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Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet Kíván
Ajak Város Önkormányzata!

Karácsonyi Köszöntő!

2013. decemberi szám

Karácsony közeledtével nem csak utcáink, házaink, hanem lelkünk is ünneplőbe
öltözik. Ilyenkor mindenki nyugalomra, megértésre vágyik, megpróbál nem gondolni a
hétköznapok harcaira. Manapság sajnos az ünnep szépségét egyre többen az ajándékok nagyságával mérik. Régebben azonban az embereknek nem volt lehetőségük
arra, hogy drága, sokszor hasztalan ajándékokkal lepjék meg egymást, sokszor a legegyszerűbb ajándékok voltak a legértékesebbek.
Ajakon a házakban állított fenyőfákat alufóliába csomagolt dióval díszítették, viaszból készült gyertyákat gyújtottak meg ágain. Szenteste a családok felkeresték rokonaikat, barátaikat s ajtajuk előtt kántálásba, a kis Jézust dicsőítő énekekbe kezdtek,
melyet később a ház népével együtt, nyitott ajtóknál folytattak. Nem volt szükség közösségépítő programokra, hiszen egy ilyen alkalom kiválóan összekovácsolt minket,
ajakiakat.
Az év vége nem csak a régi ünnepi szokások felidézésére, hanem az összegzésre
is jó alkalom. Az eltelt évben a település önkormányzata ismételten azon igyekezett, hogy az itt élők a hagyományokat megújult környezetben, egy élhető településen őrizzék meg továbbra is. Azt hiszem, nem kell felsorolnom
az idei évben megvalósult, s a jövőben befejezendő fejlesztések sokaságát, hiszen az mindenki számára szembetűnő.
A képviselő testület nevében engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki mindazoknak, akik hozzájárultak
településünk fejlődéséhez, a közös célok megvalósításához. Külön köszönet illeti a közalkalmazottakat, köztisztviselőket és civileket, akik egész évben a lakosság szolgálatában álltak, illetve azon vállalkozókat, akik az elmúlt
évekhez hasonlóan támogatták rendezvényeinket, fesztiváljainkat.
Az Önkormányzat nevében a város minden lakójának áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és örömökben gazdag
boldog új évet kívánok!
Kerekes Miklós
Ajak Város Polgármestere

Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
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…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

KözfoglalKoztatás télen is!

2013. decemberi szám

Ajakon a közfoglalkoztatási programban jelenleg 210 fő áll az Önkormányzat alkalmazásában. Novembertől új programok indultak,
melynek keretein belül 12 fő ECDL tanfolyamon, 12 fő települési karbantartó, míg 5 fő
munkavédelmi technikus képzésen vesz részt.
Szintén ebben a programban adódott lehetőség 30 főnek alapkompetenciák elsajátítására.
Mindezek mellett 3 főt alkalmazunk a biomaszsza programban, akik az intézmények fűtési
feladatait látják el. A Nemzeti Művelődési Intézet által indított közfoglalkoztatási programban
három főt vehettünk fel, akik december 1-től 5
hónapig fognak többek között az értéktárral és
kulturális témájú kérdőívezéssel foglalkozni.
Januárban ismét indul a téli közfoglalkoztatási
program, amellyel 33 embernek válik lehetővé
a munka.
Kállai Ágnes

Nyugdíjas vasutasok a közösségért ajakoN
emlékére egy perces néma felállással emlékeztek. A
polgármester válaszolt az ajakiak számára fontos kérdésekre. Támogatásáról biztosította a vasutas nyugdíjasokat, hiszen „mindenkiben annyi az érték, amenynyit hozzátesz a közösséghez” – mondta, majd anyagi
segítségként a szervezet saját bevételeivel megegyező összeget ajánlott fel. Illés János szintén hangsúlyozta a közösség fontosságát, elismerően szólt az
ajakiak összefogásáról, és tájékoztatást adott néhány,
nyugdíjasok érintő problémáról. Zubály Bertalan, mint
a tagság jó ismerője, szólt a küldöttgyűlés részvevőihez, érintve több olyan kérdést, amelyek összefüggenek mind a város, mind pedig a vasút gondjaival, majd
szerény ajándékkal ismerte el Mártonfalvi Györgyné,
Rubóczki Antalné, Kovács Béláné, Kormány András,
Soós Tibor, és Balogh János nyugdíjas kollégák közösségükért végzett munkáját. Végezetül a küldöttek
elfogadták a beszámolót, majd kötetlen beszélgetéssel és vacsorával zárult a
rendezvény. Mi,
aktívak
pedig
mit
kívánhatnánk mást, mint
Arany
Epilógusának egyik
sorát: „Munkás,

Vasutasok Szakszervezetének nyugdíjasai
töltötték meg a Kultúra Háza kistermét
november tizenkettedikén. Küldöttgyűlést
tartottak, melyet Kovács Béla elnökségi
tag nyitott meg, köszöntötte nyugdíjas kollégáinkat és
a meghívott vendégeket: Erdős Károlyt, a debreceni,
és Illés Jánost, a nyíregyházi alapszervezet elnökét,
Kerekes Miklóst, a város polgármesterét és Zubály
Bertalant, az RCH Központi Üzemi Tanácsának elnökét.
A napirendet – amely a 2013-as évről szóló elnöki beszámolót, pénzügyi beszámolót, és az ezekről szóló vitát jelentette – a küldöttek elfogadták, majd Mártonfalvi
Györgyné tartotta meg beszámolóját. Az elnök aszszony Arany János Epilógusával kezdte mondandóját,
megemlékezvén azokról, akik már végleg távoztak a
közösségből. A meghatottság perceit a beszámoló követte, az év fontos nyugdíjas eseményeiről, munkájukról, örömeikről és a kevésbé szép napokról, egyben
tájékoztatót is hallhattunk az aktuális problémákról.
Rubóczki Antalné gazdasági felelős pénzügyi beszámolójából kiderült, hogy bizony nagyon be kell osztani
a nyolcvankét tag pénzét, hogy mindenre elég legyen,
de mindeddig sikerült egyensúlyban tartani az egyenleget. Kerekes Miklós egykori vasutasként köszöntötte
a küldötteket, majd kérésére a nemrég elhunyt tagok

