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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)

Zöld város, fejlõdõ turizmus
Sikeres pályázatok õszi kezdéssel

e

Mivel a döntéshozás nagyon
lassú folyamat, ezért sokáig elhúzódott a pályázatok értékelése. Végül kiderült, hogy zöld
utat kapott a ,,Zöld város kialakítása Vaján" címû pályázatunk,
mintegy 150 millió forint értékben.
Ez magában foglalja a mûvelõdési ház belsõ felújítását (vizes helyiségek kialakítása, lift,
a színpad fény- és hangtechnikája, világításkorszerûsítés,
belsõ nyílászárók cseréje)
Emellett két közpark felújítását,
kialakítását is tartalmazza a pá-
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Hosszú ideje tervbe vett célok valósulhatnak meg az
idén. Korábbi lapszámainkban többször is hírt adtunk
arról, hogy milyen fejlesztéseket tûzött ki célul a város
az egészségközponttól a tópart felújításáig. Az új létesítményekrõl szakmai leírások, tervek készültek, s minden együtt is volt a megvalósításhoz – kivéve a döntés,
hogy pályázati úton hozzájutunk-e pénzhez mindezek
megvalósításához?
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A bõvülõ és megújuló
tóparti épület

Parkoló

Régi terv válik valóra azzal, hogy
pályázati pénzbõl
a tervek szerint rövidesen megkezdik egy piac építését
a Damjanich és a Lahner utca sarkán. A ,,Termelõi piac kialakítása Vaján" címû projektre 50 millió 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, kandelábereket, négy padot és két hulladékgyûjtõt helyeznek el, sõt térfigyelõ kamerákat is felszerelnek.

Lahner utca

ályázati pénzbõl létesül
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Mivel még tart a közbeszerzési eljárás, ezért annak lezárultáig várni kell a beruházás indításával. Jó eséllyel júliusban
fognak hozzá a munkálatokhoz.

A tópart fejlesztési terve. Közvetlenül a víz mellett 10 horgászhely is létesül
lyázat játszótérrel, s a zöldfelület 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 kínálatának integrált fejlesztése –
Örökség és aktív turisztikai
hálózatok, termékcsomagok
fejlesztése a Nyírségben” címmel tették közzé a kiírást, melyre Trenka Zoltán – építész, a
Középület Tervezõ ’99 Kft. vezetõ tervezõje – tervei alapján

Elballagtak a nagyok
Minden tanév
végén a végzõsök ballagása
jelenti a legnagyobb iskolai eseményt
a városban.

A tanév végén elballagtak a
Így volt ez az
idén is, amikor nyolcadikosok
két nyolcadikos
osztály vett búcsút élete elsõ alma materétõl.
Õsztõl õk már
középiskolás fokon folytatják tanulmányaikat.
Május 25-én,
az óvodai évzáAz elmaradhatatlan tarisznyáró ünnepség keretében tartot- val engedték útnak a ballagó
ták a nagycso- óvodásokat
portosok ballagását. A Katica és a Süni csoOlyan ez, mint egy körforportból kinõtt gyermekek gás, a nagyok mennek, a kicsik
abban az iskolában kezdik meg jönnek, így újabb és újabb
õsszel tanulmányaikat, ahon- nemzedékek nõnek fel a gyernan most búcsúztak el a nyol- mekintézmények védõszárnyai
cadikosok.
alatt.

pályáztunk. A tó partján a szabadidõ változatos eltöltése érdekében több játékot is felszerelnek, sõt egy kötélpálya is
épül. Mászóka, kéttornyú
játszóvár, egy dupla hinta, egy
fészekhinta, egy mászófal kap
helyet a parton. Épül egy kilátó is, amirõl a környezõ tájat
veheti szemügyre az ide látogató közönség.
Összesen 480 négyzetméteren létesül térburkolat, továbbá 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 épületének felújítása és bõvítése, ami
várhatóan 63,5 millió forintba
kerül.
Mivel jelenleg is sok horgász
keresi fel a tavat, ezért számukra 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 közbeszerzési eljárással valósulhatnak
meg, ami idõigényes folyamat.
Ezért leghamarabb idén õsszel
kezdõdhetnek majd meg a
munkálatok.

