, Varga
Zoltán szervezésével. A rendezvényt támogatta Ajak Város Önkormányzata. A képviselők ízletes ebéddel várták a családokat. Vasárnap Máriapócsra
zarándokolt a közösség a „Szűzanya kegyhely” látogatására.

Rövid távú célok:
-Prevenció, bűnmegelőzés. Mit kell tudni a bűnmegelőzési szervezetekről? – Varga István tanár Balesetvédelmi oktatást tartott, valamint felhívta a figyelmet a
„Gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályaira és veszélyeire, ezután KRESZ tesztet töltöttünk ki.
-Egészséges
életmód
népszerűsítése,
mozgáskultúra fejlesztése - kerékpárral közlekedtünk Ajak-Vásárosnamény-Tákos-Csaroda- TarpaGergelyugornya-Jánd-Vásárosnamény-Ajak között.
- Nevelés, személyiségformálás - tolerancia, empátia, a másság elfogadása nagyon fontos az életünkben,
valamint az önismeret fejlesztése, amelyeket csoportos foglalkozásokon Milyen érzésekkel készültetek? Kihez fordulsz, ha bajban vagy? Bizalom zseton készítés.
Bemutatkozás - pozitív tulajdonságok feltérképezése,
megfogalmazása. Beszélgetés, versírás a szenvedélyről.
-Történelmi értékek felfedezése – Tákoson és
Csarodán a református templomot és haranglábot tekintettük meg. Megismertük a „Mosolygós szenteket” az
„Utazók védőszentjét”, keresztszemes kiállítást néztünk
meg, találkoztunk a Simon Józsefnéval, a népművészet
mesterével. Történelem órát tartott Dzsubák Györgyné
a „Malenkij robot” emlélkműnél.
-Tarpán a szárazmalom működését mutatták meg.
A II. világháború emlékmű, valamint Bajcsy-Zsilinszky
Endre szobránál is megálltunk.
-Tudás átadása – rendkívüli, játékos fizika, avagy kémia óra Varga István Öveges professzor és Ericson díjas fizika tanárral .
-A Tisza szabályozása – Tanösvényen a Tiszához Varga István beszélt a föld keletkezéséről, a folyók kialakulásáról, a víz ártó és hasznos tulajdonságairól. Ezután a Tisza vízében is megfürödtünk, valamint homokvárat építettünk.

Programok szombaton:
• Misszió az egészséges közösségért” Alapítvány bemutatkozott. Segítségükkel feltérképezték, hogy jelenleg „mit tartanak problémának Ajakon” a roma emberek,
hogyan lehetne megoldani azokat saját erőből az Alapítvány közreműködésével.
• Isten dicsőítésével, zenés imádsággal, fohászokkal
kérték Istent, hogy életükben legyen segítségükre.
• A Roma Önkormányzat a gyermekeknek nyúlfogó versennyel kedveskedett.
• Az Alapszolgáltatási Központból Vargáné Markos Ágnes Intézményvezető, és Dzsubák Györgyné családgondozó játékos vetélkedőt szerveztek: színezés, aszfaltrajz, sorverseny.
A nap üzenete:
„A siker felé indulva, először lelkedet kell felkészíteni,
egy ígéretesebb jövőhöz kell alakítani viselkedésedet,
reményeidet, törekvéseidet, lelkesedésedet. A feltörekvéshez hinni kell egy a jobb élet lehetőségében.” (U.S.
Andersen)
		
Vargáné Markos Ágnes
Alapszolgáltatási Központ Intézményvezető

A tábor lebonyolításában
részt vettek:
Dzsubák Györgyné családgondozó, Rajzinger Nikoletta
szociálpedagógus, Szopkóné
Szabó Ágnes tanár,
Lekli Szilárdné óvodapedagógus, Varga István tanár,
Szopkó János szülő
- önkéntes segítők.
Vargáné Markos Ágnes
táborvezető
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Pályázati Hírek
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Az életünk minden részét átszövik a pályázatok:
– álláspályázatok
– ösztöndíj pályázatok
– fejlesztési pályázatok • beruházás, felújítás, fenntartás, működtetés
• kutatás, oktatás stb.
– kulturális pályázatok • kulturális program, sport program, kiadvány
– munkaerő fejlesztés stb.
A projekt és a pályázat fogalma nem keverhető össze, a projekttervezés és a
pályázatírás sorrendje nem cserélhető fel.A projekt egy gondosan megtervezett tevékenységsorozat, amelynek „életciklusa” van. A pályázat egy dokumentum, funkcióját tekintve egy kérelem,
amit azzal a céllal készítünk, hogy projektünkhöz pénzügyi forrást szerezzünk.A pályázat a projekt tervének leírása.
Pályázat akkor születik, amikor már kidolgozott projekttervünk van. Néhány pályázatnak két-három év az átfutási
ideje. Ez azt jelenti, hogy a projekt megírásától a megvalósításáig több év is eltelik.
A projektek több szakaszból állnak:
1. Előkészítés (ötletelés, tervezői munkák, állásfoglalás kérések, tanulmányok készítése, stb.)
2. Pályázatírás (engedélyek, mellékletek beszerzése, összegyűjtése, pályázati rendszerbe történő feltöltése,
adatlapok kitöltése, projekt céljainak, eredményeinek, tartalmának megírása, indikátorok megállapítása, stb.)
3. Hiánypótlás, tisztázó kérdések
4. Elbírálás, döntés
5. Támogatási szerződés összeállítása, aláírása
6. Előkészítés (közbeszerzés, tervezés, engedélyek felülvizsgálata, stb.)
7. Megvalósítás (kivitelezés vagy szakmai programok megszervezése, eszközök beszerzése, egyéb
szakértők bevonása, stb.)
8. Zárás (használatbavételi engedély, működési engedély beszerzése, pótmunkák elvégzése, ellenőrzés,
felülvizsgálat, stb.)
9. Elszámolás
10. Fenntartási Jelentések elkészítése, beküldése 3 vagy 5 évig
Tóth-Buda Beáta