vidám öregséget,
Hol, mit kezdtem,
abban véget...”
Dolhai József
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tEstvértELEPÜLésÜNk
Nagydobrony
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Nagydobrony település Ukrajnában, Kárpátalján, az Ungvári járásban, Ungvártól 42 km-re délkeletre, Munkácstól 23 km-re nyugatra, a Szernye-patak és a Latorca között fekszik. Szomszédos
települések: a falutól 1 km-re nyugatra Kisdobrony, 6 km-re keletre
Csongor, 10 km-re délre Bátyú.
Nagydobrony környéke valószínűleg már a bronz- és vaskorban is
lakott volt, a területen számos ősi leletre bukkantak.A szájhagyomány nem őrzött meg a falu keletkezésére utaló mondát. A helyiek
annyit hallottak őseiktől, hogy az első lakók a Kucsárka nevű részen telepedtek le.
A 13. században már rendelkezett templommal, ekkor Kárpátalja
legnagyobb magyarlakta települése volt. Jellegzetes helyi népszokásokkal, népviselettel, népköltészettel büszkélkedhet. Gyűjtött itt
Bartók és Kodály, 1901-ben itt nyaralt Ady Endre, aki költeményében is megörökítette. 1910-ben 3033 lakosából 3027 magyar volt,
ma 5670 lakosának 90%-a az. Az első iskolát 1855-ben alapította
a református egyház. 1905-ben kezdte meg működését az állami
elemi iskola és 1946-ban megnyitották az általános iskolát, amely
1953-ban középiskolává alakult. A szovjet rendszer alatt ez volt
Kárpátalja első magyar tannyelvű középiskolája. A Nagydobronyi
Református Líceumot/Gimnáziumot 1995. augusztus 15-én Szabó
Dániel (Prezsbiter Szövetség elnöke) és Horkay László (Kárpátaljai Református Egyházkerület akkori püspöke, Nagydobronyi lelkipásztor) alapította.
A Nagydobronyi Református templom a korábbi fatemplom helyén 1776 és 1805 között épült fel. Ez később szűknek bizonyult,
ezért 1912-ben új templomot építettek, melyet napjainkban újítanak másodszor, kívül és belül egyaránt.
A falu látványosságaihoz hozzá tartozik a nemrég átadott Központi
park, és benne falunk jelképe és első köztéri szobra, a paprika fűző
asszony szobra, melyet ifj. Hidi Endre helyi művész készített el.
Tavaly ősszel hirdettük meg a „ vegyünk egy fát” akciót, melyhez
már meglévő testvértelepüléseink is csatlakoztak.
A Nagydobronyi Néprajzi Múzeum 2012-ben nyitotta meg kapuit. A múzeum megálmodója a SERO Alapítvány,
vezetője Kupás Gizella. A község 2006 februárjában egy új, európai színvonalú intézménnyel gazdagodott. A
„Rehoboth” szeretetotthont a holland „OZO” jótékonysági alapítvány a Nagydobronyi Református Egyházközséggel karöltve az egyedülálló, elhagyatott idős emberek utolsó éveinek könnyebbé, szebbé, gondtalanabbá
tételére hozta létre. Az Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon egy 1995 óta működő gyermekotthon
arra rászoruló lánygyermekek számára . Jelenleg 72 lány lakja, többségük értelmi vagy testi fogyatékos. Ez az
intézmény a kezdetektől törekedett az önellátásra, van saját pékségük, 35 szarvasmarha, 70 családból álló méhészet, halgazdaság, 7 melegház, gyümölcsös. Nagydobronyban a kulturális élet az utóbbi években fellendült,
több tánccsoportunk van, melyek már a környező országokat is bejárták előadásukkal. 2006-tól jelenik meg a
NAGYDOBRONY újság, 2011-től van a községünknek weboldala is, melyre már nagy volt az igény. A községben egyre több a civil szervezet is, pl. Sporthorgász Egyesület, Szent Hubertus Vadásztársaság, Polgárőrség.
Nagydobrony az utóbbi 20-25 évben jelentős fejlődésen ment keresztül, nagyon sok a magánvállalkozó, szinte
alig van néhány termék, amit nem lehet helyben megkapni. A községünkben a háziorvosi rendelő mellet van
fekvőbeteg ellátás, patikák, óvoda, postahivatal, bevásárló központ, bank,piac, hotelés sok-sok kisebb üzlet.
Nagydobronyban az emberek többsége a földművelésből él, legfőbb portéka a piros fűszerpaprika és a burgonya.
A községnek immár több mint 10 éve polgármestere Szilvási Zoltán. Ez idő alatt a községünk több magyarországi
településsel kötött testvértelepülési szerződést, köztük Ajakkal, Nyírbogdánnyal és Biatorbággyal is.
Walenta István
Nagydobrony havilap és hírportál szerkesztője
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az aLaPszoLgáLtatási
Az Alapszolgáltatási Központ hírei
közPoNt hírEi
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Szociális munka napja

Szociális munka napja

A Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Ajak AlapszolgálA Kistérségi Szociális
és Munka
Gyermekjóléti
tatási Központ dolgozóimegünnepeltük
a Szociális
Napját no- Társulás Ajak Alapszolgáltatási Közpon
dolgozóimegünnepeltük
a Szociális
Munka Napját
vember 12-én. Kerekes
Miklós Társulási Tanács
Elnökeköszöntötte
a november 12-én.
vendégeket és elismerte
dolgozókTársulási
áldozatos,Tanács
nehézségekkel
és kiKerekesa Miklós
Elnökeköszöntötte
a vendégeket és elismerte a dolgozó
hívásokkal teli munkáját.
Vargáné
Markos
Ágnes
Intézményvezetőaz
áldozatos, nehézségekkel és kihívásokkal teli munkáját. Vargáné Markos Ágne
ünnepséget az újonnan belépő dolgozók eskütételével zárta, majd a
Intézményvezetőaz ünnepséget az újonnan belépő dolgozók eskütételével zárta, majd a Ajak
Ajaki Tamási Áron Általános Iskola diákjai adtak műsort verssel, éneTamási Áron Általános Iskola diákjai adtak műsort verssel, énekekkel és gitárjátékkal.
kekkel és gitárjátékkal.

Egészségügyi állapotfelmérés
Egészségügyi állapotfelmérés
Az „Egészségesebb
Ajakért” programAjakért”
keretében
Egészségügyi
Az „Egészségesebb
program
keretében Egészségügyi állapotfelméréstörtént
állapotfelméréstörtént
a
településen,
amelynek
keretében
anyajegytelepülésen, amelynek keretében anyajegyvizsgálatot,
vércukor és vérnyomás méré
vizsgálatot, vércukor
és
vérnyomás
mérés
szervezése
történt
két
szervezése történt két alkalommal.A szűrővizsgálaton száznyolcvanhárom fő vett rés z
alkalommal.A szűrővizsgálaton száznyolcvanhárom fő vett rés zt,
melyet Dr. Együd Katalin bőrgyógyász szakorvos végzett.Az anyajegyvizsgálaton résztvevő
melyet Dr. Együd Katalin bőrgyógyász szakorvos végzett.Az anyaközül negyvenegy fő került kiszűrésre és továbbküldésre további vizsgálatok céljából.
jegyvizsgálaton résztvevők közül negyvenegy fő került kiszűrésre és
továbbküldésre további vizsgálatok céljából.
Állapotfelmérő kérdőívet töltött ki száz fő.

Állapotfelmérő kérdőívet töltött ki száz fő.
A felmérés
alapján
(100 fő)
56 %-aegészségi állapotát jónak tartja, hatvanhé
A felmérés alapján
a válaszadók
(100 afő)válaszadók
56 %-aegészségi
állapotát
százalék
nyilatkozott
úgy,
fáradékony.A A betegségek különböző, de igen maga
jónak tartja, hatvanhét
százalék
nyilatkozott
úgy,hogy
hogy fáradékony.
arányban
vannak
jelenarányban
a válaszadók
betegségek különböző,
de igen
magas
vannakközött:
jelen a válaszadók között:
80
70
60
50
40
30
20
10
0

magas vérny omás
derékf ájás

Vigyázzunk jobban egészségünkre,
figyeljünk egymásra!

daganatos
betegség

Vargáné Markos Ágnes
projektmenedzser

cu korbetegség
látás p roblémák

Adventi Gyertyagyújtás
Vigyázzunk jobban egészségünkre, figyeljünk egymásra!

