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TISZTELT AJAKI LAKOSOK!
Ajak város polgármestereként tisztelettel és szeretettel
köszöntöm Önöket.
A 2019. évi önkormányzati választásokat követően eltelt
időszak alatt számtalan dolog történt településünkön, melyek közül voltak előre kiszámítható, várható események, de
olyan váratlan történések is, melyek arra késztettek, hogy
átértékeljük és újra gondoljuk a 2020., majd a 2021. évre tervezetteket is. Polgármesterként feladatom, hogy bármi történjék is városunkban, helyt álljak és az itt élők érdekében
cselekedjek.
2020. márciusában egy láthatatlan apró vírus változtatta
meg a mindennapi éltünket. Sajnos a kialakult helyzet nagy
mértékben befolyásolta célkitűzéseinket, terveinket. Több
tervezett nyilvános rendezvény, illetve ünnepség elmaradt,
de bízok benne, hogy hamarosan végleg búcsút inthetünk a
pandémiás helyzetnek és az élet visszatér a megszokott kerékvágásba. A vírus terjedésének megakadályozása érdekében az Önkormányzat minden tőle telhető intézkedést megvalósított és a jövőben is igyekszik mindent megtenni.
Az Önkormányzat a napi operatív munkája mellett a nyertes pályázatok megvalósításán dolgozik. Reményeink szerint a projekteket sikerre tudjuk vinni a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet, valamint a gazdasági megszorítás
ellenére is. Az Önkormányzat a kötelező, valamint a vállalt
feladatait zökkenőmentesen végzi, a pályázati lehetőségeket
kihasználja. A 2021. évben több, mint 100 millió forint összértékben sikerült pályázatot nyernünk, és bízunk benne, hogy
pályázati szempontból a 2022-es év is legalább ennyire eredményes lesz!
Az új Városházát 2021 augusztusában birtokba tudtuk
venni, így a már hivatalosan is Péter-tó liget 1. szám alatti
címet viselő helyen várjuk az ügyfeleket. A Városháza épületében szívesen látjuk azon kedves lakosokat is, akik nem csupán ügyintézés céljából keresnek meg bennünket, hanem az
épületet szeretnék megnézni. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik bárminemű felajánlásaikkal hozzájárultak az épület esztétikusabbá tételéhez, a hagyományaink bemutatásához!
2022-ben tovább folytatjuk a járdarekonstrukciót, a fásítási
programot, a csapadékvíz elvezető árkok karbantartását. Bővítjük a kültérre helyezhető hulladékgyűjtő edények számát,
ezzel is törekedve a szemetelés felszámolására. A lakossági
jelzést figyelembe véve folyamatban van több vadkamera
beszerzése, melyet a szőlőbe vezető útra, illetve az anarcsi
földútra helyezünk majd ki az ezeken a területeken okozott
károk enyhítése érdekében. Növeljük a településre kihelyezett virágládák darabszámát is, igyekszünk minél több virággal díszíteni városkánkat.
A kulturális élet színesebbé tétele érdekében városunk
népszerűsítése, értékeinknek, hagyományainknak bemutatása, az Ajakhoz kötődés erősítése érdekében két kategóriában (képzőművészeti és irodalmi) meghirdettük az „Ajakra
figyelj” pályázatot. A pályaművek beérkezését díjazás mellett 2022. június 15-éig várjuk. A nyár elején szeretnénk megnyitni az ajaki tájházat, melynek munkálatai folyamatba vannak. Az értékmegőrzés érdekében tettünk közzé felhívást
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arra vonatkozóan, hogy akinek Ajakról, vagy Ajak vonatkozásában régi írásos emléke
(kép, fotó, festmény, újságcikk, stb.) van és annak megőrzése fontos a számára, valamint szívesen meg is osztaná
másokkal, abban az Önkormányzat segítséget nyújt (digitalizálás, tárolás, közzététel
útján).
Tárgyalások folynak a népkonyhához történő csatlakozás érdekében, melynek célja,
hogy a településünk hátrányos helyzetben lévő lakói munkanapokon ingyenesen meleg ételhez jussanak.
Bízunk benne, hogy az Önkormányzat idei évre tervezett
törekvéseit a pandémiás helyzet, illetve más, előre nem látható esemény sem fogja akadályozni. Szeretnénk, ha 2022ben a nemzeti és egyházi ünnepeinket is közösen, méltó módon tudnánk megünnepelni, illetve a nyári fesztivál
megszervezését sem akadályozná meg semmi váratlan körülmény. A Farkaslaka testvértelepüléstől kapott nemzeti
összetartozás emlékművét az Önkormányzat felállíttatja,
melynek költségéhez igyekszünk támogatási forrást keresni.
Sokan fogalmazták már meg véleményüket arra vonatkozóan, hogy a napjainkban zajló események, melyek az egész
világot érintik, figyelmeztetés kell, hogy legyen az emberiségnek! Valóban elgondolkodtató a helyzet… Mi, ajakiak a
bolygónkon élők számát tekintve csak egy csepp vagyunk a
tengerben, de nekünk ez az egy csepp a legfontosabb! Éppen
ezért álljunk meg mi is egy pillanatra és értékeljük át a helyzetünket! Állítsunk fel fontossági sorrendet! Mi a legfontosabb nekünk, ajakiaknak? Az élet egy pillanat alatt megszakadhat, amit a mostani helyzet nagyon hűen mutat! Éppen
ezért használjunk ki minden másodpercet, szeressük gyermekeinket, szüleinket, nagyszüleinket! Békéljünk meg egymással, tartsuk tiszteletben mindenkiben az EMBERT! Ha
tudunk, segítsünk a bajba jutott társainkon, ha erre lehetőségünk nincs, törekedjünk arra, hogy ne ártsunk senkinek! Tegyük településünket közösen egy nagyon élhető, barátságos,
keresztény értékeket valóban magáénak tudó és megvalósító
várossá!
Kívánom minden kedves ajaki lakosnak és a nálunk vendégeskedőknek is, hogy mindenki – mások érdekeinek sérelme nélkül - találja meg számítását Városunkban!
Hiszem, hogy Ajak Város olyan közösség, melynek tagjai
egyetértenek abban, hogy közösen, összefogással fognak növekedni és kilábalni a jelenlegi helyzetből.
Ajak, Magyarország LEGNAGYOBB kisvárosa!
Tisztelettel:

Dr. Ragány Adrienn
Ajak Város polgármestere

PÁLYÁZATOK
Ajak Város Önkormányzata a pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kíséri, melynek eredményeként
2021-ben összesen 101.413.620 Ft támogatást nyert el. A projektek egy része a tavalyi évben megvalósult, másik része
2022-ben esedékes.
A nyertes pályázatok:
► Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlanok fejlesztése - 2021
Pályázó: Ajak Város Önkormányzata
Projekt címe: Szolgálati lakások kialakítása Ajakon
Igényelt támogatás: 30.000.000 Ft
A Magyar Falu program keretében egy Tulipán utcai, két
szintes ingatlant vásárol meg az Önkormányzat.
Szolgálati lakás biztosítható a pályázat szerint:
A pályázó településen foglalkoztatott jegyző, pénzügyi
munkakörben foglalkoztatott önkormányzati köztisztviselő, iskolapedagógus, óvodapedagógus, kulturális munkakörben foglalkoztatott személy, felsőfokú végzettségű
bölcsődei kisgyermeknevelő, fogorvos, védőnő vagy körzeti megbízott részére.
A pályázat keretében megvásárolt ingatlanban 2 család
számára nyílik beköltözési lehetőség 2022 nyarától.
► Magyar Falu Program -Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2021
Pályázó: Ajak Város Önkormányzata
Igényelt támogatás: 4.940.025 Ft
A projekt keretében a településen egy új, ütéscsillapító gumilapokkal ellátott játszótér kerül kialakításra annak érdekében, hogy a gyermekek még több minőségi időt tudjanak eltölteni a szabadban kulturált körülmények között.

► BM - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2021
Pályázó: Ajak Város Önkormányzata
Igényelt támogatás: 41 907 961
Önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha kapacitásbővítése fejlesztése
A támogatási összeg 50%-a eszközbeszerzésre (mosogatógép, üst, mángorlógép, rozsdamentes asztalok, főzőzsámoly, étkezőasztal és szék stb.), 50%-a pedig a konyha és
étkező felújítására fordítható. A konyha felújításának
munkálatai várhatóan március és április hónapban történnek, ezen időszak alatt a gyermek és szociális étkeztetési
feladatok vásárolt szolgáltatással zavartalanul működnek
tovább. A korszerűsítést követően az ebédlő rész is megújult, korszerű burkolattal várja majd a családi és egyéb
rendezvényeken résztvevőket.
► Magyar Falu Program - Kistelepülési önkormányzati
rendezvények támogatása
Pályázó: Ajak Város Önkormányzata
Igényelt támogatás: 1.000.000 Ft
A Nemzeti Művelődési Intézet felhívás keretében lebonyolítóként a közművelődési intézmények és közösségi
színterek, elsősorban az 5000 fő lakosságszám alatti települések közösségi programjaihoz, rendezvényeihez
kapcsolódó hang-, fény- és színpadtechnikai feladatok
megvalósítását kívánta elősegíteni. Ajak Város Önkormányzata a támogatást a 2021 évben megrendezett Utcabál szervezésére fordította.

