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KÖSZÖNTŐ

Tisztelt  Olvasók!

Köszöntöm Önöket a megújult 
Vattai Hírnök  oldalain!

Rövid szünet után ismét 
megjelenik, de már színes 
oldalakkal a településünk 
információs lapja. Tervünk, 
hogy a közérdeklődésre 
számító fontos események 
mennyiségétől függően 
szükség szerint, de legalább negyedévente újságunk  
hasábjain keresztül is tájékoztassuk Vatta község 
lakosságát az önkormányzat munkájáról, rendeleteiről, 
az intézményeinkben folyó életről, a település lakosságát 
érintő eseményekről, rendezvényekről, a  vattai  családok, 
vállalkozások aktuális híreiről. 

Szívesen fogadjuk olvasóink ötleteit, javaslatait  a 
későbbi lapszámaink tartalmára, témájára vonatkozóan.

Reményeink szerint az új arculatú Vattai Hírnök 
nem csak a megjelenés színeivel, hanem a tartalom 
színességével, érdekességével  kedvelt és hasznos 
olvasnivalója lesz a vattai családoknak!

Korán István Attila polgármester
Vatta Községi Önkormányzata nevében

Községünkben sajnos az utóbbi időben egyre több 
gond van a szabadon engedett és szabadon kóborló 
kutyák miatt. Ezért felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét 
arra, hogy a szabálysértésekről szóló kormányrendelet 
szerint (218/1999. (XII. 28.), aki a felügyelete alatt álló 
kutyát:

- a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja 
közterületre, illetőleg kóborolni hagyja,

- aki a harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy 
nem helyez el a ház bejáratán a harapós kutyára utaló 
megfelelő figyelmeztető táblát,

az szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújtható.

Aki az előzőekben meghatározott magatartással 
másnak 8 napon belül gyógyuló sérülését okozza, 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Nem szabálysértést, hanem   a  Büntető Törvénykönyvben 
meghatározott bűncselekményt követi el az a személy, 
akinek a magatartása miatt a felügyelete alatt álló kutya 
a sértettnek 8 napon túl gyógyuló sérülést (súlyos testi 
sértést) okoz. A súlyos testi sértés szándékosan és 
gondatlanul egyaránt elkövethető.

Felhívjuk az érintett tulajdonosok figyelmét, hogy az 
ebek tartására vonatkozó szabályok betartását hivatalunk 
fokozottan ellenőrizni fogja, és szükség esetén élni fogunk 
a szabálysértési eljárás lefolytatásának lehetőségével.VÉRADÁS

Értesítjük Vatta község lakosságát, 
hogy a Faluházban 2011. április 14-
én (csütörtök) 16 órától 17.30 óráig 
véradás lesz. 
Kérjük, hogy minél többen jöjjenek el 
és segítsenek a rászoruló betegeken 
a véradással!

EBOLTÁS
Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, 
hogy az ebek veszettség elleni kötelező 
védőoltására
2011. március 30-án reggel 7.30-11.00 
óráig került sor.

Az eboltás díja: 3.000.- Ft/eb 
féregtelenítési díjjal együtt.
Az eboltás helye: a Polgármesteri 
Hivatal épülete előtt.
Kérjük, hogy akik, ezt még nem tették, az oltásra a 
3. hónapos kort betöltött, tulajdonukban lévő ebeket 
felvezetni szíveskedjenek. Az oltási kiskönyvet mindenki 
hozza magával!

Pótoltás: 2011. április 6-án reggel 7.30 - 10.00 óráig.

FELHÍVÁS!
Kérem Tisztelt Lakosainkat, hogy fokozott gondot 
fordítsanak a lakókörnyezetük tisztaságára, a 
lakóházuk előtti közterületet, árkot és járdát kitisztítani 
szíveskedjenek.
Köszönettel vennénk, ha ezt egész évben felhívás nélkül, 
folyamatosan végeznék, hiszen a szép lakókörnyezet 
biztosítása valamennyiünk érdeke.

Köszönjük együttműködésüket!

FELHÍVÁS
AZ EBTULAJDONOSOKHOZ
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AZ ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉRŐL

Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2011. február 
havi ülésén elfogadta a Községi Önkormányzat 2011. 
évi pénzügyi tervét. Az elfogadott pénzügyi terv alapján 
ez évben mintegy 158 millió forintból gazdálkodhat 
az önkormányzat.

BEVÉTELEK

Működési bevételekben szerepel az intézményi működési 
bevétel. Ez tartalmazza az intézményekben ellátottak 
étkezési térítési díjait, a bérleti díjakat, az iskolai és óvodai 
közüzemi díjak továbbszámlázását Mezőkeresztes felé. 
Ezek tervezése a tavalyi szinten történt. Az intézményi 
térítési díjakat ez évben 5 %-os emeléssel  számoltuk. Az 
általános iskola 1-8. osztályában, valamint az óvodában 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermekek ingyenesen étkeznek.