Az elmúlt évhez hasonlóan idén ishárom alkalommal megszervezVargáné Markos Ágnes
tük az Alapszolgáltatási Központ Idős nappali ellátásában az Adventi
projektmenedzse
Gyertyagyújtást.Megáldottuk az adventi koszorút Béres Tamás hitokAdventi Gyertyagyújtás
tató, és Takács András esperes közreműködésével, meggyújtottuk
rajta a remény és a szeretet gyertyáját.Emlékeztessen minket ez a
jelkép arra, hogy Krisztus
Itt azhasonlóan
ideje a bűnbánatAzjövetelét
elmúltvárjuk.
évhez
idén ishárom alkalommal megszerveztük a
nak, a Krisztussal
való
személyes
barátság
megerősödésének,
az
Alapszolgáltatási Központ Idős nappali ellátásában
az Adventi Gyertyagyújtást.Megáldottu
egymás iránti szeretet
megújulásának.
Gondoljunk
Krisztusra,
és
rá
az adventi koszorútBéres Tamás hitoktató, és Takács András esperes közreműködésével
tekintettel, iránta meggyújtottuk
való szeretetből rajta
igyekezzünk
figyelni
segía remény
és a másokra,
szeretet gyertyáját.
teni őket, jót tenni velük, mert ezzel tartjuk legjobban ébren szívünkEmlékeztessen
minket
ez a jelképaz,
arra,
ben a várakozást.Jézus születését
ünnepeljük
karácsonykor,ő
aki hogy Krisztus jövetelét várjuk. Itt az ideje
megerősíti, megújítja
mindannyiunk
életét.
bűnbánatnak,
a Krisztussal
való személyes barátság megerősödésének, az egymás iránt

szeretet megújulásának. Gondoljunk Krisztusra, és rá tekintettel, iránta való szeretetbő

Szeretetteljes,Békés
Karácsonyt
és Boldog
Új Évet
kívánok
igyekezzünk
figyelni
másokra,
segíteni
őket, jót tenni velük, mert ezzel tartjuk legjobba
az Alapszolgáltatási
Központ
valamennyi
munkatársa
nevében: ünnepeljük karácsonykor,ő az, aki megerősít
ébren szívünkben a várakozást.Jézus születését

megújítja mindannyiunk életét.

Vargáné Markos Ágnes
projektmenedzser
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az ajaki rozMariNg Óvoda
és BölcsőDéBen
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Rég volt szeptember, amikor megkezdtük az új nevelési évet az
Tegnap harangoztak
óvodában és a bölcsődében. Százöt óvodás, és húsz bölcsődés
Holnap harangoznak
Holnapután az angyalok gyerek lakta be az első őszi hónapokban az intézményünket.
Az ősz folyamán nagyon sokat sétáltunk, kirándultunk, és őszi
gyémánt havat hoznak
munkákat végeztünk a szülők, nagyszülők segítségével.
Az óvodai és bölcsődei nevelésen kívül, a római és a görög katolikus hitoktatást, logopédiai és fejlesztő foglalkozást, valamint gyógytestnevelést vezettünk be óvodánkba.
Nem csak a felzárkóztató programról van szó, hanem a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetünk.
A 2013/2014-es nevelési évben bevezetésre került külön foglalkozásként a Drámajáték és Kézműves tevékenységek.Szintén nagy változás történt az óvoda és bölcsőde belső területeinek (csoportszoba, öltöző) arculatváltásával. Megszépült, megújult a mesés jelenetektől, szinte életre kelt az egész intézmény. Egy mesés
álomvilágba „varázsoljuk” nap, mint nap a gyerekeinket, és az ide betérő szülőket, felnőtteket, kedves vendégeinket. Persze nem hanyagoljuk el a hagyományápolást sem, hiszen a programunk is „A környezet tevékeny
megismerése a hagyományápolás tükrében.” Mindig is büszkék voltunk arra a hagyományőrző munkára, amit
az óvodánk több mint harminc év alatt már elért. Az ősz folyamán elterveztük, hogy az óvoda előterében egy
cifra pitvart fogunk festeni, hogy lássák a gyerekek, és az ideérkezők, hogy mik is a mi ÉRTÉKEINK, amelyet
megőrzünk az elkövetkező nemzedéknek. A festés megtervezését, a kivitelezését egy ügyes kezű óvodapedagógus vállalta magára, segített mindenki másnak, aki a keze nyomát hagyta a „cifra pitvaron”. A bölcsődében
kicsinyek örömteli nevetése tölti be az egész intézményt. Totyognak, mennek, énekelnek és élvezik a bölcsődei
gondtalan életet.
Az óvodai csoportok már hangosabbak, zajosabbak, de a gyerekek arcán öröm és megelégedés látszik. Mert
nincs egy szabad perc, pillanat, hogy az óvónők ne kötnék le a gyerekek figyelmét, ne tanulnának új dolgokat.
Az utóbbi időben az ünnepi készülődés folyik az intézményben. A gyerekek Mikulást színeztek, készítettek
Mikulás bábot, adventi koszorút, fenyőfát és sok más
ünnepi dekorációt. Közben énekelünk, verselünk, és Mikulásos, Karácsonyos történeteket, meséket mondunk
nekik. Már meggyújtottuk az első gyertyát az adventi koszorún, és ahogy majd sorra gyúltjuk a gyertyákat, úgy
gyulladnak fel a szeretet lángjai is az ő szívükben, lelkükben. Akkor majd mindannyian Karácsonykor otthon
boldogan mondhatjuk:
Takács Károlyné
intézményvezető