► BM -Önkormányzati fejlesztések (2021)
Pályázó: Ajak Város Önkormányzata
Igényelt támogatás: 19 958 767 Ft
Szilárd burkolatú közutak felújítása Ajak Hajnal út
Az úthálózat javítása folyamatos odafigyelést igényel, így
a Hajnal út teljes hosszának felújítása valósult meg a támogatás által, mely időszerű volt annak korábbi, leromlott állapota miatt.

A Hajnal út a felújítás előtt és után

► EMET NKA IGAZGATÓSÁGA
Pályázati cél: Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése
Pályázó: Kultúra Háza és Könyvtár Ajak Nonprofit Kft.
Projekt összköltsége: 4.007.630 Ft
Igényelt támogatás: 3.606.867 Ft
A projekt keretében beszerzésre kerülnek az alábbi eszközök:
• Babzsákpuff
• Kölcsönző asztal
• Olvasó és kölcsönző ter• Olvasó termi asztal
mi könyvállványok tel• Zárható értékmegőrző
jes cseréje
• Gyermek szék
• Vetítővászon
• Kanapé
• Szőnyegek
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2021-ben beadásra kerültek a Magyar Falu Program keretében Közösségi tér felújítását, úthálózat fejlesztést, kommunális eszköz beszerzést célzó pályázatok is, azonban sajnos
forrás hiányában nem kerültek támogatásra.
Elbírálás alatt álló pályázatok is vannak folyamatban, melyek esetében még nem érkezett döntés, ezek:
► Magyar Falu Programban
1. Közösségi tér felújítása – a régi húsbolt és szertár épületének átalakítása játszóházzá bruttó 35 millió Ft értékben
2. Kommunális eszköz beszerzése – közterületek, belterületi útszakaszok karbantartásához szükséges eszközök
bruttó 15 millió Ft értékben
3. Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés,
támogatás bruttó 5,5 millió Ft értékben
4. Belterületi útfelújítás – Dózsa és Táncsics út felújítása
bruttó 45 millió Ft értékben
5. Járdaépítés támogatása – A Sport út és Szabadság tér
közötti Ady Endre úti járdaszakasz felújítása bruttó 6 millió Ft értékben
6. Kültéri szabadidős létesítmények beszerzése – Rögzíthető nézőtér beszerzése bruttó 5 millió Ft értékben
► BM – Önkormányzati fejlesztések támogatása – A Damjanics és Park út teljes szakaszának felújítása bruttó 23,5
millió Ft értékben

sult projekt közelében.
A csapadékvíz hálózat felújítása a tervek szerint a Vasút
utcán, Szabolcs utcán, Ifjúság és Szegfű utcán, valamint a
Dózsa utcán lévő csatornák csapadékvízelvezetési problémáit oldaná meg. A Szabolcs utca közepén egy telek

megvásárlásával föld alatti szikkasztó boxokban gyűlne a
csapadékvíz, míg a telken egy zöldített, játszótérrel ellátott parkot alakítanánk ki.
A projekt 2. helyszíne a Tulipán utca és Rákóczi utca csatlakozásánál található terület. A területvásárlástól függően 2400 - 3000 m2-es területen rendezvényteret tervez az
Önkormányzat kialakítani napelemes rendszerrel, arról

► VP6-7.2.1.1-21 - Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a
vidéki térségekben Külterületi helyi közutak fejlesztése
című felhívás
A projekt megvalósítás helyszíne: Ajak – Anarcs közötti
mezőgazdasági, kb. 1500 méteres feltáró út (Ajak külterület 098 hrsz.) szilárd burkolatúvá tétele
Igényelt támogatás: bruttó 300.000.000 Ft, mely 95 %-os
támogatási lehetőség
A jelenlegi mezőgazdasági földút szilárd burkolatot kapna, 7 m szélességben (4,0 m aszfalt burkolat + 1,5 – 1,5 m
stabilizált padka) és a csapadékvíz elvezetés is megoldódna egyoldali földmedrű szikkasztó árok kiépítésével.
► VP6-7.2.1.1-21 - Kisméretű infrastruktúra fejlesztése a
vidéki térségekben - Külterületi helyi közutak fejlesztése
című felhívás
A projekt célja: Ajak, 4.sz. főút-Ady E. u. külterületi folytatásaként mezőgazdasági út burkolatának és a kapcsolódó csapadékvíz elvezetésének építése
Igényelt támogatás bruttó 300.000.000 Ft, mely 95 %-os
támogatási lehetőség
A jelenlegi mezőgazdasági földút ezen esetben is szilárd
burkolatot kapna, 7 m szélességben (4,0 m aszfalt burkolat
+ 1,5 – 1,5 m stabilizált padka) és a csapadékvíz elvezetés
is megoldódna egyoldali földmedrű szikkasztó árok kiépítésével.
► TOP PLUSZ – Élhető település
A projekt célja a lakossági igények kielégítése céljából a
csapadékvízelvezető hálózat rekonstrukciójának folytatása továbbá az előző TOP konstrukció keretében megépült
Péter-tóhoz vezető járda kialakítása, illetve egy park továbbá egy rendezvénytér létrehozása szintén a megvaló-
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táplált kandeláberekkel és okos padokkal. A zöldfelületekkel ellátott közösségi tér a településközponthoz közel
helyezkedik el, alkalmas rendezvények megtartására,
emellett jó találkozó helye lehet a fiataloknak, kismamáknak, családoknak, akik előszeretettel használhatják majd
a park okos megoldásait. A 3. helyszín szintén egy hiány-

pótló fejlesztés. Egy fákkal, zöld növényekkel körülvett,
napelemes kandeláberekkel megvilágított járda vezetne
a település egy városközpont szempontjából kieső területéről, a Bocskai útról a központba, megkönnyítve ezzel a
térségben lakók közlekedését, növelve sportolási és rekreációs lehetőségeiket.
Korábbi években elnyert, megvalósulás alatt álló projektek:
► TOP-2.1.2- PÉTER-TÓ LIGET – AJAK VÁROSKÖZPONT KIALAKÍTÁSA
Ajak Város Önkormányzata a Péter-tó Liget Városközpont kialakítására a Területfejlesztési Operatív Programból 479 millió forint 100%-os támogatás nyert. A területen teljes közművesítés valósult meg, új utak és sétányok
épültek, játszótér, piac és futópálya áll a lakosság rendelkezésére. A fejlesztés témája Ajak központi részének, a Péter-tó partjának megújítása, funkciókkal való megtöltése.
A komplex városrészi rehabilitáció során a területen kialakításra került továbbá egy nagy kiterjedésű rekreációs
célú zöld terület is. A felújításhoz kapcsolódóan a terület
átjárását és megközelíthetőségét elősegítő útvonalak kerültek kialakításra.
Ezen felül megtörtént a területhez tartozó térfigyelő kamerarendszer felszerelése, napelemes rendszer kialakítása, a hiányzó közművek kiépítése, valamint az akadálymentesítés is. Az építési tevékenységek befejeződtek, a
használatbavételi és üzemeltetési engedélyek beszerzése
van folyamatban, így hamarosan teljes egészében birtokba veheti a lakosság a megújult Péter-tó területét.

► ROHU PROJEKT
Az Interreg Románia-Magyarország Együttműködési
Program Ajak, valamint egy romániai település, Halmi
együttműködésével, tükörprojektként jött létre. A projekt
összköltsége 2.356.602 euró, melyre Ajak 95%-os támogatást nyert. A pályázat keretében a város külterületén egy
500 m2 területű hűtőház kerül megépítésre, a munkálatok
már az idei évben befejeződnek. A hűtőház a közfoglalkoztatási program keretében megtermelt zöldségfélék
tárolását is biztosítani fogja. Az épületben emellett kialakításra kerül egy 100 négyzetméteres tanácsadó helyiség
is, mely alkalmas képzések, klubfoglalkozások megtartására. A projekt keretein belül egy olyan online felület
is létrehozásra kerül, ahol a lakosok a munkáltatók által
meghirdetett állásajánlatokról rendszeresen frissítve kapnak majd tájékoztatást.

► „C” TÍPUSÚ TORNATEREM
Ajak Város Önkormányzatának saját pályázatai mellett
a BMSK által építtetett, de Ajak Város Önkormányzatának tulajdonába kerülő C típusú tornaterem munkálatai
is befejeződnek az idei év februárjában. A 25x45 méteres
pályával rendelkező tornaterem – fentieken felül szabványos kézilabda és futsal pályával - 3 osztály párhuzamos
testnevelés órájára alkalmas. A tornaterem tervezett üzemeltetője a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye lesz.

