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Hagyományteremtõ szán-
dékkal indította útjára
szeptember 22-én a Hon-
védsuli Egyesület a Kra-
tochvil Károly emlékmene-
tet.

Az ötven kilométeres táv
Kocsordról, a Székely Hadosz-
tály Emlékmûvétõl startolt,
hogy szeptember 23-án Deme-
cserben érjen célba.  A résztve-
võk minden útba esõ telepü-
lésen megálltak, és megemlékez-
tek a doberdõi hõsrõl.

Az emlékmenet elsõ napján
érintették városunkat.

Az I. és II. világháborús em-
lékmûnél Tisza Sándor polgár-
mester köszöntötte az érke-
zõket, akik Kratochvil Károly
halálának 71. évfordulója elõtt
tisztelegtek emlékmenetükkel.
Az ünnepség keretében Tisza
Erika jegyzõ kötötte fel az em-
lékszalagot a menetszázad em-
lékzászlajára.

Az ünnepség keretében ko-

Kratochvil Károly emlékmenet
Tiszteletadás a világháborús emlékmûnél

Megemlékezés a doberdói hõsrõl (fotók: Tóth
Zoltán)

(Majdnem) teljes
harci díszben

szorút helyeztek el az emlék-
mûnél a város  önkormányza-
ta, a Vay Ádám Muzeális Gyûj-
temény, a Tavirózsa óvoda, az
Egyesített Szociális Intézények,
a Tulipán bölcsõde és a helyi
reformátuzs egyházközség ne-
vében.

Bár még hosszú út állt a
vendégek elõtt, jutott idõ egy
kis ismerkedésre, beszélgetésre
a gyerekekkel, akik szemügyre
és kézbe vehették a korhû
egyenruhát viselõ fiatalok har-
ci sisakjait, fegyvereit is.

Jó ütemben épül a termelõi piac

A szemünk láttára nõ ki a földbõl a vajai termelõi piac (fotó: Velicskó Mihály)

Aki gyakran megfordul a
Damjanich utca és a 49-es fõút
környékén, az tanuja lehet an-
nak, hogyan ölt egyre látvá-
nyosabb formát településün-
kön a termelõi piac. Ezt a be-
ruházást már régen tervezi a
város. Az elképzelés és a meg-

valósítás azonban két külön
dolog. Mivel a kivitelezés csak
pályázati pénzbõl lehetséges,
ezért ha nem is máról holnap-
ra, de némi idõ elteltével
szabad utat kapott a beruházás.

Ahogy eredetileg is elhatá-
rozta az önkormányzat, nyer-

tes pályázat segítségével vált
lehetõvé, hogy elkezdõdjön az
építkezés.

A Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program kereté-
ben több, mint 50 millió fo-
rintot nyertünk erre a célra.
Bár eredetileg tavasszal indult

volna a fejlesztés, a megvaló-
sítás késett néhány hónapot,
így õsszel tudtak hozzákezdeni
a kivitelezõk.

Amióta megtörtént az elsõ
kapavágás a területen, azóta
rohamléptekkel halad a mun-
ka. Már szépen körvonalazódik
a két üzlethelyiség és a 87 négy-
zettméteres elárusító tér a tel-
ken. Elegendõ parkoló és a mai
kor követelményeinek megfe-
lelõ szociális helyiségek szogál-
ják majd az eladók és a vásárlók
kényelmét.

A projekt célja a helyi gazda-
ság fejlesztése, a helyi piac infra-
strukturális hátterének kiala-
kításával. A beruházás hozzájá-
rul a település, s közvetetten a
térség gazdasági fejlõdéséhez.

 Helyi értékek napja Újbudán

Gyönyörû kézimunkák, finom gyümölcsborok
kínálták magukat a vajai standon, s megszólalt a
tárogató is

Nem elsõ alkalommal mutat-
kozott be  városunk szeptem-
ber 23-án Újbudán, a Helyi
értékek napja rendezvényen.
Ezúttal is a 12 ezres lélekszámú
Gazdagrét volt az esemény
helyszíne. A résztvevõ települé-
sek magukkal hozták mindazt,
amire büszkék lehetnek: saját
termésû gyümölcsöket, zöldsé-
geket, saját készítésû élelmisze-
reket, néphagyományokat õrzõ
csoportjaikat.

Az egész napos esemény a
folklórra épült. Az egyes táj-
egységek saját hagyományaikat
vonultatták fel, legyen szó
zenérõl, táncról, kézmûves ter-

Advent Vaján

mékekrõl, vagy éppen gasztro-
nómiáról.

A gazdagréti Dzsungel mel-
letti parkban állították fel a
színpadot, ahol egymást vál-
tották a települések képviselõi.
Vaja múltjáról, jelenérõl, terve-
irõl és életérõl Tisza Sándor
Rajmund, apolgármesteri hiva-
tal projektmenedzsere nyilat-
kozott. A vajaiak sátrában
gyümölcsöket, gyümölcsbo-
rokat mutattak be, a városról
készült képösszeállítás a neveze-
tességekel ismertette meg a kö-
zönséggel. Ez a program alkal-
mat adott arra, hogy a fõváro-
siak megismerjék városunkat.

„Az Ige testté lett…” (János 1:14)

Szinte észre sem vettük, és
lassan megint végéhez ér
az esztendõ. A boltokban
már kínálják a karácsonyi
díszeket, a mikulás csokik
is ott sorakoznak a pulto-
kon. Hamarosan bekö-
szönt a december, az ün-
nepvárás idõszaka.

Vaja önkormányzata az idén
is közös adventi ünneplésre
hívja a város lakosságát. Az
események helyszíne a mûve-
lõdési ház, ahol a karácsonyt
megelõzõs három vasárnapon
rendezvényekkel teremtik meg
az év legjobban várt ünnepé-
nek hangulatát.

Advent elsõ vasárnapján,
december 3-án délután 2
órakor gyújtják meg az elsõ
gyertyát az adventi koszorún.
Az esemény vendége a nyíregy-
házi Harmónia Kamarakórus,
amely koncertmûsorral lép
közönség elé.