gyErEksarok

Papírdísz karácsonyfára

Szükségünk van hozzá 11 db 2 centi széles papírcsíkra (A4-es papír
oldalhosszúsága). Ezeket összefogjuk és félbehajtjuk. Majd a hajtásnál középen összetűzzük. Ahhoz, hogy szépen be lehessen hajtani
a “virág szirmait”, az összetűzésnek pontosan a felezővonalon kell
lennie. Ez sima tűzőgéppel kicsit bonyolult, de nem lehetetlen, csak
kicsit hajtogatni kell a papírt. A tűzés után beragasztózzuk a csíkok
végét és behajtogatjuk a beragasztózott végeket. A végén egy szalaggal átköthetjük, így még mutatósabb.
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A 2013/2014-es szeptemberi tanévkezdés rendhagyó volt az idén, hiszen első alkalommal, állami fenntartású iskolaként kezdtük mi is a tanévet, mint a háromezer másik intézmény az országban. Ami igazán különlegessé tette ezt a tanévindítást az az volt, hogy községi iskolaként
zártuk az előző tanévet és városi iskolaként nyitottuk a jelenlegit. Az 1-8.
évfolyamon 254 tanulóval, 15 osztályban dolgozunk, és kötelezően, legalább 16.00-óráig vannak a gyerekek az iskolában. Új pedagógusunk a
meg-növekedett feladatellátáshoz, Zúró Józsefné matematika-fizika szakos tanárnő. Az év eleji indulást követően, mára az oktatás-nevelés a KLIK
által is elfogadott éves munkatervnek megfelelően történik. Az iskolában
zajló eseményekről igyekszünk tájékoztatást adni a honlapunkon, melyet
a www.tamasiaronaki.hu címen lehet elérni. Sok színes fotóval, rövid lényegre törő cikkekkel, hasznos információkkal látjuk el az érdeklődő jelenlegi- vagy leendő szülőket, látogatókat.
Szeptembertől eltelt három hónap alatt a mindennapi tanórai foglalkozások mellett számos tanulmányi és sportversenyen vagyunk túl. Matematikából országos döntőbe is bejutottunk. Budapesten parlamenti és egyéb
kiránduláson is részt vehettek gyerekeink.
A pályaválasztási szülőértekezlet és kiállítás is megvolt, folyamatos a
nyílt napok látogatása. Első osztályosaink is bemutatták a minap a volt
óvónéniknek, hogy mit tanultak eddig. Megtartottuk az ünnepségeket, világnapokat, egészségmegőrző előadásokat, gyűjtöttünk papírt stb. Iskolánk és tanáraink megyei kitüntetést is vehettek át a diáksportban elért
eredményekért. /Takács Enikő, Homokiné Bákonyi Mária, Tormáné Kovács
Valéria/ A legfrissebb rendezvényünk a mikulásváró műsor, melyet két előadásban, nem csak az ajaki óvodások és iskolások láthattak, hanem a
szabolcsbákai gyerekek is. A Mikulás és a Szülői Közösség jóvoltából az
idén is kapott csomagot minden ajaki gyerek. Megkezdtük a karácsonyi
ráhangolódást péntekenként, az iskola előtti parkban a közös adventi
gyertyagyújtással.
Az iskolai karácsonyi műsor próbái is elkezdődtek. Az előadásra, mely az
iskola dísztermében lesz december 20-án, pénteken ez úton is szeretettel
hívunk és várunk mindenkit.
Rozinka Mihály
intézményvezető
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VéDőnői szolgálat műKöDése ii. rész
- Tanácsadás-jelentési kötelezettségek

2013. decemberi szám

„ A lelki egészség nem valami olyasmi, amit készen kap,
vagy amire rátalál az ember. Sokkal inkább valami olyasmi,
amit meg kell teremtenünk magunkban.”
Szász István Tamás

Ez az idézet tükrözi igazán, hogy a gondozási munka során, nem csak bizonyos
és kötelező vizsgálatokat végzünk, hanem a megfelelő kapcsolattartás során nagyon
sokat alakíthatunk a gondozottak magatartásán, amely elsősorban a betegségeket
megelőző, preventív magatartás megjelenését célozza.A világon most megjelenő új
betegségek, valamint a régiek felbukkanása miatt különösen nagy szerepet kap a megelőzésre való törekvés.2013-ban az védőoltások körében a változások során mind a
folyamatos életkorhoz kötött kötelező, mind a kampányoltások rendje is változott. Az
orvostudomány fejlődésével egyre több a betegségek megelőzését szolgáló védőoltás, amelyeket az állam a meghatározott korosztály körében térítésmentesen biztosít,
vagy nagymértékű támogatásban részesít. Pl: (rotavírus, pneomococcus, meningitis, influenza, méhnyakrák
elleni oltások) Ezekről folyamatos a lakosság tájékoztatása a védőoltások dokumentálása, nyilvántartása az ide
vonatkozó rendelet előírásai szerint. A bevezetett változások megvalósítását gördülékenyen végeztük, a lakosok
együttműködésének köszönhetően. Városunk az „átoltottság” tekintetében előkelő helyet foglal el a környező
településekhez viszonyítva. Több évre visszamenőlegesen sincs védőoltás elmaradásunk. Az elmúlt években a
szakmai felügyeletek ANTSZ és GYEMSZI felé történő jelentési kötelezettségek is nagymértékben változtak.
A digitális munkavégzés a védőnői munkában is megjelent.Havonta és évente, valamint bármilyen eseti jelentés
elektronikusan küldendő a megfelelő intézményeknek az írásos forma mellett.
havi jelentések:
- védőoltás jelentés minden hónap 5-ig
- az éves jelentésen rögzítünk a hónapra vonatkozó
minden adatot, minden korcsoport esetében
- a szűrővizsgálatokról, prevenciós tevékenységekről
külön dokumentáció vezetése, hasonlóan napi tevékeny
ségekről, (munkanapló)
- csecsemőhalálozással kapcsolatos
- népmozgalmi (negyedévente)
- tetvesség jelentése

közhaszNÚ hírdEtés - Hiperaktivítás

éves:
- éves jelentés (részletes –összesítés)
- iskola-egészségügyijelentés és statisztika
- kampányoltás jelentések
- gyermekvédelmi jelentés

Krisztiánné Ráti Andrea
védőnő

leon eisenberg, a figyelemhiányos hiperaktivitás elméletének lefektetője a halála előtt azt nyilatkozta,
hogy a hiperaktivitás mint betegség talán nem is létezik, csupán egy elgondolás volt a részéről. ennek
ellenére a „betegség” kezeléseként hazánkban is gyakran pszichiátriai szereket írnak fel, pedig ezek függőséget okozhatnak és veszélyes mellékhatásaik lehetnek. ráadásul nem oldják meg a gyermek problémáját.
Eisenberg volt az, a figyelemhiányos hiperavitás-zavart, amiről a halála előtt, egy, a Der Spiegel magazinban
megjelent cikk szerint így nyilatkozott: „Az ADHD az egyik legjobb példa egy kitalált betegségre. Az ADHD-ra való
genetikai hajlam teljes mértékben túl van becsülve.” Ennek ellenére nem kellett sok idő, hogy az orvostársadalom
a gyakorlatba tegye az elméletet, ami ahhoz vezetett, hogy több tízmillió gyermeknek írtak fel olyan pszichiátriai
szereket, amelyek közelebb állnak az utcai drogokhoz, mint a normál orvosi gyógyszerekhez. A „kémiai egyensúlyzavar” elméletének tényként való terjesztése az, ami igényt támaszt az erős, tudatbefolyásoló pszichiátriai
szerek használatára. Ez sokaknál függőséget alakíthat ki, emellett számos igen negatív mellékhatást okozhat
(amelyekről a gyógyszerkönyvek be is számolnak).A valódi megoldást az jelenti, ha megtaláljuk, mi váltja ki a
hiperaktivitás tüneteit. Orvosi tanulmányok szólnak arról, hogy pl. bizonyos allergiák, cukorérzékenység, mesterséges élelmiszer-adalékok okozhatnak hiperaktivitást, ilyen esetekben alapos belgyógyászati vagy allergológiai
kivizsgálásra van szükség, és akár egy étrendváltoztatás is segíthet. Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány a hiperaktivitás témájáról megjelentetett egy INGYENES tájékoztató kiadványt, amelyet az alábbi
elérhetőségeken lehet kérni:
1461 Budapest, Pf. 182., az 1/342-6355-ös telefonszámon vagy az info@cchr.hu e-mail címen.
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KeDVes testVéreK!