Agárdi-Kállai Ágnes
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AJAKI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ÉS KONYHA
az „ÉLETÖRÖM” programsorozat mindennapjai

Az Ajaki Alapszolgáltatási Központ és Konyha Életöröm programsorozatában változatos kulturális,
kézműves, valamint lelki feltöltődést kínáló tevékenységeket biztosítunk a résztvevők számára. Az összejövetelek alkalmával 2021 szeptemberében meglátogattuk az érdeklődőkkel a Czóbel Minka Kúriát Anarcson.
Zongorajáték és magával ragadó tárlatvezetés kíséretében megtekinthettük a csodálatosan felújított Kúriát,
gyönyörködhettünk a festményekben és az épület szépségeiben. A kellemes nyarat idéző időben tett séta során
a Kúriát körülvevő park szépségeit élvezhettük.
Szent Kereszt felmagasztalása ünnepének tiszteletére
2021. szeptember 14-én autóbusszal elzarándokoltunk
Máriapócsra. Ajak határát imádkozva hagytuk el, lelkileg ráhangolódva e jeles ünnepre. A kegyhelyen szentgyónást végezhettünk, részesülhettünk a szentáldozás
szentségében, illetve a kegyképnél értetkőzésre is sor
került. Építkeztünk a prédikációból, melyben kifejtésre került a kereszt jelentősége az életünkben, valamint
fontos üzenetet ültetett el szívünkben: mindannyiunk
életében megjelenő keresztre ne teherként, hanem üdvösségünk kulcsaként tekintsünk. Szűz Mária Égi Édesanyánk színe elé tártuk minden földi gondunkat és
imádságos szívvel kértük, hogy viseljen gondot reánk.
Fontosnak tartjuk a lélek táplálását, hiszen a szertartások, a zarándoklatok megtartanak a hétköznapokban,
fölemelnek az ünnepekben, kapcsolatokat építenek Isten és embertársaink felé és irányt adnak az életünknek.
Hálatelt szívvel, lelkileg megújulva tértünk haza.
2021. október 28-án az Életöröm programsorozatban
résztvevők, kihasználva a gyönyörű őszi napsütést, a
Nyíregyházi Állatparkba kirándultak el. Felfedezhették
Európa egyik legnagyobb állatállománnyal rendelkező
állatparkját, mely különleges hangulatú 30 hektáros tölgyerdőben látja vendégül az állatbarátokat. Remek hangulatú, kellemes napot tudhatunk magunk mögött.
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Karácsonyi ünnepkör idején adventi koszorúkat, karácsonyi díszeket készítettünk, mézeskalácsot sütöttünk,
valamint közösen díszítettük fel az Önkormányzattól
kapott intézményi karácsonyfát is. A gyertyagyújtások alkalmával hangolódtunk Jézus születésére. Az
ünnepek elmúltával felkerestük városunk történelmi
egyházainak templomait. Elsőként a görögkatolikus
templomban jártunk, ahol megtekintettük a Betlehemet. Közösen énekeltünk a kis Jézus jászolánál, majd
gyönyörködhettünk a páratlan szépségű ikonosztázban. Következő alkalommal a református templomban
folytattuk utunkat. Megcsodálhattuk a Mózes-széket és
a fából készített mennyezetet díszítő megszámlálhatatlan csillagot. Végül a Római Katolikus templomot kerestük fel. A kápolna oldalában láthattuk a nagyméretű
fából faragott Betlehemet, ami országos I. díjat nyert alkotás, valamint a kápolnába található nagy Betlehemet
is. Mindnyájan körbeálltuk és szent énekekkel köszöntöttük az Úrjézust, valamint imádkoztunk a járvány
megszűnéséért, mindannyiunk családjáért, a jövőnkért
és a békéért.

A változatos kirándulások mellett az intézményünkben különböző kreatív foglalkozásokkal töltjük mindennapjainkat. A kötés, horgolás, hímzés, babzsákkészítés mellett különböző díszek, tárgyak készítésével

csinosítjuk intézményünk belső tereit. Nem felejtkezünk el a névnapokról és a születésnapokról sem, minden alkalommal verssel, énekkel egy-egy szál virággal,
édességgel ajándékozzuk meg az ünnepelteket.
Szívesen töltjük az időt különböző társas tevékenységekkel is, mint például bingó, jenga, darts, valamint
kvízjátékokra, társas- és kártyajátékokra, vagy akár csocsózásra, léghokizásra is van lehetőségünk, ha éppen
arra támad kedvünk. Mindemellett különböző sütemények és finomságok sütése se maradhat el.
A lelki és szellemi frissesség mellett a fizikai aktivitásra és az egészségmegőrzésre is kiemelt figyelmet fordítunk. A rendszeres testmozgás során igen közkedveltek
a fitball labdákkal végzett tornagyakorlatok és a városban tett egészségmegőrző séták is.

Testünk átmozgatására frissítő masszázs igénybe vételére is van alkalmunk, mely nem csak az izmainkra
van jótékony hatással, hanem a közérzetünkre is.
Szeretettel várjuk településünk aktív időseit, akik kikapcsolódásra, élményekre vágynak! Célunk a városban
a közösségi élet felvirágoztatása, változatos tevékeny
időtöltés biztosítása az itt élők örömére. Az Életöröm
programsorozatba kötöttségek nélkül bárki bekapcsolódhat, amennyiben kedvet érez az aktív időtöltéshez.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

Az elmúlt időszak rövid intézményi hírei:
■ 2021. október 16-án intézményi jótékonysági bált szerveztünk. Hálás szívvel köszönjük a bál sikeres lebonyolításához nyújtott segítséget, valamint a felajánlásokat. Külön köszönöm a munkatársak műsorát,
melyre fáradtságot nem kímélve készültek.
■ 2021. november 24-én nyugdíjas búcsúztatót tartottunk, ahol nyugdíjba vonulásuk alkalmából köszöntöttük Dzsubák Györgyné és Dzsubák Miklósné közalkalmazottakat.
■ 2021. november 29-én „A gyermekeink védelmében
informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása 2021” című pályázati felhívásra benyújtott pályázatunkat az Emberi Erőforrások Minisztériuma pozitív elbírálásban részesítette és 511.035 Ft
összegű támogatást állapított meg részünkre. Az elnyert összegből laptopok vásárlására kerül sor a család- és gyermekjóléti szolgálat számára.

■ 2021. december 22-én karácsonyi játszóházba invitáltuk a gyerekeket. Remek hangulatú délelőttöt töltöttünk együtt, ahol a közös alkotómunka, éneklés,
táncolás mellett az intézményi karácsonyfát is feldíszítettük.
■ 2022. január 1. napjától intézményünk, az Ajaki Alapszolgáltatási Központ és Konyha néven, új szervezeti
keretek között működik tovább. A konyha intézményünk telephelyévé vált. Ennek értelmében a szociális és gyermekjóléti alapfeladatainkon túl (szociális
étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek, demens betegek nappali ellátása, támogató szolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás) ellátjuk a gyermekétkeztetést, a
közétkeztetést, a munkahelyi és vendégétkeztetést is.
Intézményünk létszáma a konyha átvételével 29 főre
emelkedett. Az átszervezéssel járó többletfeladatokat
mára magunk mögött tudhatjuk, de feladatok sokasága áll még előttünk.
Vasas Emese
intézményvezető
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AJAKI VÁROSI SPORT CLUB
sport, foci, Madagaszkár

Ismerek néhány mondást Hofi Gézától, melyekből egyet
idevágónak tartok, de most nem írom le, mivel szeretném
elkerülni, hogy Rudolf Péter, vagy éppen Santiago Segura
rossz néven vegye, amiért nem tőlük idézek.
Az ajaki sport - mely írásom alapját szolgáltatja - témakörében elengedhetetlen, hogy említést tegyünk száraznak
tűnő, „híradós” tényekről, statisztikai adatokról, de ígérem
érinteni fogunk könnyedebb témákat is.
Az időben kicsit visszalépve emlékezhetünk rá, sajnos egy
tavaszi szezonon át ajaki bajnoki mérkőzések nélkül maradtak a szurkolók. Igény természetesen volt a futballra mind a
játékosok, mind a szurkolók részéről, így 2020. május 22-én
megalapításra került az „Ajak Városi Sport Club”. A klub
elnöke az első időszakban Dr.
Ragány Adrienn volt, később
Földvári Róbert fogadta el a
bizalmat és jelenleg is Ő tölti
be ezt a nem kevés munkával,
felelősséggel járó pozíciót. A
klubnak - a cégbírósági bejegyzés alapján - lehetősége van
több sportágban is indítani
versenyzőket, csapatokat, de –
szervezett bajnokság keretein
belül - ezidáig a futball labdák
pattogtak a pályákon.
Nem is eredménytelenül. A
2020 őszén induló megyei III.
osztályú labdarúgó bajnokságot megnyerte a felnőtt csapat
és Kovács Tibor vezetésével - egy évvel később - már a jól
bevált megyei II. osztályban indulhattunk, ahol a téli szünetben a középmezőnyben (8. hely) várhatja a felnőtt csapat a
folytatást.
Fontos megjegyezni, hogy a vezetés, a szakmai stáb arra
törekedett, hogy a lehető legtöbb ajaki, helyi kötődésű, fiatal
játékos kapjon lehetőséget, amely igény a szurkolók részéről is jelentkezett, és úgy gondolom nagy mértékben sikerült
meg is valósítani.
Örömteli hír, hogy a most folyamatban lévő bajnokságban
az ificsapaton (U19) kívül serdülő csapatot (U16) is indítottunk, amely a gyerekeknek sportolási lehetőséget, míg az
egyesületnek utánpótlást biztosít. A „fiatalok” is eredményesen szerepeltek, a Ragány Attila által irányított serdülők a 4.
helyen várhatják a tavaszi szezont.
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Köszönjük a játékosoknak, edzőknek, támogatóknak, segítőknek, szurkolóknak a játékért hozott áldozatokat, az
elvégzett munkát. Kovács Tibi másfél éven át irányította a
felnőtt korosztályt, s ha nem tévedek, úgy tervezi a jövőjét,
hogy családjának mind az öt tagja, továbbra is a Sport úton
fog lakni.
Barati István tavaly még az ificsapatot irányította, a téli felkészülést már a felnőtt csapat edzőjeként kezdte meg. A cél
az egységesség, ütőképesség, a szervezett játék, s ezek megvalósítása által a csoport meghatározó tagjának lenni.
Korábban már tettem említést a labdák pattogásáról. Nemcsak a „bőrlasztik” kergetése népesíti be a pályákat, hanem a
„kaucsuklabda” is tovább pattog az asztalokon. Az asztalitenisz jelen időszakban hobbiszinten működik, de a játékosok
tudása nem kopott meg, s a jó
hangulatú edzésekre várják e
nagyszerű sportág kedvelőit.
A szépen kiépült Péter-tó
liget részeként célegyenesbe
került a sportcsarnok átadása,
birtokba vétele is. Reményeink
szerint a sportlétesítmény az iskolás gyerekek sportolási lehetőségeinek bővítésén túl a bajnokságban szereplő csapatok
felkészülését és a tömegsportot
is képes lesz kiszolgálni.
Engedjék meg, hogy említést
tegyek az öregfiúk focicsapat
közösségéről is, akik hetente többször is összejönnek annak érdekében, hogy kielégítsék a futball, a játék iránt érzett
szenvedélyüket. A közösségben a szemtelenül fiatal focistákon kívül, olyan „pengés” játékos is megörvendezteti játékával csapattársait, a közönséget, akinek a személyi száma
153-al kezdődik.
Megragadom az alkalmat, hogy a már többször is felmerült kérdésre e helyen válaszoljak: A madagaszkári szerződéssel kapcsolatban még nem döntöttem, ugyanis hívtak
Alaszkába rádiós műsorvezetőnek, Spanyolországba egy
filmszerepre, és ha jól emlékszem valami „Fapuma” kocsmába is várnak kiszolgálónak.., de talán mégiscsak marad a
„macskajaj”.
Hajrá Ajak!