A második vasárnapon,
december 10-én szintén délu-
tán 2-kor gyújtják meg a máso-
dik gyertyát. Ez alkalommal
Losonczi Léna költõnõ adventi
önálló estjére várják a közönsé-
get.Tárogatón közremûködik
Dani Attila.

December harmadik vasár-
napján,  17-én délután 3
órakor lobban fel az újabb
lángocska az adventi koszorún.
Felemelõ élményt ígér az öku-
menikus karácsonyi mûsor a
történelmi egyházak szolgála-
tával.

A negyedik lángot december
24-én már ki-ki a saját ottho-
nában lobbanthatja fel család-
tagjai körében.

Gyarapodik a város

Jó hír az autósoknak, hogy elkészült a parkoló az Õri utcán, a temetõ
bejáratánál (fotó: Velicskó Mihály)

Nincs olyan év, amikor ne
szépülne, gazdagodna a vá-
ros. A településfejlesztés
olyan terület, ahol mindig
van tennivaló. A cél az,
hogy egy jól élhetõ, kellemes
hangulatú hellyé váljon Va-
ja, ahol a lakosság mellett
az idelátogató turisták is jól
érzik magukat.

Ezeknek az elvárásoknak már
most megfelel Vaja. A rengeteg
zöldfelület, a szépen ápolt par-
kok, a karbantartott középüle-
tek, a javuló utak mind arról
árulkodnak, hogy az önkor-
mányzatnak fontos a folya-
matos fejlõdés. Ami a haladás
ütemét illeti, az attól függ,
hogy mikor bírálják el pályáza-
tainkat – ezt a folyamatot
gyorsítani nem lehet.

Szerencsére több nyertes pá-
lyázatunk is van, a megvaló-
sítás különbözõ szakaszaiban.
Ezek közt elsõ helyen áll a helyi
piac kialakíta, ami hamarosan
a befejezéséhez közeledik.

Akár a piac építését, a zöld
város projektet is egy TOP-os
pályázat teszi lehetõvé. A  szer-
zõdéskötések folyamatban

jogi tanácsadás

Kéthetente csütörtökön-
ként délelõtt fél 9  és fél 11
között ingyenes jogi tanácsa-
dást tart dr. Bíró Enikó jo-
gász szakember a polgármes-
teri hivalbanVaján.

Kérelmek írása, végzések
értelmezése, válás, gyermek-
elhelyezés, kapcsolattartás,
gyermekjogi kérdések, csa-
ládtámogatás illetve egyéb
felmerülõ jogi ügyekben
fordulhatnak a szakember-
hez segítségért a rászorulók.

Legközelebb november
23-án, majd december 7-én
és 21-én fogadja az érdeklõ-
dõket dr. Bíró Enikó Vaján.

vannak, a kiviteli tervek hama-
rosan elkészülnek.

Az egyik legnagyobb falat a
Nyírség turisztikai kínálatának
integrált fejlesztése lesz. Ennek
keretében örökségturisztikai és
aktív turisztikai hálózatok, ter-
mékcsomagok fejlesztése való-sul
meg. A célok elérésére  k partner
– köztük Vaja – kon-zorciumot
hozott létre. A  szintén TÕP-
os pályázat nyert,  a kiviteli
tervek, szerzõdések folyamat-
ban vannak.

Szintén nyertünk pályázati
pénzt az iparterület fejlesztésére
a Rohodi út mentén  – az enge-
délyezések, tervek folyamatban.

Megvalósulhat a vajai alkotó-
ház külsõ felújítása. A kiskastély
korszerûsítési tervei a napok-
ban elkészülnek, a szerzõdéskö-
tések is megkezdõdtek.

Ugyancsak pályázati pénzbõl
telepített a város 2 hektáron
975 gyümölcsfát, s elkészült 5
belterületi út aszfaltozása.

Jelenleg több projekt is elbí-
rálásra vár, köztük az egész-
ségügyi központ létrehozása,
az iskola felújítása, vagy
például a boglyatanyai út
kiépítése.
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AAAAA legnagyobb összetartó
erõ a közösségekben rejlik.
Ezt ma már leginkább az
idõsebbek tudják, akik pél-
dát mutatnak a fiataloknak
azzal, hogy örömmel és te-
vékenyen vesznek részt a
legkülönbözõbb progra-
mokban.

A fiataloknak bõven van mit tanulni az idõsebbektõl

,,Nem csak a húszéveseké a világ...”

A város legsikeresebb
szervezõdése a Reménység
nyugdíjas klub, mely az
idõseket fogja össze. Õk nem
csak arról híresek, hogy
rendszeresen találkoznak,
hanem egyes rendezvényeik-
kel képesek megmozgatni a
várost.

Õk azok, akik minden
hónap második csütörtöki
napján finom falatokkal vár-
ják a tájházban a lakosságot.
Aki igényli, jelképes össze-
gért olyan menüt vihet in-
nen haza, amit a régi idõk

gazdasszonyai tálaltak csa-
ládjuk asztalára. Lapzárta után,
november 9-én Márton-napi
ludat vágtak. Lett belõle leves
eperlevéllel, s ludaskása bõsége-
sen keverve finom libahússal.

A Reménység klub nem csak
arról híres, hogy összefogja a
város érdeklõdõ nyugdíjasait,
hanem arról is, hogy kapcso-
latot ápol más helységek hason-
ló klubjaival.

Már hagyomány, hogy éven-
te egyszer klubtalálkozót tarta-
nak. Az idén szeptember 22-
én rendezték meg a progra-
mot, melyre a hodászi Czine
Mihály Nyugdíjas Klub Egye-

sület, és a kántorjánosi Nefe-
lejcs hagyományõrzõ csoport
tagjai voltak hivatalosak. A részt-
vevõk kellemes órákat töltöttek
együtt, számot adva tehetsé-
gükrõl is.

„Igazi közösség csak ott jön
létre, ahol az emberek rejtélyes
módon szeretik egymást. Vagy-
is barátok. Minden érdeken,
valláson, politikán, társadalmi
helyzeten és világnézeten túl.”
Ezzel a Müller Péter–idézettel
nyitotta meg a találkozót Ta-
mási Margó alpolgármester.
Szavai célba találtak, hiszen a
házigazdák és vendégek között
baráti a kapcsolat.