2013. decemberi szám

Megyéspüspök atyánk 2013. július 1-jével nevezett ki az egyházközség parókusává, szolgálatomat csak szeptember 1-jén tudtam
megkezdeni köztetek. Nem először vagyok itt Ajakon, és nem ismeretlen számomra az egyházközség, mert sokszor voltam itt gyóntatni,
búcsúkon, és lelkigyakorlatot is tartottam Papp Szabolcs atya idejében.
1959-ben születtem Nyírderzsben, egy kis faluban, közel
Máriapócshoz, így mondhatom, hogy a Szűzanya ölében, kötőjében nőttem fel. A gimnáziumot a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban
végeztem, majd 2 év katonaság következett Marcaliban. Teológiai
tanulmányaimat a Nyíregyházi Szent Atanáz Hittudományi Főiskolán és szemináriumban végeztem.1984-ben házasságot kötöttem
Krenyiczky Éva tisztelendő asszonnyal, aki azóta is hűséges társam
és segítőm a lelkipásztori szolgálatban. A Jóisten 3 gyermekkel ajándékozott meg bennünket.
József fiam, miután elvégezte a teológiát, 2013. április 30-án házasságot kötött Csorba Katalinnal és június 29-én Fülöp püspök atya
Máriapócson diakónussá szentelte. Jelenleg Miskolcon teljesít szolgálatot Atanáz püspök diakónusaként. Éva leányom augusztus 19-én
kötött házasságot Gorcsa Péter tanulmányvégzett papnövendékkel,
aki még várja diakónus szentelését, és Vajdácskára kapott kinevezést, mint lelkipásztori kisegítő. A legkisebb gyermekünk, Erzsébet, aki a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium
harmadikos tanulója.
Papi szolgálatomat 1984-ben ezen a vidéken kezdtem. Első szolgálati helyem Mezőladány volt. Akkor 25 község tartozott hozzám 8 miséző hellyel. Csodálatos 11 évet töltöttünk ott a mezőladányi hívek szeretetében, sok
munkával, de nagyon sok örömmel is.1995-ben Szilárd püspök úr megkért, hogy vállaljam el a szemináriumban
a prefektusi teendők ellátását, a kispapok nevelését. Közben rám bízta az egyházmegye gazdasági hivatalának
a vezetését. Ezt a feladatot 13 éven keresztül láttam el. Amikor szentelődtem, papi jelmondatomnak a 9. zsoltár 2. versét választottam: „Hálát adok neked Uram teljes szívemből, elbeszélem minden csodádat.” Ezt tettem
egész papi életem során a hívek, kispapok és paptársaim között. Hálát adok az Istennek minden nap azért az
ajándékáért, hogy meghívott az ő szolgálatára. Hálát adok, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a hirdetője lehetek köztetek. Krisztus igéjét akarom hirdetni nektek, azokat a maradandó, örökkévaló igazságokat, amelyekről
Krisztus azt mondta, „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.”
Szeretnék nektek beszélni a Szűzanyáról, a mi égi édesanyánkról, akiről tudom, hogy ti is mennyire szeretitek.
Szeretnék beszélni a szentekről, hogy az ő életüket megismerve merjünk mi is elindulni a szentté válás útján.
Hálát adok neked Uram teljes szívemből, hogy ennek az egyházközségnek a papja lehetek.Hálát adok a gyermekekért, akiket Jézus is annyira szeretett. Hálát adok a fiatalokért, akiket fel kell készítenünk az életre. Hálát adok
a felnőttekért, akik már jócskán belekóstoltak az életbe, szeretném bátorítani őket az Isten országa felé vezető
úton. Hálát adok neked Uram teljes szívemből, mert Egyházadnak olyan hatalmat adtál, amellyel a betegek és
az elhagyottak mellé állhatunk az irgalmasság olajával, akiknek olyan nagy szükségük van vigasztalásra, hogy
el ne csüggedjenek.
Kedves Testvérek! Örömmel Kezdem meg lelkipásztori szolgálatomat köztetek. Arra kérlek titeket, hogy imádkozzatok érettem, hogy adjon nekem az Isten nagy erejű szót az ő kedves Fia, Krisztus Jézus evangéliumának
hirdetésére. Én pedig azért imádkozom értetek, hogy legyetek Istennek jó szántóföldjei, akiben a mag az Isten
igéje százszoros termést hoz az örök életre.
A közelgő Szent Karácsony ünnepére a betlehemi Kisded áldását és Könnyező Pócsi Szűzanyánk oltalmát kérve, szeretettel köszöntelek Kedves Mindnyájatokat.
Zuró József
parókus
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Két éVnyi szünet után újra műKöDiK a
polgárőrség ajaKon.

