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Jól sikerült a vajai hétvége
Mozgalmas nyarat tudhat a háta mögött a város. Mióta létrejött a testvérte-
lepülési kapcsolat az Ákosfalvához tartozó Székelyvajával, szoros az együtt-
mûködés a települések között. Ennek keretében hívták meg az erdélyieket
augusztus 4-e és 6-a között egy vajai hétvégére. A látogatás során vendége-
ink nem csak városunk, hanem a megye nevezetességeivel is megismerkedtek.

Vendégül láttuk testvértelepülésünk delegációját

       Indulás a megyejárásra

Ünnepélyes külsõségek kö-
zött, a Crystal Mazsorett cso-
port mûsorával köszöntötték
az érkezõket augusztus 4én Va-
ján. A 15 tagú csoportot Os-
váth Csaba, Ákosfalval polgár-
mestere vezette.

Ezen a napon városunkkal
ismerkedtek meg a vendégek,
majd vacsorára voltak hivata-
losak, ahol tiszteletükre õzpör-
költet szolgáltak fel. Majd elf-
oglalták szálláshelyeiket a kis-
kastélyban.

Másnap elég korán, már reg-
gel 7-kor felkeltek a vendégek,
hiszen egy órával késõbb út-
nak is indultak autóbusszal,
hogy megismerjék a megye ér-
dekes látnivalóit. Idegenvezetõ-
ként Kiss Ferenc, az általános
iskola nyugalmazott igazgatója
kísérte el a csoportot.

Számos helyen jártak, így
például Kocsordon, a Székely
Hadosztály emlékmûvénél.
Tunyogmatolcs határában
felkeresték azt a helyet, ahol
egykor a Petõfi Sándor költe-
ményében is megörökített
kurta kocsma állt. Penyigén a
lekvárium és a helytörténeti

Ezen a helyen állt a kurta kocsma Tunyogmatolcs határában, karnyújtásnyira
a Szamostól amit Petõfi Sándor is megénekelt ,,Falu végén kurta kocsma”
címû versében

Egy kihagyhatatlan
látnivaló: a túrist-
vándi vizimalom. Itt
volt az ebédet is, ami
egy tájegységi speciali-
tással, kötöttészta le-
vessel kezdõdött

A nyári hõségben
a Panyolafeszt he-
lyett a tiszai csobba-
nást választották a
vendégek

Megkezdõdött a tanév

Szép volt, jó volt, tán igaz
sem volt... Visszatekintve a va-
kációra úgy tûnik, túl hamar
elrepült, alighogy elkezdõdött,
már be is fejezõdött. Egyedül
az elsõsök várták izgatottan azt
a napot, amikor igazi iskolás-
ként már nem az óvodába vezet
majd az útjuk a nyár végén.

Jól kezdõdött az iskolai
esztendõ, mert szeptember 1-

Az iskolában szerény ajándékkal kedveskednek
az elsõsöknek, amit  Kun Csabáné igazgató adott
át a tanévnyitón

je péntekre esett, így még mie-
lõtt helyet foglaltak volna az
iskolapadban, még egy szabad
hétvége várt a gyermekekre és
a pedagógusokra.

Szeptember 4-én viszont már
valóban megkezdõdött a tan-
év.  Ekkor vették át tanköny-
veiket a tanulók, akik az idén
valamennyien díjmentesen
kapták meg a könyvcsomagot.

gyûjtemény, Túristvándiban a
vízimalom, Szatmárcsekén a
csónakos fejfák megtekintése
után Nagyaron a Luby kastélyt
látogatták meg.

Eredetileg a Panyolafeszt –
a Határmenti Világzenei Fesz-
tivál – felkeresése is szerepelt
az úti célok között. A nagy
meleg miatt errõl lemondott
a csoport, s inkább vettek egy
hûsítõ fürdõt a Tiszában.

Nem csoda, hogy ese fárad-
tan ültek asztalhoz a közös
vacsorára az óvodában, majd
onnan sietve mentek a szállás-
helyre, a kiskastélyba, hogy
mielõbb nyugovóra térhesse-
nek.

Nyert a ,,Zöld város”

Lein
inger 

utca

Damjanich utca

A zöld város létrehozásá-
nak tervét már régen célul
tûzte maga elé az önkor-
mányzat. Az elképzelés lé-
nyege, hogy minél több le-
gyen a szabad, nyitott tér a
városban, s minél nagyobb
felületen zöldelljen fa, fû,
s pompázzon virág.

Az itt élõk pontosan tudják,
hogy számos erõfeszítést tett
ennek érdekében a város.

Sok éve már, hogy eltûnt a
kerítés a polgármesteri hivatal
és a mûvelõdési ház mellõl.
Ezáltal tágas, szabad területek
nyíltak, melyek tovább nõttek
a polgármesteri hivatal és a
kiskastély közötti régi épületek
szanálásával.

Bár itt épült fel a bölcsõde,
azonban elhelyezkedése – nem
közvetlenül az úttest mellett,
hanem annál beljebb kapott
helyet – lehetõvé tette egy új
közpark létrehozását a köz-
pontban.

A belvárosban
létesülõ
új parkban
játszótér is

libikóka

helyet kap – képünkön az elõzetes látványterv

Ezzel még nem értek a ten-
nivalók végére, ezért is nyúj-
tottak be pályázatot ,,Zöld vá-
ros kialakítása Vaján” címmel.

A pályázat nyert, már a tá-
mogatási szerzõdést is aláírták
az illetékesek. A beruházás ke-
retében a 901-es helyrajzi szá-
mon egy új közpark létesül a
Damjanich és a Leininger utca
között. A tájházzal szemben, s
a református parókia mellett
elhelyezkedõ területrõl van
szó, ahol egykor a régi Nádas
csárda állt. Bár részben térkõ
borítja majd a területet, sok
lesz a zöldfelület, és egy játszó-
teret is kialakítanak hintával,
csúszdával, libikókával.

 Megújul a református temp-
lom elõtti park is. A rossz álla-
potú, öreg cserjéket, bokrokat
eltávolítják. Néhány új fát ül-
tetnek ki, és a füvesítés sem
marad el.