Orosz István

BÖLCSŐDEI ÉS ÓVODAI ÉLETKÉPEK
az Ajaki Tamási Áron Katolikus Óvodában és Bölcsődében

„A HIT utat nyit előtted
A REMÉNY erőt ad hozzá
A SZERETET célhoz vezet”
Elsődleges célom, hogy intézményegységünk dolgozóival, partnereivel összehangolt cél és feladatrendszer segítségével a gyermekek mindenekfölött álló érdekét érvényesítsük. Szeretnénk megőrizni, sőt tovább fokozni óvodánk
és bölcsődénk jó szakmai hírnevét.
Kiemelt feladatnak tekintjük, hogy az ide járó gyerekek
szép és esztétikus, valamint biztonságos környezetben, és
jó hangulatban éljék meg bölcsődés és óvodás éveiket. Intézményegységünk „mai” arculata, a benne folyó hatékony
nevelőmunka alapja, az együtt munkálkodó alkalmazotti
közösség. A gyermekszerető és hivatástudattal rendelkező
kollégáimmal a Pedagógiai Program, valamint a Bölcsődei
Szakmai Program megvalósításának eredményes végrehajtásán munkálkodunk.
Az óvodában és bölcsődében a nevelő- oktató
munkánkkal nagyon sok
érdekes, és értékes programmal tesszük színesebbé a gyermekek itt töltött
idejét. Köszönhető a szülőknek is, akik pl. lehetőséget biztosítottak őszi munkában való
részvételre, vagy a háziállatok
megfigyelésére a saját baromfiudvarukban, vagy éppen a tanyán.
Szintén nagyon sok mindent köszönhetünk még a szülőknek pl. a
gyűjtőmunkában, vagy az egészséghét egészséges ételeinek alapanyagok biztosításában stb.
Az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők, dajkák hivatástudata, gyermek- és emberszeretete felülmúl minden határt a
megvalósítások során. Nagyon
sokat kutatnak, utána olvasnak, hogy milyen új eszközökkel lehet a 3-6 éves vagy éppen az 1-3 éves gyermekek fejlesztését, nevelését még hatékonyabban és eredményesebben végezni.
Már év elején elhatároztuk, hogy minden betervezett
programot megvalósítunk. Így nem maradtak el az óvodában akár a Kisvárdában megrendezett színházi előadások,
rövid séták, kirándulások, őszi szüret a plébánián (Nagy
Pillangó csoport), vagy éppen a Mikulás járás. Az adventi gyertyagyújtások az iskola előtti parkban (első gyertyagyújtáson a műsort a Középső- Nagy Napocska csoport
adta).

Sorolhatnám még a nagy kiállítások megszervezésével.
(Őszi termésekből az óvodai és bölcsődei dolgozók három
helyszínen, három különböző kiállítást „varázsoltak”.)
Csodálatosan szép volt a Mikulásház az előkertben, melyet
a településről többen is megcsodáltak és melyhez a faházat
az Önkormányzat biztosította.
A karácsonyi belső (folyosói és csoportszobai), valamint
az egész épület karácsonyi díszítése, még a legkeményebb
szíveket is felmelengette. A „Karácsonyi házikó” mesebeli
látnivalójával előkészítette az otthoni karácsonyra hangolódást.
Persze a szorgos kezű óvónénik, kisgyermeknevelők,
dajkák, és szülők közül többen is ajándéktárgyakat készítettek, mézeskalácsot sütöttek,
melyet az adventi Kavalkádon
elárusítottunk. A bevételből a
gyerekek javára programokat
fogunk finanszírozni.
A szakmai munka, a vallásos
nevelés is fontos szerepet tölt
be intézményegységünk életében. Az óvodapedagógusok
különböző pályázatokat nyújtottak be, mellyel társasjátékot,
21 doboz LEGO játékot is nyertek az óvodának. A szülők is segítettek a
pályázatukkal, felajánlásaikkal. Egy szülő komplett játék
konyhabútort,
polcot, 150.000 Ft
értékű REGIO játékutalványt
és
sok-sok mindent
nyert a gyerekeknek. Egy család
70.000 Ft értékű
LEGO
készletet
adományozott. Kisebb- nagyobb pályázatokat adtunk be
alapítványunk nevében programokra, kültéri játékokra,
gumiburkolatra, ajaki népviseleti ruhák varrására stb.
Arra törekszem, hogy derűs alkotói légkör és kiegyensúlyozottság uralkodjon az óvodában és bölcsődében.
Intézményegységünk dolgozói nevében köszönettel tartozom minden partnerünknek a közös munkáért és segítségért!
Hiszem, hogy együtt, egymást segítve tudunk dolgozni a legféltettebb kincseinkért, a gyerekekért.
Takács Károlyné
Intézményegység- vezető
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SZERESD EGÉSZSÉGEDET!

az Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskolában
Szeresd egészségedet, mert ez a jelen!
Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő!
Őrizd szüleid egészségét,
mert a múltban épül fel a jelen és a jövő!
Bárczi Gusztáv
Közel sem érezzük távolinak a szeptemberi tanévkezdést, pedig már túl vagyunk a féléven is. Szokták mondani, ha szorgalmasan dolgozol az idő is jobban telik,
legalább is, úgy érezni. Azt gondolom, hogy mi az iskolában így is érezzük. Sok mindent terveztünk a tanév
elején és igyekszünk is teljesíteni a vállalásainkat még
akkor is, ha a járványügyi szabályokra és azok változásaira is folyamatosan tekintettel kell legyünk.
Fenntartónk a Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye képviselője Palánki Ferenc
megyéspüspök szívügyének tekinti, hogy
a gyerekek korszerű, szép környezetben
nevelődjenek intézményeiben, így minden
évben fejlesztünk, felújítunk. Ezt a tanévet
új rekortán sportpályával kezdhettük.
A módosított Nemzeti Alaptantervet a
tavalyi első és ötödik évfolyamos bevezetése után, az idén, felmenő rendszerben
tovább visszük második és hatodik évfolyamon. Az
óvoda-iskola átmenet során kifejezetten kedvezőbbnek érezzük a tananyag elsajátítás időbeli elhúzásának
lehetőségét pláne mostanság, mikor a pandémia miatt
napokra kerülhetnek - és kerülnek is - karanténba osztályok. Hálisten pedagógusaink és egyre több gyerek is
védőoltással rendelkeznek, így a kontakt hiányzások
mértéke kevésbé jelent terhet a mindennapi oktatásra
vagy a tanórán kívüli tevékenységek ill. egyéb iskolai események megrendezésére. Persze ehhez a szülői
együttműködésre is szükség volt és lesz is a jövőben és
ezt nagyon szépen köszönjük.
A félév zárását követően örömmel kijelenthetjük,
hogy a 225 tanulónk közül eddig 57-en kitűnően teljesítették a tantervi célokat, ugyanakkor van 21 tanulónk,
akik első félévi teljesítménye nem lesz elég a sikeres
tanévzáráshoz. Míg egyik oldalról végezzük a fejlesztő
foglalkozásokat, a hátránykompenzációt, a mások oldalon a tehetséggondozást, versenyeztetést. Sok tanulónk
vett részt ezeken a versenyeken: Tudásbajnokság – levelezős tanulmányi verseny, Harmatcsepp- katolikus
iskolák levelezős tanulmányi versenye, Házi helyesíró
verseny, Nyelvész, Matekász, Zrínyi matematikaverseny, Bolyai Anyanyelvi, Matematikai Csapatverseny,
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Egyházmegyei Szavalóverseny, Szent Ferenc állatai Isten kertjében országos rajzpályázat, „A mozgássérült
állat is boldog állat” rajzpályázat, 50 éves a FRAKK –
rajzpályázat, „Ismerd meg a Szentírást!” Egyházmegyei
tehetségkutató verseny, Tó-túra, sportági versenyek
stb…
A rendezvények, kirándulások, értekezletek, jeles
napok, egyéb események is mindig nagyon fontosak,
hiszen tanulóink komplex személyiségfejlesztésére törekszünk. Pl.: Pályaorientációs nap, Pályaválasztási
szülőértekezlet, szakmaközi megbeszélések, világnapok, nemzeti ünnepek stb…
Az alapfokú művészetoktatás mind a
négy ága (színjáték, képzőművészet, zene
és táncoktatás) jelen van iskolánkban és
elérhető, választható a tanulóink számára.
Több kiállítást szerveztünk a félév során,
drámásaink Pécsen az országos színjátszó
találkozóra is eljutottak. Filharmónia előadások és a nyolcadikosaink báli keringője
sem maradt el az idén.
Hitéleti tevékenységünk alapja és eszköze is a nevelési céljaink megvalósításának.
Sokkal nagyobb a jelentősége életünkben, munkánkban
mint azt, ezen cikk keretei közt kifejthetném. Mi a keresztény értékrend kialakítására törekszünk tanulóinknál és nem csak a heti hittanórákra és a felekezeti szentmisékre, istentiszteletekre hagyatkozunk. Az egyházi
év jeles eseményit is igyekszünk együtt (ökumenikus
szellemben) megélni. Bekapcsolódunk az egyházközségi, egyházmegyei, országos rendezvényekbe sőt, idén
és tavaly is már a Nemzetközi Eucharisztikus Kongres�szusra is készültünk. Városunk egyházi vezetői, hitoktatók és a „Szent Kamill Leányai” szerzetes rend tagjai
is segítik hitéleti munkánkat. Mérföldkő az ajaki iskola
történelmében a Szent II. János Pál kápolna elkészítése
és Palánki Ferenc megyéspüspök úr általi felszentelése,
melyen jelen volt többek között Soltész Miklós államtitkár úr és Dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselőnk
is.
Intézményünk minden pedagógusának, kollégáimnak, tanulóinknak és a szülőknek köszönöm az eddigi
erőfeszítéseit, kívánok nekik erőt, egészséget, töretlen
kitartást és a Jóisten áldását!
Rozinka Mihály
intézményvezető