2013. decemberi szám

A Nyíregyházi Törvényszék 2013. november 5.-én a civil szervezetek nyilvántartásába vette az Ajak Biztonságáért Polgárőr Egyesületet. Az egyesület elnöke Rozinka Károly lett, akit a civil szervezet létrejöttének okairól, a
jelen feladatairól, s a jövő kihívásairól kérdeztem.
- milyen előzményei voltak a civil szervezet létrehozásának?
- Több visszajelzés érkezett, miszerint az előző polgárőrség megszűnése óta megszaporodott a településen a bűncselekmények száma, s szükség volna
ismét egy polgárőr szervezet felállítására, mely által
nőne a közbiztonság a településen. 2011-ben megváltozott a polgárőr törvény, emiatt oktatást szerveztünk, melyen belül három alkalommal összesen 50 fő vett részt és tett sikeres vizsgát a Kultúra Házában, annak
érdekében, hogy újjászerveződhessen a szervezetünk. Jelenleg 50 tagból állunk, és olyan emberek vállalták
fel ezt az önkéntes tevékenységet, akik valamit tenni akarnak a közért, a köz javáért, Ajak város és az ott lakók
biztonságáért, ahogyan azt a nevünk is tükrözi.
- milyen feladatai vannak egy polgárőrnek? lopás esetén például, hogyan járhat-el?
- A polgárőr egyesület keretében alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, és a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot lát el. Elsődleges célunk
a lakosság megóvása, a közbiztonság fenntartása, a környezetvédelem és természetvédelem. Lopás esetén a
bűnelkövetőt lehetőség szerint a helyszínen vissza kell tartani, majd a rendőrség kiérkezése után át kell adni a
tettest a hatóságnak.
- Hogyan néz ki egy járőrszolgálat?
- Heti több alkalommal szervezek járőrszolgálatot nappal és éjszaka egyaránt, 3 vagy 4 fő fog szolgálatot teljesíteni egy időben. A szolgálat megkezdésekor bejelentkezünk a legközelebbi (kisvárdai) rendőrkapitányságra. Ezt
követően a szolgálat egész ideje közvetlen kapcsolatban vagyunk a rendőrséggel, így probléma esetén azonnal,
kölcsönösen tudunk rá reagálni. A járőrszolgálatot egyelőre Ajak belterületére összpontosítjuk, a későbbiek folyamán azonban a külterületi részeken lovas polgárőr járőrözést tervezünk, amellyel megelőzhetjük a mezőgazdasági lopások sűrű előfordulását.
- anyagilag megterhelő a járőrszolgálatok finanszírozása. Hogyan teremti elő a szervezet az ehhez szükséges forrásokat? milyen szervezetekkel álltok kapcsolatban?
- Elsősorban a helyi önkormányzattal állunk szoros kapcsolatban, ahol az adminisztrációs feladatok elvégzéséhez is segítséget kapunk s a lehetőségekhez mérten anyagi támogatásban részesülünk. A Szabolcs-SzatmárBereg megyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködési megállapodást kötöttünk. A járőrszolgálatok elengedhetetlen feltétele egy megbízható gépjármű, melyhez nemrégiben egy nagylelkű felajánlásnak köszönhetően
hozzájutott szervezetünk. Az Országos Polgárőr Szövetség és az Országos Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési mintaprogramjuk régiós fórumát Tiszalökön tartották, ahol Papp
Károly rendőr altábornagy, országos főkapitány egy Opel Astra típusú
személygépkocsit adott át Somogyi János megyei elnöknek, akik együtt
adták tovább Kerekes Miklós polgármester úrnak, majd végül az autót
az Ajak Biztonságáért Polgárőr Egyesület kapta.
A közeljövőben pályázati forrásokat is igénybe kívánunk venni kiadásaink csökkentése érdekében, melyből a polgárőrök ruházatát és egyéb
eszközök beszerzését kívánjuk megvalósítani. Addig is, a régi polgárőrség felbomlásából megmaradt ruházat kerül kiosztásra, a már említett
külterületi lovas polgárőrség létrehozásához pedig Kerekes Miklós, városunk polgármestere 4 lovat ajánlott fel járőrözési célra. Utóbbi segítségével megakadályozhatóak lennének a
falopások, kukoricalopások, illegális hulladéklerakások.
Mindezek mellett szívesen fogadjuk mindazok támogatását, akik valamilyen formában hozzá kívánnak járulni a
bűnmegelőzési szolgálatot teljesítő, önkéntesekből álló polgárőrség munkájához, legyen az információ, eszköz
vagy anyagi támogatás.
Kállai Ágnes
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PáLyázati hírEk
2013. decemberi szám

2013. novemberében kaptuk a jó hírt, hogy nyert a „tamási áron ajaki Köznevelési intézmény ellátása
napkollektorral és biomassza kazánnal” című projektünk. A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ
Nonprofit Kft. 46 587 873 Ft támogatásban részesítette városunkat. Ezzel a pályázattal az iskolai épületére
napkollektorokat helyezünk el, valamint biomassza kazánt építünk be, így csökkentjük a meleg vízre és fűtésre
kiadott közüzemi díjainkat.
2013 nyarán Ajak önkormányzata és civil szervezetei 7 darab pályázatot nyújtottak be a helyi Leader Hacs-hoz
fejlesztésekre vonatkozóan, 2013. november 8-án 6 pályázat pozitív bírálatot kapott, ebből kettőt az önkormányzat nyújtott be:
• „civil Ház bővítés ajakon” címmel, amely a lapos iskola hátsó végének korszerűsítését és eszközbeszerzést
tartalmazza. Pályázat összköltsége: 38 100 000 Ft. „ajak lakosainak egészségügyi állapotfelmérése” amely
az OEP által nem támogatott két szűrést elvégzésére irányul (mellrákszűrés 35-45 év közöttieknek és 65 év feletti
nőknek és urológiai vizsgálat 40 és 70 év közötti férfiaknak). Az orvosi vizsgálatok összköltsége: 1 940 000,- Ft,
a támogatás 100 %-os intenzitású.
• Támogatást nyert az ajak ifjúságáért Közhasznú alapítvány „Tradicionális értékek népszerűsítése a fiatalok
körében” címmel, ajaki hagyományőrző népviseleti ruhák készítésére fordítják az összeget. A pályázat összköltsége: 1 998 980,- Ft 100 %-os támogatás, nem kell hozzá önerő.
• ajak sportegyesülete 2 pályázatot nyert: „sportöltöző felújítása ajakon” című projekttel a régi futballpályán
lévő sportöltöző felújítását fogjuk megkezdeni következő év tavaszán. A felújítás összköltsége: 5 702 358,- Ft,
mivel civil szervezet, így 100 %-os támogatási intenzitású. A másik nyertes „az ajaki sportegyesület eszközellátottságának javítása” című pályázatuk, mely sportfelszerelésekre irányul.
• Az „ajakgazda” nonprofit Kft. is a támogatottak között van, eszközfejlesztésre 1 016 000 Ft-ot nyert.
A Szociális Központ építése 20 %-os készültségnél tart.

A kerékpárút 15-20%-os készültség között áll. Ajak és Kisvárda között földmunkálatok, rétegépítés folyik.

Tóth-Buda Beáta
pályázati koordinátor
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Akik az egyéb fontos teendőik ellenére, mint a betakarítás, futballozás,
munkába járás, úszás, kirándulás, pihenés, „családtervezés” után végiglapozták az „Ajaki Hírmondó” legutóbbi számát, olvashatták, amint
aggodalmamat fejeztem ki arra vonatkozóan, hogy a jó kezdést követően mikor fog bekövetkezni a mélypont, már ami az ajaki felnőtt focicsapat szereplését illeti. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy 1-2 kisebb
pofonocskát kaptunk, de mélypontot nem kellett átélnünk. Természetesen az egészséges aggodalmam a tavaszi szezonban is - remélem
- végig fog kísérni.
Az őszi szezon 15 mérkőzésén mindössze két alkalommal hagyta el
vesztesen a pályát a csapat, ezek közül is igazán egy idegenbeli vereség miatt van némi szényenkezni valónk. A csapat összességében
- gyakran szórakoztató, látványos játékot nyújtva - a megyei II. osztály
2. helyén várhatja a tavaszt.
A csapatszellemet jellemzi, hogy az egyik oszlopos tag felesége gyermeket vár és minden játékos vállalta, hogy az újszülött jövőjéhez, lehetőségeihez mérten szívesen hozzájárulna, ezzel is növelve a család
örömét.
Az ifjúsági csapat játékosai ígéretet tettek arra, hogy a téli felkészülést
követően elmozdulnak a jelenleg elfoglalt 16. helyről. A „serdülők” az elismerésre méltó 5. helyen végeztek, a
csapat felkészítőinek gratulálunk és további sok sikert kívánunk. A Bozsik program keretein belül továbbra is folyik a 13 év alattiak felkészítése, versenyeztetése, mely szintén sok odafigyelést, hosszútávon megtérülő munkát
jelent az edzők, szervezők részére. Az asztalitenisz szakosztály játékosai a megyei I. osztályban az 5. helyen
végeztek, mellyel tovább öregbítették Ajak hírnevét. Úgy érzem köszönettel tartozunk azoknak a személyeknek,
akik játékukkal - és egyéb áldozatot is hozva - hozzájárultak az elért eredményhez. Gratulálunk, további sok sikert
kívánunk!
2013. december 7-én került megtartásra az Ajak Sportegyesület vezetősége által szervezett közgyűlés, ahol a
megjelent tagok elfogadták a vezetőség beszámolóját,
majd az idősebb és fiatalabb korosztályt képviselők kötetlen keretek között mondták el, hogy mit is jelent számukra a sport, a futball.
Információim szerint a karácsonyt követő időszakban ismét megrendezésre fognak kerülni az elmúlt években sok
embert megmozgató foci, asztalitenisz, sakk tömegsport
programok, versenyek.
Talán nem vagyok egyedül, aki Luca nap környékén kellemes karácsonyra való készülődést, áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kíván minden kedves olvasónak,
de ezen felül azt is kívánom, hogy a Miklós püspök puttonyából előhúzott pozitív emberi érzésekből, tulajdonságokból januárban sem fogyjon ki senki, mert én úgy hallottam az „öregektől” hogy az a puttony sohasem ürül ki.
A játékosoknak jó pihenést, felkészülést és mindenkinek
szép téli hónapokat, jó egészséget kívánunk! Hajrá Ajak!
Orosz István