Újjászületik az emlékmûvek
közötti sétány is, amely men-
tén padokat helyeznek majd el.

Vendégségben az ákosfalvi községi napokon
Lovas karüsszel, vásár, faültetés

Fúvószene, lovas díszfelvo-
nulás, majd a vajai Crystal
mazsorettcsoport bemuta-
tója elõzte meg az Ákosfal-
vi Községi Napok megnyi-
tóját erdélyi testvértelepü-
lésünk központjában.

Az eseményre nem csak vá-
rosunk, hanem Ákosfalva vala-
mennyi testvértelepülése hiva-
talos volt.

Magyarországról Vaja mellett
Beled, Dénesfa, Vásárosfalu,
Edve, Sopronnémeti, Kömlõ,
Nagycenk, Szlovákiából Ma-
dar, Belgiumból Kasterlee, Ro-
mániából Lumina küldöttsége
érkezett. A megnyitó keretében
leplezték le a testvértelepülési
sarkot a polgármesteri hivatal-
ban, majd gyermekrajz kiállítás
nyílt, témája: Európa jövõje.

Augusztus 19-én Haraszt-
keréken folytatódott a prog-
ram. Fellépett a vajai  mazsorett
csoport, lovas karüsszel (zenés,
alakzatos lovasbemutató) szó-
rakoztatta a közönséget, majd
felavatták a Testvériség parkját,
ahol életfát ültettek.

Közben Ákosfalván folyta-
tódott a mulatságok sora. Déle-
lõtt gulyásfõzõ versenyt és

A program zárónapján déle-
lõtt istentiszteleten vettek részt
a vendégek. Ebéd után  a mie-

lõbbi viszontlátás reményében
vettek búcsút a vendéglátóktól,
s indultak haza.

Harasztkeréken augusztus 19-én avatták fel a
Testvértelepülések parkját az emlékmûvel, melyen
a helységek nevei olvashatóak.

Az ünnepség ré-
szeként minden de-
legáció elültetett egy-
egy fát a parkban.
Képünkön Vaja fája,
balról Tisza Sándor
polgármester

Többször is felléptek, és mindig nagy sikert
arattak a vajai mazsorettek

sportmérkõzéseket tartottak,
délután színes kulturális mû-
sor következett. Este koncer-
teket hallgathatott a népes
közönég.

A találkozó harmadik napján,
vasárnap vásár és újabb sport-
rendezvények várták a résztve-
võket.
⊳⊳⊳

Ugyanekkor a polgármesteri
hivatalban kerekasztal beszélge-
tésre gyûltek össze a testvértele-
pülési küldöttségek vezetõi
megvitatni: merre tart Európa?

Az Európai Unió ,,Erurópa
a polgárokért” programjának
társfinanszírozásában valósult
meg az Ákosfalvi napok kereté-
ben a  partnertelepülések talál-
kozója. Megvitatták az EU in-

tézményeivel való jó együtt-
mûkõdési startégiáját és szó
esett pro és kontra a fiatalok
részvételérõl a döntéshoza-
talban. A szakmak programot
sajtótájékoztató és közös
nyilatkozat kiadása zárta.
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   Erzsébet napközis tábor
Dal, tánc, nevetés, játék öt napon át

Hatalmas volt az érdeklõ-
dés a múlt tanév végén
meghirdetett Erzsébet nap-
közis táborozás iránt a
Molnár Mátyás Általános
Iskolában. Sajnos a létszá-
mot bõvíteni nem lehetett,
így 96 tanuló részvételével
július 3-án startolt az 5 na-
pos program.

Az iskolások hétfõ délelõtt
közösségfejlesztõ foglalkozá-
sokon vettek részt, majd délu-
tán 3-D-s moziban voltak Máté-
szalkán.

Izgalmasan alakult a második
nap, amikor igazi erõpróbát
jelentett, hog a felsõsök
biciklivel Baktalórántházára
kerekeztek. Meglátogatták a
Dégenfeld kastélyt, majd a
Fenyves csárdában ebédeltek.
Az alsósok az iskola területén
maradtak, ahol kézmûves
foglalkozásokon ismerkedtek
meg a batikolás, gipszöntés,
gyöngyfûzés, mandalafestés és
az agyagozás mûvészetével.
Délután izgalmas számháb-
orún vettek részt az alsósok.

Szerdán a két korcsoport
cserélt. Ez alkalommal az
alsósok utaztak Baktalóránthá-
zára autóbusszal, a felsõsök
pedig kézmûves foglakozáso-
kon ismerkedtek a különbözõ
mûvészetekkel. A v majd õk is
számháborúztak. Addig az
alsósok égén a nagyok is
számháborúval zárták a
programot.

Csütörtökön Nyírbátorba
látogattak az Erzsébet tábor
résztvevõi. Megnézték a
Vármúzeum Panoptikumát,
majd egy hûsítõ délutánt
töltöttek a Sárkány Fürdõben.

Az ötnnapos program
zárásaként a pénteket a vajai
tónál töltötték az iskolások..A
nap során játékos
foglalkozásokat tartottak
számukra. Megismerkedtek a
gyerekek az íjászattal és a

A nyári verõfényben jó volt a szabadban ját-
szani

Kézmûves foglalkozás az udvaron – nagyon
más így az iskola...

Az egyik legizgalmasabb játék a számháború

lövészettel is. Délben az ott
fõzött ebéd mindenkinek
nagyon jól esett. Az egy hét

végén sok-sok élménnyel
gazdagodva búcsúztak a
napközis tábortól, a gyerekek.

Legyen neki könnyû a föld
Elõzõ nap még e-mailt
váltottunk, mert õ küldte az
újság részére az újszülötték
névsorát. Másnap, mikor
ismét írni akartam neki,
fájdalmas, keserû üzenetekbe
botlottam:

Búcsúzunk, Ildikó!
Részvétünk az egész csa-

ládnak!
Ez nem lehet igaz! – hasí-

tott belém a gondolat, bár
a szívem mélyén éreztem,
hogy valami szörnyûség tör-
tént. Kapkodva kerestem az
ismerõsöket és barátokat,
akik maguk is döbbenten
erõsítették meg a lesújtó
hírt: Tiszáné Király Ildikó
örökre elment...

