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Nagy szükség volt a városközpontban, szemben a polgármesteri hivatallal új parkolóhelyek kiépítésére.
Mint képünk is bizonyítja, itt szinte mindig teltház van. (Velicskó Mihály felvétele)
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Damjanich
 utca

Régi terv válik va-
lóra azzal, hogy
pályázati pénzbõl
a tervek szerint rö-
videsen megkez-
dik egy piac építését
a Damjanich és a Lah-
ner utca sarkán. A ,,Ter-
melõi piac kialakítása Va-
ján" címû projektre 50 mil-
lió 422 ezer forintot nyert
a város.

A munkálatok a telken lévõ
ház bontásával kezdõdnek. A
piac épületéhez fedett elárusító
helyeket toldanak, s közel 250
négyzetméteren térkövezik a
területet. Parkolóhelyeket és
utat alakítanak ki, kandelábere-
ket, négy padot és két hulladék-
gyûjtõt helyeznek el, sõt térfi-
gyelõ kamerákat is felszerelnek.

Mivel még tart a  közbeszer-
zési eljárás, ezért annak lezárul-
táig várni kell a beruházás in-
dításával. Jó eséllyel júliusban
fognak hozzá a munkála-
tokhoz.

Aszfaltozás öt utcában

Az aszfaltcsík fé-
nyes, fekete szalag-
ként nyújtózik a há-
zak között a Móricz
Zsigmond  utcában
(Fotó: ifj. T.S.)

Régi adósságot törlesztett a
város azzal, hogy június végén
öt utcában is aszfaltburkolatot
építettek. A Vécsey, a Török, a
Móricz Zsigmond, a József At-
tila és a Móra Ferenc utca  la-
kosai örülhetnek az új burko-
latnak Már nagyon hosszú
ideje vártak erre az itt élõk,
hiszen mindeddig csak a puszta
földön – hol porban, hol sár-
ban – járhattak az emberek és

Zöld város, fejlõdõ turizmus
Sikeres pályázatok õszi kezdéssel

a jármûvek. A szakemberek
másfél kilométer hosszon
építették ki az aszfaltburko-
latot.

Hosszú ideje tervbe vett cé-
lok valósulhatnak meg az
idén. Korábbi lapszámaink-
ban többször is hírt adtunk
arról, hogy milyen fejleszté-
seket tûzött ki célul a város
az egészségközponttól a tó-
part felújításáig. Az új léte-
sítményekrõl szakmai leírá-
sok, tervek készültek, s min-
den együtt is volt a megvaló-
sításhoz – kivéve a döntés,
hogy pályázati úton hozzá-
jutunk-e pénzhez mindezek
megvalósításához?

Mivel  a döntéshozás nagyon
lassú folyamat, ezért sokáig el-
húzódott a pályázatok értéke-
lése. Végül kiderült, hogy zöld
utat kapott a ,,Zöld város kiala-
kítása Vaján" címû pályázatunk,
mintegy 150 millió forint ér-
tékben.

Ez magában foglalja a mûve-
lõdési ház belsõ felújítását (vi-
zes helyiségek kialakítása, lift,
a színpad fény- és hangtech-
nikája, világításkorszerûsítés,
belsõ nyílászárók cseréje)
Emellett két közpark felújítását,
kialakítását is tartalmazza a pá-
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A bõvülõ és megújuló
tóparti épület

A tópart fejlesztési terve. Közvetlenül a víz mellett 10 horgászhely is létesül

lyázat játszótérrel, s a  zöldfelü-
let megújításával.

Nagyon jó hír, hogy célba
ért a tóparti ökoturisztikai
pályázatunk is, melyre 166
millió forintot nyertünk. Ezt
a sikert konzorciumban értük
el. Ennek keretében összesen 16
partner együttesen 1 milliárd
438 millió forintnak örülhet.

A „Nyírség turisztikai kíná-
latának integrált fejlesztése –
Örökség és aktív turisztikai
hálózatok, termékcsomagok
fejlesztése a Nyírségben” cím-
mel tették közzé a kiírást, mely-
re Trenka Zoltán – építész, a
Középület Tervezõ ’99  Kft. ve-
zetõ tervezõje – tervei alapján

pályáztunk. A tó partján a sza-
badidõ változatos eltöltése ér-
dekében több játékot is fel-
szerelnek, sõt egy kötélpálya is
épül. Mászóka, kéttornyú
játszóvár, egy dupla hinta, egy
fészekhinta, egy mászófal kap
helyet a parton. Épül egy ki-
látó is, amirõl a környezõ tájat
veheti szemügyre az ide láto-
gató közönség.

Összesen 480 négyzetméte-
ren létesül térburkolat, továb-
bá 10 kandelábert, 10 pihenõ
padot és 5 hulladékgyûjtõt
helyeznek ki a területre.

Az autósokat egy 24 állásos
szabadtéri parkoló várja majd.

A beruházás legdrágább ré-

sze a horgászegyesület épüle-
tének felújítása és bõvítése, ami
várhatóan 63,5 millió forintba
kerül.

Mivel jelenleg is sok horgász
keresi fel a tavat, ezért számuk-
ra 10 horgászhelyet alakítanak
ki a parton. Mind a tíz helyen
pad, asztal, fedett esõbeálló és
kuka szolgálja majd a látogatók
kényelmét. Minden második
horgászhelyen  szalonnasütõt
is telepítenek, hat-hat ülõkével.

Ezek a beruházások is közbe-
szerzési eljárással valósulhatnak
meg,  ami idõigényes folyamat.
Ezért leghamarabb idén õsszel
kezdõdhetnek majd meg a
munkálatok.

A tanév végén elballagtak a
nyolcadikosok

Elballagtak a nagyok
Minden tanév
végén a végzõ-
sök ballagása
jelenti a leg-
nagyobb is-
kolai eseményt
a városban.

Így volt ez az
idén is, amikor
két nyolcadikos
osztály vett bú-
csút élete elsõ al-
ma materétõl.
Õsztõl õk már
középiskolás fo-
kon folytatják ta-
nulmányaikat.