B át orsággal, B ec sület t el, B uzgalommal

kiLENcvEN
évEs az ajaki

tűzoltó
egyesület






Az Ajaki Tűzoltó Egyesület idén ünnepli alapításának kilencven éves jubileumát. Ez alkalomból az egyesület
vezetése 2013. november 08.-án és 09.-én ünnepségsorozattal emlékezett meg az elmúlt évtizedekről, az elődökről. A kétnapos eseményen az egyesület tagjaival közösen ünnepeltek Erdélyi és Somogy Megyei tűzoltó
bajtársaink, Gyergyószárhegyről és Nagybajomból, illetve az egyesület korábbi tagjai, támogatói, és a meghívott
vendégek.
A rendezvény első napján Rubóczki Zoltán, az egyesület parancsnoka köszöntötte a vendégeket, majd a Rozmaring óvoda műsorát tekintették meg. Ezután Takács Károlyné, Ajak Város alpolgármestere köszöntötte a vendégeket, az egyesület tagjait, és szólt elismerően az önkéntes tűzoltókról. A vendégek ezután megtekinthették
a tűzoltóság felépítését, az önkéntes tűzoltók szerepét Magyarország tűzvédelmében Ráti Miklós tű. alezredes,
a Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Humán szolgálatvezetője előadásában. Az előadását követően, az
egyesület parancsnoka ismertette az Ajaki Tűzoltó Egyesület történetét, az egyesület 1923-ban történt alapításától kezdve napjainkig. A rendkívüli történelemóraután, a résztvevők a rendezvény helyszínéül szolgáló Kultúra
Háza előtt, hangos szirénaszó kíséretében emlékeztek azokra a bajtársakra, akik már nem ünnepelhettek velünk (a megemlékezésen a BM OKF utasítása alapján a november elsején, a Rám szakadékban hősi halált halt
Kövecs Gergő posztomusz tű. hadnagyra is emlékeztek a jelenlévők). Délután, a rendezvényközpont területén
egy műszaki mentési és tűzoltási bemutatót tekinthettek meg a vendégek, illetve az óvoda és iskola tanulói. A
bemutató végrehajtásában közreműködött a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálati csoportja. Az
első nap zárásaként az egyesület tagjai szervezésében a PREMIER együttes koncertjén, a zenekarral közösen
énekelhették a jelenlévők az ismerős, már-már klasszikus slágereket.
A második napon a vendégek részére az egyesület tagjai bemutatták településünket, illetve az egyesület technikai eszközeit, és a tűzoltó szertárat, majd Aros László tű. őrnagy, a Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
vezetője meghívására a kisvárdai tűzoltóság laktanyáját és technikai eszközeit. A kirándulást követően a Kultúra
Háza különtermében berendezett, az Ajaki Tűzoltó Egyesület történelmét is bemutató kiállításon, az egyesület

tagjai által összegyűjtött tárgyak, eszközök
és egyéb, a szervezet életéhez szorosan kötődő tárgyakat tekinthették

meg, a megjelentek, melyre a második napra tervezett hivatalos program zárásaként került sor. A kiállítás megte
kintését
követően, a meghívott tűzoltó bajtársainkkal az egyesület tagjai egy közös bográcsozáson vettek részt,
ahol az előttünk álló esztendő közös eseményeinek áttekintésére, tervezésére is lehetőség nyílt. A programok
megrendezésére részben a Nemzeti Együttműködési Alap által biztosított pályázati forrásból nyílt lehetőség.
Rubóczki Zoltán
tű. zászlós parancsnok

Az egyesület kiállítása a Kultúra Házában
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Karácsonyi „ajánDéK” az ajaKi tűzoltó
EgyEsÜLEtNEk

2013. decemberi szám

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által közösen, az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására kiírt pályázatán
2013-ban az Ajaki Tűzoltó Egyesület is pályázott, és nyert el támogatást. Az idei évben –a
korábbi évektől eltérően- két pályázatot írt ki a szakmai felügyeletet ellátó szervezet. Az első
kiírásban egyesületünk támogatást nyert el üzemanyag költségre, szakfelszerelések felülvizsgálatára, képzésre és légzésvédelmi eszközök beszerzésére, míg a második pályázaton
elnyert összeg szertárépület felújításra illetve belső kommunikációs eszközre fordítható. Az
első pályázatban elnyert összegekből a képzések és felülvizsgálatok az ősz folyamán már lezajlottak, akárcsak az elszámolások. A légzésvédelmi eszközök átadására december 13.-án
került sor a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, ahol a meghívott egyesületek képviselőit Leskovics Zoltán tű. őrnagy, tűzoltósági főfelügyelő köszöntötte, és adta át a pályázati
forrásból elnyert eszközöket, mintegy karácsonyi ajándékot, a megye megelőző és mentő
tűzvédelmi feladataiban résztvevőknek. Az elnyert támogatásokból beszerzett eszközök és
egyéb fejlesztési célok hozzásegítik az egyesületet, hogy a megváltozott tűzvédelmi törvény alapján, önálló beavatkozóként
vehessünk részt a település, a térség és a megye tűzvédelmi helyzetének javításban. Ezen cél elérése érdekében a második
BM OKF- MTSZ pályázatban megítélt forrásból a 2014-es év elején kerül beszerzésre az a belső kommunikációs eszköz,
mellyel a beavatkozások során szükséges kommunikáció javul, illetve a tavasszal megkezdődhet az eszközök tárolására
szolgáló tűzoltó szertár felújítása. A technikai fejlesztésen túl, az egyesület személyi feltételeinek fejlesztését is kívánjuk
elvégezni, hogy a nap minden időszakában a lakosság szolgálatában álljunk, a biztonságért. Ennek érdekében tagjaink számára képzéseket szervezünk, illetve várunk mindenkit tagjaink közé, aki ezen nemes cél elérésében szeretne részt venni.
Rubóczki Zoltán
tű. zászlós parancsnok

jön a gyeD extra!

