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Közös ünneplésre várják a város valamennyi lakosát

Négy vasárnap, négy gyertyagyújtás
November végén állították
fel a város adventi koszorúját a mûvelõdési ház elõtti
téren. Mivel a közelgõ karácsony a szeretet, s az
együvé tartozás ünnepe is,
ezért az adventi vasárnapokra program is készült,
melyekre meghívtak minden vajai polgár.
A gyertyákat – minden
alkalomal egyet – Tisza Sándor
polgármester gyújtja meg a
szabadtéri koszorún. Elõször

november 27-én lobbant fel az
aprócska láng. Ezt követõen a
vajai református fiatalok adtak
zenés mûsort a mûvelõdési
házban a közönségnek.
December 4-én fellobbant a
második gyertya lángja is,
majd a mátészalkai Dancs Lajos
népdalkör mutatkozott be mûsorával a mûvelõdési ház elõtt.
Az eseményhez kapcsolódva
nyílt meg Molnár József Papó
fotókiállítása az épületen belül.
December 11-én, a harmadik

adventi vasárnapon gyertyagyújtás után ismét a mûvelõdési
házba invitálták a közönséget,
ahol a Húron elkövetõk összevont baptista pengetõs zenekar
adott koncertet.
A karácsonyi várakozás utolsó vasárnapján, december 18-án
ökumenikus karácsonyi mûsornak tapsolhatnak az érdeklõdõk a színházteremben. Ezen
a délutánon ragyog fel a negyedik gyertya lángja a szabadtéri
koszorún.

Tisza Sándor polgármester gyertyát
gyújt az adventi koszorún

Advent elsõ vasárnapján nagy
sikert arattak zenés mûsorukkal
a vajai református fiatalok

Három új díszpolgári címet adtak át
Emlékezés
az 1956-os
forradalomra

Az õsz legjelentõsebb ünne-pi eseménye az
1956-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés volt, amit október 22-én tartottak
a mûvelõdési házban. A program során
kihelyezett képviselõ-testületi ülés keretében hárman vehették át a díszpolgári címet.
Az eseményt ,,Mi volnánk itt a folytatás”
címmel a Talán Teátrum elõadása zárta.

Tisza Sándor polgármester ünnepi beszédében
hangsúlyozta, hogy a mi október 23-ánk a 20.
század világtörténetében számos nép közös ünnepe. E nap a terror és az elnyomás elleni hõsi
küzdelemre, a szabadság szeretetére emlékeztet.
Az ‘56-os lyukas zászló amely ma Strasbourgban
az Európa Tanács székhelyét ékesíti, már régen
a közös Európa egyik jelképe.
Puskáson és az Aranycsapaton kívül leginkább 56-ról ismerik Magyarországot. Az 56-os
forradalmár volt az elsõ, aki ha csak 13-14 napra
is, de legyõzte a Szovjetuniót. Az 56-os forradalmár volt az, aki a második világháború
utáni világtörténelemben a szabadság jelképe

Itt járt a Mikulás

Mint minden gyermekintézménybe, a Tulipán bölcsõdébe is ellátogatott december
6-án a Mikulás. Nem érkezett
üres kézzel, sok-sok ajándékot
vitt a kicsiknek és a gondozó
néniknek is. Sok gyermek
megszeppent, de a bátrabbak
beszédbe is elegyedtek a nagyszakálluval.

Ünnepi köszöntõ
özeledve a karáJó lenne, ha e magasztos
csonyhoz, a szeretet pillanat varázsa nem múlna
K
ünnepéhez, egyre inkább a el az ünneppel.
várakozás csodás élménye
uralkodik el rajtunk. Várjuk
az ünnepet, várjuk a Megváltó születését. Várjuk, hogy
az áhított szeretet minden
porcikánkat átjárja, betöltse
szívünket, lelkünket. Várjuk
és reméljük, hogy a megbocsátást, mint a szeretet legkifejezõbb eszközét minél többen használjuk, hogy a karácsonyt tiszta szívvel-lelkülettel éljük meg.
Készülünk a családjainkat,
barátainkat minél több jóval
meglepni és remélem, hogy
ez nem csak anyagi javakkal
történik, hanem szándékkal,
hozzáállással, magatartással is.
Ahogy hétrõl hétre sorra
felgyulladnak az adventi
koszorú fényei, reménységet
sugároznak. Reménységet a
jóra, a szeretetre, a békességre és a várva várt örömre.
S mikor eljön a szenteste
és szeretteinkkel körbe álljuk
a karácsonyfát a pillanat
misztériuma mindenkit magával ragad. Az emberek
csordultig telt szívvel adnak
hálát az életért, s fénylõ lámpásként sugározzák egymásra
a szeretetet.

Jó lenne, ha a hétköznapokba is magával vinne belõle mindenki legalább egy
kicsit. Épp csak annyit,
amennyibõl futná egy-egy jó
szóra, mosolyra, amivel megajándékozhatjuk embertársainkat.
Bár a karácsony és a szilveszter a csodavárás idõszaka, a szíve mélyén mindenki
tudja, hogy január 1-jén nem
egy új élet kezdõdik, hanem
a régi folytatódik. Azonban
az csak rajtunk múlik, hogy
az életet a régi módon folytatjuk vagy szebbé tesszük azzal, hogy elfogadóbbak, türelmesebbek, kedvesebbek leszünk másokkal.
Kicsit többet segítünk
egymásnak, többet törõdünk a rászorulókkal, az elesettekkel és sosem felejtünk
el mosolyogni. Ha ez sikerül
szebbé, boldogabbá válik a
saját életünk is.
E gondolatok jegyében kívánok szeretetteljes, békés
karácsonyt és sikerekkel teli
új esztenõt valamennyi vajai
polgárnak.
Tisza Sándor
polgármester

a

Vay Ádám újratemetésének 110. évfordulója okán:
Az ünnepség elnöksége
lett, az 56-os forradalmár volt a Time magazinban az év embere, s akit befogadott az egész
nyugati világ a következõ években. Ezért kell
nekünk is tenni 56 emlékéért itt Vaján is.
⊳⊳⊳
Húsz éve, 1996-ban döntött a település akkori
vezetése, hogy a Vajáért kiemelkedõen tevékenykedõk részére létrehozza a Vaja díszpolgára címet. Eddig 11-en kapták meg az elismerést. Az
ünnepségen kihelyezett képviselõ-testületi
ülésen három díszpolgári címet adtak át.
A kitüntetettekkel lapunk 3. oldalán ismerkedhetnek meg olvasóink.