Az ÁFA bevételek igazodnak a fenti díjakból befolyt 
bevételek összegéhez.

Kamat bevételeknél csak a költségvetési számla után 
járó kamatot vettük figyelembe, mivel nem valószínű, 
hogy egyéb megtakarítása lesz önkormányzatunknak.

Helyi adók tervezése, vagyis az iparűzési adó tervezése 
nagyon nehéz feladat, mivel a tényleges adatokat csak a 
május 31-én beadandó bevallásokból tudjuk realizálni. 

JEGYZŐVÁLTÁS
dr. Molnár Sándorné körjegyző köztisztviselői 

jogviszonya közös megegyezéssel 2011. március 18-án 
megszűnt.

Vatta - Borsodgeszt Önkormányzatok Képviselő-
testületei Kiss Zoltán Bükkábrány Község Önkormányzat 
jegyzőjét bízták meg a körjegyzői feladatkör 
helyettesítésével addig, amíg a körjegyzői álláskör 
betöltésre nem kerül.

Megbízott jegyző: Kiss Zoltán
Ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:     8.00 - 12.00
Szerda: 12.30 - 16.00

Tény, hogy a Mátrai Erőmű Rt. a múlt év decemberben 
nem töltötte fel az év közben befizetett iparűzési adó 
összegét, tehát a bevételei nem haladták meg a múlt 
évben az előre tervezettet.

Átengedett központi adó tartalmazza a településre 
kimutatott és beszedett SZJA 8 %- át, valamint 
a települések közötti jövedelem differenciálódás 
mérséklésére kapott átengedett központi adót. Itt szerepel 
még a gépjárműadó is.

A településre kimutatott SZJA 346.-eFt-tal, a jövedelem 
differenciálódás mérséklésére kapott támogatás 8.876.-e 
Ft-tal kevesebb, mint 2010. évben volt.
Gépjárműadó tervezésekor 3.500.-eFt-tal számoltunk.

Központi költségvetésből kapott támogatás összege 
39.521.-eFt. A normatívák összege nem változott. Az 
egyes szociális feladatok támogatása 20.347.-e Ft, ami 
tervezése elég nehéz, mivel a segélyezettek létszáma az 
év folyamán állandóan változik. Tervezéskor a decemberi 
adatokat vettük alapul.

Támogatás értékű bevételek közé tartozik:
Intézményi étkeztetés normatív összege 4.692.-e  »
Ft, melyet Mezőkeresztes Önkormányzata utal 
részünkre,
Körjegyzőség támogatása várhatóan 2.841.-e Ft  »
Borsodgeszt Önkormányzatától,
Védőnő finanszírozása OEP-től 2.500.-eFt, ami a  »
2010. évi támogatás összegének felel meg,
Közhasznú munka támogatása Munkaügyi Központtól  »
4.993.-eFt, amit a benyújtott és az év során várhatóan 
pályázat alapján számoltunk ki. Január, február hóban 
az 5 fő foglalkoztatásához 70 %-os támogatás, az 
év többi hónapjaiban 95 %-os támogatás figyelembe 
vételével történt a számítás. Február hónapban 
benyújtásra került a rövid tartalmú foglalkoztatásra 
vonatkozó pályázatunk, ebben mintegy 20 fő, napi 4 
órában történő foglalkoztatására kértünk támogatást. 
Döntés még nem érkezett erről, de szóbeli információ 
alapján ezzel a létszámmal számolhatunk.

Pénzforgalom nélküli bevételek a várható pénzmaradványt 
tartalmazzák, melynek összege 25.552.-eFt.

KIADÁSOK

Működési kiadások között a  legnagyobb arányt a 
személyi juttatások képviselik, ennek összege 28.864.-eFt. 
2011. évben nem került sor bérfejlesztésre, így tervezéskor 
csak a soros előre haladást vettük figyelembe. Jubileumi 
jutalom nem jár egyik dolgozónknak sem, és várhatóan 
nyugdíjba vonulás sem lesz az intézményeinkből.

A munkabér utáni járulékok főösszege 8.081.-eFt, 
a járulék mértéke 2010. évhez képest nem változott, 
mértéke jelenleg 27 %.

Dologi kiadások főösszege 45.930.-eFt, melynek 
tervezése a tavalyi teljesítés figyelembe vételével 
történt. 

