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Megemlékezés március 15-érõl

Ilyen kimagasló pillanat volt
Magyarország múltjában 1848.
március 15-e. Ezen a napon
forradalom tört ki Budapesten, amikor a radikális ifjúság
vér nélkül szerzett érvényt a 12
pontnak. E nap történetét min-

denki ismeri. Már a kisdiákok
is tudják, hogy Petõfi Sándor és fiatal társai – akiket
márciusi ifjak néven emleget
az utókor – a Pilvax kávéházból elindulva a Landerer nyomdához vonultak, kinyomtatták
12 pontba foglalt követeléseiket,
és kiszabadították a jobbágyok
sorsát szívén viselõ Táncsics
Mihályt. Március 15-e igazi
jelentõségét azonban nem a
pesti eseménysor adja, hanem
a várostól 180 km–re lévõ pozsonyi országgyûlés munkája,

Vaján ketten akadtak fenn a rostán

Feketemunka
Sokan tudják, hogy törvénytelen, mégis ezrével
dolgoznak emberek szerte
az országban feketén. A
fogalom jól ismert, a bejelentés nélküli foglalkoztatást nevezik így.
Hiába hangzanak el bíztató
adatok a csökkenõ munkanélküliségrõl, még mindig rengetegen vannak, akik nehezen,
sõt egyáltalán nem találnak
munkát. Így aztán nincs semmi meglepõ abban, ha egy kilátástalan helyzetben lévõ állástalan ember elfogad egy olyan ajánlatot, amikor a keresetet zsebbõl fizetik. Tény az
is, hogy a munkavállalók egy
része nincs tisztában sem a jogaival, sem azzal, hogy mi a
különbség a bejelentett és a feketemunka között.
Bár a foglalkoztatók pontosan tudják, hogy ez utóbbi
szabálytalan, mégis sokan vállalják a kockázatot és szerzõdés
nélkül alkalmaznak dolgozókat.
A szigorú hatósági ellenõrzéseknek köszönhetõen csökkenõben van a feketén foglalkoztatók száma – egy éve még
több, mint ötezer szabálysértõt találtak – de azért a legutóbbi vizsgálatok során még
mindig közel 4500-an akadtak
fenn a rostán. A NAV nemrég
közzétette az érintettek listáját,
melyen két vajai név is szerepel: egy kft. és egy magánvállalkozó neve.
⊳⊳⊳
A feketemunkával látszólag
mindenki jól jár. A munkaadó
spórol, hiszen nem fizet semmit a dolgozója után. A munkavállaló pedig pénzt kap,
amire nagy szüksége van a
megélhetéshez.
Aki már volt munkanélküli,
jótéteménynek érezheti, ha
reménytelen helyzetében hozzájuthat egy kis pénzkeresethez. Azt azonban tudomásul
kell venni, hogy a foglalkoztatók nem szívjóságból, ha-

nem saját önös érdekbõl alkalmazzák az embereket. Mert a
munkát valakinek el kell végezni, a cég szempontjából a
lehetõ legolcsóbban. A feketemunka nem más, mint burkolt kizsákmányolás, aminek
valójában csak hátrányai vannak.
A munkavállalók közül
nincs mindenki tudatában annak, hogy aki bejelentés nélkül
dolgozik betegség esetén nem
mehet betegállományba, jövedelem nélkül marad, és táppénzre sem jogosult. Ha elküldik az állásból, nem kaphat
munkanélküli ellátást, ha hitelt szeretne felvenni, nem
tudja igazolni jövedelmét.
Komoly hátrány érheti
hosszú távon is. Mivel nem
fizették nyugdíjjárulékait, így
vagy tovább kell majd dolgoznia, hogy meglegyen a szolgálati ideje, vagy kevesebb
pénzt fog kapni idõs korában,
amikor pedig stabil anyagi
biztonságra lenne szüksége.
Akivel nem kötöttek szerzõdést számíthat rá, hogy nem
kapja meg az õt megilletõ bérét, és nem követelhet a túlóráért plusz díjazást. Munkáltatója kihasználhatja például
úgy, hogy megszegi a munkaidõre, pihenõidõre vonatkozó szabályokat, és felmondási
idõ nélkül, akár egyik napról
a másikra az utcára teheti az
embert.
Amíg sokan várnak munkára, addig mindig lesz valaki,
aki elfogadja a számára leghátrányosabb munkát is.
Sovány vigasz, hogy pórul
jár a foglalkoztató is. Akit rajtacsípnek, hogy bejelentés nélkül
alkalmaz embereket, komoly
büntetésre számíthat. Ha a
jogsértés körülményei ezt indokolják, 30 ezertõl 10 millió
forintig terjedõ munkaügyi
bírsággal büntethetik a szabályszegõket. Érdemes számolni ezzel, mert a feketemunka
ellenõrzése kiemelt cél az
adóhatóságnál.

de méginkább a március 15–
ét megelõzõ majd két évtizedes
idõszak, a reformkor kiharcolt
eredményei.
A forradalom gyõzelmének
gyümölcse a március 15–ét
követõ egy hónapban érett be,
amikor a magyar országgyûlés
létrehozta az áprilisi törvényeket, és kinevezte az elsõ magyar
felelõs kormányt. A 31 törvény révén hazánk maga mögött hagyhatta a feudalizmust,
s lerakhatta a modern Magyarország alapjait. Olyan esemény

volt ez, melyrõl minden év
tavaszán megemlékezünk.
Idén március 14-én délelõtt
10 órakor kezdõdik az ünnepség a Nemzeti Múzeum Vay
Ádám Muzeális Gyûjteménye
parkjában elhelyezett 1848-as
emlékmûnél. Immár a ‘48-as
forradalom és szabadságharc
169. évfordulóját köszöntjük.
A program Tisza Sándor
polgármester köszöntõ beszédével nyílik meg.
Ezt követõen Tóth Kinga,
a Molnár Mátyás Általános Is-

TALPRA MAGYAR,
HÍ A HAZA!

kola 8. a osztályos tanulója,
majd Halász Ildikó vajai lakos mond verset. A mûsorban
fellépnek a Tavirózsa óvoda
gyermekei is, akik énekkel
készülnek a jeles alkalomra.

Tárogatón közremûködik:
Dani Attila.
Az ünnepi mûsor után Tisza
Sándor polgármester és Tisza
Erika jegyzõ megkoszorúzzák
a ‘48-as emlékmûvet.