Május 25-én,
az óvodai évzá-
ró ünnepség ke-
retében tartot-
ták a nagycso-
portosok balla-

Az elmaradhatatlan tarisznyá-
val engedték útnak a ballagó
óvodásokat

gását. A Katica és a Süni cso-
portból kinõtt gyermekek
abban az iskolában kezdik meg
õsszel tanulmányaikat, ahon-
nan most búcsúztak el a nyol-
cadikosok.

Olyan ez, mint egy körfor-
gás, a nagyok mennek, a kicsik
jönnek, így újabb és újabb
nemzedékek nõnek fel a gyer-
mekintézmények védõszárnyai
alatt.

Az egyik legnehe-
zebb munka nyáron
az útépítés, amikor
a tûzõ napon, ráa-
dásul forró anyaggal
kell dolgozniuk az
embereknek. Sajnos
nem lehet várni a
hûvösebb idõre,
mert nagyon sok a
sürgetõ tennivaló.

Városunk környé-
kén is megviselte a
növekvõ forgalom
és a szélsõséges idõ-
járás az útburkolato-
kat, ezért szükségessé vált a hi-
bák, sérülések javítása. A köz-
útkezelõ szakemberei gépekkel
maratják fel, s azonnal be is töl-
tik a repedéseket. Június végén
ilyen javítási munkálatokat vé-

Útjavítások a város körül

geztek Vaja közelében, a 41-es
úton a szakemberek. Ennek kö-
szönhetõen településünket biz-
tonságosabb burkolatú út köti
be a megye vérkeringésébe.

               (Forrás: internet)

Múzeumok éjszakája

Tûzugrás

Hagyományõrzõ
tánc a kastély elõtt

Rendkívül gazdag program-
mal várták a közönséget június
25-én a Vay kastélyba, a Múze-
umok éjszakája rendezvényére.
Még javában sütött a délutáni
nap, amikor a program elkez-
dõdött, s este 10 óra volt, mi-
re véget ért az iskola Crystal
mazsorett csoportjának fény-
botos bemutatója.

E két idõpont között egy-
mást érték a látványos produk-
ciók. Többször is felléptek a
mazsik, bemutatkozott az óvo-
da tánccsoportja, a Szivárvány

Bábszínház, az Idõsek Klub-
jának  énekkara, s a helyi Refo-
rmátus kórus. Nagy sikert ara-
tott a mátészalkai Szatmár- és
a  nagyecsedi Rákóczi Kovács
Gusztáv néptáncegyüttes.

Kiállítás nyílt Lakatos Ti-
bor nyíregyházi  képzõmû-
vész alkotásaiból, s hang-

versenyt adott Mándi
Ákos zongoramû-
vész. A program
legjobban várt ese-
ménye a Szent Iván-
éji tûzugrás volt a
Szatmár néptánce-
gyü-tes közremûkö-
désével. (Fotó:
Molnár J. Papó)
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Kitört a nyári vakáció!

A most befejezõdött iskolai
év utolsó tanóráján meg-
könnyebbülten sóhajtottak
fel  a Molnár Mátyás Általá-
nos Iskola tanulói: végre  el-
kezdõdik  a vakáció! Kun
Csabáné igazgató
értékelése szerint az
intézmény 313 kisdiákjának
többsége a jól végzett
munka nyugalmá-val
kezdhette a nyári szüne-tet.
A színvonalas teljesít-ményt
bizonyítja, hogy a
tanulmányi átlag 3,49 volt
a most lezárult tanévben.

Legbüszkébbek azok a gyer-
mekek, akiknek kitûnõ ered--
ményt sikerült elérniük a tanév
alatt.

Kitûnõk

Csupa ötös bizonyítványt
56-an kaptak:

1/A: Botos Erik, Németh
Kata Eszter, Hermeli Hanna
Leila, Szûcs Lilla Flóra, Molnár
Hanna, Kósa Lili, Makai
Ádám, Sipos Tímea.

2/A: Csókány Inez, Ilyés
Gergõ, Reviczki Fruzsina,
Szabad Levente, Szabó Bence.

2/B: Farkas Anita Viktória,
Halász József, Ilyés István.

3/A: Sipos Csaba.
3/B: Barna Evelin, Székely

Zsófia.
4/A: Ilyés Boglárka, Komlós-

sy Csaba Bálint, Paczári Petra,
Példási Kamilla.

4/B: Homoki Virág Jázmin,
Kiss Míra, Kun Ákos Imre,
Kun Bettina Erzsébet, Sólyom
Hanna, Gábor Jázmin Lili.

5/A: Kaniczki Balázs, Magyar
Levente, Szabad Ádám, Szabó
Bettina.

5/B: Bencze Márton, Bónis
Levente, Gergely Zsanett, Gö-
rög Zsófia, Groholy Zétény,
Hermeli Virág Barbara, Kézi
Bence Gyula.

6/A: Makkai Zsuzsanna.
6/B: Estefán Hanna, Fajkó

Viktória, Kun Zsófia Ibolya,
Matyi Diána.

7/A: Bartha János, Jóni Attila
Péter.

8/A: Deél Viktória, Erdei
Virág Erzsébet, Hanyu Vivien
Alexandra.

8/B: Fekete Réka, Hermeli
Tibor, Mizsei Piros Panna,
Tóth Kevin, Tóth Kinga, Tóth
Nóra.

Tantestületi
dícséret

A 2016/17-es tanévben ver-
senyeredményekért, kulturális,
közösségi, sport tevékenysé-
gért, kiemelkedõ tanulmányi
eredményért 670 dicséretet
osztottak ki. A dicséretek leg-
magasabb foka a tantestületi di-
cséret, melyet tanév végén azok
a tanulóink kapnak, akik több,
különbözõ területen is kima-
gaslóan teljesítettek a tanév so-
rán. Õk 33-an a következõk:

2/A: Szabó Bence, Reviczki
Fruzsina, Szabad Levente.

4/A: Példási Kamilla, Paczári
Petra, Ilyés Boglárka.

4/B: Homoki Virág Jázmin,
Kiss Mira, Kun Ákos Imre,
Kun Bettina Erzsébet, Sólyom
Hanna.

5/A: Kaniczki Balázs, Szabad
Ádám, Szabó Bettina.

5/B: Bencze Márton, Ger-
gely Zsanett, Görög Zsófia,
Hermeli Virág Barbara.