Az ünnepi esemény a
Molnár Mátyás Általános
Iskola gyermekeinek táncos
elõadásával kezdõdött. Ezt
követõen a klubtagok léptek
színpadra. Elsõként a ho-
dászi, majd a kántorjánosi,
végül a vajai csoport adott
mûsort a közönség és a ma-
guk örömére.

A bemutatók után terített
asztal várta a vendégeket.
Zenérõl ifj. Kállay Mihály
gondoskodott. A résztvevõk
azzal búcsúztak, hogy hama-
rosan újra találkoznak.

(Fotó Molnár József
vajai Papó)

                 Képünkön: a vajai Reménység nyugdíjass klub tagjai a színpadon
(fotó: Molnár József vajai Papó)

Idõsek köszöntése
,,Öleljétek meg az öregeket
Adjatok nekik szeretetet”
                          (Óbecsey István: Szeressétek az öregeket)

Olyan társadalomban élünk,
amelyben kevés tisztelet és meg-
becsülés jut az idõs embe-
reknek. Lehet, hogy a kezük
már nem olyan erõs, mint volt
ifjú korukban, lehet, hogy
megfogyatkozott erejükbõl
már nem futja nehéz munkára.
De van egy felbecsülhetetlen
értékû kincsük, ami sokat segít-
het a fiataloknak ha kérik, s
amit csak hajlott korára birto-
kol az ember, ez pedig az életta-
pasztalat.

Október elseje az idõsek vi-
lágnapja. Városunkban szép
hagyomány, hogy minden esz-
tendõben megemlékezünk
errõl a napról. Ebbõl az  alka-
lomból köszöntötték az idõ-
seket október 5-én a mûvelõ-
dési házban.

Az eseményen Kovács Sán-
dor országgyûlési képviselõ és
Tisza Sándor polgármester
köszöntötte a résztvevõket.
Áldást mondtak a történelmi
egyházak képviselõi, majd a
legifjabbak nevében gyermekek

adtak mûsort. Az ünnepi prog-
ramban fellépett a 6. b. osztá-
lyos Hermeli Virág, majd a Ta-
virózsa óvoda kicsinyei: Mati-
csák Dorina, Puskás Dávid és
Kmetz Csaba lépett színpadra.

,,Most kezdõdik a tánc...”
címmel Tihanyi Tóth Csaba és
Bognár Rita adott nagy sikerû
mûsort.

A rendezvényt megelõzõen
szûrõvizsgálatokon vehettek
részt a meghívottak.

A mûsorban fellé-
pett három óvodás:
Maticsák Dorina,
Puskás Dávid és
Kmetz Csaba

Az idõsek világnapja alkalmából rendezett
ünnepség meghívottainak egy csoportja

Születésnap

Nyolcvan szál gyertya talán
rá sem fért volna arra a tor-
tára, amit születésnapjára ka-
pott Soós Kálmánné, Bori-
ka néni. Talán nem is volt
még ilyen szép születésnap-
ja, hiszen a nagy csokor vi-
rág mellett nem is egy, ha-
nem mindjárt két torta is
került az asztalra. Sõt, az
egyiken fényes tûzijáték is
lobbant a köszöntés örö-
mére.

Nem volt ez véletlen, hiszen
október 15-én már nyolc-
vanadik alkalommal kíván-
tak boldogságot, egészséget
az ünnepeltnek.

Stefán Borbála 1937-ben
született Rohodon, harma-
dikként egy 11 gyermekes
családban. Szülei mezõgaz-
dasági munkások voltak, így
tersvéreivel együtt õ maga

is korán megtanulta mûvel-
ni és szeretni a földet. Ha-
mar kirepült a szülõi ház-
ból, 1959-ben férjhez ment
– így került Vajára.

A házaspár a helyi terme-
lõszövetkezetben dolgozott,
s közben felnevelt négy gyer-
meket. Ahogy az ember visz-
szagondol azokra a régi, szép
idõkre olyan, mintha csak
tegnap lett volna... Pedig
mennyi minden történt
azóta is! Volt öröm és bánat,
s közben repültek az évek!
Élete legszomorúbb napja
volt, amikor 54 év boldog
házasság után megözvegyült.
A család, amely mindig is
élete értelmét jelentette ott
volt és ott van most is neki.
Születésnapján, a nyolcvana-
dikon õk köszöntötték fel
hálás szeretettel.

mûvésztelep

X.VajaArtix

Kilencen 12 napot töltöttek
szeptemberben a hagyomá-
nyos Vaja Artix alakotótábor-
ban, amit az idén immár
tizedik alkalommal rendeztek
meg a Vay kastélyban.

A hazai és határon túli
résztvevõk mellett ezúttal egy
spanyol  mûvész is elfogadta
a meghívást. Gonda Zoltán
(Debrecen), Gyurkó Gábor
(Jászdózsa), Lukács Tibor
(Szentendre), Pálfy Julianna
és Pálfy István Putyu (Sziget-
szentmiklós), Pócsai András
(Kolozsvár), Salamon György
(Budapest), Tarr János  (Vaja),
Valery Reut (Spanyolország),
Vincze László (Esztergom) itt
készült mûveibõl szeptember
22-én nyílt kiállítás a Magyar
Nemzeti Múzeum Vay Ádám
Muzeális Gyûjteményében.

Molnár Sándor intézmény-
vezetõ köszöntõje  után
Baracsi Endre, a Szabolcs–
Szatmár–Bereg Megyei Köz-
gyûlés alelnöke nyitotta meg
a tárlatot. Közremûködött
Veress Zoltán tárogatós.

Követve a hagyományokat
a képzõmûvészek egy-egy
alkotása a múzeum kortárs
gyûjteményét gyarapítja,
jónéhány pedig kalapács alá
kerül. Az idén november 25-
én tartják a szintén hagyo-
mányos képaukciót a mú-
zeumban.