Múzeumok éjszakája

Tûzugrás
Rendkívül gazdag programmal várták a közönséget június
25-én a Vay kastélyba, a Múzeumok éjszakája rendezvényére.
Még javában sütött a délutáni
nap, amikor a program elkezdõdött, s este 10 óra volt, mire véget ért az iskola Crystal
mazsorett csoportjának fénybotos bemutatója.
E két idõpont között egymást érték a látványos produkciók. Többször is felléptek a
mazsik, bemutatkozott az óvoda tánccsoportja, a Szivárvány

Hagyományõrzõ
tánc a kastély elõtt

Aszfaltozás öt utcában

Régi adósságot törlesztett a
város azzal, hogy június végén
öt utcában is aszfaltburkolatot
építettek. A Vécsey, a Török, a
Móricz Zsigmond, a József Attila és a Móra Ferenc utca lakosai örülhetnek az új burkolatnak Már nagyon hosszú
ideje vártak erre az itt élõk,
hiszen mindeddig csak a puszta
földön – hol porban, hol sárban – járhattak az emberek és

Az aszfaltcsík fényes, fekete szalagként nyújtózik a házak között a Móricz
Zsigmond utcában
(Fotó: ifj. T.S.)
a jármûvek. A szakemberek
másfél kilométer hosszon
építették ki az aszfaltburkolatot.

Útjavítások a város körül
Bábszínház, az Idõsek Klubjának énekkara, s a helyi Református kórus. Nagy sikert aratott a mátészalkai Szatmár- és
a nagyecsedi Rákóczi Kovács
Gusztáv néptáncegyüttes.
Kiállítás nyílt Lakatos Tibor nyíregyházi képzõmûvész alkotásaiból, s hangversenyt adott Mándi
Ákos zongoramûvész. A program
legjobban várt eseménye a Szent Ivánéji tûzugrás volt a
Szatmár néptáncegyü-tes közremûködésével. (Fotó:
Molnár J. Papó)

Az egyik legnehezebb munka nyáron
az útépítés, amikor
a tûzõ napon, ráadásul forró anyaggal
kell dolgozniuk az
embereknek. Sajnos
nem lehet várni a
hûvösebb idõre,
mert nagyon sok a
sürgetõ tennivaló.
Városunk környékén is megviselte a
növekvõ forgalom
és a szélsõséges idõjárás az útburkolatokat, ezért szükségessé vált a hibák, sérülések javítása. A közútkezelõ szakemberei gépekkel
maratják fel, s azonnal be is töltik a repedéseket. Június végén
ilyen javítási munkálatokat vé-

geztek Vaja közelében, a 41-es
úton a szakemberek. Ennek köszönhetõen településünket biztonságosabb burkolatú út köti
be a megye vérkeringésébe.
(Forrás: internet)
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Kitört a nyári vakáció!

Az általános iskola búcsúzó 8.a
osztálya Gábor Miklósné osztályfõnökkel
A most befejezõdött iskolai
év utolsó tanóráján megkönnyebbülten sóhajtottak
fel a Molnár Mátyás Általános Iskola tanulói: végre elkezdõdik 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 gyermekek, 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, Komlóssy 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, Görög 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.

A Free Dance Mûvészetiskola néptánc, moderntánc és
grafika tanszakára beiratkozott
tanulók a tanév végi vizsgaelõadáson, május utolsó napján
adtak számot tehetségükrõl. A
gyerekek éves munkáiból a mûvelõdési ház elõterében nyílt
kiállítás, a tánccsoportok pedig színes, változatos mûsorszámokkal léptek közönség elé.

A konfirmáció szó megerõsítést jelent. A református
egyház értelmezésében az
úrvacsorát megelõzõ felkészítõ
tanítás, melynek célja a hitbeli
megerõsítés. Az egyházi oktatásban 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 konfirmált 23 gyermek a gyülekezet
elõtt. Ezt követõen június 4én, pünkösd vasárnap úrvacsoráztak elõször a nagy gyülekezettel.

Gorzóné Szûcs Viola osztályfõnök és a 8.b. fotók: Molnár
József Vajai Papó)

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.

Hosszú lenne felsorolni, miminden történt az egész tanévben. Errõl folyamatosan igyekszik képet nyújtani az érdeklõdõknek az iskola a Facebook
oldalán, valamint az évente 2
lapszámmal jelentkezõ SuliSaláta címû iskolaújságunkban.