Ö N K O R M Á N Y Z AT I  H Í R E K

* * *
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Itt lett megtervezve többek között:

Az  » árkok rendbe tételéhez szükséges anyag költség, 
valamint kőzúzalék vásárlása 1.000.-eFt + ÁFA.
Ez évben meg szeretnénk valósítani a Szemere utca  »
járda egy részének, vagy egészének a felújítását. 
Betonozott burkolatot tervezünk, amelynek 
kivitelezésébe bevonnánk a közfoglalkoztatásban 
résztvevőket. A Szemere úti járda anyag költsége 
szintén 1.000.-eFt + ÁFA.
Gyermeknapi programok és bográcsfőző verseny  »
500.- e Ft+ 25 % ÁFA.
Falunapi műsorok 800.- e Ft + 25 % ÁFA. »
Falukarácsony 250.- e Ft + 25 % ÁFA. »
Újság   kiadása a Me-NET Student Kft.  »
közreműködésével, várhatóan évi 6 alkalommal 336e 
Ft + 25 % ÁFA.
A Szemere Kupa megrendezéséhez 2010. évben pályázatot  »
nyújtottunk be, melyen az elnyert támogatás 212.-eFt.
A dologi kiadások között jelentős tétel a szociális  »
étkeztetés élelmiszer költsége, mely nettó 12.208.-eFt. 
2010. december 31-én 61 fő szociális étkezőnk volt.

Egyéb működési kiadások

Tervezett összege 62.800.-eFt. Ezeken felül itt lett 
megtervezve a rendszeres szociális ellátások, segélyek 
összege is, melyet a decemberi kifizetés alapján 
terveztünk. A nyugdíjminimum mértéke nem változott, 
ez évben is 28.500.-Ft. Ez az alapja a szociális ellátások 
megállapításának.

Tanszersegélyre a tavalyi szinten terveztünk, ennek 
összege alsós iskolástól a felsőfokú intézménnyel 
bezárólag 1.100.-ezer Ft. Bursa Hungarica ösztöndíjként 
a megítélt támogatások alapján 280.- ezer Ft-ot terveztünk 
éves szinten. Átmeneti segélyre 500.-ezer Ft-ot, születési 
segélyre 200.- ezer Ft-ot, temetési segélyre 200.- ezer 
Ft-ot tervezünk. 2010. decemberében rendelkezésre 
állási támogatásban részesült 42 fő, rendszeres 
szociális segélyezett 14 év alatti gyermeket nevelő 8 fő, 
egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében 
részesült 2 fő, 55 év felettiek rendszeres szociális 
segélyében részesült 2 fő. Lakásfenntartási támogatásban 
részesült 53 család. Ápolási díjban részesülők száma 9 
fő alanyi jogon, méltányosságból 5 fő.

Az általános iskola működtetéséhez a normatív 
állami hozzájáruláson felül még Mezőkeresztes 
Önkormányzata részére át kell adnunk 13.954.-ezer 
Ft-ot, az óvoda működtetéséhez 2.248.-ezer Ft-ot. Az 
óvoda költségvetésében korrigálandó tétel, hogy az 
étkezési hozzájárulás nem 7.-ezer Ft, hanem 10.-ezer 
Ft, ez + 108.-ezer Ft kiadást jelent tervezetten felül. A 
tavalyi évhez képest az intézményműködtetéséhez való 
hozzájárulás nőtt, mivel az iskoláé 10.200.-ezer Ft, az 
óvodáé 1.560.-ezer Ft volt. A tényleges elszámolás 2010. 
évre vonatkozóan április hónapban a zárszámadás 
elfogadásával várható.

Az önkormányzat tervezett általános tartaléka 995.- e Ft. 

Felhalmozási - felújítási kiadások

Tervezésre került a konyhához tárgyi eszköz 
beszerzésre 200 e Ft + ÁFA, melyből a legszükségesebb 
eszköz beszerzésére kerülhet sor.

A falumegújítási pályázatunkat az előző ciklusban 
befogadták, eredménye még mindig nincs. Amennyiben 
nyertes lesz a pályázat, ebből szeretnénk megvalósítani 
a községben új utcanév táblák, virágos ládák, padok, 
szemétgyűjtő edények elhelyezését. Ennek támogatási 
mértéke 100 %.

Pályázni szeretnénk a hivatal épületének felújítására 
(ez tartalmazna fűtéskorszerűsítést, nyílászárók cseréjét, 
külső homlokzat festést, stb.), ehhez a betervezett 
önerő 2.000.- e Ft + ÁFA. Sajnos a hivatal tetőtér 
beépítésére pályázat kiírására sor nem került, ezért erre 
csak a későbbiekben, második ütemben kerülhet sor. A 
legszükségesebb felújítás azonban már nem halogatható 
tekintettel az épületünk állapotára.