Az idén új beruházásokkal számolunk
Elkészült a költségvetés
Az utóbbi évek legmagasabb összegû költségvetését
fogadta el az önkormányzati képviselõ-testület február 15-én. Eszerint 2017ben 1 milliárd 775 millió
697 ezer forint bevétellel és
ugyanennyi kiadással számol a város.
Mindez annak köszönhetõ,
hogy az idén több beruházás
és felújítás megvalósítása szerepel a tervek között, melyek
nagy mértékben megnövelik a
település pénzforgalmát.
Jelenleg hét beruházási terv
vár a megvalósulásra. Ezekre
már korábban benyújtottuk a
pályázatokat, azonban az elbírálás a legtöbb esetben máig
sem történt meg.

Piac és meggyes
Ami már sínen van, a ,,Termelõi piac kialakítása Vaján"
címû projekt, melyre 50 millió
422 ezer forintot nyertünk sikeres pályázatunkkal. Ez a
munka tavasszal el is indul a
Damjanich utca 114-116. szám
alatt. Az elsõ feladatot az ott
található épület bontása jelenti.

mintegy 1000 fára. A külterületi önkormányzati ingatlanon
még márciusban megtörténik
a telepítés mintegy 8 millió
forintos ráfordítással. A területen tájfajta meggy, Kántorjánosi 3-as érik majd. Ezzel a gyümölcsössel is közelebb kerülünk az önellátó város megvalósításához, hiszen a termésbõl
bõven jut majd a közétkeztetésben résztvevõk asztalára.
Ugyanakkor ma még csak
papíron létezik az új egészségház, az iparterület bõvítése, a
zöld város projekt és a Boglyasi
út megépítése. A pályázatokról
most még nincs hír, az elbírálásukra várunk. A felsorolt beruházások, plusz a közfoglalkoztatáshoz szükséges gép- és
eszközbeszerzések közel 591
millió forintos pénzmozgást
jelentenek. Hiszen a pályázatokon nyert forintok épp csak
megpihennek a számlán, s már
mennek is tovább a kivitelezõknek.

Kiskastély, iskola

Szintén az idei tervek között
szerepel két nagyobb felújítási
munka.
Közel 50 milliós költséggel
jár a kiskastély korszerûsítése,
míg az iskola energetikai felújítása mintegy 189 millió forintba kerül. Az iskolában többek között
napelemes rendszer
kialakítása, a fûtés- és
a világítás korszerûsítése és részleges akadálymentesítés valótca
sul meg.
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tokkal igyekszik elõteremteni a város.
A piac a tervezõasztalon
Ha a beruházásokat és a jelentõs felúA másik eredmény, hogy a jításokat nem számítjuk, akkor
a Földmûvelésügyi Minisztéri- nagy vonalakban az elõzõ
umtól támogatást nyert ön- évekhez hasonló nagyságrendû
kormányzatunk meggyültet- bevételeket és kiadásokat
vény telepítésére 2 hektáron, tartalmaz a költségvetés.

Lahner u.

A történelem olyan, mint
egy áradó folyó: a történések egymásba futnak, a
nagy pillanatok pedig hatalmas hullámként magasodnak az események sodra fölé.

1848–49

Az új egészségház látványterve

Mûködõképes
város
Mint mindig, most is az a
legfontosabb, hogy mûködõképes maradjon a város. Ez azt jelenti, hogy az intézmények a
megszokott színvonalon és zavartalanul folytathassák munkájukat. Ami ennél is fontosabb,
hogy az önkormányzat alkalmazásában álló emberek mindig
hiánytalanul megkapják járandóságukat az intézmények alkalmazottaitól kezdve a közfoglalkoztatottakig. A költségvetés
mûködési kiadásai között a
személyi juttatásokra költik a
legtöbbet, közel 587 millió
forintot. Plusz azt a 102 milliót,
amit a járulékokra kell kifizetni.
A másik legnagyobb tételt a
dologi kiadások jelentik 250
millió forinttal.

Támogatások,
saját bevételek
A fennmaradás nem volna elképzelhetõ kormányzati segítség
nélkül. Ez a költségvetésben mûködési támogatásként jelenik
meg. Az önkormányzat mûködési támogatásai címen 310 és
fél millió forint, mûködési célú
támogatások az államháztartáson
belülrõl címen pedig kevés híján
438 millió forint érkezik majd
az év során a város kasszájába.
Ennyi pénz még mindig nem
elég, ezért szükség van saját bevételekre is.
A közhatalmi bevételek keretében idén 159 millióval számol az önkormányzat. Ez szinte
kizárólag a helyi adóbevételek-

bõl adódik, melyek közül az
iparûzési adó a legtöbb, 130
millió forint.

Bevétel adóból
A listában olyan tétel is szerepel, amit megspórolhatna a
lakosság, ez pedig a talajterhelési
díj. Azok fizetik, akik bár lehetõségük lenne rá, mégsem
csatlakoztatják portájukat a
szennyvízhálózatra. Pedig éves
szinten ezzel 1 millió 600 ezer
forinot takaríthatnának meg az
érintettek.
A másik nagyobb bevételi
forrás a különbözõ ellátási díjakból származik, melyekbõl 41
millió 700 ezer forintra számít
a város.
Nagyon sok helye van a
pénznek, de el kell fogadni, hogy
csak annyiból lehet gazdálkodni,
amennyi rendelkezésre áll. Tény,
hogy mindenkinek a maga ügye
a legfontosabb, de az összegek
elosztásánál fel kell állítani a
fontossági sorrendet.
A város az idén sem feledkezik meg a rászorulókról. Az õ
megsegítésükre az önkormányzat szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak
ellátása címen 136 millió forint
lett elkülönítve a költségvetésben. Ugyanakkor a kulturális
feladatokra jóval kevesebb,
mindössze 4 millió 238 ezer forint jut.
Idén is számíthatnak egyes
szervezetek a város anyagi támogatására. A sportegyesület 3 millió, a Vay Ádám Baráti Kör 1
millió, a polgárõrség 600 ezer,
a tárogató egyesület félmillió
forintban részesül.
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Téli alkotótábor Vaján
Vincze László esztergomi festõmûvész egyik itt
készült alkotásával (Velicskó Mihály felvétele)

Február második felében
immár XVII. alkalommal
nyílt meg a téli alkotótábor a Vay Ádám Múzeumban. Ez alkalommal 12
mûvész töltött csendes,
munkával teli napokat a
Vay kastély falai között.
Magyarországról és a határon túlról érkeztek a mûvészek
városunkba. A tábor bõ másfél
évtizedes múltja és jó híre
vonzóvá teszi településünket.
A szíves vendéglátás mellett a
varázslatos táj, a romantikus
kastély és egyedülálló környezete, valamint az itt élõ emberek rengeteg témával szolgálnak
a meghívottak számára.
A tábor vendége volt Domocos Ioan (Nagyvárad),
Gajdán Zsuzsa (Hajdúböször-

mény), Hegedûs István (Máramarossziget), Kondrák Matyikó Mar gó (Nagybánya),
Pálfy Julianna (Szigetszentmiklós), Pálfy István Putyu
(Szigetszentmiklós), Salamon
György (Budapest), Sebestyén
Erzsébet (Veszprém), Tarr János (Vaja), Tikosi Zoltán
(Nagyvárad), Vassy Erzsébet
(Nagyvárad), Vincze László
(Esztergom).
A mûvészek a program végén zárókiállításon mutatták be
itt készült munkáikat.
Március 3-án, az ünnepélyes
megnyitón Molnár Sándor
intézményvezetõ köszöntõ
szavai után dr. Szöllõsy Tibor,
a Magyar Írószövetség tagja
nyitotta meg a tárlatot. Az eseményen közremûködött: Nagy
Csaba tárogatómûvész.
A Magyar Nemzeti Múzeum
Vay Ádám Muzeális Gyûjteménye földszinti kiállítótermében
március 24-éig tekinthetik meg
a látogatók a tárlatot.