6/B: Balázs Dorka, Estefán
Hanna, Fajkó Viktória, Kun
Zsófia Ibolya, Matyi Diána,
Nagy Vanda, Soós Zoltán
Kevin.

7/A: Jóni Attila Péter, Bartha
János.

8/A: Deél Viktória.
8/B: Mizsei Piros Panna,

Hermeli Tibor, Tóth Kinga,
Tóth Nóra, Tóth Kevin.

A tanévben a tanulás mellett
jutott idõ színes, szórakoztató
szabadidõs tevékenységre is.
Ilyen volt a farsang, a névadó
hét, az osztálykirándulások, a
sportrendezvények, az erdei is-
kola, vagy a Honvédelmi Nap.

Az idén elõször vettek részt
7. osztályosaink a budapesti
Szakma Sztár fesztiválon.
Nyolcadikosaink pedig Debre-
cenbe, a Bûvösvölgy Média-
központba látogathattak el.

Hosszú lenne felsorolni, mi-
minden történt az egész tanév-
ben. Errõl folyamatosan igyek-
szik képet nyújtani az érdek-
lõdõknek az iskola a Facebook
oldalán, valamint az évente 2
lapszámmal jelentkezõ Suli-
Saláta címû iskolaújságunkban.

 Gorzóné Szûcs Viola osztály-
fõnök és a 8.b. fotók: Molnár
József Vajai Papó)

Az általános iskola búcsúzó 8.a
osztálya Gábor Miklósné osztályfõ-
nökkel

A mûvészetekben is ügyesen
Elsõsorban a tehetséggon-
dozás a célja annak, hogy
évek óta lehetõségük van
elmélyülni a különféle
mûvészetekben az iskolá-
soknak.

A Free Dance Mûvészetis-
kola néptánc, moderntánc és
grafika tanszakára beiratkozott
tanulók a tanév végi vizsgaelõ-
adáson, május utolsó napján
adtak számot tehetségükrõl. A
gyerekek éves munkáiból a mû-
velõdési ház elõterében nyílt
kiállítás, a tánccsoportok pe-
dig színes, változatos mûsor-
számokkal léptek közönség elé.

A mûvészeti iskola táncos növendékei színes
mûsorral varázsolták el a közönséget

Minden érdeklõdõ meggyõ-
zõdhetett arról, hogy az isko-
lások szépen haladtak mûvésze-
ti tanulmányaikban.

 A néptánc csoportoknak

Nyíriné Halasi Anita, a mo-
derntáncosoknak Baloghné
Szabó Aliz tanította be a kore-
ográfiákat, a grafika csoportot
Dobronyi Istvánné  vezette.

Példamutató aktivitással mûködik az Idõsek Klubja

Sütnek, fõznek, barátkoznak, kirándulnak
Irigylésre méltóan moz-
galmas életet élnek az Idõ-
sek Klubjának tagjai. A je-
lenleg 40 tagot számláló
közösségbe folyamatosan
várják az új jelentkezõket.
Hiszen a cél az, hogy mi-
nél többen részesei lehes-
senek annak a sokszínû
életnek, ami a klubtagság-
gal jár.

Tisza Sándorné klubvezetõ
elmondta, hogy a bázisuk

ugyan a Nagy Sándor utcai
idõsek otthonában van, min-
den hét csütörtöki napján a
tájházban találkoznak, ahol a
maguk örömére sütnek, fõz-
nek. Csupa olyan ételt, amit a
régmúltban, a mai idõsek gyer-
mek- és  ifjúkorában készítettek
az anyukák.

S hogy ne csak õk örüljenek
a felejthetetlenül finom ízek-
nek, minden hónap második
csütörtökén az egész városnak
fõznek. Mindenkinek sajnos
nem jut – ahhoz a tájház régi
sparheltjénél nagyobb tûzhely
kellene – de azért sokan jól
laknak, hiszen a fogások úgy
készülnek, hogy minél több
ember ehessen belõle. Júni-
usban például zöldborsó levest
készítettek csirkehússal, galus-
kával, utána pedig diós tésztát
kínáltak.

Amikor csak tehetik kimoz-
dulnak a városból, hiszen
kiváncsiak a világra. Május
végén Kántorjánosiban jártak,
ahol négy település, Gyõrtelek,
Hodász Õr és Vaja idõsek
klubjai immár hagyományos
találkozóján jártak. Ez is egy
olyan alkalom volt, amikor a
tagok mellett szívesen láttak
érdeklõdõket, vagyis aki csatla-
kozni akart, az bekapcsolódha-
tott a programon. Végül 27-

Egy kis szabadtéri szalonnasütés – az ilyesmire
bármikor kaphatóak a klubtagok...

en vettek részt a rendezvényen
Vajáról. A négy helységbõl
több mint százan jelentek meg
az egész napos eseményen,
amely során minden résztvevõ
klub tagsága mûsort adott.
Ebéd után jó hangulatban telt
a délután, hiszen volt zene és
tánc, sõt tombolasorsolást is
tartottak.

Nyár nem múlhat el kirán-
dulás nélkül. Június 6-án
templomtúrára indultak a
klubtagok. Olyan nagy volt az
érdeklõdés, hogy végül 53-an
foglaltak helyet a bérelt busz-
ban. Az egész napos túra uta-
zással, ebéddel és belépõje-

gyekkel együtt személyenként
3 ezer forintba került. A kirán-
dulás egyik nagy élményét a cé-
génydányádi református temp-
lom és a kastély megtekintése
jelentette. A gyönyörûen felú-
jított Kölcsey–Kende kastélyt
tavaly szeptemberben adták át.
Az épület angolparkra nézõ
homlokzatát a família leghíre-
sebb tagja, Kölcsey Fe-renc
verssorai díszítik.

Bár a közeli hetekben újabb,
nagyobb programot nem ter-
veznek, azért mindig kifõznek
valamit. Ha mást nem is, de
egy régi paraszti ételt biz-
onyosan, a tájházban

Református konfirmáció
A konfirmáció szó megerõ-
sítést jelent. A református
egyház értelmezésében az
úrvacsorát megelõzõ felkészítõ
tanítás, melynek célja a  hitbeli
megerõsítés. Az egyházi ok-
tatásban felnövõ gyermekek és
az ifjúság vallásos nevelésének
célja a konfirmáció, ami során

a konfirmandus személyes
döntést hoz Krisztus és az õ
egyháza mellett

Vaján  május 21-én konfir-
mált 23 gyermek a gyülekezet
elõtt. Ezt követõen június 4-
én, pünkösd vasárnap úrvacso-
ráztak elõször a nagy gyüleke-
zettel.