Elismerés a véradóknak

November 27-e a Véradók Napja. Az idei már a
harmadik alkalom volt, amikor megünnepelték a
jeles napot Vaján. Az eseményen 10, 20, 30 és 40szeres véradókat köszöntöttek, s jutalmaztak meg
önkéntes segítségadásukért. Ünnepi beszédet Tisza
Sándor polgármester tartott, aki Sipos-Papp Tündével, a Magyar Vöröskereszt Mátészalkai Területi
Szervezete vezetõjével együtt adta át a kitüntetéseket
és az ajándékokat a többszörös véradóknak.

Konferencia koszorúzással
,,Egy ország jött el Vajára”
– olvashatjuk a Száz magyar falu könyvesháza sorozat Vajáról szóló kötetében arról a napról, amikor
végre hazatértek Vay Ádám
hamvai.
Idén ünnepeljük a kuruc
generális újratemetésének 110.
évfordulóját. Ebbõl az alkalomból rendezett kétnapos
konferenciát a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Kulturális
Egyesület és a Vay Ádám Muzeális Gyûjtemény a magyar
történelem híres temetéseirõl
és újratemetéseirõl november
9-10-én a Vay kastélyban.
A tanácskozáson az ország
legjelentõsebb kutatócentrumai mellett határon túli magyar mûhelyek is résztvettek.
Az ország legjelentõsebb irodalomtudósai mellett fiatal szakemberek is felszólaltak. Céljuk
a magyar nemzeti emlékezet
híres temetéseinek és újratemetéseinek megidézése volt az Árpád-háztól a 20. század végéig.
Arra keresték a választ, hogy
a temetés, s a hozzá kapcsolódó
szertartások hogyan járulnak
hozzá a személyt övezõ kultuszhoz.
Kuruc Vay Ádám újrateme-

A résztevõk nagy érdeklõdéssel hallgatták az
elõadásokat

A konferencia keretében megkoszorúzták Vay Ádám
emlékmûvét
tésérõl Bene János (történész,
PhD) a nyíregyházi Jósa múzeum igazgatója beszélt. Ter-

mészetesen elõadás hangzott el
II. Rákóczi Ferenc hamvainak
hazahozataláról és újratemetésérõl is.
Kõszeghy Ferenc (irodalomtörténész, PhD): Temetetlen
holtak a XVI. századtól napjainkig címmel tartott elõadást, de
szó esett többek közt a Balassiak
sírhelyeirõl, az újratemetett
negyvennyolcasokról vagy
például az eperjesi vértörvényszék áldozatainak újratemetésérõl.
Kustár Ágnes (antropológus, Phd) ,,Életre keltett arcvonások” címmel Janus Pannonius szobrászi arcrekonstrukcióját ismertette az ülésszak érdeklõdõivel.
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Ünnepi istentiszteletek,
szentmisék az év végén
Református
egyház
December 24-én délután 4
órától ünnepi istentisztelet.
December 25-én délelõtt fél
11-tõl úrvacsorás istentisztelet,
délután 3 órától istentisztelet
a Debreceni Egyetem teológusa igehirdetésével.
December 26-án délelõtt fél
11-tõl majd délután 3 órától
istentisztelet. Mindkét alkalmon a Debreceni Egyetem teológusa hirdet igét.
December 31-én este 6 órakor istentisztelet.
2017. január 1-jén délelõtt fél
11-kor majd délután 3 órakor
istentisztelet lesz a református
templomban.

Római katolikus
egyház

December 24-én délután fél 5kor ünnepi szentmise.
December 25-én és 26-án
déli 12 órától ünnepi szentmise.
Szilveszter napján, december

31-én délután 5 órától év végi
hálaadó szentmise.
Január 1-jén délben 12 órától ünnepi szentmise.

Görög katolikus
egyház
December 24-én délután 4-kor
ünnepi istentisztelet
December 25-én, 26-án és 27én délelõtt 9 órától ünnepi istentisztelet.
December 31-én 9 órától istentisztelet
Január 1-jén délelõtt 9 órától
istentisztelet.

Baptista
gyülekezet
December 24-én délután 5 órától ünnepi istentisztelet
December 25-én délelõtt 10,
majd délután 3 órától ünnepi
istentisztelet.
December 26-án délelõtt 10
órától istentisztelet.
December 31-én este 6 órától istentisztelet.
Január 1-jén délelõtt 10 órától istentisztelet.

Véradók köszöntése

November 27-e a Véradók Napja. Az idei már a harmadik alkalom volt, amikor megünnepelték a jeles napot Vaján. Az
eseményen 10, 20, 30 és 40szeres véradókat köszöntöttek,
s jutalmaztak meg önkéntes
segítségadásukért.