Tavaszváró nótagála
Lapzárta után, március 11-én
tartották meg a mûvelõdési
központban a Tavaszváró
nótagálát. Már tavaly is nagy
sikert aratott a zenés összeállítás, hiszen városunkban sokan
vannak, akik szívéhez közel áll
ez a mûfaj és örömel hallgatják
a nótákat.
A színvonalas mûsor keretében a mûfaj jeles képviselõi

léptek közönség elé. Szeredy
Krisztina, Kádár Zsuzsa, Jenei
Gábor, Szigeti Ferenc, Kádár
Gergõ, Fejõs Jenõ és Szabó
Lajos elõadásában a legszebb
nóták csendültek fel Miskolci
Balogh Zoltán és zenekara
kíséretében. A mûsort Pölös
János vezette. A közönség
gyakran jutalmazta vastapssal a
produkciókat

Jótékonysági bál az iskolában
Gönyörû környezetben,
hófehér borítású és arany
díszítésû asztalokkal, székekkel várták a vendégeket
február 11-én a Molnár
Mátyás Általános Iskola
hagyományos jótékonysági bálján.
A nevelõtestület és a szülõi szervezet meghívását olyan sokan
elfogadták, hogy kitehették
volna a teltház táblát az iskolai
ebédlõ ajtajára.
Az estet köszöntõ beszéd
nyitotta meg, majd az iskolások
mûsorát láthatta a közönség.
Ezt követõen felszolgálták a
vacsorát, hogy aztán egy újabb
szórakoztató összeállításnak, a
pedagógusok mûsorának tapsolhassanak a vendégek.
És már kezdõdött is a tánc,
amihez a zenét Kovács István
szolgáltatta. S mikor már min-

Nagy sikert aratott a
gyerekek nyitótánca

A bálban senki sem volt híján a jókedvnek
denki azt hitte, hogy a hangulatot tovább fokozni nem
lehet kihirdették a tombola
sorsolást. Sok-sok ajándék talált
gazdára, fõdíjként pedig egy
LG televíziót vehetett át a szerencsés nyertes.
Jó hír, hogy a belépõk mellett számos támogató jegy is
gazdára talált, így a jótékony-

Pirosbetûs nagypéntek
Az országgyûlés március
7-én ünnepnappá nyilvánította nagypénteket. Bizonyosan örömmel fogadja
ezt a hírt minden hívõ és
persze nem hívõ ember is,
hiszen a változtatásnak köszönhetõen a húsvét – már
ettõl az évtõl – négynapos
ünnep lesz.
A kereszténység legnagyobb
ünnepe – a köztudatban elterjedt vélekedéssel ellentétben –
nem a karácsony, hanem a húsvét. Húsvétkor Jézus halálának
és feltámadásának, az emberiség
megváltásának ünnepét üljük.
Maga a keresztre feszítés egy
pénteki napon zajlott, (mai

ismereteink alapján az idõszámításunk szerinti 33. év április 3-án) és a feltámadás esett a
harmadik napra, vagyis vasárnapra. Így Jézus kereszthalálára
nagypénteken emlékezünk.
Szerte a keresztény világban
számos országban ünnepként
élik meg nagypénteket. Ez az
idei évtõl így lesz Magyarországon is. Ezzel 11-re nõtt az
olyan ünnepek száma, melyek
hétköznapra esnek. Voltak,
akik aggódtak az újabb pirosbetûs nap miatt, hogy kihatással lesz a gazdaságra, de ezt
mások cáfolják. Ebben az évben a négynapos ünnepre még
várni kell, mivel a húsvét
április 16-ára és 17-ére esik.

Hitben, szeretetben, békességben élni
Fél évszázaddal ezelõtt is
ugyanolyan szép, napsugaras idõjárás volt február
25-én, mint az idén. Szalonna István és felesége,
Irénke néni számára azért
emlékezetes az a régi-régi
nap, mert akkor tartották
esküvõjüket. Felejthetetlen
marad idén február 25-e is,
amikor megerõsítették ötven éve tett fogadalmukat a
református templomban.
Erre az alkalomra azonban már nem csak õk, hanem gyermekeik és unokáik
is emlékezni fognak.
Érdekes, hogy az idén és fél
évszázaddal ezelõtt is szombatra esett február 25-e. Igaz,
ötven éve még mind a ketten
nagyon fiatalok voltak, s talán
csak titokban gondoltak arra,
hogy egyszer majd saját
csemetéik lesznek. Az idei ünnepen pedig már a gyermekeik, unokáik köszöntötték a
házaspárt, sõt a család gondoskodott az ünnepi lakomáról is.
lll
István bácsi és Irénke néni a
moziban találkozott elõször. A
fiatal fiú megegyezett barátjával, Irénke néni testvérével,
hogy elcserélik a jegyüket,
mert így a csinos fiatal lány
mellé ülhetett. Úgy emlékeznek
mindketten erre a napra, hogy