     A 23 vajai fiatal a hitbéli megerõsítés után

Július 11-én érkezik Vajára a Biblia
A hívõ keresztények számára
mindennapos olvasmány a
Biblia, amely máig Károli
Gáspár fordításában a legnép-
szerûbb magyar területen.
Javított kiadásaival együtt ez a
legtöbbször megjelent magyar
könyv, melyet közel háromszáz
alkalommal adtak ki.

Károli Gáspár tudós refor-
mátor 1563-ban lett a gönci
gyülekezet lelkipásztora. Az
apokrif leveleket is tartalmazó
teljes Biblia fordítását 1586-ban
kezde el, miután egy pestisjár-
ványban feleséségét és gyerme-
keit is elvesztette. A nyomtatást
Mantskovit Bálint vizsolyi
mûhelyében végezték Németal-
földrõl kapott új betûkkel,
Lengyelországból hozatott
papírra.

 A nyomtatás 1589. február

ez történt

18-án kezdõdött – ekkor még
nem vot kész a teljes  fordítás,
az elkészült részeket futár vitte
Göncrõl Vizsolyba. A munka
négy és félmillió betû kisze-
dése után, 1590. július 20-án
fejezõdött be, bár a megjelenést
1590. január 10-ére datálták. A
2412 oldalas, mintegy hat ki-
logramm súlyú könyv három
kötetben, nyolcszáz példány-
ban jelent meg.

Az eredeti kiadásból 57 pél-
dány maradt fenn, melyek
közül 33-at õriznek Magyaror-
szágon.

2007-ben forgalomba került
a Vizsolyi Biblia elektronikus
kiadása. Érdekessége, hogy az
egyes oldalakhoz külön ablak-
ban megjelenik a modernkori
Biblia szövege, így közismer-
tebb formában is olvashatók

Négy és félmillió betû, 2412 oldal, három kötet, nyolcszáz példány

az Ó- és Újszövetség könyvei.
 2017-ben jeles ünnepet

köszönt a kereszténység: ötszáz
éves a reformáció. Ebbõl az
alkalomból körbeviszik Ma-
gyarországon a ma már
hungarikumnak számító
könyv másolatát. Városunkba
július 11-én Õrbõl érkezik.
Aznap este 7 órakor a vajai
gyülekezet  is-tentiszteleten
ünnepeli meg az eseményt. A
Biblia másolata egy napig
marad nálunk, majd július 12-
én Rohodra viszik tovább.

A III. Vajai Honvéd Mû-
vésztelep május 29-étõl június
8-áig tartott a kastélyban
Tamus István (mûvésztanár)
vezetésével. A vdégek a
kiskastélyban szálltak meg,
ahol szabad teret kaptak az
akotáshoz. A résztvevõk:
Erdélyi Ádám, B. Nagy
Tibor Zoltán, Dr. Molnár
Csaba, Budai Ágnes, Kiss
Éva Tünde, Pethõ Zsolt,
Huszár–Ujvári László,
Oravecz András, Kása
Ferenc, Kui István, Kurencs
Julianna, Baumgartner József
és Kolossváry Miklós a prog-
ram végén kiállításon mu-
tatták be alkotásaikat az
érdeklõdõknek.

Honvéd
mûvésztelep

Színház

Jelenet az elõadás-
ból

Spiró György: Prah-mil-
liomosok címû keserûko-
médiáját láthatta a közönség
július 1-jén a mûvelõdési
házban. A djmentes elõadá-
son teltház elõtt lépett fel a
Dezsavü Színkör társulata. A
kétszemélyes darabban Ju-
hász Borit és Kokas Róbertet
láthatta a publikum,
Tóth Zoltán László rende-
zésében. Az elõadás nagy
sikert aratott!
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Vannak családok, melyek
ugyanazt a foglalkozást vá-
lasztják több nemzedéken
át. Hatalmas elõnye ennek,
hogy minden elõzõ gene-
ráció átadja a régi tudást az
utána következõnek, így
minden nemzedék komoly
ismeretanyaggal felvértezve
folytathatja a családi ha-
gyományt. Az újak felada-
ta, hogy kövessék szakmá-
juk változásait, sajátítsák el
újdonságait. Így az öröklött
ismeretek mellett már a sa-
ját tapasztalataikat is tovább-
adják leszármazottaiknak.

Igaz ez egy gépszerelõre, egy
órásra vagy éppen egy vegy-
tisztítóra épp úgy, mint azok-
ra, akik a földmûvelésben ke-
resik és találják meg a megél-
hetésüket.

Mint Nyavádi Csaba, aki
õsei hivatását folytatja azzal,
hogy gazdálkodóként keresi a
kenyerét. Ezt tették a szülei, a
nagyszülei, s ki tudja még
mennyien a család felmenõi
közül.

Az elõdök útján

Nyavádi Csabának nem volt
nehéz a választás. Szereti a falusi
életet, a földet, a jószágokat,
fõként a lovat, s a földmûvelést
látta, tanulta elõdeitõl. Úgy
érezte ez az õ útja is, ehhez ért,
ez áll közel hozzá, így elégedett.

Kevesen tudják róla, hogy
már 13 évesen megpróbált a
saját lábára állni. Volt egy kis
összegyûjtögetett pénze, ami-
bõl vett egy kis csikót. A kedves
jószág Nyírparasznyáról került
Vajára. Valahogy így kezdõ-
dött...

Persze az önállóságra még
várnia kellett, de ami késik,

nem múlik. Szerencsésnek
mondhatja magát, mert azzal
foglalkozhat, amit szeret, ráa-
dásul a párja is hasonlóan gon-
dolkodik mint õ, s szorgalma-
san kiveszi a részét a munkából.
Így élettársával ketten végeznek
minden munkát, ami a ház kö-
rül és a gazdaságban adódik.