Szintén pályázatot nyújtanánk be a tornaterem 
felújításához, melynek tervezési díja 250 e Ft. A 
felújításhoz önerőt terveztünk, ami 2.000.- e Ft. Az ÁFA 
összege 563.- e Ft.

A faluház építésével kapcsolatosan felvett hitel ez évi 
törlesztési kötelezettsége 6.000.-eFt, ennek kamatára 
1.000.-eFt a dologi kiadások között van betervezve.

Közvilágítás korszerűsítése tárgyában felvettük a 
kapcsolatot az ÉMÁSZ képviselőjével, ajánlatot adott 
erre vonatkozóan. A korszerűsítés során 40 db lámpatest 
cseréjére kerülne sor, 38 db higany lámpa a fő utcán, 
2 db nátriumlámpa mellékúton kerül lecserélésre. 
A korszerűsítés az önkormányzatnak energia 
megtakarítással jár, és ez a megtakarítás volna fedezete 
a beruházási költség egy részének. A megtakarításból 
mintegy bruttó 2.144.-ezer Ft-ot kell törlesztenünk, 7 év 
alatt. 

Nem szerepel egyenlőre a tervek között, tehát nincs 
pénzügyi fedezete a kondi terem kialakításának, és az 
orvosi rendelő melletti park kialakításának.



LÁbTENISZ oRSZÁGoS ELŐdÖNTŐ
2011. 01. 10. KAZINcBARcIKA

A mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola 
színeiben indult a Diákolimpián a Szemere Bertalan 
Tagiskola fiú és lány lábtenisz csapata. 

Az országos elődöntő idén 
Kazincbarcikán került megrendezésre. 
Lány párosban az „A” csapat csoportjában legyőzte 
a kazincbarcikai Sportiskola csapatát, így az 1. helyen 
jutott tovább. A keresztjátékban a sárospataki Árvay 
Gyakorló Iskola csapatával játszott, ahol alul maradtak 
a lányok, így az 5.-8. helyért játszhattak. Először a 
kazincbarcikai Sportiskola csapatát győzték le, az 5. 
helyért való küzdelemben pedig Sajószentpéter csapatát, 
így az „A ”csapat az 5. helyen végzett.

 
A lány páros „B” csapat csoportjában szoros 

küzdelemben a 3. helyet szerezte meg, így 
összesítésben a 9-10. helyen fejezték be a versenyt. 
 
A lány hármasban a csoportjukból Kazincbarcika és 
Sajószentpéter legyőzésével 2. helyen végeztek a lányok.  
A keresztjátékban Sárospatak „A” csapatával 
játszottak, ahol szoros küzdelemben alul maradtak, 
így nem jutottak be a döntőbe. A 3. helyért folyó 
küzdelemben kazincbarcikai Sportiskola „B” csapatával 
mérkőztek meg. 2:0-ás győzelmük a bronzérmet 
és az országos döntőn való részvételt jelentette. 
 
A   fiúk a megyei döntőről jutottak tovább a kazincbarcikai  
megmérettetésre.  Páros „A” csoportjuk a megyei 
döntőn saját csoportjában 3. helyezést ért el, ezért az 5. 
helyért játszhatott a mezőkövesdi Mező Ferenc Tagiskola 
„B” csapatával. A mérkőzést megnyerték a vattai 
fiúk, így a megszerzett 5. helyezés a továbbjutást 
jelentette számukra az országos elődöntőre. 
Szintén a megyei elődöntőn a fiú hármas csapat 
csoportjában 1. helyen végzett legyőzve a kazincbarcikai 
Sportiskola „A” csapatát, de a keresztjátékban vereséget 
szenvedtek, és a 3-4. helyért való küzdelemben is alul 
maradtak, így a 4. helyen végeztek, mely azonban még 
elegendő volt az országos elődöntőn való részvételhez. 
Kazincbarcikán, az országos elődöntőn, más helyszínen, 
de egy időben játszottak a lányokkal a fiúk. Csoportjaikból 
továbbjutottak, de a keresztjátékban az 5-6. helyért vívott 
küzdelemben szoros mérkőzésekben alulmaradtak, így a 
7. és 8. helyen végzett a páros és a hármas csoportjuk is.

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS 
EREDMÉNYEK

„Szemere bertalan és kora” műveltségi vetélkedő

2011. január 14-én rendezték meg a már hagyománnyá 
vált Szemere bertalan és kora elnevezésű komplex 
műveltségi vetélkedőt, tisztelegve ezzel az intézmény 
névadójának emléke előtt. A versengés három fő blokkból 
áll: a versenyzők történelmi, irodalmi és művészeti 
feladatokban mérhetik össze tudásukat. Az idén a 
mezőkeresztesi, a tibolddaróci, a mezőnyárádi és a vattai 
iskola csapatai mérték össze tudásukat.