A 23 vajai fiatal a hitbéli megerõsítés után

Tantestületi
dícséret
A 2016/17-es tanévben versenyeredményekért, kulturális,
közösségi, sport tevékenységért, kiemelkedõ tanulmányi
eredményért 670 dicséretet
osztottak ki. A dicséretek legmagasabb foka a tantestületi dicséret, melyet tanév végén azok
a tanulóink kapnak, akik több,
különbözõ területen is kimagaslóan teljesítettek a tanév során. 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, Gergely 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 iskola, vagy a Honvédelmi Nap.
Az idén elõször vettek részt
7. osztályosaink a budapesti
Szakma Sztár fesztiválon.
Nyolcadikosaink pedig Debrecenbe, a Bûvösvölgy Médiaközpontba látogathattak el.

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

Július 11-én érkezik Vajára a Biblia
A hívõ keresztények számára
mindennapos olvasmány a
Biblia, amely máig Károli
Gáspár fordításában a legnépszerûbb magyar területen.
Javított kiadásaival együtt ez a
legtöbbször megjelent magyar
könyv, melyet közel háromszáz
alkalommal adtak ki.
Károli Gáspár tudós reformátor 1563-ban lett a gönci
gyülekezet lelkipásztora. Az
apokrif leveleket is tartalmazó
teljes Biblia fordítását 1586-ban
kezde el, miután egy pestisjárványban feleséségét és gyermekeit is elvesztette. A nyomtatást
Mantskovit Bálint vizsolyi
mûhelyében végezték Németalföldrõl kapott új betûkkel,
Lengyelországból hozatott
papírra.
A nyomtatás 1589. február

Minden érdeklõdõ meggyõzõdhetett arról, hogy az iskolások szépen haladtak mûvészeti tanulmányaikban.
A néptánc csoportoknak

18-án kezdõdött – ekkor még
nem vot kész a teljes fordítás,
az elkészült részeket futár vitte
Göncrõl Vizsolyba. A munka
négy és félmillió betû kiszedése után, 1590. július 20-án
fejezõdött be, bár a megjelenést
1590. január 10-ére datálták. A
2412 oldalas, mintegy hat kilogramm súlyú könyv három
kötetben, nyolcszáz példányban jelent meg.
Az eredeti kiadásból 57 példány maradt fenn, melyek
közül 33-at õriznek Magyarországon.
2007-ben forgalomba került
a Vizsolyi Biblia elektronikus
kiadása. Érdekessége, hogy az
egyes oldalakhoz külön ablakban megjelenik a modernkori
Biblia szövege, így közismertebb formában is olvashatók

az Ó- és Újszövetség könyvei.
2017-ben jeles ünnepet
köszönt a kereszténység: ötszáz
éves a reformáció. Ebbõl az
alkalomból körbeviszik Magyarországon 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 12én Rohodra viszik tovább.

ez történt

Honvéd
mûvésztelep
A III. Vajai Honvéd Mûvésztelep 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 program végén kiállításon mutatták be alkotásaikat az
érdeklõdõknek.

Színház
Spiró György: Prah-milliomosok címû keserûkomédiáját láthatta a közönség
július 1-jén a mûvelõdési
házban. A djmentes elõadáson teltház elõtt lépett fel a
Dezsavü Színkör társulata. A
kétszemélyes darabban Juhász Borit és Kokas Róbertet
láthatta a publikum,
Tóth Zoltán László rendezésében. Az elõadás nagy
sikert aratott!

Jelenet az elõadásból

Példamutató aktivitással mûködik az Idõsek Klubja

Sütnek, fõznek, barátkoznak, kirándulnak
Irigylésre méltóan mozgalmas életet élnek az Idõsek Klubjának tagjai. A jelenleg 40 tagot számláló
közösségbe folyamatosan
várják az új jelentkezõket.
Hiszen a cél az, hogy minél többen részesei lehessenek annak a sokszínû
életnek, ami a klubtagsággal jár.

Tisza Sándorné klubvezetõ
elmondta, hogy a bázisuk

A mûvészetekben is ügyesen
Elsõsorban a tehetséggondozás a célja annak, hogy
évek óta lehetõségük van
elmélyülni a különféle
mûvészetekben az iskolásoknak.

Református konfirmáció

Nyíriné Halasi Anita, a moderntáncosoknak Baloghné
Szabó Aliz tanította be a koreográfiákat, a grafika csoportot
Dobronyi Istvánné vezette.