A régi új házasok a református templomban
elsõ látásra fellobbant köztük
a szerelem.
A fiatalember Boglyatanyán
nõtt fel, ami akkoriban Kántorjánosihoz tartozott, ma már
Vaja közigazgatási területe.
Irénke néni pedig tõsgyökeres
vajai. Három évig jártak
együtt, mielõtt megtartották az
esküvõt. Négy gyermekük
született: Tünde, Judit, Zsuzsa
és Tamás. Valamennyien családosak, több gyermeket nevelnek.
A házaspár a mezõgazdaságban dolgozott, akárcsak a szüleik, akik a szép és békés családi
élet példáját állították eléjük. A
férj és a feleség ezt a példát követte, s adta tovább saját gyermekeinek.
Életüket végigdolgozták,
majd a termelõszövetkezetbõl
mentek nyugdíjba. Mióta
megérdemelt pihenõjüket

töltik bõven jut idejük a kilenc
unokára. Házasságukat boldognak tartják, amely alapja a szerelem, a szeretet, az alkalmazkodás, a megbecsülés és a hit.
Persze náluk is elõfordultak
viták, de ezeket igyekeztek
mindig egymás közt elsimítani.
Arra nagyon ügyeltek, hogy a
gyerekek ne vegyék észre, ha
vita van a szülõk között. S ez
nem is volt olyan nehéz, mert
megtanulták az egyik legnehezebb leckét, amit az élet tanít
az embernek. S ez a megbocsátás, a másik megértése, s az a
képesség, hogy alkalmanként el
kell fogadni a másik igazát.
lll
Pista bácsi ötlete volt, hogy
fél évszázad után erõsítsék meg
házastársi fogadalmukat. Felesége és a gyermekek is örömmel fogadták az ötletet. Az volt
a céljuk, hogy együtt lássák a

családot, hiszen ki tudja, lesz-e
még alkalom arra, hogy közösen ünnepeljenek.
Ebbõl az alkalomból kérték
Isten áldását eddigi és elkövetkezõ éveikre, amely a református templomban Bencze Tamás
tiszteletes úr igei szolgálatával
történt meg. Eskütétel és gyûrûcsere nem volt, hiszen azt
már megtették 50 évvel ezelõtt.
Meglepetésként a református
énekkar két énekszámmal köszöntötte az ünnepõket.
lll
Sok izgalommal járt ez a nap,
hiszen óhatatlanul újra élték azt
az ünnepélyes pillanatot, amikor örök hûséget esküdtek egymásnak. A templomból hazatérve annyi dolguk akadt, hogy
helyet foglaljanak a terített
asztal mellett.
Olyan volt, mint egy igazi
lakodalomban. Tyúkhúsleves
csigatésztéval, töltöttkáposzta,
pörkölt nokedlivel, sült húsok,
fasírt szerepelt az ünnepi menüben, amit a gyerekek készítettek. S miután mindenki
jóllakott felidézték a közös
emlékeket. Szó esett a jövõrõl
is, amit a házaspár hitben,
szeretetben, békességben
szeretne tölteni családja körében. Céljuk látni gyermekeik,
unokáik boldogulását és ha
majd eljön az ideje karjukba
ölelni dédunokáikat.

sági bál 1 millió 200 ezer forintos bevétellel zárult. Az összeg
sorsáról késõbb dönt majd az
iskola a szülõi munkaközösséggel egyeztetve.
Az intézmény vezetése ezúton is köszöni a segítséget
mindenkinek, aki részt vett a
szervezésben, a lebonyolításban, valamint tombola felaján-

lásával, támogató jegy vásárlásával, pénzadománnyal, sütemények készítésével járult
hozzá a program sikeréhez.
Külön köszönet illeti Dinkó
Pált és feleségét, akik minden
évben vállalják a vacsora költségét. S köszönet mindenkinek,
aki jelenlétével megtisztelte az
eseményt.
Még vége sem volt a mulatságnak amikor eldõlt, hogy jövõre tovább folytatják a hagyományt: 2018-ban február 10ére tervezik a jótékonysági bált.

múzeumi tervek 2017-re

Mûvésztelepek, képárverés,
Márton-napi vigasságok
Nem múlik el úgy év, hogy
ne várná rendezvények sora az érdeklõdõket a Vay
múzeumban. Az idei
programterv is több olyan
eseményt tartalmaz, melyek érdekes élményt nyújtanak a nagyközönségnek. Ilyen lesz a húsvéti
kézmûves foglalkozás
vagy például a múzeumok
éjszakája.
Az év elsõ rendezvénye
Harangozó Miklós emlékkiállítása volt, mely február 22én nyílt meg. Ekkor már
javában tartott a XVII. Téli
Alkotótábor, amely zárókiállítása jelenleg is látható a
közgyûjteményben március
24-éig.
Március 14-én rendeznek
ünnepséget az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére, 24-én pedig –
követve a hagyományokat –
a nagyságos fejedelem, II. Rákóczi Ferenc születésnapja
alkalmából tartanak koszorúzással egybekötött emlékünnepséget.
Idén április derekára esik
a húsvét, ehhez igazodva április 16-án kézmûves foglalko-

zásra és húsvéti tojásbemutatóra hívják az érdeklõdõket.
A Vay múzeum is ott lesz
május 20-21-én a Múzeumok
majálisán Budapesten a
Magyar Nemzeti Múzeum és
Múzeumkertben. Ez a több
tízezer látogatót vonzó fesztivál jó lehetõséget kínál a
résztvevõ közgyûjteményeknek a bemutatkozásra, programjaik megismertetésére.
A vajai intézmény is részt
vesz a Miénk a vár címû
fesztiválon június 3-a és 5-e
között, 24-én pedig a Vay
kastélyban is megrendezik a
múzeumok éjszakáját.
A hónap végén tárja ki
kapuit a III. Honvéd Mûvésztelep az intézményben.
Szeptember 11-étõl 24-éig
a Vaja Art Õszi Mûvésztelep
vendégeskedik a kastélyban.
November 10-11-én A reformáció hatása a költészetre
címmel tudományos konferenciát rendeznek ugyanitt.
A hónap végén, 25-én tartják
a hagyományos jótékonysági
képaukciót, december 9-én
pedig kései Márton-napi
programokra várják majd a
közönséget.

sulifarsang
Középen
a tanár úr

T
eltház elõtt, a mûvelõdési otthonban mutatták be farsangi
mûsorukat az általános iskolás gyermekek. Minden osztály
külön programmal készült, s felléptek a mazsorett és moderntánc csoportok is. Egyik-másik produkcióban pedagógusok erõsítették a csapatokat, igen nagy sikert aratva. A
résztvevõket büfé várta és nem maradt el a tombola sorsolás
sem. Akik ott voltak, elismeréssel szóltak a farsangi rendezvényrõl, ami a gyermekek, pedagógusok és szülõk közös munkájának eredménye. (Fotó: Molnár József Vajai Papó)
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,,...mindenki egyért...’’
A család köszöni a sok segítséget
Január 13-án kétségbeesett
felhívás száguldott végig az
interneten.
Paczári István egy véletlen
szerencsétlenség folytán az
intenzivre került! Most vérre
lenne szüksége! Kérünk
mindenkit, aki tud, segítsen!”
A hírt sorra továbbították egymásnak az emberek.
Ez egy olyan helyzet volt,
amikor az egész város, továbbá a család ismeretségi
körébõl mindazok, akiknek
lehetõségük nyílt rá, karjukat nyújtsák, s vérüket adják
azért, hogy a fiatalember felépülhessen.
Az eset megmozgatta Vaja
lakosságát. Olyan összefogás
alakult ki, amire régen nem
volt példa a településen.
Január 16-án Nyíregyházán, a területi vérellátó központban várták a jelentkezõket, majd 24-én Vaján tartottak irányított véradást
Paczári István részére.
Nem az számított, hogy
kinek milyen a vércsoportja
– hiszen a leadott vért átcserélték olyanra, amilyenre
a betegnek szüksége van –,