Magyar Értékek címmel 2013. szeptember 14-én
hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre a tizenkilenc megye egyedi értékeit bemutató egész napos rendezvény, melyen Ajak is részt vett. Az eseménynek a Szent
István Bazilika előtti tér adott otthont. A kezdeményezés elindítói Magyarország
egyedülálló értékeire, a térségek kulturális örökségének sokszínűségére kívánják
felhívni a figyelmet. Az egyes megyéknek egy kisméretű stand állt rendelkezésükre,
ahol reprezentálhatták az adott térség kultúráját, s a rájuk jellemző díszítőelemekkel tehettek színesebbé azt.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye pavilonjánál Szatmár-cseke képviseletében helyi termelők különféle lekvárokat
és pálinkát kóstoltattak, Sukta Bertalanné népi iparművész beregi keresztszemes kézimunkáival volt jelen, Ajak
pedig a méltán híres szabolcsi almából vitt magával. Az érdeklődők a délelőtt 10 órakor kezdődő megnyitó után
két színpadon élvezhették az ország különböző pontjairól érkező előadók, néptáncosok, együttesek hagyományőrző műsorát. A Szabolcs néptáncegyüttes táncosai is a fellépők között voltak, akik a látogatók nagy örömére a
közönséget is bevonták produkciójukba, Pusztadobos polgármestere pedig ugyancsak színpadi produkció keretében szólaltatta meg a tárogatót.
Sajnos az időjárás nem kedvezett a rendezvénynek, egész napos esőzés
próbálta kedvét szegni a kikapcsolódásra vágyóknak, azonban így is szép
számban akadtak látogatók. A sokszínű kulturális kavalkádként megjelenő
szabadtéri program este a Bazilikában tartott szentmisével, majd a Kodály
Kórus Debreceni fellépésével zárult. Hazánk kulturális sokszínűségének
megőrzése, egyedi kincseinek és hagyományainak megmutatása az ország gazdasági fejlődésének az alapja, így a Magyar Értékek fesztiválja
várhatóan jövőre is megrendezésre kerül.
Kállai Ágnes