Hagyomány szerint az idén is
köszöntötték az Idõsek világnapja alkalmából a 62 év feletti
lakosokat városunkban.
Október 6-án a mûvelõdési
házban tartották a rendezvényt, ahol ökumenikus istentisztelet, mûsor, vendéglátás és
táncos, zenés program várta a
résztvevõket.
Tisza Sándor polgármester
beszédében köszönetet mondott a meghívottaknak mindazért, amit családjukért, lakóhelyükért tettek munkás éveik
alatt. Kiemelte, hogy a fiatalab-

ezek. Apa és anya egymásba fonódó kezei. Apa
erõs ujjai, amikkel oly sok mindent
megjavított a ház körül. Keze,
amivel játékosan magasba emelt,
amikor kicsik voltunk, és amivel
megsimogatta a fejünket. És anya
keze. Amivel ételeinket fõzte, hajat
fésült, könnyeket itatott fel, velünk együtt rajzolta az ábécé
betûit, s érintésével messze ûzte a betegségeket.
Ezek a kezek már fél évszázada ölelik egymást, s bármi
történjék is, örökké együtt maradnak...
alatt a hó, nem fáztak. Szívüket,
lelküket átjárta az egymás iránt
érzett szeretet.
Éppen fél évszázada ennek.
Lehetetlen felsorolni mi minden történt ez idõ alatt, ami
visszatekintve úgy röppent tova, mint egy múló pillanat.
Mikor összekerültek mindketten a mezõgazdaságban dolgoztak. Házasságuk második évében született meg elsõ gyermekük, József, aki ma már nyugalmazott katonatiszt. Budapesten lakik a családjával. Két fia
van, József és Richárd.
Erzsébet lányuk szintén a
fõvárosban él építészmérnök
férjével és kislányával, Fruzsinával. A házaspár vállalkozásban
dolgozik.
Ildikó Mátrafüreden telepedett le. Férje mellett kapott
munkát, aki marketing igaz-

A meghívottak egy csoportja
bak feladata lehetõvé tenni az
idõsek számára az öregkorhoz
méltó életet, s támaszt nyújtani

nekik. Érezzék, hogy nem maradnak magukra, hogy fontosak, s hogy a fiatalabb generáci-

óknak nagy szükségük van
rájuk.
Mivel a világnap ünnepe egybeesett az aradi vértanúk emléknapjával, ezért a polgármester
megemlékezett az aradi hõsökrõl is.
lll
Már hagyomány, hogy a
bölcsõdések ellátogatnak az
idõsek klubjába a világnap alkalmából. Saját maguk készítette ajándékokat vittek a vendéglátóknak, akik finomságokkal kínálták és ajándékokkal
is meglepték a gyermekeket.

Vajai kiállítás a Stefánia Palotában
Kortárs képzõmûvészet
történelmi környezetbõl
címmel nyílt kiállítás a Magyar
Nemzeti Múzeum Vay Ádám
Muzeális Gyûjteménye képzõmûvészeti anyagából október
4-én Budapesten, a Stefánia
Palotában.
A tárlatot dr. Kovács Árpád,
a Költségvetési Tanács elnöke
nyitotta meg. Beszédében felidézte Molnár Mátyás múzeumalapító munkásságát, majd ismertette a gyûjtemény létrejöttének körülményeit. Ez a tárlar
október 20-áig volt látható.
Október 27-én ugyanitt, a

Váci András: Olvasó lány címû festménye
A tárlatot dr. Kovács Árpád, a
Költségvetési Tanács elnöke nyitotta meg.
Stefánia Palotában újabb kiállítás nyílt a vajai képzõmûvészeti gyûjteménybõl. Ekkor az

1994 óta mûködõ nyári mûvésztelepeken és a 2000-ben
indult Téli Alkotótáborokban

A karácsony közeledtével adventi
foglalkozásokat tartanak általános
iskola könyvtárában. Fontos, hogy
a gyerekek is átérezzék az ünnep
varázsát, és a várakozás idõszakában
bensõségesebbé váljanak a tanulók
mindennapjai. Ezért tartják már
évek óta, s az idén is az adventi
foglalkozásokat az alsó tagozatosak
számára. A hangulatos délutánokon

Ünnepi beszédet Tisza Sándor polgármester tartott, aki
Sipos-Papp Tündével, a Magyar Vöröskereszt Mátészalkai
Területi Szervezete vezetõjével
együtt adta át a kitüntetéseket
és az ajándékokat a többszörös
véradóknak.

K

Isten a tudója, hányszor
látta egymást Jóska és Erzsike, míg egy szép tavaszi
napon, húsvétkor valami új,
valami szokatlan lobbant
köztük: szárba szökkent a
szerelem. A két ház, ahol laktak épp szemben állt egymással. Azért senki sem jósolta, hogy a két fiatal egymásra talál.
Biztos így volt ez megírva.
Jászter József józan életû, tisztességes, becsületes fiatalember, Erzsike szép és dolgos
fiatal lány volt. Tudták egymás jó tulajdonságait, s kölcsönösen érezték, hogy megtalálták egymásban az igazit.
Erzsébet napon tartották
az eljegyzést, rá egy hétre pedig, 1966. november 26-án
az esküvõt. Hiába volt hideg, hiába ropogott talpuk

Az Idõsek világnapjának ünneplése

felidézik a régi karácsonyokat, a már
feledésbe merült népszokásokat,
hagyományokat, hiedelmeket,
amelyek az adventi jeles napokhoz
kapcsolódnak. A foglalkozások
vetélkedõkkel, játékokkal, kézmûves
ünnepi tárgyak készítésével telnek.
Az adventi koszorún meggyújtják
az aktuális gyertyát, és karácsonyi
énekeket tanulnak.