Ezt a kiedves, csupa élet
fiatalasszonyt egyik percrõl
a másikra ragadta el a kö-
nyörtelen halál. Aznap reg-
gel még oviba vitte imádott
kislányát. Alig ért be a mun-
kahelyére, amikor hirtelen
rosszul lett. Hiába sietett se-
gítségére a város két házior-
vosa, hiába küzdöttek érte a
mentõk, már nem lehetett
rajta segíteni.

Sokan emlékeznek rá még
egészen kislány korából, hi-

szen itt nõtt fel, itt járt óvo-
dába és általános iskolába.
Mátészalkán érettségizett,
majd a Debreceni Egyetem
Egészségügyi Karán szerzett
diplomát  védõnõként.

2011. januárjában kapott
állást a vajai önkormányzat
védõnõi szolgálatánál. Még
abban az évben férjhez
ment, s 2012. szeptemberé-
ben megszületett egyetlen
gyermekük: Léna.

Mosolygós, csupa szív fia-
talasszony volt, aki imádta
a családját, a munkáját, az
életet, de mindenek elõtt a
gyermekét. Hosszú, boldog,
sikeres  életet álmodott neki,
s remélte hogy minél to-
vább kísérheti õt az útján.
A sors azonban másképp
rendelkezett. Elvette a leg-
drágábbat, az életet az anyu-
kától, aki hiába vágyott rá,
már nem láthatja felnõni
kislányát.

Tiszáné Király Ildikót
mély részvét mellett helyez-
ték örök nyugalomra a vajai
temetõben.

Ildikó, Isten veled!
Legyen neked könnyû a

föld!

Szép hagyomány, hogy az õsz
beköszöntével benépesül a mû-
vésztelep a Vay Ádám múzeum-
ban. Az idén szeptember 10-
én költöztek be az alkotók a
kiskastélyba, hogy a varázslatos
környezetben átadják magukat
az alkotásnak.

Ez alkalommal tíz mûvész –
Salamon György (Budapest),
Gonda Zoltán (Debrecen),
Pálfy Julianna és Pálfy István
Putyu (Szigetszentmiklós), Lu-
kács Tibor (Szentendre), Pó-
csai András (Kolozsvár), Tarr
János (Vaja), Vincze László
(Esztergom), Gyurkó Gábor
(Budapest) és Valery Reut (Spa-
nyolország) fogadta el a meg-
hívást és idõzik mintegy két
hetet városunkban.

A mûvésztelepen töltött idõ
mindig aktív munkával telik,
ami végeredményét a mûvé-
szetbarátok is láthatják. Követ-
ve a hagyományokat, ezúttal is
zárókiállítással ér véget az al-
kotótáborozás. Az itt készülõ
munkákból szeptember 22-én
nyílik kiállítás, melyet Baracsi
Endre, a Szabolcs–Szatmár–
Bereg Megyei Közgyûlés alel-
nöke nyit meg.

A hosszú kerékpározás közben jól
esett egy kis pihenõ

Õszi
mûvésztelep

 gyermekeknekA három éves ko-
ruktól már az óvodá-
ban van a helyük.
Ezért az idén is ün-
nepélyes búcsút vettek
a ,,nagyok” – Molnár
Marcell, Tisza Domi-
nik, Pindzsu Levente,
Majer János, Zákány
Dorina, Veress Ba-
lázs, Kovács Ábel, Ka-
tona Zalán, Lakatos
Noémi, Lakatos An-
na, Molnár Petra Szil-
via, Görög Kevin,
Szabó Csenge, Sáf-
rány Luca – a Tuli-
pán bölcsõdétõl. Fog-
ták a kis tarisznyájukat
és elballagtak, s a to-
vábbiakban mint
óvodások ismerked-
nek a közösségi élettel.

Vendégünk volt dr. Hajdu
Zsanett, aki ismeretter-
jesztõ interaktív elõadáso-
kat tart felnõtteknek és
gyerekeknek a dél-ameri-
kai esõerdõkrõl és az indiá-
nokról, gyermekkori ál-
maink megvalósításáról.

Biológusként végzett, majd
gyógynövénykutatásból dok-
torált a szegedi egyetem gyógy-
szerésztudományi karán. Még
hallgató korában egy hirtelen
ötlettõl vezérelve önálló kutató-
utat szervezett két társával
Bolíviába, ahol két évig élt
andoki és amazóniai indiánok
között. Nem beszélt nyelveket,

mégis hajtotta a tettvágy és a
kíváncsiság. Szeretett volna mi-
nél többet megtudni az indiá-
nok világáról.

Miután társaitól különvált,
hónapokig élt egy õserdei falu-
ban, ahol tanulmányozta az ott
élõ indiánok gyógynövényis-
meretét. Itt  gyógynövénykuta-
tással foglalkozott, amibõl a
diplomamunkáját is írta.

Tapasztalataiból és élményei-
bõl született meg az a kötet,
amellyel a szerzõ szándéka az
volt, hogy minél több fiatal-
hoz jusson el az õ személyes
példája és a gondolat, hogy ér-
demes megvalósítani az
álmainkat. Hiszen ha nem

adjuk fel, akkor nincs lehetet-
len!

2015-ben Nemzeti Kiválóság
Díjat kapott tudományos és
tudománykommunikációs
munkája elismeréseként.2016.
novemberében pedig meg-
jelent ismeretterjesztõ regénye,
A trópusok ajándékai – Szen-
vedélyes kutatóutam igaz tör-
ténete Bolívia indiánjai között
címmel.

A vetített képes, játékos, in-
teraktív elõadásain személyes
kalandjairól mesél, az indiá-
nokról, a dzsungelrõl, a növé-
nyekrõl és az álmaink megvaló-
sításáról, ahogyan ez a kutatóút
saját gyermekkori álma volt.