A megnyitó részt-
vevõi

Molnár Sándor
köszöntötte az egy-
begyûlteket

Jól sikerült a szüreti bál

Másfélszáz évvel ezelõtt,
1867 május 1-jével kezdte
meg a munkát a  függet-
len, saját szabályai alapján
mûködõ Magyar Királyi
Posta.

150 év története az utazó kiállításon

Tárlatnyitás az utazó kiállítást szállító teherau-
tónál

A hajdani intézmény jogu-
tódja, a Magyar Posta a jeles
jubileum alkalmából ,,Törté-
nelmet kézbesítünk” címmel
utazó kiállítást hozott létre.
Egy 18 tonnás teherautóban
rendezték meg a rendhagyó
tárlatot. Az autó  május 4-én
indult öthónapos országjáró
túrára, amely keretében Vajára
is eljutott szeptember 24-én.
Az autó a mûvelõdési ház elõt-
ti téren várta a látogatókat.

Ugyanekkor postatörténeti
kiállítás nyílt a Magyar Nem--
zeti Múzeum Vay Ádám Mu-
zeális Gyûjteményében. Kö-
szöntõt Molnár Sándor intéz-
ményvezetõ mondott. A kiál-
lítást Torkos László, a Magyar

Posta Kelet–magyarországi
Igazgatóságának területi üze-
meltetési osztályvezetõje nyi-
totta meg. Az esemény kereté-
ben hirdették ki a 150 éves a
Magyar Királyi Posta címû
rajzpályázat eredményét. Köz-
remûködött Zsupos Gábor
kürtmûvész.

 Az utazó tárlat csak egy na-
pig volt látható városunkban,
hiszen még sok helyre kellett

eljutnia. Összesen  136 nap alatt
tette meg a 12 ezer kilométeres
utat.

Ez alatt 123 településen járt
36 gépkocsivezetõ és 165
önkéntes munkatárs segítette a
tárlat bemutatását, a közönség
fogadását és a virtuális valósá-
got megörökítõ személyes
fényképek elkészítését. Útja so-
rán csaknem 21 ezer látogató
tekintette meg a kiállítást.

A mulatságon kitört a limbóláz...

Mindenkinek ízlett a finom
vacsora

Nagyszerûen sikerült a Taviró-
zsa óvoda jótékonysági szüreti
bálja, amire minden jegy elkelt,
a résztvevõk pedig remekül
szórakoztak.

Mindez nem jöhetett volna
létre a gyermekek és az óvónõk
szórakoztató mûsora, az  óvo-
da valamennyi dogozójának
lelkes  munkája, és az intézmény
konyhájában készült finom
ételek nélkül. Sokat tettek a
sikerért a szülõi munkakö-
zösség tagjai, s a szülõk is, akik
süteményeket készítettek és
támogatói jegyeket vásároltak.

Kovács István gondoskodott
a zenérõl, s az esten fellépett
Szirota Jennifer. Vidám per-
ceket szerzett a tombola sorso-
lás is. A bál bevételét most is a
gyermekekre fordítják. Az est
végén azzal búcsúztak a ven-
dégektõl. hogy találkozunk
2018. októberében újra!

Bojer Ágnes
tanítónõ, a bál
szépe

Hagyomány sze-
rint ezúttal is aján-
dékokat sorsoltak ki
a bál támogatói kö-
zött. A nyertessek:
Gálfi Bertalanné,
Matolcsi Zoltánné,
Murguly Imre, Pa-
czári Attiláné, Tarr
János festõmûvész,
Tóka Bettina Adri-
enn.
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Akire büszkék vagyunk

Márványdiploma
Székelyvajaiak látogatóban Vaján

Ezt persze könnyû monda-
ni, miközben Vaján élnek
olyan emberek is, akik számára
erõn felüli kiadást jelent a téli
tüzelõ beszerzése. Visszatérõ
gond ez, így az önkormány-
zati képviselõ-testület rendele-
tet alkotott a szociális célú
tüzelõanyag támogatás helyi
szabályairól.

A testület meghatározta,

hogy a szociálisan rászorulók
részére a téli fûtéshez szükséges
tüzelõanyag beszerzéséhez ter-
mészetbeni támogatás nyújtha-
tó összesen 1717 mázsa barna-
kõszén erejéig. A juttatásra a
Vaja közigazgatási területén
állandó lakcímmel rendelkezõ
állampolgárok jogosultak.

A rendelet szerint az a sze-
mély részesíthetõ szociális célú
tüzelõanyag támogatásban,
akinek

– a családjában az egy sze-
mélyre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 százalékát (ami
jelenleg 71 ezer 250 forint),

– egyedülálló, 65 év feletti
nyugdíjas esetén az egy sze-
mélyre jutó havi jövedelem

nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 450 százalékát (azaz
128 ezer 250 forintot) és

– nyilatkozza, hogy a lakása
szénnel fûthetõ.

A támogatás mértéke: háztar-
tásonként 3 mázsa barna kõ-
szén.

Az elbírálás során elõnyt él-
vez az, aki

– aktív korúak ellátásában
részesül;

– idõskorúak járadékára jo-
gosult;

– települési támogatás for-
májában nyújtott lakhatási tá-
mogatást kap;

– halmozottan hátrányos
helyzetû gyermeket nevel,

– kiskorú gyermeket nevel,
– egyedül élõ idõskorú.

Egy háztartásnak 3 mázsa adható

Barnakõszén – csak a rászorulóknak!
Az egyik elõrejelzés szerint
fogcsikorgató hideg, a má-
sik szerint enyhe idõjárás
várható a télen. Hogy való-
jában milyen lesz, az csak
menet közben derül majd
ki. Ami már most biztos:
melegre nem számítha-
tunk, ezért fûteni kell, ha
nem akarunk megfagyni.

Támogatás állapítható meg
azoknak a háztartásoknak is,
melyekben

– fogyatékossági támogatás-
ban részesülõ,

– súlyosan mozgáskorláto-
zott, illetve

– tartósan beteg, ápolásra
szoruló személy él.

Akik igénylik a támogatást,
azoknak a jogosultságukat
igazolniuk kell.

A szociális rászorultság  kör-
nyezettanulmány készítésével
ellenõrizhetõ.