,,Lóerõ”
a konyhakertben

– A portán van egy konyha-
kert, a határban pedig másfél
hektár földterület – mutatja be
a birtokot a fiatalember. Mivel
a lovak iránti szeretete nem
múlt el, a szelíd hátas ma sem
hiányzik gazdaságából. Kinn a
határban ugyan már korszerû
gépek segítségével mûveli a
földet, de a házikertben még
ló vontatta eszközökkel végzi
el a munka dandárját. A nagy
területen is ,,lóerõvel” oldja
meg az utómunkákat (mint a
húzatás, feltöltés), és a betakarí-
tás is lovasfogattal történik.

– A mezõgazdaságban is ren-
geteg az újdonság, sok olyan
dolog van, ami megkönnyíti
a munkát. Természetesen hal-
lottam a biogazdálkodásról is,
és nagyon jó dolognak tartom.

A házikertben már mi is ezt
alkalmazzuk, a területet kézi ka-
pálással és gyomlálással mû-
veljük. Itt vegyszerezés nincs,
próbálkozom természetes
módszerekkel védekezni a kár-
tevõk ellen. Mint a csalánlevél
ázalék  a krumplibogarakra.
Ezt meg tudjuk tenni a kony-
hakertben, de nagyban egye-
lõre nem. Kinn a határban
még használunk vegyszereket.
Ahhoz, hogy a biogazdálko-
dást alkalmazzam nagyban is,
többet kell róla tudnom.

Bár új növénykultúrákkal
nem próbálkozott, Nyavádi
Csaba nagyon sokféle zöldsé-
get és gyümölcsöt termeszt.

– Fehér- és sárgarépa, petre-
zselyem, hagyma, retek, saláta,
káposzta, karalábé, krumpli,
bab, kukorica, napraforgó te-
rem a kertben. Olyan mennyi-
ségben, hogy amit télére betá-
rolunk, az kitart egészen az új
termésig. Gyümölcsök közül
van cseresznye, dió, meggy,
szilva, barack, így ezekre sem

Nyavádi
      Csaba

 Megélni a földbõl

     Nyavádi Csaba még mindig bízik a lóerõben

Folytatja
a családi
hagyományt

kell költeni. Amit lehet befõ-
zéssel, savanyítással tartósíta-
nak, az aszalást még nem pró-
bálták. A saját termés renge-
teget jelent megélhetés szem-
pontjából, hiszen nagyon drá-
ga lett a zöldség és a gyümölcs.
A boltban csak olyan alapvetõ
élelmiszereket vásárolunk,
amiket nem tudunk magunk
elõállítani.

Élete a gazdálkodás

A gazdálkodás fáradságos
munka de Nyavádi Csaba nem
panaszkodik, hiszen tudja,
hogy a termelés ezzel jár.
Elfogadta azt is, hogy kevés a
szabadideje. Ezt azonban úgy
osztja be, hogy a család ne
szenvedjen hátrányt. Sõt még
özvegy édesanyjának is eljár
segíteni.

– A ház körüli kertben saját
magunknak termelünk, a
határban beérõ kukoricát és
napraforgót felvásárlókon
keresztül adjuk el. Nagy öröm-
mel értesültem arról, hogy
hamarosan lesz termelõi piac
Vaján. Ha a saját szükségletün-
kön felül termelni fogunk va-
lamit, azt én is szívesen eladom
majd a piacon.

Szerencsés ember, hiszen
naponta gyönyörködhet
munkája gyümölcsében.
Szerinte a legnagyobb siker a
szép kert, és a gondozott
állatok. A kudarc pedig akkor
következik be, ha rossz az idõ,
s ez hátráltatja a munkát.

Csaba úgy gondol a jövõre,
hogy amit elkezdett, azt
folytatni akarja. Jövõre és
hosszú távon is szeretné
továbbvinni a gazdálkodást.

Miért fontos a szelektív hulladékgyûjtés?
Ne feledjük, hogy a legjobb hulladék az,
ami NINCS! A hétköznapokban azonban
folyamatosan termelõdik a szemét a cso-
magoló anyagoktól az üres üdítõs fla-
konokig.

A kukába dobva fontos és hasznos nyersanya-
gokat veszítünk el, ami így kikerül a körfor-
gásból és ezáltal komoly környezetterhelést
jelent.

Ha valaki szereti a természetet és érdekli kör-
nyezetének állapota, akkor biztosan szívesen
áldoz egy kis odafigyelést az otthoni hulladékok
szelektálására.

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Non-
profit Kft. által kiosztott 240 literes kék kukák-
ban az üveg kivételével valamennyi újrahasznosít-
ható anyag elhelyezhetõ (mûanyag, papír, fém).
Vegyes háztartási hulladékot, veszélyes és zöld
hulladékot kérjük ne tegyen bele, a gyûjtõe-
dényt kizárólag szelektív hulladék gyûjtésére
használja. Ellenkezõ esetben azt a közszolgáltató
nem üríti ki!

A szelektív hulladék begyûjtése az év hátralévõ
részében a következõ napokon történik telepü-
lésünkön: július 6-a, augusztus 3-a, augusztus
31-e, szeptember 28-a, október 26-a, november
23-a, december 21-e.

(Forrás: www.eakhulladek.hu)
A gyûjtõszigeteknél szétválogatva, tisztán,

összelapítva helyezzük el hulladékainkat. Vaja
központjában 3 gyûjtõsziget áll rendelkezésre a
mûanyag, a papír és az üveghulladék gyûjtésére.

Üveghulladék szelektív gyûjtése szelektív
hulladékgyûjtõ szigetes rendszerben tör-
ténik. Szelektíven gyûjthetõ: befõttes üvegek,
ásványvizes üvegpalackok, röviditalok üvegpa-

Óvoda jubileum
Rajpályázat iskolásoknak

Idén tíz éve, hogy jelenlegi épületébe költözött a Tavirózsa
óvoda. Ebbõl az alkalomból számos programot szervez-
tek és szerve-nek még az év végéig a gyermekkertben.

Az évfordulóhoz kapcsolód-
va hirdették meg az ,,Ovis
emlékeim” címû gyermekrajz
versenyt általános  iskolások
számára. Mivel a Tavirózsából
szinte kivétel nélkül mindenki
a Molnár Mátyás Általános Is-
kolában folytatja tanulmánya-
it, így a helyi iskolásoktól
várták a pályamûveket.