A mûvészeti iskola táncos növendékei színes
mûsorral varázsolták el a közönséget

ugyan a Nagy Sándor utcai
idõsek otthonában van, minden hét csütörtöki napján a
tájházban találkoznak, ahol a
maguk örömére sütnek, fõznek. Csupa olyan ételt, amit a
régmúltban, a mai idõsek gyermek- és ifjúkorában készítettek
az anyukák.
S hogy ne csak õk örüljenek
a felejthetetlenül finom ízeknek, 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. Júniusban például zöldborsó levest
készítettek csirkehússal, galuskával, utána pedig diós tésztát
kínáltak.
Amikor csak tehetik kimozdulnak 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 csatlakozni akart, az bekapcsolódhatott 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 kirándulás nélkül. Június 6-án
templomtúrára indultak a
klubtagok. Olyan nagy volt az
érdeklõdés, hogy végül 53-an
foglaltak helyet a bérelt buszban. Az egész napos túra utazással, ebéddel és belépõje-

gyekkel együtt személyenként
3 ezer forintba került. A kirándulás egyik nagy élményét a cégénydányádi református templom és a kastély megtekintése
jelentette. A gyönyörûen felújított Kölcsey–Kende kastélyt
tavaly szeptemberben adták át.
Az épület angolparkra nézõ
homlokzatát a família leghíresebb tagja, Kölcsey Fe-renc
verssorai díszítik.
Bár a közeli hetekben újabb,
nagyobb programot nem terveznek, azért mindig kifõznek
valamit. Ha mást nem is, de
egy régi paraszti ételt bizonyosan, a tájházban
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Óvoda jubileum
Rajpályázat iskolásoknak
Idén tíz éve, hogy jelenlegi épületébe költözött a Tavirózsa
óvoda. Ebbõl az alkalomból számos programot szerveztek és szerve-nek még az év végéig a gyermekkertben.
Az évfordulóhoz kapcsolódva hirdették meg az ,,Ovis
emlékeim” címû gyermekrajz
versenyt általános iskolások
számára. Mivel a Tavirózsából
szinte kivétel nélkül mindenki
a Molnár Mátyás Általános Iskolában folytatja tanulmányait, így a helyi iskolásoktól
várták a pályamûveket.
Igen szép számú, összesen
127 munka érkezett, melyek közül korcsoportonként választották ki a legjobbakat.
Az 1-2. osztály kategóriában:
1. Farkas Viktória (2.b), 2. Horváth 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 gyermekeket. A rajzokból kiállítás
nyílt az oviban, a díjazottak
pedig elismerésben részesültek.

Megélni a földbõl
Vannak családok, melyek
ugyanazt a foglalkozást választják több nemzedéken
át. Hatalmas elõnye ennek,
hogy minden elõzõ generáció átadja a régi tudást az
utána következõnek, így
minden nemzedék komoly
ismeretanyaggal felvértezve
folytathatja a családi hagyományt. Az újak feladata, hogy kövessék szakmájuk változásait, sajátítsák el
újdonságait. Így az öröklött
ismeretek mellett már a saját tapasztalataikat is továbbadják leszármazottaiknak.
Igaz ez egy gépszerelõre, egy
órásra vagy éppen egy vegytisztítóra épp úgy, mint azokra, akik a földmûvelésben keresik és találják meg a megélhetésüket.
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
A díjátadás egyik
ünnepélyes pillanata

Táncgála dupla évfordulóval

Finálé – talpig díszben mindenki
A jubileumi programok között kiemelt helyet kapott a
május 19-én megtartott táncgála. Ezen a napon kettõs évfordulót ünnepeltek, hiszen
most tíz éves a gyermekintézmény 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-

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

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

vaját és közigazgatási központját, Ákosfalvát is. Mindkét helyen szeretetteljes fogadtatásban volt része a csoportnak.
Nagyon figyelmes, vendégszeretõ hangulatban telt a találkozó a házigazdákkal. A vajai
óvodai dolgozók sok szép élménnyel gazdagodva tértek haza, hiszen a lenyûgözõen szép
táj mellett szinte
minden útba esõ
A Tavirózsa óvoda dolgozói megko- településen felszorúzták a szabadságharc nemzetõr- fedeztek magyar
ségébe beállt ákosfalviak emlékoszlopát vonatkozást.