A Fővárosi Nagycirkuszban a
Lázár Ervin programmal

„Egy a természettel” vadászati és természeti világkiállításon Budapesten

Intézményi kápolna megáldása
2021. december 8.

nyitótánc az iskolabálon
papírgyűjtés

A debreceni Bűvösvölgy Médiaértés Oktató Központban

Debrecenben a „Mi a pálya”
Pályaválasztási Kiállításon nyolcadikosaink a pályaválasztásra
készülve, még több középiskolát
ismerhettek meg.

A Magyar Nyelv napján

Közös virágültetés

Szent Miklós ünnepén
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AJAKI TŰZOLTÓ EGYESÜLET
Az elmúlt éveben immáron 11. alkalommal került megrendezésre a Szent Flórián Tűzoltótábor. A Gyergyószárhegyi
Önkéntes Tűzoltóalakulat, a Nagybajomi Tűzoltó Egyesület és az Ajaki Tűzoltó Egyesület – felnőtt - tagjai számára 2021. augusztus 4-8. között került megrendezésre az
esemény. A tábor rendezési joga eredetileg 2020-ban illette
az Ajaki Tűzoltó Egyesületet, de a vírushelyzet miatt úgy
döntött a 3 szervezet vezetősége, hogy a járványügyi szabályok miatt 2020-ban nem, helyette 2021-ben kerül Ajakon
megrendezésre a tábor.
A korábbi évek - ajaki rendezői szokásának - hagyományaihoz hasonlóan, a tábor a vendégek megérkezését követően disznóvágással vette kezdetét. A közös disznóvágás
során mindenki kivette a részét a munkából. A hivatalos
tábor megnyitóra augusztus 5-én került sor, amin részt vett
Dombrády László tű. ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetség elnöke, Kőrizs Károly tű. alezredes a
Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője, Homoki Attiláné Ajak Város képviselő testületének
tagja, és a történelmi egyházak képviselői.

Az eseményen kerültek átadásra az Ajaki Tűzoltó Egyesület arra érdemes tagjai számára a Magyar Tűzoltó Szövetség
10 éves szolgálati érmei. A hivatalos megnyitót követően az
első napi program keretében a táborozók megtekinthették
Ajak Város nevezetességeit, illetve a legutóbbi látogatásuk
(ami a 2019-es viharkár helyreállítási és kárfelszámolás munkálatai alkalmából volt) óta történt fejlesztéseket, felújításokat. Az ebéd elfogyasztását követően felkészítésen vettek
részt az önkéntesek, ahol megismerkedhettek az Ajaki Tűzoltó Egyesület által kifejlesztett és Magyarország (illetve a külhoni magyarság) tűzoltói számára elérhető Önkéntes Tűzoltó Riasztó és Értesítő Alkalmazással. A mobil-applikáció
jellegzetessége, hogy hiánypótló fejlesztés, melyet mára már
közel 300 szervezet (önkéntes-, önkormányzati- és hivatásos
tűzoltó), közel 2700 tagja használ a bekövetkezett káresemények felszámolása során a döntéstámogatás megkönnyítésére, ezzel a bajba jutottak segítséghez jutása káreseményenként 7-10 perccel rövidül le. A magyarországi tűzoltásban
mérföldkőnek számító fejlesztés bemutatását követően, a
táborozók egy sajátos sátorépítési versenyen vettek részt az
ajaki Római Katolikus egyház közelgő templombúcsúja alkalmából a templomkertben történő sátorok felépítésével. A
két részre osztott tábori csapat döntetlenre hozta a versenyt,
ezzel is bizonyítva a felkészültségüket!
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A tábor második hivatalos napján a táborozók ellátogattak
Magyarország legkeletibb pontjára Garbolcra, illetve a hármashatárhoz (ukrán, magyar, román). A határ megtekintését
követően a tiszakóródi Nagy Túr-bukóhoz látogattak a táborozók, majd a Vásárosnaményi Önkormányzati Tűzoltóság
által elkészített ebéd elfogyasztását követően megrendezésre
került a tábor elmaradhatatlan sporteseménye, a III. Táskai
Árpád Csürökkupa a Vásárosnamény-Vitkai sporttelepen.
A tábor harmadik napján a táborozók részt vettek az ajaki Római Katolikus Egyház által szervezett, napközis tábor
táborzáró családi napján. A három egyesületből összeállított
tűzoltó raj, a Kisvárdai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltó egységével közösen műszaki mentési és tűzoltási bemutatót tartott, ahol a résztvevők testközelből megtekinthették
a beavatkozás részleteit, mozzanatait, illetve a beavatkozás
folyamán történő rádióforgalmazásból is ízelítőt kaptak. Ezt
követően a családi nap résztvevői számára az Ajaki Tűzoltó
Egyesület (a táborozók bevonásával) habpartit tartott, amit
nem csak a családi napon részt vevő gyerekek fogadtak kitörő örömmel. A késő délutáni órákban az ajaki Sportpályán
az előző napi Csürök kupa visszavágóját tartották meg a táborozók, aminek a végére egész szép számú nézőközönség
szurkolt a csapatoknak. A tábor záró napján a vendégek és
az Ajaki Tűzoltó Egyesület tagjai részt vettek a római katolikus misén és templombúcsún, a nagybajomi fiatalok pedig
segédkeztek az ajaki Máriáslányoknak a Mária-kép vitelében.

A hivatalos Táborzárásra az ebédet követően került
sor, amin részt vett Leskovics Zoltán tű. alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője, és dr. Ragány Adrienn, Ajak
város polgármestere. Mindketten méltatták a tábor fontosságát, ami nem csak a szakmai, hanem a baráti kapcsolatok
kialakítására, mélyítésére is alkalmas. Fontos, hogy a résztvevő szervezetek tagjai bármikor számíthatnak egymásra,
ami a 2019 június végén történt vihar után bebizonyosodott,
amikor a X. Szent Flórián Tűzoltótábor (Gyergyószárhegy
szervezésében) időpontjában Ajakon segítettek a táborozók,
a tábor időpontját átszervezve.
A tábor zárásaként Rubóczki Zoltán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltószövetség általános alelnöke elismeréseket, illetve a Gyergyószárhegyi Tűzoltóalakulat
számára szakfelszereléseket adott át a Magyar Tűzoltó Szö-

vetség elnökének, Dobson Tibor tű. vezér-őrnagy – a tábor
fővédnöke - megbízásából. A szakmai program a Nemzeti
Együttműködési Alap (NEA-MA-20-O-V-353 projektazonosító számú) támogatási szerződés közreműködésével, Ajak
Város Önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Tűzoltószövetség, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, és a Tiltott Csíki Sör támogatásával valósult meg. Külön köszönet az Ajaki Tűzoltó Egyesület titkárának, Takács Istvánnak és családjának a helyszínért,
illetve az egyesület minden tagjának és családtagjainak, akik
valamilyen formában részt vettek mind a tábor szervezésében, mind a lebonyolításában.
Rubóczki Zoltán parancsnok
Ajaki Tűzoltó Egyesület