Fél évszázad jóban, rosszban

Megerõsített fogadalom
gató. Három leánygyermeket
nevelnek, Dorotit, Viktóriát és
Bellát.
A negyedik, s egyben a legfiatalabb gyermekük, Sándor
Ramocsaházán lakik. Feleségével Nyírturán építkeztek, ott
készülnek letelepedni. Egy
kislányuk született, Rózsa .
Sándor NAV-ellenõr, a párja
fodrász, mindketten Nyíregyházán keresik a kenyerüket.
Ki ne lenne büszke egy ilyen
szép, népes családra. Jászter József és felesége elégedettséggel
gondolhat vissza a megélt évekre. S elégedettek is, hiszen minden vágyuk teljesült. Gyermekek, unokák aranyozzák be
napjaikat, és saját otthonukban
hajthatják álomra a fejüket. Azt
vallják, hogy õk egy boldog
család, pedig az õ hétköznapjaikból sem hiányoztak a megpróbáltatások.
Bár ízig-vérig vajaiak, a jobb
boldogulás reményében egy
idõben Vasmegyerben éltek.
Tíz év után visszahúzta õket a
szívük és a gyermeki kötelességtudat, hiszen idõs szüleik akkor
már segítségre szorultak.

Ahogy életükben jöttek az új
és új feladatok, úgy mélyült el
a két embert összekötõ együvé
tartozás. Megismerték egymást,
elfogadták a másikat hibáikkal
együtt. Erzsike néni tudja,
hogy jól választott, hiszen a
férje jó ember. Egyetlen hibája,
hogy hajlamos a halogatásra, a
,,ráérünk arra még” akár a szava járása is lehetne. Jóska bácsi
pedig igazi társra talált feleségében, akire mindig, minden
körülmények között számítani
lehet. Az pedig, hogy kicsit
nagyszájú – hát istenem...
Asszony...
A Jászter házaspár ma már
nyugdíjas. Jóska bácsi a SZÁÉV-nél, Erzsike néni a volt téesz jogutódjánál fejezte be aktív
éveit. Mióta a papa egészsége
megromlott sok teher hárul a
feleségre. Szerencsére a gyerekek nem hagyták magukra
õket, segítenek a nehezebb
munkákban és a kert mûvelésében, családtagjaikkal együtt. Ezt
a gondoskodást látták, tanulták
gyermekkorukban a szüleiktõl.
A legidõsebb fiú, József ötlete
volt, hogy az 50. házassági

készült alkotásokból összeállított válogatás került közönség elé.

évfordulót különlegesen ünnepeljék, s szüleik erõsítsék meg
egykori fogadalmukat újra
Isten elõtt.
A javaslat mindenkinek tetszett. Napra pontosan akkor
tartották az aranylakodalmat,
mint fél évszázada az esküvõt.
A pár – immár fehér hajjal –
kéz a kézben állt az oltár elõtt
és mondta ki ismét az igent.
Ha valaki, õk biztosan tudják, mi a hosszú házasság titka.

Szerintük nincs ebben semmi titok. A megértés, a szeretet, az elfogadás mellett az
a legfontosabb, hogy tûrni
kell. Ahogy jönnek sorban a
gondok hol az egyik, hol a
másik félnek engednie kell.
Azt tanácsolják a fiataloknak,
hogy bármilyen gondjuk
van, mindig beszéljék meg
egymással. S ha vita alakul is
ki közöttük, soha ne feküdjenek le haraggal.
Az aranylakodalmas párnak már csak egy kívánsága
van. Szeretetben, békességben szeretnének továbbra is
élni családjuk körében, Isten
segedelmével!

Jászter József és felesége 50. házassági évfordulójukon Isten színe elõtt erõsítették meg házastársi esküjüket családjuk körében
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Három új díszpolgárt köszöntöttünk októberben
Iklódi László

Iklódi László egész életét a szülõföld, a gazdálkodás, az emberek szeretete határozta meg.
1932. július 20-án született
Gyulaházán Iklódi László és
Pataki Rozália gyermekeként.
1952-ben nõsült, felesége Posta
Éva. Két gyermekük született,
Éva és László.
Diplomát1960-ban szerzett a
Gazdaságtudományi Egyetem
fõiskolai szakán.
A házasságkötést követõ évben, 1953-ban a Nyírmadai
Gépállomás munkásaként dolgozott. Még ebben az esztendõben fõagronómussá lépett
elõ. Karrierje szépen ívelt fölfelé, hiszen 1957-tõl 1961-ig
már a gépállomás igazgatói
posztját töltötte be, majd a
Járási Tanmezõgazdaság osztályvezetõje lett. Itt azonban
csak rövid idõt töltött, mivel
1962-ben a vajai II. Rákóczi Ferenc Mezõgazdasági Termelõszövetkezet titkára, 1970-tõl
pedig húsz éven át a szövetkezet elnöke volt.
Bár Nyírmada alig karnyújtásnyira van Vajától, Iklódi
László talán soha nem gondolta, hogy egyszer Vajára
sodorja az élet. A termelõszövetkezet akkori elnöke – az
elsõ, gazdaságilag sikertelen éve
után – azzal a feltétellel volt
hajlandó beosztásáról lemondani, ha Iklódi Lászlót választják meg a helyére. Azt a fi-

atalembert, aki már a tsz megszervezésében is részt vett, és
akirõl tudta, hogy nemcsak a
gazdálkodáshoz ért, hanem
komoly, vezetésre alkalmas
személyiség. Így történt, hogy
a többség kézfelnyújtással
Iklódi Lászlóra szavazott.
A korábbi jó gyümölcstermesztési hagyományokra alapozva a tsz az összefüggõ, nagy
gyümölcsösök telepítésére törekedett. Nem véletlen, hogy
késõbb országos hírû almatermelõ szövetkezet lett a vajai.
Már az átszervezés utáni elsõ
évben megindult a gyümölcsös telepítése, 1962-ben –
amikor Iklódi László volt a
szövetkezet titkára – 60-70 vagon exportalmára számítottak. Az alma mellett kiváló minõségû burgonya termesztésével is felhívta magára a figyelmet településünk.
A gazdálkodás mellett a politika is vonzotta új díszpolgárunkat. A nyolcvanas években
a TOT elnökségi tagja, 1985
és 1990 között országgyûlési
pótképviselõ, 1987-tõl az Országos Almatermesztési Egyesülés elnöke volt. Egy ciklusban, 1998 és 2002 között Nyírmada polgármestereként tevékenykedett.
Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el. Így 1980-ban
megkapta a Kiváló Népmûvelõ- és a Nyisztor-díjat. 1983ban pedig Állami díjjal jutalmazták.
Vajai munkássága során, az
õ kezdeményezésére létesült a
hûtõház és a feldolgozóüzem,
vasút épült az ipari területen,
amely lehetõvé tette a felvásárolt, feldolgozott, becsomagolt termékek vasúti szállítását
bel- és külföldi piacokra. Tevékenységével Vaja mezõgazdaságát megalapozta, amiért
köszönet illeti.