Kövesd az álmaid – minden lehetséges

Dr. Hajdu Zsa-
nett, mögötte ,,A
trópusok ajándé-
kai” címû ismeret-
terjesztõ kötetének
borítója vajai inter-
aktív, vetített képes
elõadásán

Krumplit kenyérrel? Soha!
Egészségres ételtársítás a jó közérzetért

Aki kedveli a magyar kony-
hát,  biztos meglepõdik a cí-
men. Hiszen ki ne szeretne
egy jó paprikás krumplit
friss, ropogós héju kenyér-
rel bekebelezni. Meg is eszik
sokan, mert nem tudják,
hogy bizonyos ételek társí-
tásával ártunk a szerve-
zetünknek.

Talán nincs is olyan ember,
aki ne ismerné saját tapasztalat-
ból, milyen az, amikor megter-
heljük a gyomrunkat. Amikor
feszül a hasunk és úgy összessé-
gében rossz a közérzetünk egy-
egy étkezés után. Érdekes para-
doxon, hogy miközben szere-
tünk finomakat és sokat enni,
mégis gyakori, hogy a túltáp-
láltság álruhája egy éhezõ szer-
vezetet takar.

A táplálkozástudomány na-
gyon sok új ismeretet fedezett
fel, amivel egészségesebbé te-

hetjük étkezésünket. Már azzal
sokat tehetünk önmagunkért
és családunkért, ha megfelelõen
választjuk ki, hogy mit mivel
fogyasztunk.

A gyümölcs hamar emésztõ-
dik ellentétben a keményítõk-
kel, nem beszélve a húsfélékrõl.
A rántott hús vegyes körettel,
valóságos katasztrófa a gyo-
mornak, fõleg ha eszünk utána
egy kis gyümölcsöt is.

Miért?
Soha ne párosítsunk húst

szénhidráttal (pl. rizs), kemé-
nyítõvel (pl. krumpli), vagy
gyümölccsel! Ilyenkor külön-
bözõ emésztõnedvek termelõd-
nek, melyek részben kioltják
egymást, így több idõt tölt az
étel a gyomorban a kelleténél.
A sok idõ alatt a fehérje egy
része romlani kezd, a szénhid-
rát egy része pedig erjedésnek
indul. Emiatt alkoholok, gázok
képzõdnek a tápcsatornában,

ami puffadást, gyomorégést,
savtúltengést okoz. Ha hús
mellé zöldséget fogyasztunk,
emésztésünk sokkal hatéko-
nyabb lesz.

Nézzük, a jó közérzet érde-
kében mit mivel NE együnk.

– A zöldségekhez nem ille-
nek a  nyers és aszalt gyümöl-
csök.

– A gabonafélékhez nem
valók a nyers gyümölcsök és a
burgonya.

– Hüvelyesekkel ne fogyasz-
szunk egyszerre gyümölcsöket.

– Az olajos magvakhoz se
együnk nyers gyümölcsöt.

A listából úgy tûnhet, hogy
a gyümölcsök kerülendõk,
pedig nagyon is ajánlottak.
Leginkább délelõtt, magában
érdemes enni, éhgyomorra.
Magas víztartalmuk és csekély
emésztési energia igényük mi-
att tökéletesek a méregtelení-
tésre. Egyszerre csak egyfélét
fogyasszunk és gyümölcsöt ne
együnk közvetlenül más étel
után, mert megerjeszti azt!
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A helyes mezõgazdasági gyakorlat elõírásai

fölötti szántóterület esetében
az összes szántó 5 százaléka!
ökológiai terület (parlag, má-
sodvetés, nitrogénmegkötõ
növény, fás sáv, stb.).

Amennyiben az igénylõ a
feltételeket nem teljesíti, a zöl-
dítési támogatást megvonják,
sõt még szankciót is von maga
után.

Kistermelõi támogatás: a
2015-ös évhez viszonyítva a te-
rület nem csökkenhet, nem ad-
ható el, ellenkezõ esetben ki kell
lépni ebbõl a támogatási rend-
szerbõl.

Az MKR tagjai a hozzájá-
rulást szeptember 15-éig  utal-
ják át, egyébként a kárenyhítõ
juttatás iránti kérelmüket elu-
tasítják.

Akik valamilyen kárese-
ményt jelentettek be, és ható-
sági bizonyítvánnyal rendel-
keznek, november 30-áig je-
lentkezzenek a kárenyhítõ jut-
tatás iránti kérelem beadására!

Összefoglaltam röviden a
fontosabb teendõket. Akik
bõvebb felvilágosítást szeretné-
nek,  még a támogatás igénylése
elõtt keressenek, mert az igény-
lés idején a rövid határidõ mi-
att nincs lehetõség a feltételek
megbeszélésére.

Mindenkinek eredményes
gazdálkodást kívánok!

Sólyom Zsuzsanna
falugazdász

A mezõgazdasági termelõk-
nek nagy szükségük van az
anyagi segítségre, s erre le-
hetõség is nyílik a terület-
alapú támogatások igény-
bevételével. Az  igénylésnek
azonban szigorú feltételei
vannak – erre hívja fel az
érintettek figyelmét az
alábbiakban Sólyom Zsu-
zsanna falugazdász.

Az ellenõrzések során elõfor-
duló hibák, hiányosságok  mi-
att csökken a támogatás összege,
illetve akár meg is vonhatják.
Sajnos tudomásul kell venni,
hogy ez jár nem alanyi jogon,
csak azok a termelõk kapják
meg, akik a jogszabályi feltéte-
leknek megfelelnek.

2015 után a közös agrárpo-
litika bevezetésével a feltételek
szigorodtak, így nagyobb oda-
figyelést igényel az egységes
kérelem. Az ellenõrzések során
számos olyan eset fordult elõ,
amely szankcióval járt, illetve
támogatásvesztéshez vezetett.

Néhány olyan hiányosságra
szeretném felhívni a figyelmet,
amelyek az ellenõrzések során
elõfordultak.  A támogatható
a bevetett terület, és nem a tu-
lajdoni lapon levõ  hektár!

Ugyanakkor új támogatási
jogcímeket vezettek be (kister-
melõi támogatás, SAPS+zöl-
dítés, fiatal mezõgazdasági

termelõ, termeléshez kötött
gyümölcs-zöldség, szálas és sze-
mes fehérjenövény plusz tá-
mogatás).