Ünnepi hétvége Ajakon
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Számos társrendezvénnyel együtt került megrendezésre az a három napos ünnepi programsorozat Ajakon, amelyet a település várossá válása
alkalmából rendeztek szeptember 27-28-29-én.
Még a nyár közepén látott napvilágot az a hír, miszerint a megyében
27-ről 28-ra növekszik a városok száma. Ajak ezt a megtisztelő címet
– többek közt – a megye kulturális életében betöltött kiemelkedő szerepéért kapta, melyhez nagyban hozzájárult az Ajaki Lakodalmas Fesztivál
több éve tartó sikersorozata is. A város több pontján zajlottak az események a számos kísérőrendezvénynek köszönhetően. A 27-i, pénteki
napon a település szép korú lakóit köszöntötték az Idősek Világnapja
alkalmából, a Tamási Áron Általános Iskola dísztermében, majd a település legújabb befejezett felújítási beruházásának, az Alapszolgáltatási
Központ új épületének ünnepélyes átadása következett, amit még aznap
este fel is avattak egy nosztalgia bál formájában. Ezen az estén minden
szempontból a múltidézésé volt a főszerep, hiszen az épület felépítését
követően hosszú évekig adott otthont báloknak, melyre annak idején az
eladósorban lévő lányok az édesanyjukkal együtt érkeztek azért, hogy
felügyeljék a gyerekeket, és hogy szemrevételezzék a lányuknak kiszemelt fiút. Az igazi nosztalgikus hangulathoz a nemrégiben újra összeállt
NEVADA együttes is nagyban hozzájárult. 28-án, szombaton, a testvértelepülések kispályás öregfiúk futballmérkőzéseivel indult a nap az
ajaki focipályán, 10 órától. A fesztiválközpontban eközben már készültek
a finomabbnál-finomabb ételek, a város utcáinak közösségeiből, munka-
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társakból, civil szervezetek tagjai közül és baráti társaságokból szerveződött főzőcsapatok jóvoltából. A délután és este folyamán a település művészeti csoportjainak műsorát, majd könnyűzenei koncerteket láthatott
a színpadon a nagyérdemű. A hét utolsó napján ismét új helyszíneken
folytatódott az ünneplés. A nap első momentumaként sor került az ünnepi
testületi ülésre a Kultúra Házában, melyen részt vett Tállai András önkormányzati államtitkár, Dr. Vinnai Győző kormánymegbízott és Kozma
Péter, országgyűlési képviselő, Ajak Város díszpolgára is, majd szentmisét tartottak a Római Katolikus Templomban, 11 órától. Ajak 720 éves
évfordulója alkalmából, 15 órától koszorúzási ünnepség következett a
Református Templom melletti Milleniumi Emlékműnél, melyen a tisztelet
koszorúját elhelyezték Kozma Péter, országgyűlési képviselő, Ajak Város
díszpolgára és Kerekes Miklós, Ajak Város polgármestere. A délutáni és
esti koncertek helyszíne pedig ezúttal már az új városközpont, a Kultúra
Háza és a Tamási Áron Általános Iskola közötti tér volt. A hétvége ös�szes fellépője Ajak szülötte, így nem maradhatott ki a sorból a 16 órától
színpadra lépő Dolhai Attila sem, akit Ragány Mihály, majd Gubik Petra
követett az előadók sorában. Az estét utcabál, majd Szent Mihály-napi őrtűzgyújtás zárta, melynek pár évtizeddel korábban még élő hagyománya
volt a helyi gazdák körében. Összességében nem mindennapos dolog,
amikor egy faluból város lesz, így – már csak a programok miatt is – nem
bánta meg, aki ellátogatott az ünnepi hétvégén Ajakra, és ezáltal részesévé vált egy igazi történelmi eseménynek.
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Fotók: Hegedűs Csaba

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSE
– 1. rész

A területen két védőnői körzetben történik a munkavégzés. A körzetek meghatározásának kritériumait a
49/2004. (v.21.) ESzCsM rendelet tartalmazza.
I.körzet:
Csirmazné Molnár Zita (2013. 07. 05.-tól)
Iskolaegészségügyi munkavégzés:
Ajaki Tamási Áron Általános Iskola
Területet ellátó háziorvos: Dr. Boros László
Tanácsadások:
-Védőnői: kedd 8-10-ig
-Fogadóóra: kedd 10-12-ig
-Nővédelmi: Csütörtök 8-10-ig
II. körzet:
Krisztiánné Ráti Andrea (1994. 08. 15.-től)
Iskolaegészségügyi munkavégzés: Telegdi Kata Szakiskola és Szakközép, és Tessedik Sámuel Szakképző
Iskola és Gimnázium Kisvárda
Területet ellátó háziorvos: Dr. Bartha Gábor
Tanácsadások :
- Védőnői: Hétfő: 8-10-ig
- Fogadóóra: Hétfő: 10-12-ig
- Nővédelmi: Csütörtök 8-10-ig
A területen található ezen intézmények védőnői egészségügyi ellátása, minden évben az előre meghatározott
munkarend és terv alapján történik. A szülők tájékoztatása a végzett munkamenetről, kampányoltásokról,
a vizsgálatok eredményeiről, folyamatos és igazolható
módon történik. A veszélyeztetett gondozás fokozott
monitorizálást jelent.
Kategóriái: egészségügyi, környezeti, egészségügyi- környezeti veszélyeztetettség.
2012/2013-as tanévben 120 óvodás, 30 bölcsődés, és
275 iskoláskorú ellátása történt Ajakon, míg Kisvárdában
306 fő (változás történhet elköltözés vagy beköltözés
esetén).
Szakorvosi Tanácsadások:
- Minden hétfő és kedd, háziorvosi
- MSZSZ (mozgó-szakorvosi-szolgálat) nőgyógyász.
Minden hónapban meghatározott ütemterv szerint, általában pénteken 13-órától.
- MSZSZ – gyermek. Minden hónapban meghatározott
ütemterv szerint, általában szerda 10-órától Dr. Veress
Erzsébet gyermek szakorvos vezetésével.
A védőnői szolgálat működése az elmúlt évekhez viszonyítva újabb változásokkal bővült. Az egészségmegőrző és preventív, megelőző magatartás megjelenésének
elérése a gondozottak körében, a munka elsődleges és
talán egyik legfontosabb részét képezi.
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Seneca tanítómestere Attalus megfogalmazása alapján:
„Ugyanaz a cél lebegjen a tanító és tanítvány előtt:
az egyik az utat mutassa hozzá, a másik haladjon
feléje „
Az Ókori bölcs intelmei a védőnői hivatásra úgy fordíthatóak le:Ugyanaz a cél lebegjen a védőnő és a gondozott
előtt: az egyik az utat mutassa hozzá, a másik haladjon
feléje. A közös cél, hogy megelőzzük az egészségkárosodások kialakulását, minden egyén, a közösség és az
utód nemzedékek is zavartalanul, harmonikusan fejlődjenek
A területi védőnői munka szabályozása.
A védőnők munka végzését a 49/2004. (v.21.) ESzCsM
rendelet szabályozza.
A védőnő feladatai a következők:
a) nővédelem, ezen belül
aa) a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás,
ab) az anyaságra való felkészülés segítése,
ac) a lakosság célzott szűrővizsgálatok szervezésé
ben való részvétel;
b) várandós anyák gondozása külön jogszabályban
foglaltak szerint;
c) a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal,
szoptatással, valamint a családtervezéssel
kapcsolatban;
d) az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása
A feladatok további részletezését
és kiterjesztését
a gondozottakra
a rendelet pontosan meghatározza.Ezeket a
feladatokat 2008tól írásban is rögzített és a gondozottal,
vagy
annak törvényes
képviselőjével
egyeztetve, gondozási terv alapján végezzük. A
további munka a
családlátogatás, és védőnői önálló tanácsadás keretében célzottan és a szükségletek felmérésével azok figyelembevételével folytatódik.		
		