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, amibõl vett egy kis csikót. A kedves
jószág Nyírparasznyáról került
Vajára. Valahogy így kezdõdött...
Persze az önállóságra még
várnia kellett, de ami késik,

nem múlik. Szerencsésnek
mondhatja magát, mert azzal
foglalkozhat, amit szeret, ráadásul a párja is hasonlóan gondolkodik mint õ, s szorgalmasan kiveszi a részét a munkából.
Így élettársával ketten végeznek
minden munkát, ami a ház körül és a gazdaságban adódik.

,,Lóerõ”
a konyhakertben
– A portán van egy konyhakert, 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 betakarítás is lovasfogattal történik.
– A mezõgazdaságban is rengeteg az újdonság, sok olyan
dolog van, ami megkönnyíti
a munkát. Természetesen hallottam a biogazdálkodásról is,
és nagyon jó dolognak tartom.

Nyavádi
Csaba
A házikertben már mi is ezt
alkalmazzuk, a területet kézi kapálással és gyomlálással mûveljük. Itt vegyszerezés nincs,
próbálkozom természetes
módszerekkel védekezni a kártevõk ellen. Mint a csalánlevél
ázalék a krumplibogarakra.
Ezt meg tudjuk tenni a konyhakertben, de nagyban egyelõre nem. Kinn a határban
még használunk vegyszereket.
Ahhoz, hogy a biogazdálkodást alkalmazzam nagyban is,
többet kell róla tudnom.
Bár új növénykultúrákkal
nem próbálkozott, Nyavádi
Csaba nagyon sokféle zöldséget és gyümölcsöt termeszt.
– Fehér- és sárgarépa, petrezselyem, hagyma, retek, saláta,
káposzta, karalábé, krumpli,
bab, kukorica, napraforgó terem a kertben. Olyan mennyiségben, hogy amit télére betárolunk, az kitart egészen az új
termésig. Gyümölcsök közül
van cseresznye, dió, meggy,
szilva, barack, így ezekre sem

Nyavádi Csaba még mindig bízik a lóerõben
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Folytatja
a családi
hagyományt
kell költeni. Amit lehet befõzéssel, savanyítással tartósítanak, az aszalást még nem próbálták. A saját termés rengeteget jelent megélhetés szempontjából, hiszen nagyon drága 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 örömmel értesültem arról, hogy
hamarosan lesz termelõi piac
Vaján. Ha a saját szükségletünkön felül termelni fogunk valamit, 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 csomagoló anyagoktól az üres üdítõs flakonokig.
A kukába dobva fontos és hasznos nyersanyagokat veszítünk el, ami így kikerül a körforgásból és ezáltal komoly környezetterhelést
jelent.
Ha valaki szereti a természetet és érdekli környezetének állapota, akkor biztosan szívesen
áldoz egy kis odafigyelést az otthoni hulladékok
szelektálására.
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. által kiosztott 240 literes kék kukákban az üveg kivételével valamennyi újrahasznosítható anyag elhelyezhetõ (mûanyag, papír, fém).
Vegyes háztartási hulladékot, veszélyes és zöld
hulladékot kérjük ne tegyen bele, a gyûjtõedényt 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 településünkön: 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 történik. Szelektíven gyûjthetõ: befõttes üvegek,
ásványvizes üvegpalackok, röviditalok üvegpa-

Mûanyag

Papír

Fém

Szelektíven gyûjthetõ

Szelektíven nem gyûjthetõ

– ásványvizes és üdítõs PET
palackok (lapítva!)
– elöblített tejfölös és joghurtos poharak,
– mûanyag zacskók, reklámtáskák, mûanyag fóliák,
– PP és HDPE jelzésû kozmetikai szeres flakonok
– mûanyag flakonok (mosószeres)

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

– újságpapír, füzet, könyv,
– kartondobozok összehajtva,
– tiszta csomagolópapírok,
– irodai papírhulladékok, telefonkönyv,
– szórólapok és reklámkiadványok

– zsíros, szennyezett papírok,
mûanyag borító,
– élelmiszermaradványt tartalmazó papírok,
– indigó, faxpapír
– használt egészségügyi papírok
– pelenka