A vetélkedő színvonalát emelte, hogy évek óta egy 
állandó zsűri (Tóth Béla nyugalmazott iskolaigazgató, 
K. Tóth Jánosné a Vattai gyermekekért és ifjúságért 
alapítvány elnöke, cseke Lajosné nyugdíjas tanító 
néni) segíti a verseny megrendezését. Idén a 
mezőkeresztesi iskola ”Kossuth” nevű csapata bizonyult 
a legeredményesebbnek. Őket követte második 
helyezettként iskolánk két csapata a „Márciusi ifjak” 
és a „Szemere reformerei”. Harmadik helyezett lett a 
tibolddaróci iskola „Rákóczi utódai” elnevezésű csapata. 
A negyedik helyet pedig, szoros küzdelemben, a 
mezőnyárádi iskola „SZE-SZE” nevű csapata szerezte 
meg. Minden versenyző és minden felkészítő nevelő 
ajándékot kapott a részvételért a Szemere Bertalan 
Tagiskola Diákönkormányzatának jóvoltából.

Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett 
vetélkedő

A Magyar Kultúra Napja alkalmából (2011. január 31-én) 
Mezőkeresztesen megrendezett vetélkedőn 9 csapat 
mérte össze tudását. A csapatok a tagiskolák 5.-6.-7.-8. 
osztályos tanulóiból álltak. 
I. helyezett csapat: Mike Fanni
                               Bodó Bettina
                               Tóth Tamara
                               Galuska Petra
 
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny

A 2011. február 16-án megrendezett Simonyi Zsigmond 
helyesírási versenyen 4 tanuló jutott tovább az áprilisi 
megyei fordulóra:

Tóth Tamara  
Galuska Petra  
Pekár Alexa  
Krizsán Helga  

Zrínyi Ilona Matematikai verseny

A 2011. február 18-án megrendezett Zrínyi Ilona 
Matematikaversenyen az alábbi tanulók vettek részt:

Tóth Tamara  
Galuska Petra  
Róth Réka  
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LÁbTENISZ oRSZÁGoS dÖNTŐ
2011. 02. 13. KAZINcBARcIKA

A csoportunkból másodikként jutottunk tovább, így 
Sárospatakkal játszottunk a négy közé jutásért, amelyet 
2-0 arányban meg is nyertünk. A döntőbe jutásért a 
későbbi 2. helyezettel kerültünk össze, amellyel nagyon 
szoros küzdelemben alul maradtunk. A 3. helyért 
Petneháza csapatával mérkőztünk meg, ahol sajnos nem 
sikerült győznünk, így nem léphettünk a dobogóra, a 4. 
helyen végeztünk.

ISKOLAI FARSANG

2011. február 19-én a vattai Szemere Bertalan Tagiskola 
Diákönkormányzata megrendezte hagyományos farsangi 
mulatságát.

A jelenlévőket Oroszné Kvaszta Noémi pedagógus 
köszöntötte. A műsort Telekiné Bozó Szilvia vezette. A 
zsűri tagjai voltak: Cseke Lajosné, Pipis Lászlóné, Vattay 
Benőné.

A rendezvény a Diamond Dance Alapfokú Művészeti 
Intézmény táncos növendékeinek bemutatójával 
kezdődött. Az alsó tagozatos tanulók egyéni jelmezeikkel, 
a felső tagozatosok pedig csoportos műsoraikkal 
teremtették meg a szombat délután hangulatát.

A zsűri tagjai igen nehéz helyzetbe kerültek az ötletes 
egyéni jelmezek és a színvonalas csoportos műsorok 
láttán.

A jó hangulatot fokozta, hogy a tánchoz a talpalávalót 
Vitéz Bacsi József szolgáltatta.

A bál bevétele a Diákönkormányzat pénztárát 
gyarapította.

Március 15-i  megemlékezés

Vatta Községi Önkormányzat képviselő testülete, a 
vattai Szemere Bertalan Tagiskola tanulói és nevelői 
közössége 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
163. évfordulójának tiszteletére közös megemlékezést 
tartottak az iskola tornatermében 2011. március 15-én 
18.00 órakor. Az eseményen megjelenteket Tóth András 
tagintézmény-vezető köszöntötte, majd Korán István 
Attila polgármester úr ünnepi szavait hallgathatták meg 
az ünneplők. 

A Szemere Bertalan Tagiskola tanulói színvonalas 
ünnepi műsorral emlékeztek az évfordulóra. Az este 
fáklyás felvonulással ért véget a Szemere szobornál, 
ahol megkoszorúzták a település híres szülöttjének 
emlékhelyét.