A támogatás iránti kérelme-
ket december 8-áig lehet be-
nyújtani. Fontos tudnivaló,
hogy a határidõ elmulasztása
jogvesztõ hatályú.

Ez a rendelet 2018. március
31. napján hatályát veszti.

Gazdag programmal vár-
ták a testvértelepülésünk 26
tagú küldöttségét szeptem-
ber 29-én városunkban. A
székelyvajai csoport Meny-
hárt Bálint tanácsnok, az
ákosfalvi Osváth Csaba
polgármester vezetésével
érkezett.

A vendégeket a tájházban fo-
gadták köles lepénnyel és más
finomságokkal. Utána átmen-
tek a mûveldési házba, ahol a
Tisza Sándor polgármester
köszöntõje után a mazsorettek
és a Reménység Klub énekkara
adott mûsort. Végül az óvo-
dában költötték el a vacsorát a
vendégek.

Szállást a kiskastélyban kap-
tak, ahonnan szombaton ki-
rándulásra indultak. A házi-
gazdák kíséretében elõször
Nyírbátorban a Minorita,
majd a református templom-
ban jártak. Azután megtekintet-
ték a város másik érdekes látni-
valóját: a Báthori Várkastélyt

Vendégek és házigazdák a polgármesteri hivatal
elõtta

Látogatás a nyírbátori panoptikumban –
háttérben a kalodaa

és Panoptikumot, ahol a
látogatást követõen megebé-
deltek.

Következett Kállósemjénben
a Kállay Kúria, Máriapócson
pedig a kegytemplom felkeresé-
se. Mint köztudott a máriapó-
csi kegytemplomnak 1948-ban
XII. Pius pápa basilica minor
címet adományozott. A köny-
nyezõ madonna kép mellett
sok más látnivaló nyûgözte le
testvértelepülésünk delegációját.
Például az oltár melletti üveg-
tárolókban látható botok, man-
kók, amelyeket csodás gyógyu-
lásuk emlékezetére hagytak itt
gyógyult betegek.

Október 1-jén, vasárnap mú-
zeumlátogatás, majd isten-
tisztelet, a templom bemuta-
tása, közös ebéd következett,
kora délután pedig elérkezhett
a hazaindulás ideje. A progra-
mot Helmeczi Éva településme-
nedzser szervezte, az idegenve-
zetõ tennivalóit pedig Kiss
Ferenc nyugalmazott iskolaigaz-
tó vállalta.

A kiváló minõségû ivóvíz mel-
lett a hibaelhárítás színvona-
lának javítására is kiemelt
figyelmet fordít a Tiszamenti
Regionális Vízmûvek Zrt. A
részvénytársaság arról értesí-
tette Vaja önkormányzatát,
hogy immár városunkból is
elérhetõ az új mûszaki hibabe-
jelentõ rendszer, amely októ-
ber 1-jén lépett mûködésbe a
zrt-nél.

Az új szolgáltatásnak kö-
szönhetõen mûszaki hiba ese-
tén azonnal tárcsázhatják a

+36–80/205–157-es ingyene-
sen hívható számot.

A vonal túlsó végén szakem-
berek várják a hívásokat a nap
24 órájában. A rendszer azt is
lehetõvé teszi, hogy az irányí-
tószám megadásával közvet-
lenül az illetékes mûszaki ügyin-
tézõvel tudjanak egyeztetni.

A hibabejelentés mellett szá-
mos más ügyben is keresik a
vízmûveket az ügyfelek. A
kérdéseiket, bejelentéseket és
minden más megkeresést to-
vábbra is várják akár szemé-

Balogh Sándorné átveszi a márványdiplomát

Négy évvel ezelõtt, 2013 õszén,
a városnapon vette át a Vaja
díszpolgára címet Balogh Sán-
dorné, aki pedagógusként
nagyon sokat tett az itt élõkért.
A jelenleg már Kistarcsán élõ,
azonban városunkhoz ezer
szállal kötõdõ Kati nénit idén
õsszel újabb megtiszteltetés
érte.

Szeptember 2-án ünnepélyes
keretek között nyújtották át
részére márványdiplomáját a
Nyíregyházi Egyetemen.

Életvidám személyisége,
szellemi frissessége rácáfol arra,
hogy éppen 75 éve kapta meg
tanítói diplomáját a Komáro-
mi Református Koedukációs
Tanítóképzõ Intézetben (a
Nyíregyházi Egyetem jogelõd-

je), s hogy már régen betöltöt-
te a 90. esztendõt.

Hosszú és gazdag élete alatt
sok mindent átélt: örömöket
és szenvedéseket, háborút,
halált és születéseket, de soha
nem veszítette el az életkedvét.
Ezt pedig arra vezeti vissza,
hogy összetartó, szeretetteli
család veszi körül, akikkel, és
akikért érdemes élni.

Mivel a megpróbáltatások
ellenére is kitartott céljai – pél-
dául a szakadatlan ismeretszer-
zés igénye – mellett, ezért há-
rom diplomásként ment nyug-
díjba. Négy gyermeke és hét
felnõtt unokája szintén diplo-
mások lettek. Mellettük tize-
negy dédunoka aranyozza be
Kati néni idõs napjait.

Fejleszteni kell a pénzügyi kultúrát

lyesen, telefonon vagy az in-
terne-ten keresztül.

A központi ügyfélszolgálati
e-mail cím:
 ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

Az ügyfelek hívásait telefo-
nos ügyfélszolgálat (Call Cen-
ter) fogadja ügyfélfogadási
idõben:

– hétfõn, kedden, csütörtö-
kön reggel 8 és délután 4 óra,

– szerdán reggel 8 és este 8,
– pénteken reggel 8 és

délután 2 óra között. Telefon-
szám: +36–40/180–124.

Napjainkban reneszánszát éli a
hagyományos, kályhás fûtés, és
nagy divat a kandalló is. Ezek
a fûtõberendezések nem csak
szépek, hanem takarékosak is.
Aki fával fût, és ezt megfelelõ
módon, megfelelõ tüzelõbe-
rendezéssel teszi, töredék áron
megússza a telet.