László András

László András 1935. október
14-én Vaján született egy nyolc
gyermekes családban. A nagy,
sokfelé ágazó famíliából mára
ketten maradtak Elek testvérével, aki egész életében itt élt
Vaján.
Felesége – aki szintén itt született – nyugdíjazásáig pedagógusként dolgozott. Két fiúgyermekük van, akik már régen
a maguk útját járják. Mindketten családot alapítottak és egyegy fiú unokával ajándékozták
meg a családot.
László András általános iskolai tanulmányait szülõföldjén,
Vaján végezte.
Érettségit Nyíregyházán, a
közgazdasági szakközépiskolában tett. Ezt követõen a Budapesti Közgazdasági Egyetemen tanult, ahol könyvvizsgáló
oklevelet szerzett. Tudását
tovább gyarapította a 70-es
években, amikor három éves
képzésen vett részt Moszkvában a Politikai Fõiskolán.
Sokszínú pályafutás alatt a
gyakorlati éveket1959-1960ban az Ikarus gyárban töltötte.
Innen egyenest vissza, a megyébe vezetett az útja, ahol négy
éven keresztül a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Tanács titkárságán dolgozott közgazdasági referensként.
1964 és 1967 közöttt Pénzügy Minisztérium Revizori
Fõosztályán kapott állást. Ezt

Pályázati pénz szociális tüzelõre
A Belügyminisztérium az idén
is meghirdette pályázatát a
szociális tüzelõ támogatás
elnyerésére. Önkormányzatunk jelentkezett és nyert is
1032 mázsa barnkõszén

vásárlására elegendõ összeget.
Ebbõl háztartásonként 3 mázsa
jut a rászorulóknak, akik
várhatóan a jövõ évben kapják
meg a természetbeni támogatást. A juttatást igényelni kell

az erre a célra szolgáló nyomtatványon, amihez jövedelemigazolást is mellékelni szükséges.
A benyújtási határidõ lapzárta
után, december 16-áig érvényes.

Futással az egészséges életmódért

A lelkes ötödikesek hosszan kísérték Szarvas Mátyást a vajai szakaszon
Hiába esett az esõ, nagy izgalommal várták az ötödikesek Szarvas Mátyást, aki
az egészséges életmód és
táplálkozás népszerûsítésére vállalkozott. Nem is
akárhogy, hiszen futólépésben járja végig az országot,
már nem elõször teljesítve
az Országos Kék Kört.

Amit vállalt egyfajta misszió,
hiszen az Ezerkert program
keretében jutott el megyénkbe,
így Vajára is. Az Ezerkertet 11
Termelõi Értékesítõ Szervezet
(TÉSZ) és 6 feldolgozó részvételével a Fruitmarketing Kft.
hívta életre többek közt azzal
a céllal, hogy népszerûsítse a
TÉSZ-ek termékeit, s szerepet

vállaljon az egészséges életmódra
nevelésben. A sportoló megyei
körútja elsõ napján, október 17én jutott el Vajára, ahol kóstolóval
– alma szirommal – is kínálta a
fogadására összegyûlt gyerekeket.
A látogatás nagy sikert aratott, az
ötödikes lányok és fiúk egy
hosszabb szakaszon együtt kocogtak a sportemberrel.

követõen belekóstolt a pedagógusok munkájába is, hiszen
1976 végéig politikai gazdaságtant oktatott a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Pártbizottság Oktatási Igazgatósága munkatársaként.
Karrierje meredeken ívelt
fölfelé: a következõ tizenöt
évben már a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei Tanács
általános elnökhelyettesi székében foglalt helyet. Ebben a
másfél évtizedben jelentõs
szerepet vállalt a települések,
különösen Vaja fejlesztésében,
a megye városhálózatának kialakításában.
Aktív évei utolsó 5 esztendejében az Állami Számvevõszék fõrevizoraként dolgozott.
S bár 1996. februárjában nyugalomba vonult, azért nem
hagyta abba a munkát. A nyugdíj mellett kiegészítõ tevékenységként önkormányzatok,
egyéni vállalkozások, gazdálkodások könyvvizsgálatával
foglalkozott. Hat évvel ezelõtt
döntött úgy, hogy idejét immár a jól megérdemelt pihenésnek szenteli.
Bár élete során sokszor élt
távol a szülõfalujától, amikor
csak tehette hazalátogatott. Elsõsorban családi kapcsolatait
ápolta, de igyekezett feltérképezni a települést érintõ aktualitásokat, s azt is, mi mindenre
lenne szükség a fejlõdés érdekében. A Vajáról szerzett információk tükrében a fejlesztési igényeket folyamatosan
képviselte, bármilyen pozícióban volt is.
Mindig segítõkész volt, ha
gondjaikkal fordultak hozzá az
emberek. Lokálpatriótizmusa a
település fejlõdését eredményezte.
Köszönet érte – a vajai emberek szavaival élve – László
Bandinak!