Krisztiánné Ráti Andrea
védőnő

Egy nyár a Kultúra Házában
Elmúlt a nyár, de nem eseménytelenül. Így volt ez a Kultúra Házában is. A tanév végével nem állt meg az élet
az intézményben. A sok színes program és rendezvény
közül következzen most egy kis visszaemlékezés a teljesség igénye nélkül:
A csizmás kandúr – bábelőadás a kisiskolásoknak:
Az osztálytermek tábláin még nem állt a „VAKÁCIÓ” felirat, amikor
egy csütörtök reggelen
a megszokott tanítási
óra helyett a Kultúra
Házába indultak az alsós gyerekek, tanítóik
kíséretében. Az „oszlopos” terembe érve egy
magas paraván fogadta őket a színpadon,
majd elkezdődött az előadás. A csizmás kandúr története és a sokak
számára új előadásmód minden kisdiák tetszését elnyerte, amelyet
a végén őszinte tapssal jutalmazott a hálás közönség.

Rendhagyó Kaláris és Pántlikás próba:
A 2013-as év elejétől az ajaki népi együttesek próbáinak a Kultúra
Háza ad otthont. A táncos és énekes foglalkozások hetente több alkalommal is zajlanak. Vannak játékos próbák, vannak komolyabb
odafigyelést igénylő, fejlesztő foglalkozások és vannak olyan alkalmak, amikor egy konkrét fellépésre, műsorra készül kicsi és nagy
egyaránt. Ez utóbbi volt az apropója annak az alkalomnak is, amikor
a jó idő beköszöntét kihasználva, a közelgő év végi táncgálára készülve, a Kaláris és Pántlikás együttesek tagjai egy jóízű, közösségépítő bográcsolással egybekötött rendhagyó próbát tartottak.

HEP képzés:
A felhőtlen szórakozást ígérő rendezvények mellett képzéseknek is helyet ad az intézmény. Ezek közé tartozik az is, mely során a környező települések jegyzői, önkormányzatok dolgozói és
intézményvezetők sajátíthatták el, a Türr István Képző és Kutató
Intézet munkatársai segítségével, hogyan is lehet sikeres Helyi
Esélyegyenlőségi Programot írni. A nem kis munkával járó feladat
minőségi teljesítése minden önkormányzat érdeke és kötelessége is
már, úgyhogy a szinte minden - a települést érintő - területrekiterjedő
program leadási határidejét szem előtt tartva a képzések már a tavasszal elkezdődtek és a nyár elejéig tartottak.
Az Ajakon tartott képzéseken résztvevő önkormányzatok mindegyikének sikeres volt a programja, így a záró rendezvényen őszinte
örömmel az arcukon vehették át a tanúsítványokat az önkormányzatok képviselői.