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

– ételmaradékkal szennyezett
konzervdoboz

lackjai, borosüvegek, sörösüvegek, szörpös
üvegek, konzerves üveg.
Nem gyûjthetõ szelektíven: az ablaküveg,
a tükör, a villanykörte, a hõálló üvegtál, a szemüveg, a neoncsõ, az orvosságos üvegek, valamint
a porcelán és kerámia tárgyak.
Fontos, hogy más típusú hulladékokat ne

helyezzünk ki a szigetre! Egyrészt mert ez illegális. Másrészt
ha valaki elkezdi, akkor mindig
lesznek, akik követik a rossz
példát, s akkor esély sem marad a környezetszennyezés megállítására.
ifj. T.S.R.
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Sikeres
a Bozsik–program
Kevesen vannak, akik ne hallottak volna a Bozsik-programról, amely célja utánpótlás nevelés a labdarúgás számára. Városunk már jópár éve résztvesz a programban,
ennek köszönhetõen mind több korosztálynak nyílik lehetõsége arra, hogy próbára tegye ügyességét a legnépszerûbb sportágban, a focizásban.

Labdarúgás

Cél: bekerülni a középmezõnybe
A szokott módon kezdõdött, és rendhagyó módon
végzõdött a Vaja–Tiszaszentmárton meccs a tavaszi szezon 26. fordulójában május 7-én. Éppen
4:0-ra vezettek a vajaiak,
amikor a mérkõzés 75.
percében a játék félbeszakadt. Golyán Gergõ edzõ
utasítására a tiszaszentmártoniak egyszerûen levonultak a pályáról.
4-0-ás állásnál piros lapot kapott az egyik vendégjátékos,
ezután hagyták el a játékteret a
tiszaszentmártoniak.

Félbeszakadt
meccs
Az U11-es csapat igen szép eredményeket ért
el a most befejezõdött szezonban
A Bozsik–programot a most
lezárult szezonban a 7, 9, és 11
éves korosztály részére hirdették meg. A futballszezon Vaszlovics Tamás szakmai irányításával zajlott.
Az évek során a résztvevõ korosztályok a gyereklétszámtól
függõen változtak.
A Bozsik tornákat rendszerint Mátészalkán rendezik meg,
az idén tavasszal korosztályonként 6 alkalommal. Egy helyszínen és egy idõpontban tartották a tornákat a 7 és a 9 gyermekek számára, illetve másik héten
a 11 és 13 éveseknek. Rendszerint hetente felváltva lépett pályára a két-két korosztály. A térségi tornákon általában 8-8 csapat mérte össze ügyességét.
A 7 évesek (ami óvodásokat,
és elsõ osztályosokat jelent)
idén 5-6 gyermek vett részt a
tornákon, ahol a mérkõzéseken egy csapat 3 játékosból állt.
uuu
Vaján az Ovi–foci is nagyon
népszerû, amit a Tavirózsa óvoda szervez. Az ovis edzéseken
rendszeresen 10-15-en ismerkedtek a futballal. Õk még nem
járnak tornákra, foglalkozásaik
nem a Bozsik–program keretében zajlanak.
uuu
A 9 évesek egyszerre jártak
tornákra a 7 évesekkel, õk általában 6-an, 7-en utaztak.
uuu
A 11 éves korosztály volt a
legeredményesebb, több tavaszi tornát megnyertek,
elõfordult, hogy a 13 évesekkel
közösen kellett játszaniuk, s ott

is nagyszerûen helytálltak.
Közülük átlagosan 10-12
gyemek vett részt rendszeresen
a foglalkozásokon.
uuu
A három korcsoport edzéseit általában hétköznapokon
tartották délután 4–5 óra tájban. A ezdés többnyire változó idõpontban zajlik, de a
résztvevõk jó elõre ismerik az
alkalmak helyét és idejét. Edzéseken nagyobb létszámban
vettek részt az érdeklõdõk. A
tornákra azonban nincs lehetõség mindenkit vinni, mert aki
játszik, annak versenyengedély,
és sportorvosi engedély szükséges, nem említve a kötelezõ
adminisztrációt. Ezek pedig
plusz terheket rónak a sportegyesületre. 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 (0620/269-45-09), illetve Nótár
Béla ad tájékoztatást.
Õsztõl szeretnének a 13 és
16 éves korosztályban is szerepeltetni egy csapatot .
uuu
A sportegyesület ezúton is
köszöni szépen a Bozsik–
programban részt vett gyermekek szüleinek hozzáállását, a
támogatásukat. A sportegyesület bízik abban, hogy a jövõben még gördülékenyebben
folytathatják a programot.
T.S.R.