AJAK BIZTONSÁGÁÉRT POLGÁRŐR EGYESÜLET
A szervezetünk alapfeladatot lát el a településen, országos
és helyi szervezetek is segítik a munkánkat. Az egyesület
tevékenysége során együttműködik az általános rendőrségi
feladatok ellátására létrehozott szervvel, helyben a Kisvárdai Rendőrkapitánysággal, a hivatásos katasztrófavédelmi
szervekkel. Az Országos Rendőr Kapitányságtól kaptunk
egy Opel Astra típusú személygépkocsit, amely Ajak bel- és
külterületén történő járőrözést biztosítja. Megalakulásunk
óta nemcsak helyi, de megyei és országos szinten is támogatást kapunk projektjeink megvalósításához.
Lovas és biciklis polgári védelmet is biztosítunk a településen. Ajak Biztonságáért
Polgárőr Egyesület már több alkalommal
működött együtt a Kisvárdai Rendőrkapitánysággal közúti baleseteknél a forgalmi
rend irányítása során és egyéb műveletek alkalmából is. Egyesületünk Ajak városa által
tartott rendezvényeknél és a különböző ünnepek alkalmával
is biztosítja a közúti forgalmat és a közbiztonságot, valamint
hetente több alkalommal szervezünk éjszaki járőrözést az
Ajaki lakosok biztonsága érdekében. Működésünk óta csökkent a lopások és a bűncselekmények száma, valamint a bűnmegelőzésben is nagy szerepet tölt be egyesületünk.
Ajak Biztonságáért Polgárőr egyesület a 2021-es évben két
pályázatot is elnyert.
1. Pályázat címe: Az önkéntesség és a polgári védelem Ajakon
Program: Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási
Program (2021)
Kiírás: Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2021.
Azonosító száma: NEAG-KP-1-2021/2-001040
Támogatás összeg: 300.000.- Ft.
A pályázati összeget a 2021-es évben az egyesületünk
alapvető célja szerinti közösségteremtő, az egyesület hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeink fedezésére fordítjuk. Mivel
az egyesületünk saját önerőből nem tudja fenntartani és
finanszírozni a kapott gépjárművet, ezért az elnyert ös�-

szeget a gépkocsi üzemanyag költségére fordítjuk, mely
nélkül a bel- és külterületen lévő járőrözést nem tudnák
végrehajtani.
2. Pályázat címe: Ajak Biztonságáért Polgárőr Egyesület
működéséhez szükséges eszközök beszerzése
Program: Magyar Falu Program Falusi Civil Alap (2021)
Kiírás: A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” (2021.)
Azonosító száma: FCA-KP-1-2021/3-000721
Támogatás összege: 1.999.990.-Ft.
Pályázatunk egyik célja a polgárőr kollégák
részére megfelelő eszközöket, felszereléseket biztosítani a járőrszolgálat tételéhez,
másik célja pedig az egyesületünk tulajdonában lévő Opel Astra személygépkocsi műszaki állapotának javítása, mellyel járőrszolgálatot
végzünk. A pályázat keretében a fent említett gépjármű
karbantartását, javítását és nem utolsó sorban biztonságossá tételét kívánjuk megvalósítani. Egyesületünknek nincs
semmilyen bevétele, melyből a gépkocsi javítási és karbantartási költségeit tudnánk finanszírozni.
A pályázat keretében megvásárolt eszközök és felszerelések:
- kézi reflektor,
- jelző tárcsa,
- baseball sapka polgárőrség felirattal,
- oldalzsebes gyakorló nadrág,
- marhabőr derékszíj,
- utcai cipő,
- galléros piké póló,
- delta távcső
Egyesületünket Ajak Város Önkormányzata a tavalyi évben 500.000,-Ft-tal támogatta, melyet az egyesület működési
kiadásaira fordítottunk.
Rozinka Károly
elnök
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INTERJÚ EGY LOVAGGAL
Bemutatkozás: Aki tavaly kilátogatott az Adventi koszorú utolsó gyertyagyújtására, valamint a Betlehemes
játékkal összekötött közös kántálásra, a két rendezvényen láthatott egy eddig nem szokványos alakot, egy
XIII. századi korhű ruhába öltözött lovagot. De ki is volt
a páncél mögött és miért?
Mondanál néhány szót magadról?
Természetesen. A nevem Leskovics András. 1978ban születtem Kisvárdán, Ajakon nőttem fel, ide jártam
óvodába és az Ajaki Általános iskolában igyekeztek felkészíteni az egykori tanáraim az élet viszontagságaira.
Miután Magyar Honvédségnél kezdtem el dolgozni, a
munkám miatt gyakran voltam távol, emiatt jobbnak
láttam beköltözni 2000-ben Nyíregyházára. Jelenleg
Debrecenben szolgálok hivatásos katonaként a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárnál, de
amennyire lehet, igyekszem továbbra is figyelemmel kísérni Ajak város életét.

időszakait is átvészelve, úgy gondoltam, hogy ez a város megérdemli, legyen egy másik, a település születésére utaló öltözet is, a jelenlegi címerével díszítve.
Az első, Ajak településsel kapcsolatos írásos emlékek
a XIII. századból származnak, a református templom
mellett található emlékmű is erre utal (1293). A pontos
év viszont meglehetősen képlékeny, mivel a levéltárak
anyagainak feldolgozása még ma is ad bőven munkát
a kutatóknak, emiatt újabb dátumok kerülhetnek napvilágra, lásd a Zichy okmánytár is megemlíti Ajakot
(Ayac). Az 1293-as évnél tudtommal egy visszaeső bűnöző felakasztásáról írtak.

Hol kezdődött ez a nem szokványos hobbi?
Azt hiszem, még gyermekkoromban a történelem
órákon elhangzottak, a történelemkönyvben leírtak, és
a televízióban látott történelmi filmek „fertőztek meg”.
Talán ezért is lettem katona. Sajnos a lovagkultúráról a
történelemkönyvekben viszonylag kevés szó esik, hiteles szakirodalmat még évekkel ezelőtt is nehézkes volt
beszerezni, és elenyésző a száma azoknak a történelmi
filmeknek is, amelyek pontosan mutatnák be az akkori
idők felszereléseit, fegyvereit. Ezen kívül nehezíti még
a helyzetet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
nincs olyan hagyományőrző társaság, aki a középkort
népszerűsíti, pedig akár Kisvárda történelmi múltja
okán lehetne létjogosultsága.
Miért éppen ezt a kort választottad?
Mindig is szerettem az Istent mindenek előtt tisztelő, Árpád-kori időszakot (1000-1301). Amikor elkezdtem megtervezni és összeállítani a lovagi ruhát és felszerelést, az öltözékre abból az időszakból származó,
egy Isten iránt feltétel nélküli tiszteletet kifejező, valós
címert igyekeztem választani. Így esett a választás III.
Béla kettős kereszttel díszített címerére. Később ebben
az öltözetben vettem részt az Adventi koszorú utolsó
gyertyájának meggyújtásán.
Mivel Ajak mind a mai napig egy rendkívül vallásos
település, amit évszázadokon keresztül az Istenbe vetett töretlen hit tartott életben, a történelem legnehezebb
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Amikor az első öltözet kezdett összeállni, eszembe jutott, hogy talán már nem csak a magam számára kellene ezeket az öltözékeket beszerezni, hanem - ha van rá
igény-, az egykori iskolámban lehetőséget kellene adni
a gyerekeknek egy „rendhagyó történelem-óra” keretében, hogy testközelből is láthassanak, illetve felpróbálhassanak ilyen eszközöket. Nekünk, annak idején
nem volt ilyenre lehetőségünk, ha el is jutottunk egyegy osztálykirándulás alkalmával egy múzeumba, általában csak egy üvegvitrin mögött láthattuk a kiállítási
tárgyakat, a rendelkezésre álló idő szűkössége miatt
azt is csak néhány percre. Tudtommal ilyen lehetőséget
egyetlen környékbeli iskola sem tud biztosítani a tanulói számára, tehát Ajak lehetne az első a térségben. Az
ötlettel megkerestem az ajaki Tamási Áron Katolikus
Általános Iskola intézményvezető helyettesét, Ragány
Zsuzsannát, aki továbbította a felvetésemet Rozinka Mihály felé, aki jelenleg az iskola intézményvezetője. Egy
hasonló ötlettel pedig megkerestem Ajak polgármesterét, dr. Ragány Adriennt, hogy mi lenne, ha a település
történelmi múltjára való tekintettel, az ajaki címerrel
díszített középkori ruhában vennék részt különböző
rendezvényeken a településen belül. Mivel ilyen sincs a
környéken, tehát ezzel kapcsolatban is Ajak a többi település előtt járhatna.