Nitrát érzékeny területe-
ken betartandó elõírás:

l gazdálkodási napló köte-
lezõ vezetése,

l ötévente talajvizsgálat (ezt
az ellenõrzéskor kérik!).

Nitrát adatszolgáltatást min-
den évben január 1-je  és márci-
us 31-e között kell teljesíteni.

Ideiglenes trágyakazalban a
trágya maximum 2 hónapig
tárolható.

Jogszerû földhasználat:
A fizikai blokkban túligénylés
estén a Magyar Államkincstár
az ügyfelet nyilatkozattételre
kötelezheti. Jogszerû földhasz-
náló, tulajdonos az, aki a járási
földhivatal által jóváhagyott
haszonbérleti, felesbérleti, ré-
szes mûvelõ szerzõdéssel ren-
delkezik, de még a földhiva-
tali nyilvántartásba való bejegy-
zése nem történt meg –ez így
elfogadható.

A jegyzõ igazolása:  Jog-
szerû földhasználónak kell te-
kinteni azt, aki a kérelem be-
nyújtására nyitva álló határidõ
alatt a jegyzõ által kiállított, és
az adott terület használatának
tényét igazoló hatósági bizo-
nyítvánnyal rendelkezik.

Vetésváltás: A vetésváltás
kötelezõ, még kistermelõi tá-

mogatás igénylésénél is!
Alkalmazásakor tisztába kell

lenni azzal, az adott kultúrnö-
vény hányszor termeszthetõ
önmaga után.

Önmaga után nem termeszt-
hetõ: napraforgó, burgonya,
repce, szója, dinnye, olajtök,
cukorrépa.

Két éven keresztül: kalászos,
cirok, tökre oltott dinnye.

Három éven keresztül: ku-
korica, dohány.

Az összes többi növény
több éven át is termeszthetõ
önmaga után. Tulajdonoscsere
esetén is betartandóak a vetés-
váltásra vonatkozó elõírások.

Megkezdõdik az õszi kalá-
szosok vetése, figyelemmel kell
lenni a zöldítés elõírásaira.

Növénydiverzifikáció:10
ha feletti szántóterületen gaz-
dálkodóknak legalább két kü-
lönbözõ növénykultúra, 30 ha
feletti szántó esetében legalább
három különbözõ növény
termesztése van elõírva. Két
növénykultúra esetén a legna-
gyobb területen termesztett
növény maximum a szántó-
terület 75 százalékát foglalhatja
el! Három növénykultúra eseté-
ben a legnagyobb területen ter-
mesztett maximum 75 százalék,
a két legnagyobb területen
termesztett 95 százalék, s 5 szá-
zalék egyéb növény.

Ökológiai terület: 15 ha

Adatszolgáltatás, vetésforgó, támogatások

pályázatok sínen

Mint lapunk hasábjain
többször is hírt adtunk róla,
számos pályázatot nyújtott
be a város különbözõ fej-
lesztési célokra. Sokáig kel-
lett ugyan várni az elbírá-
lásokra, azonban nem hiá-
ba vártunk.

Régi terv válik valóra azzal,
hogy termelõi piac létesül a te-
lepülésen. Saját zsebbõl ezt lehe-
tetlen lett volna megvalósítani,
ezért pályázatot nyújtottunk be
rá, amit kedvezõen bíráltak el.

Nagy öröm ez a lakosságnak,
hiszen lesz végre egy hely, ahol
eladásra kínálhatják a kertük-
ben termett zöldségeket, gyü-
mölcsöket, és az azokból
készített élelmiszereket.

Közvetlenül a 49-es fõút mel-
lett, a Damjanich utcán létesül
a piac, amire valamivel több,
mint 50 millió forintot nyer-
tünk a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program
keretében. A teljes egészében
akadálymentesített vásártéren
két üzlethelyiség, egy 87
négyzetméteres elárusító tér
kap helyet és szociális
helyiségeket is kialakítanak. A
tervekben szerepel 10 parkoló

építése, és még egy, a mozgás-
korlátozottak részére.

A város abban is temény-
kedik, hogy sok átutazót is
vásárlásra csábít majd az itt élõ
termelõk kiváló minõségû
áruja.

Bár a munkálatok indítását
tavaszra tervezte a város, ez
áttolódott õszre. A legutóbbi
tervek szerint lapzártakor meg
is kezdték a terület elõkészí-
tését.

A másik nagy, nyertes pro-
jekt az iparterület fejlesztése a
Rohodi út mentén. Kevés a
miénkhez hasonló nagyságú
város dicsekedhe azzal, hogy
egy több üzemet magába fog-
laló ipari területet sikerült lét-
rehoznia. Sok ember kap itt
munkát, megélhetést, több
szomszédos településrõl is jár-
nak ide dolgozni.

Erre a beruházásra már aláír-
ták a támogatásti szerzõdést,
akárcsak a tópart turisztikai fej-
lesztését szolgáló munkálatokra.
Bár már tavaly rendelkezésre
álltak az elõzetes tervek, el kell
készíteni a végleges változatot,
valamint a kiviteli tervdoku-
mentációt. Rövidesen indul az
engedélyezési folyamat is.

Piac, tópart, iparterület

A vajai tó a fejlesztések után igazi turistapara-
dicsommá válhat (drón fotó, internet)

,,Egyél finomat, igyál tiszta
sört és olvasd az igazságot!”

Ez a mondat attól a Luther
Mártontól származik, aki fél-
ezer éve, 1517. október 31-én
kifüggesztette  95 tételét a wit-
tenbergi vártemplom kapu-
jára. Ezzel útjára indította a re-
formációt, pedig dokumentu-
mát eredetileg csak vitaindí-
tónak szánta. A  mélyen hívõ
Luthert a búcsúcédulák árusí-

tása háborította fel legjobban,
amiket még a piacokon is kí-
náltak.

Luther – aki feleségével
együtt sörfõzéssel is foglalko-
zott – aligha sejtette, hogy 95
pontja az egyház megújítási fo-
lyamatát generálja. Tanai alap-
ján jött létre késõbb az evangé-
likus, s a nála is radikálisabb
református egyház.