A magyar költészet nagyjai Ajakon:
Szeifried Zoltán és a
Kultúra Háza közös
együttműködésének
eredményéből
valósult meg az az ÍRÓK /
KÉPEK című kiállítás,
amelynek megnyitóját
június 10-én, hétfőn
tartották Ajakon, a település közművelődési
feladatait ellátni hivatott intézmény közösségi termében.Az esemény kezdő momentumaként Hasulyó Roland, ügyvezető köszöntötte a vendégeket, majd
Kovács Bernadett csillogtatta meg hegedű tudását, Baksa Hajnalka
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tanárnő közreműködésével. Ezt követően Kerekes Miklós, Ajak Város polgármestere köszöntötte a nem csak helybéli vendégeket. Következő műsorszámként Hasulyó Anita színesítette hegedűjátékával
a rendezvényt. A meghívott vendégek közül Szivák Gábor, a Várday
István Könyvtár igazgatója osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel,
majd a tárlat „szülőatyja”, Szeifried Zoltán, festő-grafikus mutatta be
röviden kiállítását és vázolta jövőbeli terveit.
A megnyitót követően mindenki alaposabban szemügyre vehette a
42 képből álló portré sorozatot.
A rendezvény másnapján szinte minden ajaki általános iskolás megfordult a június hónapra részben kiállító teremmé avanzsálódott Kultúra Házában és tehették ezt a település és a környék többi művészetkedvelő lakói is!

Pontváró party:
A
diákmunkaprogram
nyújtotta
lehetőségek és maguk a
diákmunkások
is
jelentősen
hozzájárultak
ahhoz, hogy a
mindennapi feladatok még gördülékenyebben
menjenek Ajak
intézményeiben.
A 18. életévüket
már betöltött, a nagybetűs élet kapujában álló fiatalok közül páran a
Kultúra Házában tevékenykedhettek a projekt ideje alatt.
Mindenki igyekezett abban a munkában segíteni, amihez a legjobban értett, így volt, aki az adminisztratív teendőkben kamatoztathatta addig megszerzett tudását, volt, aki az arculati elemek szerkesztésében tudott hasznos tagja lenni a kis csapatnak és volt, aki az
Ajaki Lakodalmas Fesztivál szervezésében vett részt. Egy programot azonban közös összefogásból kellett megvalósítaniuk. A team
tagjai teljesen szabad kezet kaptak, így az ötlet is az övék volt, hogy
a felvételi ponthatárok kihirdetésének napjára összehozzanak egy
pontváró party-t. A majd’ félnaposra tervezett rendezvény nagy sikert aratott a helyi és környékbeli fiatalok körében is, köszönhetően a jól megszervezett és színes programoknak. Ilyen volt például
a méltán népszerű „Egy perc és nyersz” ügyességi vetélkedő helyi
sajátosságokhoz igazított változata, vagy a „Pont itt nyersz” névre
hallgató, rejtvényekre épülő kincskereső játék is.

Lárifári avagy a magyar operett királyai:
Az Ajaki Lakodalmas Fesztivál már javában dübörgött, amikor is
a szemfülesek felfigyelhettek a hatalmas programáradatban egy
igazi ínyencségnek számító rendezvényre, amely augusztus 2-án,
20:00 órától került megrendezésre, a Kultúra Háza dísztermében.A
nagyváradi M. M. Pódium Színház jóvoltából az előadók színpadra vitték a XX. századlegnagyobb operett szerzőinek gyöngyszemeit. A színvonalas előadás során felcsendültek Kálmán Imre,
Lehár Ferenc,Fedák Sári, Blaha Lujza,Kacsoh Pongrác, Huszka
Jenő,FelekiKamil,Rátonyi Róbert,Latabár Kálmán és Honthy Hanna
művei.
Az előttünk álló őszi időszakra is tartogat számos izgalmas kulturális, szórakoztató és közösségfejlesztő programot a Kultúra Háza,
melyről folyamatosan tájékoztatjuk majd a lakosságot plakátok formájában, a www.ajak.hu honlapon és érdemes a facebook oldalunkat is nyomon követni.
Hasulyó Roland
ügyvezető igazgató
Kultúra Háza Ajak
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Erzsébet tábor V ajtán az
Alapszolgál
tatási Központtal
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A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány támogatásával az Alapszolgáltatási Központ pályázatot nyert gyermekek üdültetésére. 7 fő gyermekkel
vettünk részt a 6 napos táborban. A táborhelyszín a Hévízfürdővel rendelkező Vajta.
Szervezett programok, a programokon elért eredmények:
- Zichy kastély látogatása gyalogtúrával egybekötve, helytörténeti
vetélkedő - II. helyezés Ajak csapata,
- Bátorság próba, Ajak csapat I. h. ,
- Tábor olimpia (célbadobás Sipos Marcell III. h. , foci Ajak III. h.
(Magyar Eszter, Szopkó Bianka, Nagy Attila, Nagy Tibor,
Hajdu József, Rozinka László, Sipos Marcell),
Vízben futás Hajdu József II. h. , csocsó Magyar Eszter,
Nagy Attila III. h.,
- Simontornyán várlátogatás, kézműves foglalkozások,
- Vajtai Cantry táncosok bemutatója,
- Mesemondó és énekesek léptek fel,
- Rendőrakadémia – a közlekedés nehézségeinek bemutatása pl.
ütközés és fékezési távolság kipróbálása személygépkocsival,
kerékpáros akadálypálya.
- Ajala, rendőrkomikus előadása.
- Ki mit tud – Máté Péter: Egyszer véget ér az ifjúság című dalával
lépett fel a csapat, valamint Nagy Tibor citerával népdalcsokrot
adott elő.
- Naponta strandolási lehetőség a gyógyfürdőben.