Ahhoz, hogy valóban takaré-
kosan fûthessünk ismerni kell
néhány tudnivalót. Például azt,
hogy nedves tûzifával legalább
négyszer drágább a fûtés, mint
ha száraz hasábokat vetünk a
tûzre.

A víz nem éghetõ, és hûti a
tûzifa égését. Így a fában lévõ
energia nagy része a víz forra-
lására megy el. Ehhez hozzáa-
dódik a víz melegítéséhez szük-
séges energia is.

Kevesen tudják, hogy a fris-
sen kitermelt fának a fele víz!
A frissen kivágott fa fûtõértéke
1,9 kWh, a légszáraz fáé 4,3
kWh kilogrammonként. A
vízgõz egy része a kéményen
át a szabadba távozik és az ut-
cát fûti, a másik fele lecsapódik

Tudni kell a szabályokat!

A takarékos fatüzelés
a kémény falán. Az égéstermé-
kek vízzel elegyedve savat al-
kotnak és szétmarják a falazott
kéményt. Sajnos kevés házban
van hõszigetelt, saválló samott-
betétes kémény, mely ellenáll
ennek. Az alacsony hõfok miatt
a fagázok nem égnek el, hanem
füst, korom és kátrány keletke-
zik hõ helyett. Ha sok kátrány
rakódik le, elzárja a füst útját
és halálos szénmonoxid mérge-
zést okozhat. S ha lerakódik a
tüzelõberendezésben, rontja
annak hõleadását. Az ideális
nedvességtartalom 20 százalék
alatti a tûzifában.

Ha fával fûtünk, gondos-
kodjunk a tárolásáról. A meg-
vásárolt fa nem mindig  száraz,
ezért szárítani kell. Minden
esetben felfûrészelt és hasított
állapotban tároljuk úgy, hogy
ne érje esõ. Érdemes a szabad-
ban, kiugró vagy féltetõ alatt
elhelyezni a farakást. Gondos-
kodni kell elegendõ szárítási
idõrõl, ami minimum 12 hó-
napot (lehetõség szerint in-
kább 2 évet) jelent.

Aligha van olyan család, ahol
a gyermekeket is bevonják a
pénzügyi döntésekbe. Általá-
nos iskolás korban talán ez még
korai is, de az tény, hogy nem
lehet elég hamar elkezdeni a
pénzügyi intelligencia fejlesz-
tését a csemetéknél.

Nincs mindenki  tudatában,
ettõl függetlenül követelmény
(lenne), hogy magas szintû
pénzügyi kultúrával vértezzük
fel csemetéinket.

Új mûszaki hibabejelentõ rendszer
Fejlesztés a vízmûveknél:

De hogyan?

Az iskolások nagyon élvezték a programot

Fellépett Gás-
pár Laci

Hiszen a legtöbb háznál még
a felnõttek sem tudják  beoszta-
ni a keresetet, fogalmuk sincs
a takarékoskodásról, s arról,
mit tehetnek, hogy idõs koruk-
ban se kelljen nélkülözniük.

 Az idén 25 éves OTP Fáy
András Alapítvány egy negy-
ven állomásos roadshow kere-
tében a vajai  iskolába is ellá-
togatott, hogy fejlesszék a gyer-
mekek pénzügyi ismereteit. A
program keretében megvaló-
sult az, ami ritkán sikerül:

Itt járt Dart
Vader is...

szórakoztatva,
játszva tanítani. Ez a road-
show ahhoz járult hozzá,
hogy fejlõdjön a gyerekek
pénzügyi tudatossága, ami
nélkül lehetetlen a mai
korban érvényesülni.

A gyerekek nagyon élvez-
ték a programot, amely so-
rán nem csak komoly témák-
ról esett szó, hanem rengeteg
lehetõség nyílt a játékra, a
szórakozásra. A mûsorban
fellépett Gáspár Laci, és ott
volt Dart Vader is.

Október 31-én a reformáció
500., a magyarországi reformá-
tus egyház létrejöttének450.
évfordulója alkalmából ünnepi
istentisztelet volt.

A református templomban
Bencze Tamás nyitotta meg az
alkalmat, Benczéné Lõvei Zita
tiszteletes asszony egy isten-
tiszteleti alkalomba integrált
ismertetõt, elõadást tartott a
református létrõl, a református
vallás egyszerû sokszínûségérõl.
Elmondta a református vallás
alapjait, sákramentumait, a más
vallásoktól való különbségeket,
hangsúlyozva, hogy ezzel nem
az egyházak közötti ellentét
szítása, sokkal inkább a refor-
mátus identitás erõsítése a cél.
Felhívta a figyelmet az ökume-
nére, az egy Isten tisztelet alap-
ján, valamint a jó együttmûkö-
désre, amit tapasztalni lehet
a történelmi egyházak között.

Az eseményen énekzóval
szolgált a vajai református ének-
kar (karvezetõ Nagyné Béres
Andrea), szavalatot mondott
Kiss Eszter, verssel és énekkel
lépett fel Bencze Veronika.

reformáció
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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

– jelentette ki Molnár Ist-
ván edzõ, miután a vajai fo-
cisták 10:0-ra kikaptak
Gyulaháza csapatától.

Ez az eredmény alaposan
rácáfolt a szezon kezdetén ta-
nusított teljesítményre. Nem
csak a sportbarátok, hanem az
egész város büszkeségére szol-
gált, hogy bravúros sikersoro-
zattal indította a 2017/2018-as
fociszezon õszi idényét a II.
Rákóczi Ferenc SE labdarúgó
csapata. Mivel az elõzõ szezont
mélyrepülésben játszotta végig
az együttes, ezért nagyon kellett
már az erõsítés. Az elsõ öt
mérkõzés hatalmas elõrelépést
hozott.

Sereghajtóból
az élmezõnybe

Sportolóink az elõzõ évadban
a 13. helyrõl indítottak, s az 5.
meccs után már a tabella 4.
helyét foglalták el. Senki nem
vitatja, hogy ez kimagasló
teljesítmény, mindenki jogosan
büszke a fiúkra.