Az 500 éves jubileum alkal-
mából a Tiszántúli Református

A Vizsolyi Biblia másolatával együtt egy kiállítási
anyag is érkezett a reformációról és a Bibliáról,
amit a református templomban tekinthettek meg
az érdeklõdõk.

Egyházerület a hozzá tartozó
településeken vándorkiállítás
formájában mutatja be a Károli
Gáspár fordításában megjelent
Vizsolyi Bibliát.

Károli Gáspár tudós refor-
mátor az apokrif leveleket is tar-
talmazó teljes Biblia fordítását
1586-ban kezde el, a nyomtatás
1589 februárjában indult és
szûk egy év alatt fejezõdött be.
Mára csupán 57 darab maradt
fenn belõle, s ezeknek csak egy
részét õrzik Magyarországon.

A hungarikumnak számító
Biblia másolata július 11-én ér-
kezett városunkba. Ezen a napon
istentisztelet keretében ünne-
pelte meg az eseményt a vajai
gyülekezet. A könyv csupán egy
napig volt nálunk, másnap to-
vább vitték Rohodra.

Vaján is bemutatták a Vizsolyi Biblia másolatát

500 éves a reformáció

A Károli Biblia ma
már hungarikum

Téli tüzelõ
Bár még alig mondtunk
búcsút a nyárnak, a fele-
lõsen gondolkodó csalá-
dok már most megkezd-
ték a felkészülést a télre.
Aki gázzal fût, annak
könnyû a dolga, de ahol
kályhák, vagy vegyestü-
zelésû kazánok adják a
meleget, ott bizony idejé-
ben gondoskodni kell a
fûtõanyagról.

Most még csak szep-
tembert írunk, így van
idõ arra, hogy a hideg
beállta elõtt midenki
beszerezze magának a téli
tüzelõt.

A korábbi években az
önkormányzat lehetõsé-
geihez mérten igyekezett
segíteni szociális tüzi-
fával, szénnel a lakosság-
nak. Ez azonban nem jár,
csak adható. Az idén erre
nem lesz lehetõség, így
mindenkinek magának
kell gondoskodnia ott-
hona melegérõl.

jótékonysági szüreti bál az óvodában

Nagyszerû mulatság várja az
idén is azokat, akik részt-
vesznek a Tavirózsa óvoda
jótékonysági szüreti bálján.

Október 7-én, este 7 óra-
kor kezdõdik a program a
Tavirózsa Óvoda Gyermeke-
iért Egyesület szervezésében.
Már elõre elmondható, hogy
számos meglepetést tartogat-
nak a vendégeknek. Zenérõl
Kovács István gondoskodik,
s ezúttal is lesz mûsor a gyer-
mekkert néptánccsoportja és

az intézmény dolgozói részvé-
telével. Ezzel a felsorolás közel
sem teljes, hiszen az estre sztár-
vendég is hivatalos, Szirota
Jennifer, aki élõ koncertet ad
a bálozóknak.

A finom falatokról az óvoda
konyhája gondoskodik, de
nem csak vacsora, hanem éj-
félkor svédasztal is várja a kö-
zönséget. Lesz büfé, s aki ra-
gaszkodik a hazaihoz, annak le-
hetõség van önellátásra is.

A bálon bárki nyerhet, hi-

szen a belépõjegyek tulajdono-
sai között egy 25 ezer forint
értékû festményt sorsolnak ki.
Természetesen most sem
hiányozhat a tombola, mely-
nek fõdíja egy 80 cm-es
képátmérõjû LG Game televí-
zió.

A szervezõk nem feledkeznek
el támogatóikról sem. Akik
felajánlásokkal, támogató je-
gyek vásárlásával járulnak hoz-
zá az est sikeréhez, azok közt
egy ajándékcsomag talál majd

gazdára. Most sem marad el a
legszebb hölgyek versenye és a
bálkirálynõ választás.

Jegyek csak elõvételben kap-
hatók az óvoda titkárságán Só-
lyomné Ács Angélánál és Kissné
Simon Nikolettánál október 5-
éig 3500 forintos áron.

Mivel ez egy jótékonysági
bál, az est teljes bevétele hasz-
nos célt szolgál: az óvodás
gyermekekre költik majd a
teljes összeget.

Tanszereket adományozott a Vajai Roma
Kisebbségi Önkormányzat tanévkezdés alkalmából
az iskolának. A csomagból néhány nehéz sorsú
tanulónak tudják majd kiegészíteni az elhaszná-
lódott vagy hiányos felszerelését. Az intézmény
ezúton is köszöni a segítséget.

Kiránduláson vettek részt a Tulipán bölcsõde
dolgozói. Jártak Sárospatakon ás Sátoraljaújhe-
lyen. Felsétáltak a Tengerszemhez, megnézték a
sárospataki várat, libegõztek, boboztak és fel-
keresték a Smaragdvölgyet is. Igazi csapatépítõ
kiruccanás volt ez, ahol mindenki nagyon jól
érezte magát.
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Kérem, hogy a mellékelt hirdetési szöveget a Vajai Hír-
adó hasábjain ingyenesen tegyék  közzé a lap következõ
számában.
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Név:
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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 nyári szünetet követõen
augusztus 13-án rajtolt a
2017/2018-as labdarúgó
szezon õszi idénye. Mint a
legtöbb szezonkezdet, az
idei is tartogatott meglepeté-
seket.

Az MB II-ben szereplõ
Nyírerdõ csoportban – ahol
Vaja is játszik – nem nevezett
be a játékba a Záhonyi VSC. A
70 éves múltra visszatekintõ
záhonyi felnõtt csapat ezzel
gyakorlatilag megszûnt. Nagy
kár érte, hiszen az 1947-ben lét-
rejött focicsapat pont az idéna
ünnepelte volna fennállásának
hetedik évtizedét.

lll

A megyei II. osztályban
jegyzett Nyírerdõ-csoportban
az alábbi települések együttesei
mérik össze tehetségüket:

Ajak, Demecser, Fényeslitke,
Gergelyiugornya, Gyulaháza,
Hodász, Kék, Ladányi TC,
Nyírkarász, Nyírmada, Õr, Pát-
roha, Rohod, Tiszakanyár, Ti-
szaszentmárton, Vaja.