Igen szép számú, összesen
127 munka érkezett, melyek kö-
zül korcsoportonként válasz-
tották ki a legjobbakat.

Az 1-2. osztály kategóriában:
1. Farkas Viktória (2.b), 2. Hor-
váth Csaba (2.a), 3. Németh Ka-

ta Eszter (1.a). 3-4. osztály: 1.
Székely Zsófia (3.b), 2. Pataki
Tibor (3.a), 3. Paczári Petra
(4.a). 5-6. osztály: 1. Paczári
Réka (5.a),  2. Fajkó Viktória
(6.b), 3.  Balázs Dorka (6.b).
7-8. osztály: 1. Tóth Kinga
(8.b), 2. Tóth Nóra (8.b), 3.
Mizsei Piros Panna (8.b).

Különdíjban a 6. a osztályos
Szabad Noémi részesült.

Az óvoda ezúton is köszöni
az iskola nevelõtestületének,
hogy részvételre bíztatták a gyer-
mekeket. A rajzokból kiállítás
nyílt az oviban, a díjazottak
pedig elismerésben részesültek.

A díjátadás egyik
ünnepélyes pillanata

Táncgála dupla évfordulóval

A jubileumi programok kö-
zött kiemelt helyet kapott a
május 19-én megtartott tánc-
gála. Ezen a napon kettõs év-
fordulót ünnepeltek, hiszen
most tíz éves a gyermekintéz-
mény tánccsoportja is. Az
eseménybe bekapcsolódtak az
iskola 8. osztályos tanulói, akik
a legelsõ táncsoportosok voltak
az óvodában. Õk nem mint
meghívott vendégek, hanem
mint a gála aktív résztvevõi vet-

Finálé – talpig díszben mindenki

tek részt az ünnepi program-
ban.

A gyermekek és a felkészítõ
óvónõk lelkes munkájának
köszönhetõ, hogy az idén is
sokszínû, látványos mûsorral
várták a közönséget, köztük a
szülõket, testvéreket és hozzá-
tartozókat. A színvonalas
produkciókat nem csak tapssal
jutalmazták, mivel minden
fellépõ szerény ajándéknak is
örülhetett.

Szelektíven gyûjthetõ Szelektíven nem gyûjthetõMûanyag

– ásványvizes és üdítõs PET
palackok (lapítva!)
– elöblített tejfölös és joghur-
tos poharak,
– mûanyag zacskók, reklámtás-
kák, mûanyag fóliák,
– PP és HDPE jelzésû kozmeti-
kai szeres flakonok
– mûanyag flakonok (mosósze-
res)

–  újságpapír, füzet, könyv,
–  kartondobozok összehajtva,
–  tiszta csomagolópapírok,
–  irodai papírhulladékok, te-
lefonkönyv,
–  szórólapok és reklámkiad-
ványok

– alumínium italdobozok, 
– alufólia, 
–fém konzervdobozok, 
– fém zárókupakok
– hajtógázos hajlakk
– borotvagéles-,
– dezodoros flakon

Fém

– vegyszeres, zsíros flakonok,
– fogkefe,
– mûanyag játékok,
–  videó-, és magnókazetta,
CD/DVD lemez
– egyéb mûanyagnak ítélt hul-
ladék (pl. hungarocell, nylonha-
risnya stb.)

– zsíros, szennyezett papírok,
mûanyag borító,
– élelmiszermaradványt tartal-
mazó papírok,
– indigó, faxpapír
– használt egészségügyi papírok
– pelenka

– ételmaradékkal szennyezett
konzervdoboz

Papír

lackjai, borosüvegek, sörösüvegek, szörpös
üvegek, konzerves üveg.

Nem gyûjthetõ szelektíven: az ablaküveg,
a tükör, a villanykörte, a hõálló üvegtál, a szemü-
veg, a neoncsõ, az orvosságos üvegek, valamint
a porcelán és kerámia tárgyak.

Fontos, hogy más típusú hulladékokat ne

helyezzünk ki a szigetre! Egy-
részt  mert ez illegális. Másrészt
ha valaki elkezdi, akkor mindig
lesznek, akik követik a rossz
példát, s  akkor esély sem ma-
rad a környezetszennyezés meg-
állítására.             ifj. T.S.R.

Erdélyi kirándulás
Idén nyáron sem maradt el az
óvodai dolgozók kirándulása,
melynek úti célja ez alkalom-
mal Erdély volt. Felkeresték
testvértelepülésünket, Székely-

vaját és közigazgatási központ-
ját, Ákosfalvát is. Mindkét he-
lyen szeretetteljes fogadtatás-
ban volt része a csoportnak.
Nagyon figyelmes, vendégsze-

retõ hangulat-
ban telt a talál-
kozó a házigaz-
dákkal. A vajai
óvodai dolgo-
zók sok szép él-
ménnyel gazda-
godva tértek ha-
za, hiszen a le-
nyûgözõen szép
táj mellett szinte
minden útba esõ
településen fel-
fedeztek  magyar
vonatkozást.

A Tavirózsa óvoda dolgozói megko-
szorúzták a szabadságharc nemzetõr-
ségébe beállt ákosfalviak emlékoszlopát
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Kérem, hogy a mellékelt hirdetési szöveget a Vajai Hír-
adó hasábjain ingyenesen tegyék  közzé a lap következõ
számában.

A hirdetés szövege:
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

Név:
Cím: ........................................................................................

 ........................................................................................

HIRDETÉSI  SZELVÉNY
VAJAI HÍRADÓ

Felelõs szerkesztõ:
Házi Zsuzsanna

Nyomtatás: Fuzyon Nyomda
4400 Nyíregyháza,
Szalonka utca 36.

Felelõs vezetõ:  Kéri József

Vaja Város
Önkormányzatának

és lakosságának közéleti lapja

Szerkesztõség:
Polgármesteri Hivatal
Vaja, Damjanich u. 71.

Tel.: (44) 584-017,    fax: (44) 385-367

Labdarúgás

A szokott módon kezdõ-
dött, és rendhagyó módon
végzõdött a Vaja–Tisza-
szentmárton meccs a  ta-
vaszi  szezon 26.  forduló-
jában  május 7-én. Éppen
4:0-ra vezettek a vajaiak,
amikor a mérkõzés 75.
percében a játék félbesza-
kadt. Golyán Gergõ edzõ
utasítására a tiszaszent-
mártoniak egyszerûen le-
vonultak a pályáról.