Hosszú utazás után érkeztünk meg ebbe a dunántúli kis faluba. Jól érezte magát minden gyermek. Szép, tartalmas pihenést nyújtott a tábor.
Üzenetet fogalmaztak meg a gyermekek a jövőnek:
„Az ég kék, a nap süt, én boldog vagyok,
Remélem Te is az vagy, aki ezt olvasod!”
„Jövő, vigyázz magadra, hogy az utánunk jövőnek is legyen jövője!”
„Jövő! Én elmegyek, a Tiéd a jövő”
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„Egészségesebb életért Ajakon”
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0964 keretében zajló



Védőnői Tanácsadás – Az immunrendszer erősítésének lehetőségei
csecsemő- és kisgyermekkorban

„Egészségesebb életért Ajakon”

A településen élő kismamáknak és kisgyermekes szülőknek10 alkalommal tanácsadást rendezünk
különböző témakörökben, melyet több éves tapasztalattal rendelkező védőnők tartanak.

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0964 keretében zajló

A tanácsadások témái és időpontjai a következők:
1.) 2013.09.11.
Téma: Személyi higiénés szokások kialakítása a közösségi fertőző betegségek megelőzése érdekében.

Ép testben, ép lélek - Klub

2.) 2013.09.18.
Téma: Az immunrendszer erősítésének lehetőségei csecsemő és kisgyermekkorban.
3.) 2013.09.25.
Téma: Életmód és táplálkozás a várandósság tükrében. (videó megtekintése)

2013. november és 2014. január között 10 alkalommal klubfoglalkozásokat
rendezünk, melyet több éves tapasztalattal rendelkező szakemberek tartanak.

4.) 2013.09.30. (10:00)
Téma: Lázcsillapítás és folyadékterápia csecsemő és kisgyermekkorban.
5.) 2013.10.02. (18:00)
Téma: Lábstatikai elváltozások és a gyógytorna jelentősége kisgyermekkorban.
6.) 2013.10.11. (12:00)
Téma: Szülésre való felkészítés, gyermekágyas időszak.

Helyszín: Alapszolgáltatási Központ (Ajak, Rákóczi út 62.)

7.) 2013.10.16. (10:00)
Téma: Mozgásfejlődés csecsemő és kisgyermekkorban.
8.) 2013.10.21. (10:00)
Téma: Dohányzás magzatkárosító hatásai és a prevenció jelentősége.

Projektmenedzser: Vargáné Markos Ágnes

9.) 2013.10.22. (10:00)
Téma: Anyatejes táplálás jelentősége
10.) 2013.10.30. (10:00)
Alternatív szülési módok
Helyszín: 4524 Ajak, Kiss Ernő út 5. Egészségügyi Központ

Vargáné Markos Ágnes projektmenedzser
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IV. Szent Flórián Tűzoltótáborban
az Ajaki Tűzoltó Egyesület tagjai
Immáron negyedik alkalommal került megrendezésre a
Szent Flórián Tűzoltótábor, Gyergyószárhegyen 2013.
augusztus 29.-e és 2013. szeptember 01.-e között, a
Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltóalakulat, az Ajaki
Tűzoltó Egyesület és a Nagybajomi Tűzoltó Egyesület
tagjai számára. A korábbi évek hagyományaihoz híven
az idei évben is zászlófelvonással kezdődött a megnyitó. A táborozókat a gyergyószárhegyi sportcsarnokban
a település polgármestere Gábor László és Györffy
Gábor alpolgármester köszöntötte. Az eredetileg a
Gyergyószárhegyhez tartozó Güdüc településrészre
tervezett eseménynek, az időjárási viszonyok miatt, a
helyi sportcsarnok adott otthont. A tábor első napján, a
megnyitót követően az Ajaki Tűzoltó Egyesület parancsnoka, Rubóczki Zoltán tartott előadást a tűzoltóság történetéből, az ókortól napjainkig. A történelmi előadás
és az ebéd elfogyasztása után a résztvevő csapatok
sportfoglalkozáson vettek részt. Az első nap zárásaként
a korábbi évek táborainak (2010- Gyergyószárhegy;
2011- Ajak; 2012- Nagybajom) eseményeire emlékeztek a résztvevők. A második napon, a közös reggeli elfogyasztása után, a táborozók a Güdüci Általános
Iskola udvarán, a Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt
közreműködésével elsősegélynyújtási ismereteiket
frissítették fel, majd a délután folyamán közös gyakorlatot tartottak. A gyakorlat során a táplálási és sugárszerelési feladatokat gyakorolhatták. A harmadik napon korán útra keltek a résztvevők, akik a szomszédos
Gyergyóalfalvi Kultúrotthonba, a Kárpát Tűzoltószövetség tagszervezetei részére, a Kaposvári KÖTÉL mentő
egyesület által megtartott felkészítő oktatáson vettek
részt. Az ebéd elfogyasztása után a résztvevők a Gyilkos tóhoz utaztak, ahol a Dancuras hegyimentő-szolgálat tartott részükre elméleti és gyakorlati foglalkozást,