Milyen volt az ötlet fogadtatása?
Nagyon tartottam attól, hogy az ötlet lényegét nem
értik meg az érintettek, és emiatt gondolkodás nélkül le
fogják söpörni az asztalról. Szerencsére nem így történt.
Az iskola költségvetése minden bizonnyal szűkös, mint
a legtöbb iskolának, ezért amikor a „rendhagyó történelem óra” ötletét felvázoltam, igyekeztem az elején
tisztázni, hogy az iskolára nem ró semmiféle költséget,
hiszen a felszerelés a tulajdonomat képezi, a beszerzése során felmerült költség teljes mértékben engem terhel majd. Amit kértem, az körülbelül kettő óra és egy
bemutatásra alkalmas terem, ahol az adott létszámú
diákcsoport megismerheti a korabeli felszereléseket, ezáltal olyan tudást és tapasztalatot szerezhetnek az ajaki
diákok, amelyet más iskolában nem kaphatnak meg.
A visszajelzés az iskola vezetőségének részéről pozitív volt, ráadásul sikerült megegyeznem velük, hogy a
magyar történelem fontos mérföldkőnek számító időszakainak fizetőeszközeit, illetve azok replikáit az iskolának ajándékozhatom egyfajta szemléltető eszközként
a tanórákhoz. Így az iskola birtokába jutott egy Szent
István dénár replika, egy Károly Róbert aranyforint replika, egy Hunyadi János aranyforint replika, valamint
egy eredeti Kossuth bankó, amit a tanórán a diákok kézbe vehetnek, ezzel is elősegítve a színvonalas történelmi
oktatást.
A másik projekt, a településen belüli rendezvényeken
való címerhasználattal kapcsolatban történő egyeztetésnél a polgármester asszony is rendkívül pozitívan állt
a dologhoz. Ott viszont felmerült egy olyan probléma,
hogy a település címerének nyilvános használata jogilag
kötött, ezért a polgármester asszony beleegyezésén túl a
képviselőtestület engedélyét is kérnem kellett. Szerencsére itt sem gördítettek akadályt az utamba, aminek
köszönhetően az Adventi koszorú utolsó gyertyagyújtásán, valamint a Betlehemes játékkal összekötött közös
kántáláson a részt vevők láthatták mindkét öltözetet.
Mennyire volt nehéz az öltözet és a felszerelés összeállítása, beszerzése?
Őszintén? Rémálom volt, ugyanis Magyarországon
nincs olyan bolt, ahol meg lehetne vásárolni egyben a
teljes öltözéket a kiegészítőkkel, így az ország különböző pontjairól kellett beszerezni az öltözék egyes darabjait, nem beszélve a hosszadalmas elkészítési időről, és
a meglehetősen magas árról. A csizmát például Budapesten készítették, két hónapot vártam rá, a láncinget és
a lánccsuklyát Tárnokról, Budapest mellől kellett beszerezni, az négy hónapig készült. A láncing alá való vastag fegyverkabát Pákozdról érkezett, körülbelül másfél

hónap alatt készítették el, a pajzsok szintén az ország
másik végéből érkeztek, a lándzsa és a tőr Szlovákiából
lett beszerezve. A hímzett címerek és a zászlók elkészíttetése volt talán a legegyszerűbb, mivel azok egy nyíregyházi cég jóvoltából készültek el.
Jelenleg hol tart a projekt?
A nehezén túl vagyunk, hiszen az öltözet és a hozzá tartozó felszerelés szerencsére már teljes egészében
megvan. Sajnos a koronavírussal kapcsolatos intézkedések miatt a „rendhagyó történelem órát” el kellett halasztanunk, és valószínűleg már csak a következő iskolai évben ismerkedhetnek meg a gyerekek testközelből
is az akkori kor öltözékével.
További tervek a jövőre nézve?
Felmerült bennem az íjászat oktatás lehetőségének
megteremtése az ajaki Tamási Áron Katolikus Általános
Iskolában, egyfajta fakultáció jegyében. Tervek szerint
a következő tanévben - amennyiben érdekli a tanulókat -, körülbelül két óra
elméleti és két óra gyakorlati oktatás
keretében a végzős diákok kipróbálhatnák, illetve elsajátíthatnák az íjászat alapjait.
Ilyen szintén nincs a térség ikoláiban, ebben is Ajak lehetne
az „úttörő”. De ez még nagyon távlati terv, hosszas
egyeztetésre van szükség
például a biztonságos
oktatás helyszíne, a
rendelkezésre álló eszközök, valamint az érdeklődők számának
tekintetében.
Ajak, bár belépett
a XXI. századba, tovább őrzi a hagyományait, ami az iskolai oktatás szerves
részét kell, hogy képezze. Nem a hamut
kell őriznünk, hanem
a parazsat kell tovább
adnunk gyermekeinknek és unokáinknak,
mert a kor és a hit kötelez bennünket…
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KÖZMUNKAPROGRAM
2021. évben a közfoglalkoztatottak létszáma átlagosan 65 fő volt. A mezőgazdaságban kukorica, burgonya,
káposzta és uborka termesztés folyt, állattartást tekintve pedig 35 sertést neveltünk, amelyek értékesítésre
kerültek több, mint másfél millió Ft összegben.

tettek. Úgyszintén közfoglalkoztatás keretein belül készült a kupakgyűjtő szív is, mely folyamatosan telik a
lakosság által hozott műanyag kupakkal.

Tavasztól ősz végéig folyamatos volt a település belterületein végzett fűkaszálás, ároktakarítás, közterületek
rendben tartása, hulladékszedés. 2021-ben befejeződött
a Kossuth út teljes hosszának járdarekonstrukciója a
gyalogosok megelégedésére. A közfoglalkoztatottak
járdalapokat és betonágasokat is gyártottak, melyeket
az önkormányzat értékesít is.

Eszközbeszerzés a közmunkaprogramba:
Ajak Város Önkormányzata 2021-ben újabb mezőgazdasági eszközökkel gazdagodott, melyet a közmunkaprogram keretein belül tudott beszerezni a város, ezáltal is gazdagítva a meglévő eszközállományt.

Közfoglalkoztatás keretein belül történik a temetők,
parkok rendben tartása. Az elmúlt év során 20 db, a
közfoglalkoztatottak által gyártott fa hulladékgyűjtő
edény került közterületre kihelyezése, melyek számát
idén tovább kívánjuk gyarapítani, ezzel is igyekezve
felszámolni a belterületi szemetelést. Ajak-Kisvárda közötti kerékpárút melletti korlátra kihelyezésre került 5
db, míg a városi sportpályára 10 db fém hulladékgyűjtő
edény, melyeket szintén a közfoglalkoztatottak készí-
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A szárzúzó, rögtörő és vontatott tárcsa nagy segítségül szolgál majd a mezőgazdasági feladatok ellátásában.
Továbbá beszerzésre kerületek kis értékű tárgyi eszközök is: cirokseprű, vesszőseprű, lapát, locsoló, gereblye, ásó, balta, kalapács, csavarhúzó készlet, raklapmozgató béka, asztali körfűrész, fűnyíró, motoros háti
permetező, talajfúró, ütve fúró.
Köszönjük a közfoglalkoztatottak munkáját!

AJAK VÁROSÉRT ÖNZETLEN TENNIAKARÁSSAL
Egy településen mindig sok a megoldásra
váró feladat. Ennek a kezelését vállalta a Városgondnok Ajak Kft. Azt, hogy a nap 24 órájában a lakosokért dolgozik, még a hétvégén
is, az itt élők megelégedésére
Az elmúlt időszakban nagyon sok feladattal kellett megbirkóznia a városgondnokságnak.
Első és legfontosabb feladata az emberek életének védelme,
az egészség és a környezet megóvása.
A járvány kezdetétől folyamatosan történtek a közterületek,
kiemelt fontosságú intézmények előtti területek, korlátok fertőtlenítése. Szintén a pandémiás időszakhoz kapcsolódik az a
segítségnyújtás, ami az intézmények ügyeleti rendszeréhez és
a karanténhoz kapcsolódott, így pl. a gyermekeknek igényelt
ételek házhozszállítása (óvodás, iskolás).

A városgondnokság folyamatosan figyelemmel kísérte
azokat az embereket, akiknek nem volt biztosítva a fűtési lehetőség a téli hónapokban. A rászorultaknak élelmiszert biztosított, valamint gondoskodott a jobb életkörülményhez jutásukhoz (fűtési lehetőség).
Nagyon sok esetben telefonos értesítés és szóbeli megkeresés jött, hogy segítsünk a tüzelőfa összevágásában, vagy behordásában, melynek a városgondnokság az önkormányzattal közösen igyekezett eleget tenni.
Szintén nagy segítség az idős, beteg emberek számára a
nagyobb tárgyak (bútorok) mozgatása, melyhez a városgondnokság rendelkezésre áll.
Ajak Város Önkormányzata nagy gondot fordít a település
zöldítésére (fásítás, virágosítás), melynek megvalósításában
a városgondnokság is bekapcsolódott. Lakossági kérésnek
megfelelően a Kft. segítséget nyújtott az elöregedett fák kivágásában, valamint a gondozatlan kertek fűkaszálásában.
Több helyen (József Attila, Dózsa út) a beszakadt vízelvezető árok kijavításában közreműködött a csapadékvíz folyását
segítve. Két utcafront aszfaltburkolatának előkészítési munkálataiban is besegített, amikor az útpadkák leszedésére került
sor. A városgondnokság folyamatosan kapcsolatot tartott az
Ajaki Polgárőr Egyesülettel, valamint a hatóságokkal is a bajban lévő emberek megsegítéséért.
Az egyházakkal való kapcsolattartás, akár erkölcsi vagy fizikai segítségnyújtás szintén a városgondnokság egyik legszebb
feladata közé tartozik. Kérésre a templom mögött zúzott kavicsos területet alakított ki későbbi igénybevétel (körmenet)
céljából.
Koordinációs feladatot lát a városgondnokság a viráglá-

dák, valamint szemeteskukák elhelyezésében, a futballpályán
megoldandó feladatok megvalósításában, hulladékok felszámolásában. (Takarítás, festés, padok javítása, stb.) Cél, egy zöldebb, tisztább város az emberekért.