Dr. Tisza László

Tisza László 1937 április 5-én
született Vaján. Édesapja Tisza
Bertalan, a Vajai Hangyaszövetkezet boltvezetõje, majd a
mozi üzemvezetõje volt. Édesanyja, Baranyi Julianna háztartásbeli nagy szeretettel, odafigyeléssel nevelte öt gyermekét.
László 1955-ben a Nyíregyházi Közgazdasági és Pénzügyi
Technikumban érettségizett,
majd hazajött és a Vajai Községi Tanácsnál lett községgazda.
A következõ évben már a Magyar Nemzeti Bank alkalmazottja volt húsz éven át különbözõ beosztásokban Kisvárdán,
Baktalórántházán, Csengerben
és Nyíregyházán, a megyei igazgatóságon. Közben teljesítette
a sorkatonai kötelezettségét,
ahonnan szakaszvezetõként
szerelt le. 1960-ban kötött házasságot Horányi Katalinnal,
aki 1992-ben elhunyt.
Diplomáját 1970-ben vette át
az Eötvös Lóránd Jogtudományi Egyetemen, közben –
ugyancsak munka mellett –
mérlegképes oklevelet szerzett.
1976-ban kinevezték az OTP
megyei igazgatójának. 1980.
márciusában megválasztották a
megyei tanács elnökhelyettesévé, majd elnökévé. 1985. augusztusában már az Országos Takarékpénztár vezérigazgatója.
Hat évvel késõbb azt a feladatot
kapta, hogy szervezzen egy új
részvénytársaságot, amely önál-

ló cégként átveszi az OTP-tõl
a szerencsejáték szervezését az
országban. Így õ lett a Szerencsejáték Rt. elsõ vezérigazgatója. Nem sokáig maradt ebben a státuszban, mivel 1992ben a Takarékbankkal és egy
kanadai céggel Lízing Kft.-t
alakítottak, melynek négy
éven át Dr. Tisza László volt
az ügyvezetõje.
1995-ben visszakerült az
Szerencsejáték RT-hez, ahonnan 70 évesen, mint a Budapesti Régió igazgatója ment
nyugdíjba.
Dr. Tisza László ekkor még
nem szakadt el véglegesen a
munkától. Megtartotta felügyelõ bizottsági tagságát a
soproni kaszinónál egészen
2015-ig. 2008 januárban pedig
felkérték a Magyar Fejlesztési
Bank Zrt. és a CIB-bank által
alapított Egerszalóki Holding
Zrt. felügyelõ bizottsági tagjának. E tisztséget a szálloda átadásáig töltötte be.
Ma már a nyugdíjas emberek békés, nyugalmas napjait
éli.
Pénzügyi szakemberként
mindig a hasznosságot szem
elõtt tartva a vajai emberek és
Vaja fejlõdésének érdekeit képviselte. Dr. Tisza László álmodta meg, s az õ kezdeményezésére jött létre a Vay Ádám utca, a vajai emberek szóhasználatát idézve a „lakótelep”. Vaja
kisvárosi arculatának kialakítása
ezzel a fejlesztéssel kezdõdött
meg. Ezt a példaértékû tettet
számos más települési kezdeményezésével együtt lokálpatriotizmusával indokolja. Bármilyen magasan ragyogott is
a csillaga soha nem felejtette
el, hogy honnan indult. A
díszpolgári címmel tisztelettel
köszönjük a Vajáért és a város
lakosaiért végzett több évtizedes önzetlen munkáját.

Udvari játékokra gyûjt az óvoda
A jótékonysági szüreti bált október 8-án tartották a Tavirózsa óvodában. Az eseményen
Kovács István zenész teremtett
kiváló hangulatot, Horváth
Evelin pedig táncos produkcióval mutatkozott be.
Az intézmény támogatói
idén is nagylelkûen adományoztak, akikhez Bunyós Pityu
is csatlakozott dedikált cd
lemezekkel és könyvekkel, így
a tombolasorsolás minden
vendég számára tartogatott
meglepetést. A résztvevõk hajnalig ropták a táncot és jóízûen fogyasztották a vacsorát,
majd késõbb a svédasztal kínálatát.

Az óvoda szüreti báljánVajda
Éva óvónõ lett a bálkirálynõ

Már évek óta tart a gyûjtés
az óvodások segítésére. Ennek
érdekében tavaly márciusban
létrehozták a Tavirózsa Óvoda
Gyermekeiért Egyesületet is,
amely minden esetben segíti
az óvodásokat érintõ beruházásokat. December 12-én
megnyílt a gyermekkert karácsonyi vására, ahol kellékeket,
díszeket kínálnak
minden érdeklõdõnek a közelgõ
ünnepre. Fotózások és nyílt rendezvények segítik
még a bevételek gyarapítását.
Idén a bál célja újból a digitális tábla
Nem maradt el a vonatozás sem
beszerzése volt, de

ezt módosították, mert sokkal
fontosabb a játékpark megújítása, elsõsorban a szabadtéri
játékok korszerûsítése. Mivel az
új eszközök nagyon drágák,
ezért az egyesület a régiek
felújítására fordítja a bevételét.
Az önkormányzat szakemberei
készítik el a szükséges játékelemeket és végzik el a felújítást.
Az egyesület pedig anyagi
segítséget nyújt az alapanyagok
beszerzéséhez. Így közös erõvel
tavaszra megújulnak az óvoda
szabadtéri játékai.