4-0-ás állásnál piros lapot ka-
pott az egyik vendégjátékos,
ezután hagyták el a játékteret a
tiszaszentmártoniak.

Félbeszakadt
meccs

Mint utóbb kiderült, a
játékvezetõ hozta ki
béketûrébõl a trénert, aki
vállalta a felelõsséget a dön-
tésért. Hangsúlyozta, hogy a
csapat tagjai csak azt tették,
amit õ kért tõlük. Összességé-
ben sportszerûnek minõsítette
a találkozót azzal a megjegyzés-
sel, hogy nem így kellett volna
végzõdnie. Az edzõ számot
vetett azzal is, hogy a büntetést
nyilván nem kerülhetik el...

Bár ez a találkozó fényes vajai
gyõzelemmel zárult, nem segí-
tett feljebb lépni a tabellán.

A szezon következõ mérkõ-

zései már nem sok jót tarto-
gattak csapatunkak.

A 27. fordulóban a Nyírka-
rász–Vaja meccs 8:0-ra zárult.
Kiss Attila edzõ erre csak any-
nyit jegyzett meg, hogy az elsõ
félidõben megpróbáltunk ját-
szani, a másik félidõre viszont
elfáradtunk. Senki sem vitatta,
hogy Nyírkarász megérdemel-
ten gyõzött.  Ugyanez vonatko-
zott az ifi csapatok játékára is,
mely 2–0-ás vajai vereséggel ért
véget.

Ha nem is ilyen arányban, de
vereséggel zárult együttesünk
számára a 28. forduló is, ami-
kor 1:2-re gyõzte le csapatunkat
Demecser.  Ifi  csapatuk 1:3-as
vereséget könyvelhetett el.

A 29. fordulóban Vaja sza-
badnapos volt, a szezonzáró
30. fordulóban pedig ismét
kikaptunk. A Vaja–Tiszaka-
nyár találkozó 0:3-as ered-
ményt hozott. Ugyanezzel a
gólaránnyal fejezõdött be az ifi
csapatok összecsapása is.

Gyõztek a jobbak

Ha a focisták összteljesít-
ményét nézzük, akkor elmond-
ható, hogy többségében erõ-
sebb, felkészültebb együttesek-
kel kerültünk szembe. Ez
azonban csak egy adalék a
2016/2017-es fociévadban
nyújtott teljesítményünkhöz.
Ha sorra elemezzük a meccse-

ket, akkor szép számmal lehet
hibákat, mulasztásokat felfe-
dezni, melyek azt mutatják,
hogy összeszedettebb, koncent-
ráltabb játékra lenne szükség
ahhoz, hogy jobb eredménye-
ket érjünk el.

Az egész szezonra jellemzõ
volt, hogy a Vaja a tabella 13.
helyén foglalt helyet, mintha
csak bebetonozták volna ide a
fiúkat. Ez a helyezés senkit sem
tölt el elégedettséggel, a játéko-
sok számára is világos, hogy
feljebb kell lépni.

Példa lehet számunkra a
Nyírerdõ csoport sikeres csa-
patainak teljesítménye. Június
19-én megtartották a  a Magyar
Labdarúgó-szövetség megyei
igazgatóságának díjátadó ün-
nepségét, ahol a kimagasló tel-
jesítményt nyújtott játékosokat
és csapatokat ismerték el.

Érdemes emlékezni rá, hogy
a Nyírerdõ csoportban (ahová
Vaja is tartozik) Dombrád
végzett az elsõ helyen, második
Tiszakanyár, harmadik Nyír-
karász lett. Az ifi kategórában
Tiszakanyár vitte el a pálmát,
második Demecser, harmadik
Nyírkarász. A felnõtt játékosok
közül Dávid Róbert dombrá-
di játékos érte el a gólkirály
címet 40 góllal. Az ifi játékosok
legsikeresebb góllövõje a Nyír-
mada színeiben játszó Selyem
Erik, aki 76 alkalommal rúgta
be a bõrt a hálóba. A sportsze-

rûségi díjat Ajaknak ítélték
oda. Vitathatatlan tény, hogy
a jutalmazottak megérdemel-
ték az elismerést.

Most, hogy végleges formá-
jában láthattuk az elõzõ szezon
mérlegét, számot kell vetni az-
zal, hogy az új évadban változ-
tatásokra lesz szükség.

A cél: feljutni a középme-
zõnybe, s mindent megtenni
azért, hogy legalább az elsõ 10
közé kerüljön a II. Rákóczi
Ferenc SE labdarúgó csapata.
Nem lehetetlen elvárás ez,
azonban a régi módon, a régi
hozzáállással ez továbbra is
elérhetetlen álom marad.

Erõsíteni kell!

Senki nem vitatja, hogy a
2017/2018-as szezonra meg kell
reformálni a vajai focit. Új
edzõvel, néhány új játékossal,
erõs húzóemberekkel jó esély
van a feljebb kerülésre.

Lapzárta után, július 2-án
kezdõdött el a felkészülés a kö-
vetkezõ évadra. Jobb eredmé-
nyeket rendszeres edzésekkel,
kiegyensúlyozott, színvonalas
játékkal érhetünk el. A terv –
bekerülni az elsõ tíz közé –
nem elérhetetlen. Hinni kell
benne, és tenni azért, hogy a
13. helyet magunk mögött
hagyva több lépcsõvel feljebb
lépjünk a mezõnyben.

Cél: bekerülni a középmezõnybeKevesen vannak, akik ne hallottak volna a Bozsik-prog-
ramról, amely célja utánpótlás nevelés a labdarúgás szá-
mára. Városunk már jópár éve résztvesz a programban,
ennek köszönhetõen mind több korosztálynak nyílik le-
hetõsége arra, hogy próbára tegye ügyességét a legnép-
szerûbb sportágban, a focizásban.

A Bozsik–programot a most
lezárult szezonban a 7, 9, és 11
éves korosztály részére hirdet-
ték meg. A futballszezon Vaszlo-
vics Tamás szakmai irányításá-
val zajlott.