Sajnos a folytatás némi aggo-

dalomra adott okot.
A hatodik fordulóban már

nem sikerült bravúros telje-
sítményt nyújtani, sõt még
gyõzni sem. Így a Tiszaka-
nyár–Vaja meccs 4:2-es vajai
vereséggel ért véget.

Molnár István edzõ elismer-
te, hogy jogos volt a tiszaka-
nyáriak gyõzelme. A vajai csa-
patnak ezzel az egy vereséggel
rögtön két helyet ,,sikerült”
hátrálnia a tabellán,  melyen a
6. helyre kerültek. Az ifik
ugyanekkor 1:2-es gyõzelmet
arattak.

Jobb volt
az ellenfél

A hetedik forduló sem szer-
zett sok örömet a vajai szur-
kolóknak. Együttesünk ezúttal
is vereséget könyvelhetet el: a
Vaja–Ladányi TC összecsapás
1:2-es eredménnyel zárult. A
vajai edzõ most is hangsúlyoz-
ta, hogy megérdemelten gyõ-
zött az ellenfél. Úgy tûnik, van
mit tanulni az ifiktõl, akik 14:1-
re porolták el a Ladányi TC
fiataljait.

A nagy csapat még eggyel
hátrébb, azaz a 7 helyre került
a mezõnyben.

A magas lóról nagyot lehet
esni – ez a summázata a 8. for-
dulónak, amikor 10:0-ra kap-
tunk ki Gyulaházától. Ezúttal
az ifik sem rúgtak gólt, viszont
kaptak kettõt. A felnõtt csa-
patot ez a vereség a 8. helyre
vetette vissza, ami nagy csaló-
dást jelentett mindenkinek.

Fordult a kocka

Végre a 9. fordulóban a koc-
ka is fordult, és a Vaja–Tisza-
szentmárton meccs 3:1-es vajai
gyõzelmet hozott. Az ifik
összecsapása félbeszakadt.

A következõ hétvégén az
Õr–Vaja mérkõzés 1–1-es dön-
tetlennel zárult, míg az ifik 1:5-
re verték az ellenfelet. A felnõtt
csapat teljesítményét gyenge
játék, és sok kihagyott helyzet
jellemezte. Ettõl függetlenül
sikerült eggyel feljebb lépni, a
7. helyre.

Nem sokáig örülhettünk a
jobb helyezésnek, mert a 11.
fordulóban visszacsúsztunk a 9.

helyre, ,,hála” a Vaja–Ajak 2:2-
es döntetlennek. Az erõs el-
lenféllel szemben az ifiknek sze-
rencsére sikerült remekelniük,
õk 2:0-ra legyõzték az ellen-felet.

Döntetlen után
gyõzelem

Október utolsó hétvégéjén,
a 12. fordulóban a Kék–Vaja
találkozó hiába zárult 2:3-as
eredménnyel, Molnár István
edzõ mégsem volt teljesen elé-
gedett. Bár örült a megszerzett
3 pontnak, s a tabellán elért 7.
helyezésnek, a játék színvonalát
azonban bírálta azzal a meg-
jegyzéssel, hogy a focisták le-
hettek volna ügyesebbek is.

A fiúk felkészülten vonultak
a focipályára a 13. fordulóban.
A Vaja–Rohod meccs 6:0-ás
gyõzelemmel zárult. Sajnos az
ifik most nem hozták a for-
májukat, és 0:1-re veszítettek.

A 14. fordulóban a Nyírma-
da–Vaja összecsapás 1:4-re zá-
rult Vaja javára.  Molnár István
joggal volt büszke a fiúkra, akik
derekasan küzdöttek, ráadásul
több mint egy félidõt em-ber-
hátrányban. Az ifik 2:2-es dön-
tetlennel zártak.

Csapatunk már bizonyított,
hogy képes az eredményes
játékra. Reméljük, hogy a
szezonz 14. fordulójában mu-
tatott színvonalból nem en-
gednek. A 6. helyrõl várják a
folytatást.

Magas lóról nagyot lehet esni...

A kerék kipukkadt,
a kormány elfordult,
a váz deformálódott.

Iszik vagy vezet? – errõl nem
csak a jármûvezetõknek, hanem
a kerékpárosoknak is dönteni-
ük kell, mielõtt felpattannak a
drótszamár nyergébe.

Szeptember 12-én este egy 27
éves vajai férfi rossz választ
adott a kérdésre, vagyis ré-
szegen ült fel a biciklire. Ka-
nyarodás közben nem adta
meg az elsõbbséget egy sze-
mélygépkocsinak, ezért össze-
ütköztek. Az ittas biciklist –
aki 8 napon túl gyógyuló sérü-

léseket szenvedett – az autó 23
éves vezetõje felvette a kocsi-
jába, majd kicsit távolabb ki-

rakta és elmulasztva a segít-ség-
nyújtást, elhajtott. A sérült  egy
presszóba tért be, végül on-
nan értesítették a rendõrséget.

A mátészalkai rendõröknek
másnap reggelre sikerült elõ-
keríteniük az elkövetõt, akinek
nem csak a segítségnyújtás el-
mulasztása miatt kell felelnie
tettéért, hanem azért is, mert
jogosítvány nélkül vezetett. A
23 éves nyírvasvári autóst ko-
rábban jogerõsen eltiltotta a
bíróság a jármûvezetéstõl.

  Gépkocsival ütközött a kerékpár

Ünneplõbe öltöztek
a temetõk
Már hetekkel november 1-

hogy minden évben újabb
és újabb temetésre szólít a
lélekharang.  Az idõ múlásá-
val egyre nõ azok száma, akik
már csak emlékeinkben élnek.

November 1-jén, a szo-

15. forduló
November 19. délután 1
óra: Vaja–Gergelyiugor-
nya.

Foci
menetrend:

Koncert   a templomban

Európa legmodernebb hangversenyorgonáján
csendültek fel a klasszikus dallamok

je elõtt megkezdõdött a sür-
gés-forgás a temetõkben.
Nõk és férfiak igyekeztek el-
hunyt hozzátartozóik sírja-
ihoz, hogy szépen rendbe
tegyék azokat az ünnepre.