Sok szép dísz és
ajándék készült az
óvoda karácsonyi
vásárára
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Labdarúgás

mulatós

Hiányzókkal nem lehet aratni
Az õszi szezonban több alkalommal is kulcsemberek
hiányoztak a meccsekrõl.
Ez nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy nem tudta azt
a színvonalat nyújtani csapatunk, amire egyébként
képes lenne.
Ezért nem egy alkalommal
súlyos vereséget szenvedtünk,
a szurkolók, a játékosok és valamennyi vajai sportbarát bánatára.
Pedig október 2-án, a 8. fordulóban igéretesen játszottak
a fiúk. A Vaja–Újdombrád
mérkõzés eredménye 3–0 lett.
A játékosok példamutatóan
használták ki a helyzeteket,
nagyszerû játéknak örülhetett
a közönség. Nem kis teljesítmény volt ez, hiszen az Újdombrád erõs együttes, amelyet hazai pályán gyõztek le a
mieink. Kitettek magukért az
ifi csapat tagjai is, akik 7–0-ra
verték az ellenfelet. Ezzel a teljesítménnyel a tabella 9. helyén
landolt a II. Rákóczi Ferenc SE.
Sajnos már a következõ mérkõzésen vége szakadt a sikernek. Tény, hogy két középpályás hiányzott, ezt nagyon
megsínylette a csapat, bár nem

végzõdött, míg az
ifik döntetlen
eredményt értek
el.
Ilyen elõzmények után mármár szépítésnek
nevezhetjük a 11.
forduló eredményét, amikor csak
egy góllal vert meg
Sándor András, a vajai csapat gólbennünket az elkirálya sikeresen elhalászta a labdát
lenfél. Nekünk
az ellenféltõl a Tiszakanyár–Vaja
nem sikerült
meccsen (forrás: szon)
labdát küldeni a
csak ez volt az oka annak, hogy hálóba. A Tiszaszentmárton–
a Záhony–Vaja mérkõzés 6– Vaja meccs 1–0-re végzõdött.
1-es vereséggel zárult. Úgy Az ifi csapat viszont 1–5-ös
látszik, az elõzõ heti gyõzelem gyõzelemével példamutatóan
nem hatott elég lelkesítõen a javított a mérlegen.
Október 30-án, a 12. fordufiúkra, akik közül néhányan
nem megfelelõ hozzáállással lóban aztán megtört a jég.
kergették a labdát. Ezúttal az Gyõztünk: a Vaja–Nyírkarász
ifik sem szépítettek az eredmé- meccs 1–0-ra zárult! Ez nagynyen, õk 4–3-ra kaptak ki a zá- szerû teljesítmény volt a vajai
fiúktól, hiszen Nyírkarász nem
honyiaktól.
Ha lehet, még ennél is szo- könnyû ellenfél, ráadásul hazai
morúbb lett a 10. forduló mér- pályán kaptak ki tõlünk. Az
lege. A mérkõzés elsõ félidejé- ifik sajnos ezúttal nem remekelben 1–1-re álltunk. A második tek, õk 0–1-es vereséget könyfélidõre kifogytak a szuszból velhettek el.
Úgy tûnik, a 13-as nem a vaa vajaiak, már nem tudtak gólt
rúgni. Annál inkább rá-kap- jai csapat szerencsseszáma,
csoltak a dombrádiak! A Vaja– ugyanis a 13. fordulóban minDombrád összecsapás 1–9-re den eddiginél kegyetlenebb

Sakk

anyakönyv
Születtek:
2016. szeptember
Pataki Veronika Virág (2-án),
Pataki Teodóra Kamilla 2-án,
Oláh Marcell Dániel (5-én),
Simák Olívia (6-án),
Simák Alex (8-án),
Mulutó Zalán (20-án),
Repelik Tamás Péter (21-én)
Fodor Zsófia (29-én).
Október
Mocsár Levente Zoltán (3án),
Balogh Melissza (11én),
Balogh Mirabella (11-én),
Urbán Anna Beatrix (28-án),
Nagy Flóra (29-én),
László Péter (29-én),
Soós Levente (31-én),
Orgován Zoltán Krisztofer
(31-én).
November
Zolcsák Kurszán Bendegúz
(5-én),
Kovács Melissza (7-én),
Nagy Attila (9-én),
Lakatos Ketrin (16-án),
Pataki Kevin 11.21.
Széles Noel (30án).

Elhunytak:
2016. szeptember
Tamási Istvánné
(Tóth Etelka),
Sólyom Elekné (Kiss Ilona),
Szabó Mihályné
(Tamási Irma).
Október
Gábor Miklósné
(Paczári Margit),
Tóth Sándorné
(Sándor Mária),
Frics Józsefné (Kiss Edit),
Siska Sándor.
November
Nagy Ferencné
(Halász Julianna),
Galambos Zoltán,
Zákány János.

A sakk is sport, csak nem az izmaikkal, hanem az agyukkal
versenyeznek a résztvevõk. A
vajai sakkozók nem is akárhogy
kezdték a megyei I. osztályú
sakkbajnokságot, ami októbertõl áprilisig tart.
Az 1. fordulóban 7–3-ra
nyertünk Nyírbátor ellen, aztán december 4-én 7,5–2,5-re
vesztettünk a bajnokság legjobb
csapata, a nyíregyházi Piremon
SE ellen, ami kifejezetten jó
eredménynek számít. Így jelenleg a 2. helyen várjuk a folytatást
a 9 csapatos bajnokságban.
Csapattagok: Kelemen Imre,
Kovalcsik Zoltán, Debreceni
Máté, Ferenczi József, id.
Sipos Árpád, Szabó István, ifj.
Tisza Sándor, Tóth Tamás,
Deme Sándor, Rozinyák
Attila, Tisza Csaba, Csástyu
Antal, Sipos Endre, Makkai
Balázs, Tirpák Márk.
Örömmel adunk hírt arról,
hogy 6 gyermek is megkezdte
ennek a szép és nagyon hasznos agytornának a gyakorlását

a városban. Õk hétfõnként délután 5 órától találkoznak a mûvelõdési házban, hogy ismerkedjenek a játék tudnivalóival.
Aki szeretne csatlakozni a csoporthoz látogasson el az egyik
foglalkozásra, mert a szakosztály továbbra is szívesen fogadja az érdeklõdõket. A téli szünetre tekintettel legközelebb
január 2-án gyûlnek össze az
ifjú sakkozók.
Mikulás gyermekverseny
keretében látogatott el a télapó
a sakkos gyerekekhez. Az egész
napos program keretében
lelkesen versenyeztek az ifik,
akik közül a legeredményesebb
játékos kupát vehetett át. Senki
sem ment haza üres kézzel, mert
minden gyermek kapott egyegy mikuláscsomagot.