hanem hogy mennyien
mennek el.
És nagyon
sokan ott voltak. A Vöröskereszt tájékoztatása szerint 111-en jelentkeztek, akik közül 85-en tudtak vért adni. Öt embernél
bár megkezdték a vérvételt,
azt nem tudták befejezni.
További 17 résztvevõ pedig
– a kötelezõ szûrõvizsgálat
alapján – egészségi állapota
miatt nem kapcsolódhatott
be az akcióba. Ami külön
jó hír, hogy 26 olyan személy is megjelent a felhívásra, aki még soha nem
adott vért.
A család elmondása szerint
egy baleset miatt volt szükség a vérre, melynek körülményeit még vizsgálják. A
sérült szerencsére már jobban van, de hosszadalmas lábadozás elé néz. Még számos
vizsgálat és kezelés vár rá.
A hozzátartozók ezúton is
hálásan köszönik mindenkinek, aki segített gyermeküknek, s bármilyen formában hozzájárult a véradás
szervezéséhez, sikeréhez.

Különleges zöldségek a házikertekben
Kerti zsázsa, batáta, pak choi – érdemes velük próbálkozni
Itt a tavasz, s már sokan dolgozgatnak a házikertekben, hogy az idén is friss,
saját termés kerülhessen a
család asztalára. Ha körülnézünk a veteményesekben, azt látjuk, hogy a
legtöbben a régi, jól bevált
zöldségfélékkel foglalkoznak.
Sárga-, fehérrépa, karalábé,
retek, saláta, torma, zeller,
káposzta- és hagymafélék, bab,
borsó, tök – ezek a növények
szinte minden kertben megtalálhatók. Itt-ott már láthatunk
brokkolit, padlizsánt és cukkinit is, melyek ízletes és egészséges fogásokként kerülnek a
tányérokba.
A választék azonban lehetne
jóval gazdagabb! Az utóbbi
években megjelent néhány
újdonság a zöldséges pultokon,
amelyek akár otthon, a saját
kertben is megtermelhetõk.

Kerti zsázsa
– egy falat tavasz

Fintáné Varga Mária és
Szováti Zoltánné Erzsike
remekül mulatott a táncházban

Emlékeztetõ határidõkre

Õstermelõknek
Mint ismeretes, az elmúlt
évben a régi papíralapú
õstermelõi igazolványt új,
plasztikalapú kártya váltotta fel.
Akik érvényes, új típusú
(ideiglenes, vagy kártyaalapú)
igazolványuk mellett még nem
rendelkeznek a 2017-es adóévre vonatkozó értékesítési
betétlappal, annak kiváltását –
a jogfolytonosság megõrzése
érdekében március 20-áig kérelmezhetik.
Aki odafigyel erre a határidõre, annak az igazolványa
visszamenõleg 2017. január 1jétõl számít érvényesnek, így
az õstermelõi jogviszony folytonossága megmarad.
Azok az õstermelõk, akiknek
nem a jogvesztõ határidõ miatt
szükséges az ügyintézés, és
értékesítést sem terveznek,
lehetõség szerint a határidõ
lejártát követõen intézzék
õstermelõi igazolványukkal
kapcsolatos ügyeiket.
A mezõgazdasági õstermelõi
igazolványról szóló 436/
2015.(XII.28.) Korm. Rend.3.§

(1) bekezdése alapján az igazolvány akkor érvényes, ha a
hozzá tartozó értékesítési
betétlappal egyidejüleg hatályos.
Az anyajuhtartás támogatás
igénylésének határideje március 20. Késedelmes igénylés
esetében a határidõ április 14,
de ez esetben számolni kell
azzal hogy naponta 1 százalék
a szankció.
Nitrátérzékeny területekrõl
adatszolgáltatási kötelezettség
benyújtása elektronikus úton:
március 31-éig esedékes.
Az Egységes területalapú
támogatások igénylése április
elején kezdõdik, a szokásos
módon értesítem a termelõket.
A mezõgazdasági kockázatkezelési rendszerben levõ termelõk kárbejelentése a káresemény észlelésétõl folyamatosan, de 15 napon belül történjen meg.
Eredményes gazdálkodást
kívánok.
Sólyom Zsuzsanna
falugazdász

ra vagy a tormára emlékeztet. A
növény baktériumölõ anyagot
is tartalmaz. Sok C-vitamin,
karotin, B-vitaminok, többféle
ásványi só – fõleg kálium, kalcium, foszfor, nátrium, jód és
vas – van benne. A zsázsa 5-6
cm-es hajtásait, tehát a szikleveleit illetve a legelõször megjelenõ 2-3 levélkéjét fogyasztjuk
nyersen, salátákba, szendvicsek
ízesítõjeként, és párolt húsok,
zöldségek mellé. Mártás, leves is
készíthetõ belõle.
Zsázsa magok a vetõmag
árusító boltokban és az interneten is beszerezhetõk.
Felhasználása: fõleg nyersen
fogyasztjuk, szendvicseket,
salátákat ízesítésítünk vele, de
krémlevesekhez, fõzelékekhez is
adható. A zsázsa nagyon jó
társa a túrós, tojásos fogásoknak, mustáros-tormás ízének
köszönhetõen a húsvéti asztalról sem hiányozhat. Keverhetjük öntetekbe, olajokba,
ízesíthetünk vele különféle
krémeket is. A fõtt fogásokhoz
csak tálaláskor adjuk hozzá, így
textúráját és beltartalmát is
teljes egészében megõrzi.

Édesburgonya

Táncház
Az egyik legkellemesebb kikapcsolódás, ha testmozgással
töltjük a szabadidõnket. Erre
nyújt kiváló alkalmat a táncház, melyen február 18-án
ismét szép számú érdeklõdõ
vett részt. Az ingyenes foglalkozást ezúttal is a mûvelõdési
házban tartották, ahol Tamási Margó tanárnõ mutatta
meg és tanította be a tánclépéseket. Az eseményen közremûködött a Crystal mazsorettcsoport.