A városgondnokság kapcsolata az Önkormányzattal és az
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal is kiváló,
ugyanis nemcsak a rendezvények szervezésében és ennek
kapcsán operatív munkájában vesz részt, hanem a tevékeny
megvalósításban is. (Étkezések során az ételek kiszállítása,
utazások megszervezése, lebonyolítása, zenés ébresztő, autós
kántálás, stb.)
Minden olyan dologban, ami a lakosság komfortérzetét növelheti, vagy az itt élőknek akár fizikális segítség lehet, igyekszik a cég segíteni, mindenütt jelen vagyunk.
A városgondnokság ilyen meggondolásból támogatta az
Ajak Városi Sport Club megalakulását, folyamatosan közreműködik a játékosok utaztatásának biztosításában és a sportszervezet zavartalan működtetésében is. Az elmúlt időszakban anyagi felajánlás formájában is nagymértékű támogatást
nyújtott. A fiatalok sportolási lehetőségének biztosítása ugyanis közösségépítő jellegű, a sporteseményekre történő látogatás
a kisvárosunkban élőknek kellemes időtöltését is jelent.
A Kft. nagy hangsúlyt fektetett a vasútállomás környékének
rendbetételére is. Közreműködött a takarításban, virágosításban, szemeteskukák elhelyezésében és a főbejárat előtti térkövezési munkák során is. Most már esztétikusabb és biztonságosabb az állomás környéke.

A városgondnokság igyekszik megoldani a felmerülő és a
lakosság részéről is jelzett problémákat és feladatának minden
téren törekszik eleget tenni.
A városgondnokság bízik a jövőbeni sikeres együtt munkálkodásban az emberek nyitottságában és felelősségében.
Dzsubák Balázs
Városgondnok
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VASUTAS NYUGDÍJAS KLUB
Vasutas Nyugdíjas Alapszervezet működik Ajak településen. Főleg vasútról
nyugdíjba vonuló tagjaink
vannak, de a tagok között
van nem vasutas nyugdíjas is.
Minden héten szerdai napokon 09:00 – 12:00 óra között
fogadó napot tartunk tagjaink ügyes–bajos dolgai intézésének segítésére. Egyebek
között ÖTA segélykérelmek,
vasutas utazási igazolvány érvényesítés, nyugdíjemelés kapcsán méltányossági kérelem, gyógyszer támogatási kérelem
benyújtása terén.

Ajak Város Önkormányzata
jóvoltából tagjainkat az Ajaki
Alapszolgáltatási Központ épületének irodahelyiségben tudjuk
fogadni. Minden évben próbálunk kirándulást szervezni az
Önkormányzat támogatásával.
2021-ben Sárospatakon és Tarcalon voltunk, mely egy nagyon jó
hangulatban eltöltött élményekkel teli nap volt.
Szeretettel várjuk tagjaink sorába a nyugdíjas ajaki lakosokat,
akik szeretnének egy közösséghez tartozni.
Balogh László
Nyugdíjas Alapszervezeti elnök

NYUGDÍJAS KLUB
2021. szeptembere óta működik településünkön az Ajaki Nyugdíjas Klub. Taglétszámunk jelenleg 19 fő. Havonta
rendezünk találkozókat, amelyek jó hangulatban telnek el.

További tervek közözött szerepel kirándulások szervezése
(Füzérradvány: Károlyi kastély,
Széphalom: A Magyar Nyelv
Múzeuma (Kazinczy múzeum),
Borsi: Rákóczi szülőhelye).

A Klub tagjai között szerepelnek a Pántlikás Népdalkör
tagjai is, akik vidám nóták
éneklésével teszik változatosabbá a találkozókat. A Klub belépett a Vasutas Nyugdíjasklubok Országos szervezetébe. 2022. évben tervezzük a
névnaposok, kerek születésnaposok és a gyengébbik nem
köszöntését a Nemzetközi Nőnap alkalmából.

Várjuk a lakosság jelentkezését a Klub tagjai sorába.
Jelentkezni lehet:
Frindik Istvánné (Ajak, Tulipán u. 13. Tel: 70/622-2462)
Rubóczki László (Ajak, Jókai u. 21. Tel: 70/398-0815)
Zsiros Imre (Ajak, Dózsa u. 23. Tel:20/239-8239)
Zsiros Imre
Ajaki Nyugdíjas Klub elnök
Ajak Város Önkormányzata az ajaki lakosság részére 2022.március 1-től ingyenes közösségi kerékpár használatot biztosít és működtet a kerékpáros közlekedés elősegítésének és fejlesztésének
érdekében. Az így biztosított kerékpár használat hozzájárul Ajak
közlekedési helyzetének javításához, a környezeti károk csökkentéséhez, a városi kerékpározás népszerűsítéséhez és a közlekedési
kultúra javításához.
A Szolgáltatás nyújtása és a kerékpár használatának lényegi feltételei (A felsorolás nem teljes körű, részletes információ az ÁSZFben, mely elérhető lesz a www.ajak.hu weboldalon és a Városháza hirdetőtábláján):
Az igénylő Ajakon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen;
A felhasználó részére kötelező regisztráció Ajak Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában;
Kerékpáronként 10.000,- Ft összegű kauciót, mely rendeltetésszerű használat esetén visszajár;
Használati idő legfeljebb 48 óra, mely meghosszabbítható.
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GYÖKEREINK - Hitről, kereszténységről és művészetekről Ajakon
Karácsony havának elején izgalmas, tartalmas tárlat
nyílt meg a nagyközönségnek az ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola dísztermében.
Talán a mottója is lehetett volna az alábbi bibliai idézet:
„De akik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek,
mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és
nem fáradnak el!” (Ésaiás 40:31)
És íme: nemcsak a lélek ereje, hanem a hit, az Istenbe vetett
hit ereje az, ami megújult itt, s nyilvánvalóvá tette a látogatónak azt, amit a mélyen hívő érez nap mint nap: nagy az isten
ereje, nagy az Isten hatalma!
Mi más is lehetne advent fényes időszakában szebb és nemesebb gondolat a fentinél?!
Ajaki, Ajakról elszármazott művészek alkotásait tekinthették meg a látogatók, köztük már ismert, többszörös díjazott
művészekét (Pl.: Iski Kocsis Tibor)
A program a kisváros nagy rendezvénye – mondta köszöntőjében dr. Ragány Adrienn polgármester, aki egyúttal
kiemelte azt is, hogy e tárlat lehetőség arra, hogy Ajak művészetpártoló, vendégváró jó híre még szélesebb körben terjedjen. Felvetette, hogy jó lenne évente megrendezni a Gyökereink c. kiállítást.

dagógus, szaktanácsadó, a Gyermekjóléti Alapítvány elnöke.
Rátz Ottó elnök úr köszöntőjében kiemelte: Ajak legyen
büszke mindazokra, akik a maguk Isten adta talentumaival
hozzájárulnak, hozzá járultak a település értékgazdagságához.
S hozzátehetjük – emelte ki köszöntőjében -, nem az a
kérdés, hogy miért valósította meg e nagyszerű programot
Ajak, hanem az, hogy miért nem valósította meg a többi hazai település?
Rozinka László művésztanár, e program összeállítója –
egyúttal moderátora- kiemelte a közösségformálás erejét.
Azt a kovászt, ami összeköti a térben és időben esetleg egymástól távol élő ajaki, ajaki származású művészt, alkotót.
Orosz Csaba oktatási rektorhelyettes (Magyar Képzőművészeti Egyetem) megnyitóbeszédében annak fontosságát
emelte ki, hogy a művészet, mint kifejező eszköz átnyúlik a
fizikai határokon és összeköti az embereket. Gratulált az alkotóknak és a településnek a programhoz.
A programot színesítette lélekemelő ének- és zeneszám, illetve a Szülőfalum Ajak c. könyv szeptember 3-i ünnepélyes
budapesti könyvbemutatójának videórészletei.

A rendezvény fővédnökei voltak: Dr. Palánki Ferenc megyéspüspök és Rátz Ottó, Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt-díjas, Diploma Honoris Causa-díjas mesterpe-

Rozinka László
művésztanár

FELHÍVÁS
A „Gyökereink, avagy a szülőföld üzenete” elnevezésű kiállítást követően ismételten bebizonyosodott, hogy mennyire fontos hagyományaink
ápolása, az ajaki értékek és emlékek megőrzése. Sajnos az idősebb korosztály, akik
családtagjaiknak, gyerekeiknek, unokáiknak a régmúltról meséltek, lassan mind itt
hagynak bennünket. Ha nem figyelünk arra, hogy a velünk megosztott emlékeinket akár írásos formában, akár a kor technológiai vívmányait igénybe véve digitális formában megőrizzük, úgy azok lassan a feledés homályába fognak merülni. Éppen ezért az Önkormányzat
első lépésként igyekszik a régi fényképeket, írásos dokumentumokat digitális formában
megőrizni. Tisztelettel kérjük mindazokat, akik otthonukban őriznek olyan Ajakkal, az
ajaki lakosokkal kapcsolatos régi családi fotót- képet- festményt, Ajakról szóló
régi újságcikket, plakátot, stb., melyet szívesen megosztanának másokkal is,
és szeretnék, ha az a jövő nemzedéke számára is elérhetővé és megismerhetővé váljon, akkor azt hozza fel a Városházába, ahol a családi kincs
kollégánk segítségével digitális formában rögzítésre és megőrzésre
kerül. Amennyiben a tulajdonos kéri, kollégánk időpont egyeztetést követően (06-45/455-035) házhoz megy és ott örökíti meg
az emléket! Reméljük, hogy ebben a formában sikerül minél
több értéket megőrizni és átadni az utókor számára!
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