A megemlékező ünnepi műsor méltó tiszteletadás volt 
az 1848/49-es események hőseinek.

A község rendezvényeiről videó felvételek készültek, 
melyeket megtekinthetik a község honlapján

(www.vatta.hu).



Ingyenes kézműves foglalkozások a Faluházban:
2011. április 16. (szombat) Húsvétváró kézműves kuckó.
2011. április 30. (szombat) Anyák napi kézműves 
foglalkozás.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Születés
Kőrössyné Kovács Judit és Kőrössy László szülőknek, 
Kőrössy Áron László nevű gyermekük 2011. 01. 14. 
napján született.

Nagyné Lalik Judit és Nagy János szülőknek, Nagy 
Noel János nevű gyermekük 2011. 02. 23. napján 
született.

G r a t u l á l u n k !

Házasságkötés
Vas Andrea és Andráska Ferenc, 2011. 03. 12.

S o k  b o l d o g s á g o t  k í v á n u n k !

Halálozás
Földházi János, 2011. 01. 27.
Paduráru Györgyné, 2011. 02. 21.
Tasnádi András, 2011. 02. 21. 
Veréb József Béla, 2011. 03. 08. 

A hozzátartozóknak őszinte részvétünket fejezzük ki!

ÓVODAI FARSANG

2011. február 17-én 16 órakor rendezték meg a 
Faluházban az ovisok farsangját. A rendezvényre nagyon 
sokan voltak kíváncsiak. A gyermekeket, szülőket és a 
vendégeket Vattay Benőné tagóvoda vezető köszöntötte, 
majd kezdetét vette az óvodások jelmezes bemutatkozása. 
Ezt követően a farsangra tanult dalokat és verseket adták 
elő a gyerekek, majd közös éneklés és tánc következett. 
Az esemény alatt a szülők által szervezett büfében 
szendvicset, süteményeket és üdítőt lehetett vásárolni. 
Az eseményt tombolasorsolás zárta.

Ó V O D A I  H Í R E K

MEGNYÍLT  A COOP ÜZLET

Rövid leállás után újra megnyílt a COOP üzlet, melyben 
korszerű körülmények között vásárolhatnak a vevők. 
Sokkal szélesebb a kínálat is, kényelmesen lehet válogatni  
a fűszerek, a csomagolt élelmiszerek és egyéb 
termékek polcain is, de szembetűnő a változás 
a húspultnál és a zöldség-gyümölcs árúnál is.  
A pékáru és a helyben sütött aprósütemények illata pedig 
már önmagában is vásárlásra csábít. Elviselhető árakat, 
gyakori akciókat kívánunk a vattai vásárlóknak!

FALUHÁZ



FELNŐTT CSAPAT

Vezetőedző: Kovalik Mihály
Szakosztályvezető: K Tóth János

A VATTA SC a  19-ik forduló után a 11. helyen áll. 

TAVASZI FoCIMÉRKŐZÉSEK

A Megyei II. osztály közép csoportjának 2010/2011 
tavaszi sorsolásának eredménye:

17. forduló: Vatta – Megyaszó  2 - 3
 2011. 03. 13. vasárnap, 14 óra 30 perc
18. forduló: Tiszapalkonya – Vatta  1 – 1
 2011. 03. 20. vasárnap, 15 óra
19. forduló: Vatta – Sajószöged   3 - 1
 2011. 03. 27. vasárnap, 16 óra
20. forduló: Szentistván – Vatta
 2011. 04. 02. szombat, 14 óra 30 perc
21. forduló: Vatta – Sajóvámos
 2011. 04. 10. vasárnap, 16 óra 30 perc
22. forduló: Vatta – Bükkzsérc
 2011. 04. 17. vasárnap, 17 óra
23. forduló: Tiszakeszi – Vatta
 2011. 04. 23. szombat, 17 óra
24. forduló: Vatta – Tibolddaróc
 2011. 04. 30. szombat, 17 óra
25. forduló: Mezőkeresztes – Vatta
 2011. 05. 07. szombat, 17 óra
26. forduló: Vatta – Nyírjes-Szirma
 2011. 05. 15. vasárnap, 17 óra
27. forduló: Bogács – Vatta
 2011. 05. 21. szombat, 17 óra
28. forduló: Vatta – Sajósenye
 2011. 05. 29. vasárnap, 17 óra
29. forduló: Harsány – Vatta
 2011. 06. 05. vasárnap, 17 óra
30. forduló: Vatta – Emőd

ŐSZI  EREdMÉNYEK
A  Felnőtt Megyei II. osztály közép csoportjának 
2010/2011 őszi szezon eredményei:

Hely csapat M GY D V LG KG GK P Megj.
1. Szirmabesenyő 16 14 1 1 39 13 26 43
2. Emőd 16 11 1 4 44 29 15 34
3. Bogács 16 10 4 2 41 18 23 34
4. Szentistván 16 9 4 3 47 25 22 31
5. Sajósenye 16 9 3 4 40 21 19 30
6. Tibolddaróc 16 7 4 5 34 29 5 25
7. Harsány 16 7 3 6 39 36 3 24
8. Mezőkeresztes 16 7 3 6 31 29 2 24
9. Bükkzsérc 16 6 3 7 40 41 -1 20 -1pont

10. Sajószöged 16 4 7 5 24 29 -5 19
11. Sajóvámos 16 3 8 5 35 33 -2 17
12. Nyírjes-Szirma 16 5 1 10 21 40 -19 16
13. Vatta 16 4 4 8 38 43 -5 16
14. Tiszapalkonya 16 3 3 10 19 36 -17 12
15. Tiszakeszi 16 2 3 11 27 45 -18 9
16. Megyaszó 16 0 2 14 20 72 -52 2

IFI CSAPAT EREDMÉNYEI

Edzők: Bodó István, Teleki Gyula 
A 2010-2011-es bajnokság első tavaszi (17. forduló) 
fordulója 03.13-án hazai pályán Megyaszó csapatát 
fogadtuk. 2-0-ás első félidő utána a vattai csapat 3-2-
re győzött. Góllövők: Béres József 4’ perc és 11’ perc 
valamint Fehér Dániel a 89’ percben.
 
A 18. fordulóban 03. 20-án vendégként szerepeltünk 
Tiszapalkonyán a mérkőzést 3-0-ás félidő utána 3-1-es 
végeredménnyel elveszítette a vattai csapat. Góllövő: 
Béres József
 
19.forduló 03.27-én Sajószöged csapatát fogadtuk 
hazai pályán. 1-0-ás félidő után 3-0-ra győzött a vattai 
csapat.Góllövők:  Berczeli Marcell a 22’ percben, Béres 
József a 62’ percben és Fehér Dániel a 81’ percben.
Edzők: Bodó István, Teleki Gyula

Az ifi csapat a 19 fordulóban elért 3-0-s győzelmük 
ellenére  sajnos az utolsó helyen áll. 

Jöjjenek el a meccsekre, és szurkoljanak a hazai 
csapatoknak!
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Bő hideg vízben tegyük fel főni akkora edényben, hogy a 
víz teljesen ellepje. Néhány jól megmosott tojást is tehetünk a 
fazékba - különleges ízt kap majd a füstös létől. Lassú tűzön, 
fedő alatt olyan puhára főzzük, hogy a csontját ki tudjuk húzni 
belőle. Ha kötözött sonka, akkor addig, hogy a hústű , vagy 
villa könnyen beleszaladjon. Saját levében hagyjuk kihűlni, 
majd deszkán vágjuk vékony szeletekre. Tormával, főtt tojással 
tálalhatjuk, retket, újhagymát, kalácsot kínáljunk mellé, vagy 
nagyon finom sárga túrót.

A sonka levének felhasználása
Főzhető benne tojás, a sonkával együtt, vagy külön.  
Bab-, burgonyaleves és főzelék, valamint lencse, bab 
elkészítéséhez, sonkás tésztánál a tészta főzővizének 
ízesítéséhez is felhasználhatjuk!

Kedvelt régi étel a sonka mellé a sárga túró 
Hozzávalók: 1 l tej, 20 db tojás, ízlés szerint cukor.

Elkészítése: A tojásokat 
felütjük, ha időt szánunk rá, 
akkor ki is fújhatjuk. Így sok 
festhető tojáshéjhoz juthatunk. 
Tojásonként 2 kanál cukrot 
tegyünk bele. Ha valaki kevésbé 
édesen szereti, akkor lehet 
kevesebbet is tenni,  vagy ha 
édesebben szereti, akkor többet 
is. Finom diabetikus édesítővel 
is. A tojásokat a cukorral összekeverjük. Beleöntjük a lábos 
tejbe, és lassan főzni kezdjük. Addig főzzük, amíg össze nem 
csomósodik a tojás benne. Kb. 1 óra. Utána egy szövött anyagba 
öntjük és egy éjszakán át kicsöpögtetjük a levet belőle. Utána 
hűtőben tároljuk. Nagyon  finom a húsvéti sonkához, melyet 
kaláccsal kínáljunk!

Tárkonyos bárányleves 
Hozzávalók 4 személyre: 
25 dkg báránycomb (borjúból, 
malacból és birkahúsból, sőt 
vadhúsból is finom), 1 kisebb 
vöröshagyma, egy csapott kanálnyi 
zsír, vagy diónyi finom olaj. 20 dkg 
vegyes zöldség (sárgarépa, zöldség, 
karalábé, zöldborsó), 1 kisebb fehér 
paprika, 1 dl tejszín, 1 citromkarika, 
só,bors,morzsolt tárkony. 