2013. októberi szám

ahol lehetőség nyílt sziklamászás kipróbálására közel
50 méteres magasságban, kötélbiztosítás mellett. A foglalkozáson - az előadók elmondása alapján-, a megmászott hegycsúcs világviszonylatban mérve közepesen
nehéz fokozatú hegynek számít. A tábor utolsó napján,
a résztvevők a délelőtt folyamán a tábor értékelésével
kezdték a napot, majd a résztvevők Györffy Zsolttól, a
Gyergyószárhegyi Önkéntes Tűzoltóalakulat parancsnokától egy kitűzőt a tábor hivatalos címerével, és egy
emléklapot kaptak, mely tanúsította a táboron való részvételt. Ezután a három szervezet parancsnoka Györffy
Zsolt (Gyergyószárhegy), Rubóczki Zoltán (Ajak) és
Sipos Lajos (Nagybajom) egy díszoklevelet írt alá, mely
oklevelen dokumentálták a szervezetek résztvevőinek
névsorát. A hivatalos táborzárás után, a résztvevők közösen a gyüdüci Római Katolikus templomban misén
vettek részt. A lelki táplálék elfogyasztása után az ebéd
elfogyasztásával hivatalosan is lezárult a tábor.
A 2014-ben a szervezést vállaló Ajaki Tűzoltó Egyesület parancsnoka, Rubóczki Zoltán kérte a résztvevőket, hogy a következő, mérföldkőnek számító V. Szent
Flórián Tűzoltótáborba is hasonlóan nagy létszámmal
vegyenek részt, ezzel is erősítve a három szervezet
között kialakult jó kapcsolatot, fejlesztve a résztvevők
szakmai felkészültségét. Az Ajaki Tűzoltó Egyesületet,
Rubóczki Zoltán parancsnok, Szegedi János parancsnok-helyettes, Takács István elnökségi tag, Rozinka
Tibor, Jámbor Zoltán, Deák Viktória, és Szegedi István
tagok, illetve meghívott vendégként Kóróczki László a
Vásárosnaményi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság
parancsnoka képviselte.
Rubóczki Zoltán
parancsnok
Ajaki Tűzoltó Egyesület

Sportsarok
A fesztivál nagyszámú közönségében és a szervezők emlékezetében még él a színvonalas programok,
a baráti társaságokkal eltöltött kellemes órák emléke,
bár már másfél hónap telt el a kulturális, gasztronómiai
és egyéb élményekkel gazdagító hétvége óta. Úgy is
mondhatnánk, hogy még több mint tíz hónapot kell várni
a következőre. Igaz, hogy a fesztivál elsősorban nem a
sportról, mozgásról szól, de ott is el lehet fáradni…
Szerencsére azóta sem maradtunk programok nélkül. A
futballszurkolók nagy örömére augusztus 17-én elkezdődött a bajnokság. Az eltelt 5 forduló során 1 döntetlent
és 4 győzelmet ért el a Szanyi János vezette felnőtt csapat. Bevallom, van egy kis rossz érzésem, ugyanis azt
mondják az „öregek”, hogy minden sorozat megszakad
egyszer. Remélem ez a gyakran szép játékkal párosuló eredményes foci még sokáig fog örömet szerezni a
szurkolóknak.
Tudom, hogy a focisták azért járnak az edzésekre,
meccsekre, mert szeretik a futballt, és örömmel tölti el
őket a játék. Ezzel együtt fontosnak tartom megemlíteni,
hogy a játékosok családjukat, szeretteiket hagyják otthon a felkészülés, a mérkőzések idejére, munkájukat a
sporttal kapcsolatos elfoglaltságokhoz igyekeznek igazítani, azért hogy eredményes játékkal örvendeztessék
meg magukat és a meccsekre kilátogató, vagy éppen
távollévő Ajaknak szurkoló sportbarátokat. Én úgy gondolom, hogy hozzáállásukért, fáradozásaikért köszönet
és elismerés illeti őket.
Aki kilátogatott az Újdombrád ellen 4:2-re megnyert
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meccsre, láthatta, hogy milyen szép, új, Ajak címerével
díszített felszerelésben játszott a csapat. Köszönjük a
támogatóknak, Kovács Zsoltnak és az OTP Banknak a
jó minőségű szerelésért, futballabdákért hozott áldozatokat.
A sportegyesület a Bozsik program keretein belül csapatokat indít az U7, U9, U11, U13 korosztályokban,
ezen felül szombatonként játszik bajnoki mérkőzéseket
az U16-os csapat, akiknek a felkészítését Vasas János
és Spanyol Dezső végzi. Az ifjúsági csapatnak még sok
edzésre, mérkőzésre van szüksége ahhoz, hogy egységes, ütőképes csapattá váljon. Azt tudom megígérni,
hogy nagyon sokat fogunk „dolgozni” azért, hogy az
ificsapat minél hamarabb képes legyen szórakoztatni
közönségét a felnőttek csatái előtt.
A megyei asztalitenisz bajnokság szeptember 15-én
kezdődött. Aki hétköznap esténként az iskola felé járt,
sokat láthatta Szabó Józsiék kocsijait a parkolóban, mivel hetente kétszer is tartottak edzést. A pingpongosok
szívesen várnak mindenkit az edzéseken és a vasárnap
délelőttönként megrendezésre kerülő bajnoki mérkőzéseken egyaránt.
Ahogy a „Miért éppen Alaszka” rádiós műsorvezetője is
mondaná: Hallgassuk meg Vivaldi Négy évszak című
művének őszi dallamait, és aki közösségre, szórakozásra vágyik, látogassa rendszeresen az ajaki csapatok
mérkőzéseit! Hajrá Ajak!
Orosz István