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 pályán egész nap korosztályos és
felnõtt focimérkõzések zajlottak, melyekre a helyszínen is
benevezhettek a lelkes sportbarátok.
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 közönséget.
S hogy még izgalmasabb legyen a program, tizenegyes és
hetes rúgó bajnokságot is tartottak, ahol ki-ki megmutathatta tehetségét a kapura lövésben.
Ezt a két versenyszámot zsûri
értékelte és a legügyesebbeket
meg is jutalmazták kiemelkedõ
teljestményükért.

Mint utóbb kiderült, a
játékvezetõ
hozta
ki
béketûrébõl a trénert, aki
vállalta a felelõsséget a döntésért. Hangsúlyozta, hogy a
csapat tagjai csak azt tették,
amit õ kért tõlük. Összességében sportszerûnek minõsítette
a találkozót azzal a megjegyzéssel, 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 segített feljebb lépni a tabellán.
A szezon következõ mérkõ-

Gyermeknap
az óvodában

Az egészségnappal egybekötött gyermeknapon sok finom gyümölcs is
asztalra került az
óvodában

A jeles alkalommal ugrálóvár is
várta a kicsiket

zései már nem sok jót tartogattak csapatunkak.
A 27. fordulóban a Nyírkarász–Vaja meccs 8:0-ra zárult.
Kiss Attila edzõ erre csak anynyit jegyzett meg, hogy az elsõ
félidõben megpróbáltunk játszani, a másik félidõre viszont
elfáradtunk. Senki sem vitatta,
hogy Nyírkarász megérdemelten gyõzött. Ugyanez vonatkozott 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, amikor 1:2-re gyõzte le csapatunkat
Demecser. Ifi csapatuk 1:3-as
vereséget könyvelhetett el.
A 29. fordulóban Vaja szabadnapos volt, a szezonzáró
30. fordulóban pedig ismét
kikaptunk. A Vaja–Tiszakanyár találkozó 0:3-as eredményt hozott. Ugyanezzel a
gólaránnyal fejezõdött be az ifi
csapatok összecsapása is.

Gyõztek a jobbak
Ha a focisták összteljesítményét nézzük, akkor elmondható, hogy többségében erõsebb, felkészültebb együttesekkel 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 felfedezni, melyek azt mutatják,
hogy összeszedettebb, koncentráltabb játékra lenne szükség
ahhoz, hogy jobb eredményeket 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 játékosok számára is világos, hogy
feljebb kell lépni.
Példa lehet számunkra a
Nyírerdõ csoport sikeres csapatainak teljesítménye. Június
19-én megtartották a a Magyar
Labdarúgó-szövetség megyei
igazgatóságának díjátadó ünnepségét, ahol a kimagasló teljesítményt 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 Nyírkarász lett. Az ifi kategórában
Tiszakanyár vitte el a pálmát,
második Demecser, harmadik
Nyírkarász. A felnõtt játékosok
közül Dávid Róbert dombrádi játékos érte el a gólkirály
címet 40 góllal. Az ifi játékosok
legsikeresebb góllövõje a Nyírmada színeiben játszó Selyem
Erik, aki 76 alkalommal rúgta
be a bõrt a hálóba. A sportsze-

Tanár–diák meccs

rûségi díjat Ajaknak ítélték
oda. Vitathatatlan tény, hogy
a jutalmazottak megérdemelték az elismerést.
Most, hogy végleges formájában láthattuk az elõzõ szezon
mérlegét, számot kell vetni azzal, hogy az új évadban változtatásokra lesz szükség.
A cél: feljutni a középmezõnybe, 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 következõ évadra. Jobb eredményeket 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.

anyakönyv
Születtek:
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).

Kié lesz a labda? Egy érdekes
pillanat a mérkõzésen
Az idei tanév végén sem maradt el a már hagyományos tanár–diák meccs, amikor a 8-os tanulók
játszanak a tanárok csapata ellen. Pedagógus
csapatunk évrõl-évre erõsítésre szorul a férfi kollégák létszáma miatt, így szülõk, családtagok,
ismerõsök is bekapcsolódnak az izgalmas
játékba. Sportszerû, kemény küzdelemben ezúttal
a felnõtt csapatnak sikerült gyõznie, de a gyerekek is szép teljesítményt nyújtottak.

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

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

Elhunytak:
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).