Elkészítés: Az üvegesre pirított hagymászsírra rászórjuk  az 1x1 
cm-es kockára vágott báránycombot, zöldséget, sárgarépát, 
fehérpaprikát, valamint a zöldborsót. Lassú tűzön, óvatosan 
megforgatva  összepároljuk, pici lisztet, pirospaprikát szórunk 
rá, majd vízzel felengedjük, és világos ragulevesnek megfőzzük. 
Közben fűszerezzük. (só, bors, tárkony).Mikor puhára főtt a 
zöldség és a hús,  kevés  eperlevél tésztát teszünk bele, és 
ezzel már csak  felfőzzük. A kész levesbe lassú keverés mellett 
beleöntjük a tejszínt. Forrón tálaljuk, citromkarikát teszünk rá.

Húsvéti ünnepről, húsvéti szokásokról!

A tavaszi ünnepkör legjelesebb 
ünnepe. Nem esik minden évben 
ugyanarra a napra, mint pl. karácsony. 
A húsvét március 22-e és április 25-e 
közötti ünnep. Pontos időpontja attól 
függ, hogy mikor van a március 21-ét 
(tavaszi napéjegyenlőséget) követő 
első holdtölte. Az ettől számított első 
vasárnap húsvét első napja.

A húsvét a keresztény emberek 
legnagyobb ünnepei közé tartozik, mert 
ekkor ünneplik Krisztus feltámadását, 

aki kereszthalált halt az emberekért.
Húsvét vasárnapján a népi hit szerint tilos a munka. Ezen a 

napon jellegzetes ételeket fogyasztanak: sonkát, tojást, kalácsot 
és húsvéti bort.

Legjellemzőbb népszokás húsvét hétfőn a locsolkodás. 
Ennek az alapja a víz tisztító erejébe vetett hit. Régebben a 
legények a kút tiszta vizével öntötték le a lányokat, miközben 
versikéket, rigmusokat mondtak. A locsoló fiúkat, férfiakat 
ellenszolgáltatásként sonkával, tojással és borral vendégelik 
meg. A kölnivel történő locsolkodás napjaink szokása.

„Hímes” tojás
A tojás egész Európában a termékenység jelképe. 
A húsvét egyik legnépszerűbb szokása a tojásfestés. A 
locsolkodó fiúknak a megvendégelésen kívül ún. hímes tojás 
is járt. 
A tojások festése, díszítése a lányok dolga volt. A tojásokat 
régen házi festőanyagokkal színezték, pl. leggyakrabban 
hagymalevél főzetével. Erre viasszal rajzoltak formákat, vagy 
belekarcolták a mintákat.
Forrás: Népszokások / [összeáll. Pokorádi Zoltánné]. - Kisújszállás, 2002

Locsolóversek
E húsvét ünnepnek második reggelén,
Tudják azt már maguk, miért jöttem ide én.
Hamar hát előmbe, százszorszép leányok,
Piros rózsavizem hadd öntözzem rátok!
Aztán nyugodt szívvel innen távozhatok,
Emlékül néhány szép, piros tojást kapok.
  (Népdal, Sepsiszentgyörgy)

Birka, barka, berkenye, 
Eljött húsvét reggele:  
Rózsavizet Erzsónak,  
Piros tojást Ferkónak!

Harangoznak Húsvétra, 
Leszakadt a tyúklétra: 
Kezdődik a locsolás  
Nekem is jut egy tojás.

Én kicsike vagyok,  
A fogaim nagyok.  
Adjanak egy kalácsot  
Hogy harapjak nagyot!

Ma jöttem egy tojásért,  
Holnap jövök leányért. 
Ha nem adnak tojáskát,  
Ülü vigye tyúkocskát!

Sarkadi Sándor: Húsvéti mondókák

Húsvéti   receptek
Jó tanács a sonka főzéséhez

A  főzés előtt alaposan mossuk 
meg a sonkát, mert a levét később 
felhasználhatjuk. A zsíros réteget 
lehetőleg ne távolítsuk el, mivel 
ez megakadályozza, hogy a hús 
nagyon kiszáradjon . A nyers füstölt 
sonkát, előző este áztassuk be annyi 
hideg vízbe, amennyi jól ellepi. 

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK VATTA KÖZSÉG 

VALAMENNYI LAKÓJÁNAK ÉS A 
VATTAI HÍRNÖK OLVASÓINAK!

Vatta Község Önkormányzata nevében
Korán István Attila polgármester