.3

A zsázsa vetés után két héttel már
szüretelhetõ
Magyarországon is ismerik,
de csak nagyon kevesen fogyasztják a kerti zsázsát, ami
értékes tápanyagokat, vitaminokat tartalmaz és akár két–
három hét alatt szedésre érik.
lyenkor, tavasz elején, amikor már nagyon vágyunk valami friss zöldségfélére és a szervezetünknek is szüksége van vitaminokra, a zsázsa fogyasztása
sokat segíthet. Igénytelen növény, tálcán, szûrõpapíron is
kicsirázik. Vetés után néhány
nappal kikelnek a kis hajtások,
és 6-8 cm-esre nõve, körülbelül
két hét alatt szüretelhetõk.
A friss levelek íze kellemes,
enyhén csípõs, kicsit a mustár-

A boltokban sokan találkoztak már az édesburgonyával
vagy batátával, amit elég borsos áron (kilónként 700-1000
forintért) kínálnak. A bátrabbak talán kóstolták is már ezt
a nálunk kevéssé ismert, rendkívül ízletes zöldségfélét.
Bár a trópusi klímát kedveli,
a forró nyarak itthon is lehetõvé teszik a sikeres termesztését. Nevével ellentétben semmi
köze nincs a burgonyához. A
batátának nem a gumóját, hanem a megvastagodott gyökerét fogyasztják. Gazdag fehérjében, A, B, C-vitaminban,
bétakarotinban és proteinben.
Bár magas a szénhidrát tartalma, glikémiás indexe alacsony,
ezért kifejezetten ajánlott a cukorbetegek diétájában.
De hogyan lehet szaporítani? Palántákat ültetünk, melyeket legegyszerûbb, ha magunk állítunk elõ.
Vegyünk egy szép, egészséges édesburgonyát, vágjuk ket-

té, majd mindkét darabját a
vágásfelülettel lefelé helyezzük

Egy félbevágott
batátán akár 15
hajtás is fejlõdik
egy kis edényben vízbe, és
állítsuk világos helyre. Fontos,
hogy víz mindig legyen alatta.
Hamarosan megjelennek rajta
a hajtások, melyek ha elérik a
kb. 20 centis magasságot, törjük vagy vágjuk le a gumóról.
A hajtások alsó részérõl távolítsuk el a leveleket, csak 3-4
maradjon a száron. Tegyük egy
üveg vízbe, majd világos helyre
állítva gyökereztessük. Végleges
helyére a májusi fagyok után
ültethetõ.
Kedveli a homokos talajt és
igényli a rendszeres öntözést.
Fontos, hogy az indák növekedésekor megakadályozzuk a
hajtások földbe gyökerezését.
Ha mégis gyökeret ereszt, akkor tépjük fel, hogy a növény
a földalatti gumón át vegye fel
a tápanyagot. Az indák nagyon erõsek, nem szakadnak
könnyen.
Betakarítása az elsõ fagyok
után esedékes. A gumók a talajban szerte széjjel helyezkednek
el, akár 60-80 cm-re is a tõtõl.
Felszedés után alaposan mossuk
és szárítsuk meg, majd rakjuk
papírdobozba. Száraz, meleg
helyre tegyük 3-5 napra, hogy
a sebek begyógyuljanak. Ezt követõen 10-15°C közötti hõmérsékleten sokáig eltartható.

Bordáskel
A kínai konyha különleges
ízei, egzotikus fûszerei és zöldségféléi hamar meghódították
Magyarországot is. Egyik zöld-

Fontos tudnivalók a tûzgyújtásról
Elrémisztõ adatokat olvashatunk városunk weboldalán arról, hogy évente
Magyarországon átlagosan több, mint 20 ezer erdõ- és vegetációtûz keletkezik. Éves szinten úgy 500
millió négyzetméter terület
válik a lángok martalékává. S ami a legborzasztóbb,
hogy ezeket a tüzeket 99
százalékban emberi mulasztás, fõleg gondatlanság
okozza.
Most, hogy közeledik a fûtési szezon vége, s mind többen
kirándulnak, piknikeznek majd
a szabadban, megnõ a tûzveszély, fõleg száraz idõben.
Nem kevés gondot jelent a tavaszi égetés sem a kertekben.
Vaján önkormányzati rendelet írja elõ, hogy égetni csak a

kijelölt idõszakban: február 15e
és május 15-e között lehet reggel 8 és este 6 óra között – kivéve hétvégén és ünnepnapokon. A kiskertekben nincs más
lehetõség arra, hogy megszabaduljanak a beteg, fertõzött
növényi részektõl, gallyaktól,
ágaktól. Ezektõl eltekintve elsõ
helyen a komposztálást javasolják az avar és a kerti hulladék
ártalmatlanítására.
Ha valaki az említett határidõn kívül akar égetni, akkor
azt elõzetesen be kell jelentenie
a katasztrófavédelemnél.
A rendelet foglalkozik az
égetés feltételeivel. Így többek
közt gondoskodni kell arról,
hogy a környezetet ne érje
erõsen zavaró füst, pernye és
hõ, s ne károsodjon a környezõ
növényzet. Minden esetben
gondoskodni kell arról, hogy

legyen mivel eloltani a tüzet,
ha az véletlenül továbbterjedne. Aki szeretné pontosan
ismerni a rendelet részleteit, a
polgármesteri hivatalban lehetõség van a rendelet elolvasására.

ségük, a pak choi (kínai fehérkáposzta) bordáskel vagy mustárkáposzta néven vált ismertté. Egyelõre ritka vendég a hazai kiskertekben, pedig a magyar földben is megterem.
Akár háromszor is vethetõ egy
évben, s a mag kikelésétõl számítva 30 nap múlva szedhetõ.
Az elsõ vetés április elsõ felében idõszerû jól eldolgozott,
porhanyós talajba. Magot
nagyobb kertészeti ruházakban
vásárolhatunk, de interneten is
rendelhetõ. A spenót, a saláta,
a sárgarépa mellett jól érzi
magát, de például hagyma és
földieper szomszédságába ne
kerüljön.
Ha szeretnénk magot szedni
róla, akkor várjuk meg a virágzást, majd azt, amíg kifejlõdnek
hüvelyes termései. Figyeljünk
oda rá, mert amint beértek, ki
is peregnek a szemek.
Magas a C-vitamin, bétaka-

A bordáskel évente
akár háromszor is
vethetõ
rotin, folsav és kalcium tartalma, s számos fontos ásványi
anyagot tartalmaz. Íze a zellerre
és a mustárra emlékeztet.
A bordáskel lapos, fénylõ
levelei és vastag szára ehetõ.
Gõzben párolva köretként,
wokban fokhagymával, gyömbérrel hirtelen sütve kitûnõ feltét tésztára. A zöldséget savanyítani is szokták. Rendkívül
egészséges, ezért jól illik mindannyiunk étrendjébe.