apró
CSALÁDI HÁZ eladó 1150
m2-es telken, felújított állapotban. Irányár: 3 millió forint (alkuképes).
Érdeklõdni: Golner Józsefné Vaja, Knézich u. 19.
Tel.: 44/387-304

vereséget szenvedtünk el a demecseriektõl. A Demecser–Vaja
mérkõzés 11–1-es eredménye
nagyon elkeserített mindenkit.
Bár az is igaz, hogy három
meghatározó játékos nem lépett pályára. Nagyobb lelkesedéssel, elszántabb akarással
javítani lehetett volna a gólarányon, de ez nem történt
meg. Nem vigasz, hogy az ifik
,,csak” 3–1-re kaptak ki.
November 13-án csapatunk
szabadnapos volt. Mindenki
bízott benne, hogy ez a pihenõ
jobb formába hozza a labdarúgóinkat.
Ez azonban csak remény
maradt, mivel Tiszakanyártól
7–1-re kikaptunk, az ifiket pedig 10–0-ra verték a kanyáriak.
Lehangoló szezonzárás ez, ám
ennek ellenére még mindig a
középmezõnyben vagyunk: a
11. helyen állunk.
A szezon tanulsága, hogy
erõsíteni kell a keretet. Most,
karácsony közeledtével mindenki abban bízik, hogy a téli
szünet alatt feltöltõdnek a fiúk,
s az eddiginél nagyobb kedvvel, tenniakakrással folytatják
majd tavasszal a játékot.
Nem érdemes rágódni a vereségeken, hiszen azokon már
úgysem tudunk változtatni.
Egyszerûen le kell vonni a tanulságot, szembenézni a hibákkal és törekedni azok kijavítására.
A foci épp attól szép, hogy
mindig van tovább. A tavaszi
szezon pedig egy újabb lehetõség, amikor fiaink bizonyíthatják, hogy sokkal többre is
képesek.

Református bál

A Kolozsvári Irisz Református Gyülekezetbõl is érkeztek vendégek a hagyományos vajai református bálra, melyet november
12-én tartottak a Molnár Mátyás Általános Iskola éttermében.
Összesen 147-en vettek részt az eseményen. Rengeteg tombola
felajánlás volt, ennek köszönhetõen rekord mennyiségû, azaz
3000 tombolajegy kelt el. Sokan örülhettek értékes ajándékoknak, köztük festménynek, ajándékkosaraknak. Fõdíjként
egy televíziót sorsoltak ki.

Hajnalig ropták a sportbálon

Reggelig buli! – adta hírül a plakát, melyen a december 3-ai
sportbálra csalogatták a vendégeket. A szervezõknek aligha
okozott a csalódást az érdeklõdés, hiszen 158-an vettek részt a
rendezvényen. Osztatlan sikert aratott a tombola, amely kereben rengeteg ajándékot sorsoltak ki. Fõdíjként egy festményt
vihetett haza a szerencsés nyertes. Az est házigazdája Kiss Tamás
több fellépõt is bekonferánhatott. A tánchoz Fekete Gergõ
szolgáltatta a zenét.

Táncház – ötödször

baleset
Tragikus baleset történt
november 4-én városunkban. Egy mezõgazdasági
vontató elgázolt egy kerékpárost. Hiába érkezett
rövid idõ alatt mentõhelikopter a helyszínre, a 72
éves vajai hölgy életét már
nem lehetett megmenteni.
Ez az eset is arra figyelmeztet, hogy mindenki
sokkal nagyobb figyelemmel és felelõsséggel közlekedjen. Különösen a korán sötétedõ, ködös téli
napokon fontos a körültekintés. Sokat segít, ha
a biciklisek például láthatósági mellény viselésével hívják fel magukra
a figyelmet belterületen is.

Ötödik alkalommal rendeztek táncházat az érdeklõdõk számára
november 19-én a városi mûvelõdési központban. A foglalkozást
Tamási Margó tanárnõ vezette, közremûködött a Crystal mazsorettcsoport. A belépésért ez alkalommal sem kellett fizetni.

Sportdíj az iskolásoknak
A Molnár Mátyás Általános Iskola sportmunkáját
is elismerte a Szabolcs–Szatmár–Bereg Megyei
Diáksport és Szabadidõ Egyesület. Hagyományos, éves aktívaülésükön kiosztották a Jó tanuló,
jó sportoló címeket, jutalmazták az eredményes
iskolákat és a kimagasló munkát végzõ testnevelõ
tanárokat. Iskolánk sporttevékenységét is díjazták.
A serleg talpazatán ez olvasható: ,,A 2015-2016os tanév eredményes diáksport munkájáért”.

HIRDETÉSI SZELVÉNY
Kérem, hogy a mellékelt hirdetési szöveget a Vajai Híradó hasábjain ingyenesen tegyék közzé a lap következõ
számában.

M

int minden évben, az idén is gyertyát
gyújtottunk eltávozott szeretteink, barátaink, ismerõseink emlékére. Halottak napja
tiszteletére virágpompába öltözött a temetõ, ahol
sok-sok aprócska láng lobbant fel, hogy világítson
az elhunytak lelkéért. (Fotó: Molnár József Papó)

A sa
A hirdetés szövege:
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Név: ........................................................................................
Cím: ........................................................................................

VAJAI HÍRADÓ
Vaja Város
Önkormányzatának
és lakosságának közéleti lapja
Szerkesztõség:
Polgármesteri Hivatal
Vaja, Damjanich u. 71.
Tel.: (44) 584-017, fax: (44) 385-367
Felelõs szerkesztõ:
Házi Zsuzsanna
Nyomtatás: Fuzyon Nyomda
4400 Nyíregyháza,
Szalonka utca 36.
Felelõs vezetõ: Kéri József