Pál László
és Pálné Harakály Andrea

Szakszon Miklós
és Szakszon-Zubály Csilla

Zsiros Péter
és Zsirosné Molnár Anikó

Ajak Város
Önkormányzata

gratulál az
ifjú házasoknak!

Szenes Zsolt
és Szenes-Jenei Bernadett

Szakszon Richárd
és Szakszon-Orosz Ildikó

A TÖOSZ Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok címmel, többféle kategóriában tett közé
pályázati felhívást. Ajak Város Önkormányzata a közfoglalkoztatás kategóriájában nyújtott be pályázatot, melyet követően a program irányító bizottságának delegációja településünkre érkezett helyszíni látogatás céljából. A Start Munkaprogram ajaki sajátosságainak
megtekintését követően Önkormányzatunk a döntőbe jutásról szóló értesítést kapott. 2013.
október 8-9-én került megrendezésre a program záró konferenciája, ahol Ajak Város képviseletében Kerekes Miklós polgármester prezentálta a közmunkaprogram eddig elért eredményeit, illetve az ebben rejlő további lehetőségeket. A résztvevők megkóstolhatták a híres ajaki töltött káposztát és almapálinkát is. A
kategóriában a díjakat felajánló Belügyminisztérium döntése
értelmében valamennyi döntőbe jutott település -kétmillió
forint- díjazásban részesült, valamint a TÖOSZ elismerő oklevelét vehette át.
A kategória nyertesei:

-Ajak Város Önkormányzata -Döge Község Önkormányzata
-Garadna Község Önkormányzata -Hajdúdorog Város Önkormányzata
-Hajdúnánás Város Önkormányzata -Halmaj Község Önkormányzata
-Hidvégardó Község Önkormányzata -Parasznya Község Önkormányzata
-Udvari Község Önkormányzata -Zalaszentmárton Község Önkormányzata

Kállai Ágnes

Önkormányzatunk
rendezvényszervezési és egyéb
szolgáltatási tevékenységet végez!
Tisztelettel ajánljuk figyelmébe Önkormányzatunk
rendezvényszolgáltatási tevékenységét!

Kínálatunk:
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Falunapokra, fesztiválokra, különböző rendezvényekre,
több méretben kínálunk rendezvénysátrakat, melyek
mobilak, dekoratívak, illetve mindezek mellett könnyen
felépíthető faházakat paddal.

• 60 x 10 m-es, 4,5 belmagasságú fesztiválsátor
• 5 x 12 m-es 100 fős rendezvénysátor paddal,
asztallal bérelhető.
• Nagyméretű grillsütő
• Egyenként 10 személyes rendezvény- party
körasztal is kapható.
A sátrak kiválóan alkalmasak rendezvények, sportesemények, kiállítások, fesztiválok, lakodalmak, ballagások, partik vagy más családi rendezvények lebonyolításához, ha azokat elegánsan, kellemesen, kényelmesen
szeretnék megoldani.
A sátor előnye, hogy bárhol, bármikor gyorsan felépíthető, könnyen, gyorsan egyedi kül- és belteret tud kialakítani valamint igény szerint növelhető a befogadó
képessége.
• Zsindelytetős pavilonok: Lakkozott lambéria fallal, zárható, lehajlítható pulttal, felhajtható esővédővel. Reklámstandnak, árusító és-információs pultnak stb., kiválóan alkalmas.
A Tamási Áron Általános Iskola Dísztermében esküvők,
különböző rendezvények és konferenciák lebonyolítását vállaljuk. Igényes dekorációval, szép környezetben,
várjuk a házasulandó párok és minden kedves érdeklődő jelentkezését.

Helyben termelt zöldség és gyümölcs vásárlására is lehetőség van, melyek termelése a Start munkaprogram
keretein belül történt.
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