Szülõi értekezlettel egy-

bekötött beszélgetésre hívták az anyukákat február 3án a Tulipán bölcsõdébe.
Aki csak tehette elfogadta
a meghívást, hiszen mindenki tudni akarja, hogy
fejlõdik, okosodik, ügyesedik a csemetéje. A nevelési
év elsõ felének értékelése
után szó esett a következõ
félév tennivalóiról, eseményeirõl is.
Az aktuális ügyek megvitatása után beszélgetésre
hívták a résztvevõket, akik
feladatot kaptak: girlandokat és más díszítéseket
készítettek a gyermekintézmény számára.

Az anyukák örömmel vettek részt a munkában
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Személyi változások az SE-ben
Labdarúgás

focimenetrend

Csúszásban a tavaszi nyitány

S

anyakönyv
Születtek:
2016. december
Takács Mihály (2-án),
Radics Martin (10-én),
Papp Levente József (12-én),
Petõ István (19-én),
Nyerges Maja Zselyke (20-án).
2017. január
Botos Lajos (14-én),
Simon Emília (23-án),
Jóni Krisztián János (24-én).
Február
Kiss Vencel (2-án),
Mocsár Luca Vivien (5-én),
Kovács Máté (9-én),
Mocsár Ferenc Noel (11-én),
Zákány József István (22-én),
Kuritár Balázs (28-án).

ok szép új játékkal gazdagodott a
Tavirózsa óvoda a hagyományos karácsonyi jótékonysági vásár bevételébõl.
A pénzbõl 10 motort, 6
rollert, 2 ugráló labdát, 10
nagy és 9 kisebb homokozó
szettet, valamint lapátokat
és számos homokozó vödröt sikerült vásárolni. A
játékoknak nagyon örültek
a gyerekek.
Legközelebb húsvétkor
tartanak jótékonysági vásárt az intézményben. Szeretettel és az ajándéktárgyak gazdag választékával
várják erre az eseményre
is az érdeklõdõket. A bevételt az udvari játékok felújítása fordítják majd.

Elhunytak:
2016. december
Orosz András,
Sipos Endréné (Pór Ilona).
2017. január
Tót Andrásné
(Tóth Magdolna),
Paczári Miklós
Botos Ferencné
(Horváth Anna),
Tóth Béla.
Február
Biró Sándor,
Sipos György,
Gebei László,
Kántor Istvánné
(Ilasik Ilona),
Jóni József,
Biró Dánielné (Kiss Mária).

lemenni hídba...

Jelentõs változásokkal indult a tavaszi szezon a Vajai II. Rákóczi Ferenc SE
focicsapata életében. Hamar szárnyra kelt a hír,
hogy Kiss Tamás sportelnök január 6-án önszántából lemondott, s vele együtt
Simák János is felállt az
edzõi székbõl.
Az elnökválasztást február
10-én tartották az egyesületben.
Ketten indultak az elnöki
posztért, Nagy Richárd és Stefán József. Végül kettõjük közül Stefán József kapott bizalmat, így õ lett az új elnök. Az
egyesület új edzõje pedig Kiss
Attila. Más változás nem történt a vezetõségben, melyben
továbbra is Mulutó Mihály,
Sipos Árpád, Nagy Richárd és
Simák János foglal helyet.
A téli átigazolási idõszakban
megváltozott a csapat összetétele is. Távozott Obsitos Sándor és Sashegyi Ádám, akik Ro-

Harmadik helyen a sakkozók
A 2016/2017-es szezonban
jelenleg a harmadik helyen
állunk. Ebben az évben négy
fordulón vannak túl versenyzõink, akik két alkalommal
gyõzelmet arattak és kétszer
kikaptak az ellenféltõl.
Eddig az alábbi eredmények
születtek:
3. forduló (január 8.):
Vaja–Fehérgyarmat 6:4;
4. forduló (január 22.):

Nyíregyházi Sakk Iskola–
Vaja 5,5:4,5;
5. forduló (február 11.)
Vaja–Balkány 7,5:2,5;
6. forduló (február 19.)
Dávid SC–Vaja 6,5:3,5.
⊳⊳⊳
Még két forduló van hátra.
Nagyhalász ellen március 19én egy nagyobb arányú gyõzelemre számítanak sakkozóink.
Április 2-án a Kisvárdai Refi
SC keményebb ellenfélnek tûnik, így várhatóan szoros meccs
vár a játékosokra. A szezon végére a 4. hely megszerzése lehet
a reális cél.

rendõrségi hírek

Mercedes az árokban
Nem kezdõdött szerencsésen az év annak az autósnak, aki
január 4-én árokba csúszott városunk kapujában. A Mercedes
Vito a 41-es fõút felõl haladt Vaja irányába, amikor
közvetlenül a helységnév tábla elõtt legurult az útról és a
jobb oldali árokban kötött ki. Személyi sérülés nem történt.

Egy nap, két baleset
Közúti közlekedési baleset történt Vaja belterületén január
15-én 8 óra körül, a 49-es fõút 2. kilométerénél. Egy gépkocsi
lesodródott az úttestrõl, ennek során ketten könnyû sérülést
szenvedtek. A helyszínelés és a mûszaki mentés idejére az
érintett útszakaszt lezárták, így néhány órányi idõre a környezõ
mellékutakra terelõdött a forgalom.
⊳⊳⊳

Szintén január 15-én villanyoszlopnak rohant egy mikrobusz
városunkban, a Lahner utcában. Az erõs ütközés miatt egy
személy megsérült, az oszlop pedig eltört és megdõlt. A
baktalórántházi hivatásos tûzoltókat riasztották a helyszínre,
akik áramtalanították a jármûvet és biztosították a helyszínt
az áramszolgáltató szakembereinek kiérkezéséig. A törött
oszlopot kicserélték, s míg a munkálatok tartottak mintegy
félszáz fogyasztó maradt áram nélkül.

Fának csapódott egy autó
Az idei tél az évszak szinte teljes fegyvertárát felvonultatta,
hiszen bõséggel esett a hó, fújt a szél, máskor ónos esõ
nehezítette az életünket. Február 21-én hétfõn pedig olyan
köd telepedett a tájra, hogy alig láttak az orrukig az emberek.
A köd miatt történt baleset karnyújtásnyira Vajától. Egy
autó fának csapódott és csúnyán összetört. A jármû vezetõje
súlyosan megsérült.

másodosztály február 25-26-ára
kiírt tavaszi rajtja.
Így február 26-án ismét edzõmérkõzéssel folytatódott a
felkészülés. Ezúttal Rohodon
játszottak labdarúgóink, ahol
sajnos 5:3-ra kikaptak a házigazdáktól. Ebbõl is látható, hogy
a foci is olyan, mint az élet:
egyszer fenn, egyszer lenn.
Az elmaradt forduló valamennyi találkozóját a június
10-11-ei hétvégén játsszák, így
ezzel a körrel zárul majd az
idény.
Idevágó információ, hogy a
következõ, tizenhetedik játéknap mérkõzéseit központilag
nem halasztották el. Ebben a
fordulóban a Pátrohai LSE és
a Vajai II. Rákóczi Ferenc SE
rendhagyó helyszínen, Gégényben csapott össze. Sajnos kikaptunk, az eredmény 2:1 lett a Pátroha javára. Az ifik azonban
1:2-es gyõzelmet arattak. A
vajai csapat a 11. helyen várja
a folytatást.