karácsoNyi Mákos-diÓs kaLács
(Kőttes Kalács)
hozzávalók:
A tésztához: 50 dkg liszt, 20 dkg
vaj (olvasztott), 5 dkg porcukor, 10
g élesztő, 150 ml tej, 1 db tojássárgája, 1 csipet só, 10 g vaníliás cukor, citromhéj (reszelt).
A töltelékhez: 50 dkg darált dió
(vagy darált mák), 1 citrom reszelt
héja (a dióhoz), fahéj ízlés szerint
(a mákhoz), 1 narancs reszelt héja,
szegfűszeg ízlés szerint (őrölt, a
mákhoz), 26 dkg cukor, 20 g vaníliás cukor, 300 ml víz.
A kenéshez: 1 db tojás, 2 db tojássárgája.
elkészítés: A hideg tej egyik felében elkeverjük a cukrot és
az élesztőt, a másikban a vajat, a tojássárgáját, a sót és a
citromhéjat. Összegyúrunk mindent a liszttel, gyors mozdulatokkal. Száraz, hűvös helyen pihentetjük a tésztát 15
percig. Ezalatt felforraljuk a cukrot a vízzel 1 percig. A diót,
vagy a mákot összekeverjük az ízesítőkkel, majd leforrázzuk a cukorsziruppal. De nem biztos, hogy felveszi az öszszes szirupot. ha kevés a szirup, és nem áll össze a töltelék,
tehetünk hozzá lekvárt vagy mézet. Kihűtjük a tölteléket. A
tésztát 4 egyenlő részre vágjuk, és lemérjük hány gramm,
mert ugyanennyi súlyú töltelék kell majd hozzá. Kinyújtjuk a
tésztát kb. 4-5 mm vékonyra. Próbáljuk meg sarkosra, mert
akkor lesz szép a kész kalács. A tölteléket egyenletesen rálapogatjuk a tésztára. A 2 rövidebb oldalán ráhajtjuk a tésztát a
töltelékre, majd feltekerjük, és kicsit meghengergetjük, hogy
szép egyenletes legyen, majd egy picit meglapogatjuk.
Tepsibe tesszük, megkenjük a 2 tojássárgája és 1 egész
tojás keverékével, és megvárjuk, amíg teljesen megszárad.
Majd megkenjük ismét, és ismét megvárjuk, míg megszárad.
Egy villával 4-szer, 5-ször megszurkáljuk, és mehet a sütőbe. 190oC fokon kb. 35 percig sütjük.

A napokban a parlament elfogadta azt a törvényjavaslatot,
amely a gyermekvállalás ösztönzését célozza meg.
2014. január 1.-től a gyed és a gyes folyósítása mellett is
vállalható munka a gyermek egyéves kora után. A jelenleg
hatályos jogszabályok az elmúlt évben nem engedték a szülőknek, hogy a gyed ideje alatt munkát vállaljanak, a gyes
mellett pedig – ha a gyermek már betöltötte az egyéves kort
- legfeljebb heti harminc órában dolgozhattak.
Amennyiben az ellátások folyósításának ideje alatt újabb
gyermek születik, a korábbi ellátás nem szűnik meg, hanem
a jogosultság ideje alatt továbbfolyósítják azt. Ez a törvény
hatályba lépése előtt világra jött gyermekekre is vonatkozik,
ha 2014. január 1-je után újabb gyermek születik. A szülőknek a közös háztartásban élő gyermekeik után legfeljebb
két ellátást folyósíthatnak. Az ellátásokat a szülők bármelyike igénybe veheti, egyidejűleg azonban mindkét szülő
nem igényelheti. A jövő évtől azoknak a nappali tagozatos
felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak, vagy frissen
diplomázottaknak is jár a gyed,
akik magyar nyelvű képzésben
vettek részt és volt legalább két
félév aktív hallgatói jogviszonyuk
a szülést megelőző két éven belül. Amennyiben a jogviszonyt
szüneteltetik, vagy megszűnik,
úgy az azt követő egy éven belül
szülő nők is jogosultak lesznek
gyedre.
A munkahelyvédelmi akció keretében a három- vagy többgyermekes kismamákat foglalkoztatók a gyedről, gyesről
visszatérő munkaerő után 3 évig 100 százalékos, további 2
évig 50 százalékos szociális hozzájárulási- és a szakképzési hozzájárulási adókedvezményt vehetnek igénybe. Az egyvagy kétgyermekes szülők után 2 évig 100 százalékos, majd
1 évig 50 százalékos járulékkedvezményre jogosultak.
Az ikrek szülei egy évvel tovább jogosultak gyedre, azaz legfeljebb a gyermekek hároméves koráig.
Molnárné Takács Anita
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„Szeretni és szeretve
lenni a legnagyobb
boldogság a világon”
/Goethe/

Takács Róbert és
Takács Viktória

Bessenyei Gábor és
Bessenyei Marianna

ajak város
öNkorMáNyzata

gratuLáL az
ifjú HázasoKnaK!

Kovács Zoltán és
Kovács-Baksa Dóra

Dobrai Csaba és
Dobrainé Ficsóri Gréta

a vas Út és a NEMzEtközi kaPcsoLatok
A megyei közgyűlés november tizenegyedikén létrehozta a Nemzetközi Kapcsolatok és Határmenti Együttműködési Bizottságát. A Bizottság elnöke Kerekes Miklós, a Közgyűlés FIDESZ-KDNP frakciójának
vezetője, Ajak város polgármestere lett. Az újdonsült elnök már a napokban munkához látott, hiszen december tizennyolcadikán bizottsági
elnöki tisztségében, meghívásnak eleget téve részt vett a Rail Cargo
Hungária dolgozói fórumán. A Záhonyban megtartott rendezvényen
Kép: Dolhai József
az RCH Területi Üzemeltetési Központjának munkavállalóihoz szólva
elmondta, a Bizottság tevékenységének középpontjában
téli
éli fagymentesítés!
sok egyéb szakterület mellett fontos helye van a vasúti
közlekedésnek. A magyar-ukrán gazdasági kapcsolatokTájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az utakon a téli
nak is egyik kiemelkedő területe az átrakás mellett a vasfagymentesítési munkálatok az idei évben is elkezdődúti áruszállítás, élén az RCH-val, mellyel kiemelkedő a
tek. Az ezzel kapcsolatos feladatokat az „Ajakgazda”
kapcsolatunk és bízom abban, hogy a későbbiekben is
Nonprofit Kft. munkatársai látják el. Amennyiben problégyümölcsözően tudunk együttműködni – fejezte be monmájuk, észrevételük van, úgy bejelentést az alábbi elérdandóját.
hetőségen tehetnek:
Dolhai József

„ajakgazda” nonporfit Kft.: 06-30-643-1686
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öNkorMáNyzatuNk
rENdEzvéNyszErv
Ezési és Egyéb
szolgáltatási teVéKenységet Végez!

2013. decemberi szám

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

Tisztelettel ajánljuk figyelmébe Önkormányzatunk
rendezvényszolgáltatási tevékenységét!

Kínálatunk:

• 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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