A csapatok összeállításában is
történtek változások. Vaján új
edzõ kezdte meg a munkát, a
Rohodon élõ Molnár István

Mint minden évadban, most
sem maradtak el a játékos
csereberék. A legnagyobb moz-
gás Rohodon volt, ezt követte
Vaja, ahol tizenegy új ember
állt csatasorba.

Vajáról távozott: Horváth
Barnabás  Rohodra szerzõdött,
Sashegyi Szilveszter, Hudák
Péter és Soós Krisztián pedig
abbahagyta a focizást.

Érkezett: Kósa Sándor, Zsig-
mond Gergõ, Papp János

Rohodról, Járomcsák Gergõ,
Horváth József  Nyírmadáról,
Kovács Tamás, Winkler András
Gávavencsellõrõl, Sipos János,
Budaházi Tibor Nagydobos-
ról, Katona Richárd Kocsord-
ról, Major Béla Petneházáról
igazolt át a II. Rákóczi Ferenc
SE csapatába.

lll

Ilyen elõzmények után
augusztus 13-án startolt a
2017/2018-as fociszezon. Elsõ
meccsünkön Nyírkarásszal
kerültünk szembe. Mind a két
együttes több új játékost iga-
zolt, de azt egyelõre korai len-
ne megítélni, hogy kiknek si-
került jobban az erõsítés. Az
eredmények azt mutatják,
hogy ezútal a nyírkarásziak tel-
jesítettek eredményesebben, a
mérkõzésen 3:2-re kikapott a
vajai együttes. Ifi csapatunk
pont fordított eredményt ért
el, õk 2:3-ra verték az ellenfelet.

lll

A következõ hétvége viszont
fényes gyõzelmet hozott váro-
sunknak. Bár sokat döntetlent
jósoltak a Vaja–Demecser ta-
lálkozónak, minden várako-
zással szemben 5:2-es fölényes
gyõzelmet könyvelhetett el a
II. Rákóczi Ferenc SE. Sajnos
az ifik most nem remekeltek,
2:1-re kikaptak a demecseriek-
tõl.

A szezon harmadik találko-
zóján, a Pátroha–Vaja meccsen
sajnos ismét fordult a kocka
és 3:1-es vereséggel jöttünk le
a pályáról. Az ifiknek pedig
2:2-es döntetlent sikerült elér-
niük.

lll

Ami a csapat idei teljesítmé-
nyét illeti, semmi nincs kõbe
vésve, ha egyszer vesztettünk
egy meccset, utána simán
gyõzhetünk. Ez történt a ne-
gyedik fordulóban, amikor a
Fényeslitke–Vaja mérkõzés
2:10-es eredménnyel végzõ-
dött. Az elsõ félidõbben elért
2:3-as vezetéssel nem érték be
a vajai fiúk, hanem további
hét gólt lõttek a fényeslitkeiek
hálójába. Az ifik sajnos 2:1-es
vereséget szenvedtek el.

lll

A szép sikersorozat nem kis
büszkeséget jelent a szurkolók
számára, de az egész városnak
is. Amire különösen büszkék
a sportbarátok, hogy a csapat
igen szépen halad fölfelé a
tabellán. A negyedik mérkõzés
után a negyedik helyen állnak.
Ha így folytatják, minden
esély megvan rá, hogy dobo-
gós helyen fejezzék be az õszi
szezont.

Tizenöt csapat közül a 13.
helyen végzett az elõzõ foci-
szezonban a vajai együttes.
Szomorúan láttuk ezt az
eredményt a tabellán, s a
sportvezetésnek szembe kel-
lett azzal néznie, hogy je-
lentõs változtatásokra van
szükség, ha nem akarunk
a sereghajtók között ma-
radni.

A jó hír az, hogy semmi sem
tarthat örökké, így a vajai II.
Rákóczi Ferenc SE focicsapa-
tának mélyrepülése sem. E re-
mény jegyében vágtak bele az
új szezonba a labdarúgóink.

Jelentõs személyi változások
történtek, több játékos távo-
zott, még több érkezett, s az
SE vezetõségének felkérésére új
edzõ állt a csapat élére.

Molnár István július 1-jétõl
tölti be ezt a posztot. A 40 éves
sportember bár Rohodon él,
sok szállal kötõdik városunk-
hoz. Édesanyja vajai lány, mint
ahogy felesége is, akivel egy
gyermeket nevelnek. Lányuk,
Viktória 14  éves, a rohodi álta-
lános iskola tanulója.

Az édesapa biztonsági õr,
munkáltatója megbízásából
jelenleg Nyírmadán, a Mada–
Hús  Kft-nél teljesít szolgálatot.

Az új edzõ nem csak családi
kapcsolatai révén kötõdik
várounkhoz.  Mivel szenvedé-

 Szárnyal a csapat!     Az új edzõ: Molnár István
lyesen szereti a sportot, külö-
nösen a focit,  korábban 10
éven át rúgta a bõrt a II. Rákó-
czi Ferenc SE csapatában. Ezt
követõen Rohodon folytatta
sportolói pályafutását. S  azóta
bár  abbahagyta az aktív játé-
kot, a sporttal nem tudott
végérvényesen szakítani.

– Eleinte  az utánpótlással,
majd a felnõttekkel kezdtem
foglalkozni l Rohodon – idézi
a közelmúltat Molnár István.
– Igazán nem panaszkodha-
tom, mert jó eredményeket
értek el edzõsködésem idején
a csapatok. Rövid kihagyás
után jött az új felkérés, hogy
Vaján folytassam az edzõi
munkámat. Örömmel vállal-
tam a feladatot.

Molnár Istvánnak a legutób-
bi  teljesítmény ellenére nincs
rossz véleménye a vajai focicsa-
patról.

– Nagy fantáziát látok a
fiúkban. Sok közöttük az
ügyes, tehetséges játékos, s az
állományt reményeink szerint
tovább erõsítik azok a labda-
rúgók, akik a nyáron Vajára
igazoltak. Olyan helyzet azon-
ban nincs, amin ne lehetne
mindig változtatni, javítani, s
ez vonatkozik a II. Rákóczi
Ferenc SE focicsapatára is.