Az évek során a résztvevõ kor-
osztályok a gyereklétszámtól
függõen változtak.

A Bozsik tornákat rendsze-
rint Mátészalkán rendezik meg,
az idén tavasszal korosztályon-
ként 6 alkalommal. Egy helyszí-
nen és egy idõpontban tartot-
ták a tornákat a 7 és a 9 gyerme-
kek számára, illetve másik héten
a 11 és 13 éveseknek. Rendsze-
rint hetente felváltva lépett pá-
lyára a két-két korosztály. A tér-
ségi tornákon általában 8-8  csa-
pat mérte össze ügyességét.

A 7 évesek (ami óvodásokat,
és  elsõ osztályosokat jelent)
idén 5-6 gyermek vett részt a
tornákon, ahol a mérkõzése-
ken egy csapat 3 játékosból állt.
uuu

Vaján az Ovi–foci is nagyon
népszerû, amit a Tavirózsa óvo-
da szervez. Az ovis edzéseken
rendszeresen 10-15-en  ismer-
kedtek a futballal. Õk még nem
járnak tornákra, foglalkozásaik
nem a Bozsik–program kereté-
ben zajlanak.
uuu

A 9 évesek egyszerre jártak
tornákra a 7 évesekkel, õk álta-
lában 6-an, 7-en utaztak.
uuu

A 11 éves korosztály volt a
legeredményesebb, több ta-
vaszi tornát megnyertek,
elõfordult, hogy a 13 évesekkel
közösen kellett játszaniuk, s ott

Születtek:

anyakönyv

2017. április:
Horváth Csaba Lorenzó
                        (13-án).

Május:
Kmetz Bence (15-én),
Demes Valéria (15-én),
Demes Alisa (15-én),
Nyavádi Kamilla (22-én),
Sipos Ádám (26-án),
Szoboszlai Írisz 27-én),
Dudics Laura (29-én).

Június:
Pindzsu Lotti (9-én),
Matolcsi Lejla (16-án),
Matolcsi Stella (20-án),
Kovács István (24-én).

Elhunytak:

Az U11-es csapat igen szép eredményeket ért
el a most befejezõdött szezonban

is nagyszerûen helytálltak.
Közülük átlagosan 10-12
gyemek vett részt rendszeresen
a foglalkozásokon.
uuu

A három korcsoport edzése-
it általában hétköznapokon
tartották délután 4–5 óra táj-
ban. A ezdés többnyire válto-
zó idõpontban zajlik, de a
résztvevõk jó elõre ismerik az
alkalmak helyét és idejét. Edzé-
seken nagyobb létszámban
vettek részt az érdeklõdõk. A
tornákra azonban nincs lehetõ-
ség mindenkit vinni, mert aki
játszik, annak versenyengedély,
és sportorvosi engedély szük-
séges, nem említve a kötelezõ
adminisztrációt. Ezek pedig
plusz terheket rónak a sporte-
gyesületre. Nagyobb létszám
esetén az utaztatás is nehezebb,
ha busz nem áll rendelkezésre.
A tehetségeseket leigazoljuk, s
ami tény: mindenki megkapja
a lehetõséget a bizonyításra.

Ha valaki csatlakozni
szeretne az edzésekhez, a
részletekrõl Stefán József  (06-
20/269-45-09), illetve Nótár
Béla ad tájékoztatást.

Õsztõl szeretnének a 13 és
16 éves korosztályban is szere-
peltetni egy csapatot .
uuu

A sportegyesület ezúton is
köszöni szépen a Bozsik–
programban részt vett gyer-
mekek szüleinek hozzáállását, a
támogatásukat. A sportegye-
sület bízik abban, hogy a jövõ-
ben még gördülékenyebben
folytathatják a programot.

                          T.S.R.

Sikeres
a Bozsik–program

Tanár–diák meccs

Kié lesz a labda?  Egy érdekes
pillanat a mérkõzésen

Az idei tanév végén sem maradt el a már hagyo-
mányos tanár–diák meccs, amikor a 8-os tanulók
játszanak a tanárok csapata ellen. Pedagógus
csapatunk évrõl-évre erõsítésre szorul a férfi kol-
légák létszáma miatt, így szülõk, családtagok,
ismerõsök is bekapcsolódnak az izgalmas
játékba. Sportszerû, kemény küzdelemben ezúttal
a felnõtt csapatnak sikerült gyõznie, de a gyere-
kek is szép teljesítményt nyújtottak.

2017. április:
Varga Árpád László,
Sipos József,
Neczli Károly Gyula,
Matolcsi Zoltánné
  (Mocsár Rozália Gizella),
Andrási Andrásné
                (Kósa Ilona),
Lengyel Lajos.

Május:
Bakti László Sándor,
Magyar Józsefné
             (Szász Erzsébet),
Tamási András,
Matolcsi Ferenc,
Kiss Árpád.

Június:
Kovács Sándor,
Jászter László,
Fucskó Lászlóné
             (Kovács Mária).

Sportnap mindenkinek
Jól sikerült a sportnap, melyet
május 27-én rendeztek meg a
sportpályán. Az eseményre
vártak kicsiket és nagyokat, s
nem csak közönségnek, hanem
résztvevõnek is. Hiszen a pá-
lyán egész nap korosztályos és
felnõtt focimérkõzések zajlot-
tak, melyekre a helyszínen is
benevezhettek a lelkes  sportba-
rátok.

A változatosság jegyében
lehetõség nyílt csocsózásra és
asztaliteniszezésre is. Akik
pedig a szellemi sportot ré-

szesítik elõnyben, azokat
sakkozni hívták a szervezõk.

Az egész napos eseményen
büfé és bográcsozás várta a kö-
zönséget.

S hogy még izgalmasabb le-
gyen a program, tizenegyes és
hetes rúgó bajnokságot is tar-
tottak, ahol ki-ki megmutat-
hatta tehetségét a kapura lö-
vésben.

Ezt a két versenyszámot zsûri
értékelte és a legügyesebbeket
meg is jutalmazták kiemelkedõ
teljestményükért.

Gyermeknap
az óvodában

A jeles alkalom-
mal ugrálóvár is
várta a kicsiket

Az egészségnap-
pal egybekötött gyer-
meknapon sok fi-
nom gyümölcs is
asztalra került az
óvodában