A gyászünnepre, amikor
a már eltávozottakra emlé-
kezve virágdíszbe öltöztet-
jük a sírokat, s gyertyákat
gyújtunk halottaink lelki
üdvéért.

Mert mindannyiunknak
vannak halottai.

A gyász nehéz, s bár a fáj-
dalom az idõ múlásával eny-
hül, egészen sosem múlik el.

November 1-jén immár
munkaszüneti nap kereté-
ben emlékezünk meg el-
hunyt szeretteinkrõl, baráta-
inkról, ismerõseinkrõl.

Szomorúan tapasztaljuk,

morú gyászünnepen koszo-
rúkat, mécseseket, gyönyörû
krizantémokat viszünk a
sírkertekbe. S míg lehajtott
fejjel állunk a hantok körül,
s nézzük a sápadt, pislákoló
lángocskákat visszagondo-
lunk azokra az idõkre, ami-
kor még mind együtt vol-
tunk.

Õket, az eltávozottakat
már soha többé nem ölel-
hetjük, de ne felejtsük:
mindaddig élnek, míg em-
lékezünk rájuk.

tonio Vivaldi „A négy évszak”
címû zenemûve megalkotása-
kor nem elégedett meg azzal,
hogy címet adott kompozíció-
jának, hanem egy-egy verssel,
illetve néhány mondattal is
megfogalmazta zenéje tartal-
mát. E képleírások a kottában
is megtalálhatók...

A hangversenyen a közön-
ség azokat a fényképeket láthat-
ta a kivetítõn, amelyek a zene-
szerzõk lelki szemei elõtt is le-
beghettek a mûvek megalko-
tása közben...”

A fotósorozatot K. Orosz Ila
fotómûvészt készítette. A
mûsorban Vivaldi, Beethoven
és Grieg egy-egy népszerû mû-
ve csendült fel.

2017. szeptember:
Varga Hanna (1-jén),
Varga Amíra (1-jén).

Október:
Jámbor Alexandra (17-én).

Születtek:

anyakönyv

Elhunytak:
2017 október:

Labancz Jánosné
Huszti Jánosné
Kapi Eleonóra

A 41-es számú fõúton tör-
tént baleset következtében
elhunytak (a két fiatal nyír-
madai lakos volt, azonban
Vaja területén vesztették éle-
tüket, ezért a halottakat váro-
sunkban anyakönyvezték):

Kantuly Péter
Bacsó Bianka.

 A balesetben az autó két utasa életét vesztette

Kettészakadt az autó

halálos baleset Rákóczi tanyánál

Halálos közúti baleset történt
október 14-én a a 41-es számú
fõúton Rákóczi tanyánál. A
Baktalórántháza irányából
Nyírmada felé haladó Honda
ráfutott a padkára, majd
átsodródva a baloldalra egy fá-
nak vágódott, és kettészakadt.

A kocsiban ketten utaztak,
egy 30 éves nyírmadai férfi és
utasa, egy 18 éves nyírmadai
nõ, õk mindketten még a
helyszínen életüket vesztették.

***Ez az eset is arra figyelmeztet,
hogy sokkal óvatosabban
közlekedjenek, akik útra kel-
nek. Különösen fontos odafi-
gyelni erre ezekben a hetekben,
hiszen lassan télire fordul az
idõjárás, amikor megváltoznak
a látási- és az útviszonyok.
Körültekintõbb, figyelmesebb
vezetéssel megelõzhetõek a
súlyos balesetek – hívja fel a
figyelmet a rendõrség.

Nem mindennapi élmény-
ben volt részük azoknak,
akik elmentek október 21-
én este a református temp-
lomban megtartott hang-
versenyre.

Fekete Nándor orgonamû-
vész ,,Zene a képekben” címû
mûsorával lépett fel országos
turnéja keretében városunk-
ban. A fotóvetítéssel egybekö-
tött összmûvészeti látványkon-
certrõl így nyilatkozott az elõ-
adómûvész:

,,Egy olyan programzenei
összeállítást álmodtam meg,
mely a zenével egyenrangú
szintre emeli a látványelemeket.
Csak egy példát említve: An-

A sakkcsapat szezonja  októ-ber
15-én kezdõdött meg. A csapat
Nyíregyházán a PIRE-MON II.
csapata ellen nyert 7-3
arányban, így a 3. helyen áll.
Az elsõ forduló után sok kö-
vetkeztetést ugyan még nem
lehet levonni, de a rajt jól si-
került, s a játékosok bíznak
abban, hogy a 10 csapatos baj-
nokságban dobogós helye-
zésért küzdhetnek majd.
Reálisan nézve az elsõ 5 hely
között végezhetnek.

A sakk speciális sport, bár
nem a testet, hanem az elmét
mozgatja meg. Kevesen tudják,
hogy egyik sportágnak sincs
olyan részletes és évszázadokra
visszanyúló, alaposan doku-
mentált története, mint ennek
a játéknak. Ráadásul egyetlen
más sportág sem hoz ki az em-

berbõl annyi értékes tulajdon-
ságot, mint a sakk.

Fejlesztõ hatása rendkívül
sokszínû: többek közt kima-
gasló mértékben erõsíti a kon-
centrációt, az önfegyelmet, az
emlékezetet vagy például a
problémamegoldó és a kombi-
nációs készséget. Megtanít
arra, hogy viseljük el a sikert
és kudarcot, amire nagy szük-
ség van az életben.

A sakk kortól és nemtõl füg-
getlenül ajánlható mindenki-
nek! Az érdeklõdõket, köztük
a sakkozni vágyó fiatalokat
továbbra is várja soraiba a csa-
pat. Akiket érdekel a lehetõség
vagy hétfõnként délután fél 5-
tõl a mûvelõdési házba

Természetesen a sakkozni
vágyó fiatalokat, érdeklõdõket
továbbra is várják a mûvelõdési
házba hétfõnként fél 5-tõl. A
mási lehetõség a találkozásra:
pénteken délutánonént a  Rá-
kóczi Sörkert kistermében.

Sakk