Az edzõ elsõ tapasztalatai
szerint a csapatszellem jó, bár
még javítható. Erõsíteni kell a

játékosok teljesítõ képességét
edzõmeccsekkel, erõnléti ed-
zésekkel.

– Hiába volt nyári szünet,
azért többször is pályára lépett
a csapat, nem is akármilyen
eredménnyel. Az edzõmeccsek
során nagyon szép sikereket
könyvelhettünk el:

Vaja–Vámosoroszi: 3-3;
Gergelyiugornya–Vaja 4:6;
Petneháza-–Vaja 3:9.
Ezek a teljesítmények arról

árulkodnak, hogy az eddiginél
erõsebb, felkészültebb csapat
küzd Vaja színeiben a Nyírer-
dõ csoportba. Molnár István
mindenesetre hisz a csapatban
és önmagában is.

– Nagyon bízom abban,
hogy közös munkánk nyomán
a korábbiaknál sokkal jobb
eredményeket tudunk majd
felmutatni. Ehhez átgondolt
stratégiára van szükség, aminek
része például a rendszeres és
megfelelõ színvonalú edzés is.
A jelenlegi csapat sokra hiva-
tott, akár az elsõ hat hely egyi-
kére is sikerrel pályázhatunk!

Molnár
   István edzõ

5. forduló
Szeptember 10. délután 4

óra:
Fényeslitke–Vaja;
6. forduló
Szeptember 17. délután 4

óra:
Tiszakanyár–Vaja;
7. forduló
Szeptember 24. délután 4

óra:
Vaja–Mezõladány;
8. forduló
Október 1. délután 3 óra:
Gyulaháza–Vaja;
9. forduló
Október 8. délután 3 óra:
Vaja–Tiszaszentmárton;
10. forduló
Október 15., délután 3 óra:
Õr–Vaja;
11. forduló
Október 22., délután 2 óra:
Vaja–Ajak;
12. forduló
Október 29. délután 2 óra:
Kék–Vaja;
13. forduló
November 5. délután 1 óra:
Vaja–Rohod;
14. forduló
November 12. délután 1

óra:
Nyírmada–Vaja;
15. forduló
November 19. délután 1

óra:
Vaja–Gergelyiugornya.

focitabella

2017. július:
Kádár Laura (20-án);
Kósa Alexandra Szonja
                          (21-én);
Kiss Kende (23-án).

Augusztus:
Molnár Jázmin (11-én);
Varga Dominik (24-én);
Urbán János Flórián (25-én);
Mocsár Martin Tamás
                          (30-án).

Születtek:

anyakönyv

Elhunytak:

2017 július:
Varró Józsefné
                 (Hódi Emma);
Vajas Zoltánné
       (Kranyik Krisztina);
Tóth Jenõné
              (Sipos Erzsébet).

Augusztus:
.Szabad László
Tóth Viktor
Bráder István.

Szeptember
Nagy Károlyné
               (Kádár Etelka)
Tiszáné Király Ildikó

Folytatódik a Bozsik-program

Sok kisfiú ábrándozik ar-
ról, hogy egyszer sikeres
focista lesz. Most itt az alka-
lom, hogy akinek kedve van,
kipróbálja a tehetségét. A
Bozsik-program keretében
a 2004-2011 között született
gyerekeket várják Vaján fo-
cizni.

Ez klassz! – jelzi feltartott ujjal a kis játékos,
aki a legutóbbi szezonban már ott rúgta a bõrt
a többi fiúval

U7-U9 – edzõ: Gáspár
Dávid,
U11-U13 -- edzõ: Notár
Béla,
U16 – edzõ: Soltész Bence.

Gyermek Egyesületi
Program:

A program célja az egye-
sületi tömegbázis kialakí-
tása, a sportághoz kötõdés
megszilárdítása, technikai
alapok megteremtése, a já-
tékkészség alapjainak lera-
kása, a kreativitás ösztön-
zése. A program legfonto-
sabb eleme a körzeti torna-
rendszer az U6-7, az U8-9
és az U10-11-es korosztá-
lyokban.

Alapkövetelmény, hogy egy
körzetben legalább 4-5 sport-
szervezet csapata szerepeljen a
hatékony játék érdekében. A
program tornarendezõ
egyesületeket, egyesületi fel-
készítést és versenyeztetést
támogat, a megfelelõ szakmai
felügyelet mellett. A körzeti
tornákat az MLSZ által
mûködtetett online adat-
bázisba regisztrálják a
körzetvezetõ edzõk.

A Bozsik-program fõ
célkitûzései a tömegesítés,

a tehetségkutatás és a tehet-
ségek fejlesztése. Ennek elérése
érdekében a szövetség egységes,
átlátható rendszert hozott
létre, amely naprakész, hiteles
és ellenõrizhetõ formában re-
gisztrálja a programban
résztvevõ labdarúgókat. A

verseny és képzési rendszer
kialakítása megfelel az UEFA
és a FIFA szakmai követel-
ményeinek.

Jelenleg az U7/9/11/13-
ban 30 gyermek, az U16
korosztályban 20 fiatal
játszik.

Örömteli pillanat
a Fényeslitke–Vaja
mérkõzésen, melyen
2:10-re verte csapa-
tunk az ellenfelet
(Tisza Sándor Raj-
mund felvétele)

VÁLLALOM õstermelõk,
egyéni vállalkozók, bt-k, kft-
k és egyéb szervezetek teljes
körû könyvelését, bérszám-
fejtést, bevallások és beszá-
molók elkészítését. Regisztrált
mérlegképes könyvelõ.

Tel.: 06-70-330-3958;
       06-30-428-6863.

VAJÁN a Jókai út 34.
szám alatti ház eladó.

Érdeklõdni: 06-44-386-122

apró

a kis boszorkány

Ez a kis boszorkány
a nyírbátori vármúze-
um panoptikumában
kipróbálta milyen is
seprûn lovagolni. Az
iskola nyári Erzsébet
táborának sok-sok
programja közül a
nyírbátori kirándulás
volt az egyik legjobb.