Sakk
Minden évben szép eredményekkel szerepelnek játékosaink a megyei sakkcsapat versenyen.

Sok felnõtt mondja, ha
valami hihetetlent hall:
,,lementem hídba..”. Csakhát egy kor után már lehetetlen végrehajtani ezt a gyakorlatot, amit a negyedikes
Samu Lívia mosolyogva, játszi könnyedséggel mutatott
be a farsangon.

hodon, míg Papp Tibor Kántorjánosiban folytatja a játékot.
Emberhiánnyal azonban
nem kell számolni, mivel két
új játékos igazolt át a II. Rákóczi Ferenc SE-be.Váczi Gábor Ramocsaházáról, Kerekes
Márk az õri KSE-tõl érkezett
hozzánk.
⊳⊳⊳
Az egyesület több edzõmérkõzést tartott a téli felkészülési
idõszakban.
A Nyírmada–Vaja meccsen
ugyan 3:1-re kikaptunk, ám ezt
követõen igen szép teljesítményt nyújtottak a pályán
fiaink. A Ramocsaháza–Vaja
mérkõzés 2:3-as eredménnyel
zárult, a Nyírtét–Vaja összecsapás pedig 2:9-es gyõzelmet hozott a városnak.
⊳⊳⊳
Mint a sportbarátok már
értesültek róla, a kedvezõtlen
idõjárás miatt használhatatlan
pályák miatt elmaradt a megyei

,,Anya
dolgozik”
– ezzel a címmel hirdetett rajzversenyt a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft.
az érdeklõdõ gyermekek
számára. A Tavirózsa óvodában – ahol kiemelt figyelmet fordítanak a készségfejlesztésre – sok gyermek kedvet kapott a rajzoláshoz, hogy megmutassa,
hogyan is látja édesanyját
a munkában.
Számos munka készült,
egyik ügyesebb, mint a
másik, így nehéz volt kiválasztani, melyeket is küldjék tovább a felhívásra.
A gyermekkertben végül
jól választottak, hiszen a
vajai kicsinyek munkái sikert arattak. Sõt három
gyermeket ajándékkal is
jutalmaztak teljesítményükért a szervezõk.
Képünkön a három megjutalmazott óvodás: Jóni
Panna Hanna, Maticsák
Kamilla és Bódi Zsanett
pózol óvónénijével.

A rajzpályázat vajai díjazottjai

⊳⊳⊳
Legeredményesebb hazai
játékosunk Rozinyák Attila
volt eddig, aki 5 játszma után
4,5 szerzett ponttal rendelkezik.
Sipos Árpád szakosztályvezetõ mint eddig, a továbbiakban
is minden hétfõn délután fél
5-tõl sakk foglalkozást tart az
ifjúsági játékosok, gyermekek
részére a mûvelõdési házban.
A felnõtt csapat pedig péntek
délutánonként 4 órától gyakorol a Rákóczi Sörkert különtermében. Ezeken az alkalmakon
szívesen látnak mindenkit, aki
érdeklõdik a sakkozás iránt.
Érdeklõdni e-mail-ben is lehet
a vajasport@gmail.com címen.
⊳⊳⊳
Jelenleg így fest a tabella:
1. Piremon SE 39,5 pont,
2. Nyíregyházi SISE 32,5
pont,
3.Vajai II. Rákóczi Ferenc SE
31 pont,
4. Kisvárdai SC 30,5 pont,
5. Dávid SC 27,5 pont,
6. Fehérgyarmati SE 26
pont,
7. Nagyhalászi SE 18,5 pont,
8. Nyírbátor SE 17,5 pont,
9. Balkány Cellspan SE 17
pont.

HIRDETÉSI SZELVÉNY
Kérem, hogy a mellékelt hirdetési szöveget a Vajai Híradó hasábjain ingyenesen tegyék közzé a lap következõ
számában.
A hirdetés szövege:
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Név: ........................................................................................
Cím: ........................................................................................

18. forduló
Március 12. délután 2 óra:
Fényeslitke SE– Vajai II.
Rákóczi Ferenc SE;
19. forduló
Március 19. délután 3 óra:
Kék SE–Vajai II. Rákóczi
Ferenc SE;
20. forduló
Március 26. délután 3 óra:
Vajai II. Rákóczi Ferenc
SE– Nyírmadai ISE;
21. forduló
Április 2. délután 3 óra:
Ajak SE–Vajai II. Rákóczi
Ferenc SE;
22. forduló
Április 9. délután 4 óra:
Vajai II. Rákóczi Ferenc
SE– Ladányi Torna Club;
23. forduló
Április16. délután 4 óra:
Újdombrád–Vajai II. Rákóczi Ferenc SE;
24. forduló
Április 23. délután 4 óra:
Vajai II. Rákóczi Ferenc
SE– Záhonyi VSC;
25. forduló
Április 29. délután 4 óra:
Dombrád SE–Vajai II.
Rákóczi Ferenc SE;
26. forduló
Május 7. délután 5 óra:
Vajai II. Rákóczi Ferenc
SE– Tiszaszentmárton SE;
27. forduló
Május14. délután 5 óra:
Nyírkarászi KSE–Vajai II.
Rákóczi Ferenc SE;
28. forduló
Május 21. délután 5 óra:
Vajai II. Rákóczi Ferenc
SE– Demecseri VKSE;
29. forduló
Szabadnap – mivel Pap
focicsapata nem indult a szezonban.
30. forduló
Június 4. délután 5 óra:
Vajai II. Rákóczi Ferenc
SE– Tiszakanyár SE;
Az elmaradt 16. forduló pótlása
Június 11. délután 5 óra:
Õr KSE–Vajai II. Rákóczi
Ferenc SE.

apró
VAJA, Jókai u. 24. sz. alatti
családi ház eladó.
Érdeklõdni:
a 06/20-236-0941-es
telefonszámon.
CSALÁDI HÁZ eladó.
Irányár: 3 millió forint
Tel.: 06-44-387-304
Golner Józsefné Vaja,
Knézich út 19.

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

