VÁGÁSHUTAI KOPOGTATÓ
Vágáshutáért Egyesület Közösségi Hírlevele – 2016. május

Mit várunk Vágáshuta
polgármesterétől és a képviselő-testület tagjától?
A 2016. évi vágáshutai időközi választás előtt segíteni szeretnénk falunk választó polgárait azzal, hogy a sok-sok személyes, helybeli beszélgetés legfontosabb tapasztalatait, tanulságait összegyűjtve, egy csokorba kötve most itt közreadjuk.
1. Ismerje a falu tiszteletre méltó őslakosainak, továbbá a betelepültek és a „gyütt-mentek” gondjait, örömeit, a közös
jövőnket jobbá tenni akaró elképzeléseiket.
2. Legyen őszinte, nyíltszívű és nyitott az emberek egyéni problémáira is, hogy mindenki érezhesse, hogy figyelnek
rá, hogy számítanak a véleményére, hogy ő is számíthat az önkormányzatra.
3. Legyen céltudatos, határozott a község érdekében, és tisztelettudó a falunkban élőkkel, a falunkat szerető emberekkel.
4. Döntéseiben ne befolyásolják személyes kötődések.
5. Legyen személyes tapasztalata azokról az erőfeszítésekről, amelyeket az utóbbi években Vágáshuta Önkormányzata a falu fejlődése érdekében tett, hogy a folyamat ne törjön meg, hanem új cselekvésekkel, és ez által új javakkal, eredményekkel gazdagodhasson községünk.
6. Legyen felkészült, tájékozott ember, hogy partnerként elfogadják máshol, mások is a község ügyeinek tárgyalásakor.
7. Legyen járatos a jogszabályok, a pénzügyi-gazdasági előírások kínálta lehetőségek felismerésében, alkalmazásában,
a község pénzügyi helyzetét előnyösen befolyásoló magyarországi és az Európai Unió által lehetővé tett pályázatok sikeres lebonyolításban.
8. Legyen szakemberek által is elfogadott elképzelése, jövőképe falunk fejlesztéséről, a „Még élhetőbb Vágáshutáért”
célnak megfelelően.
9. Legyen együttműködési akarata és képessége a segítséget ajánló szakemberekkel, a különböző szakmai tudással
rendelkező személyekkel, más településekkel, térségekkel és a községben eredményesen működő Egyesülettel.
10. Csak olyat és annyit ígérjen mindig, amit teljesíteni tud, mert teljesíteni lehet. Ne akarja a falu jó szándékú,
jóhiszemű lakóit és a falut szerető, ide járó többi embert hangzatos ígéretekkel, hamis szavakkal ámítani, csak azért,
hogy megválasszák polgármesternek. Régi igazság: „Beszélni könnyebb, mint tenni, főzni nehezebb, mint enni!”
Ahogyan 2016. június 12-én az időközi önkormányzati választáskor döntenek Vágáshuta szavazó polgárai, a szerint
élhetünk majd együtt, egymásért – jobban vagy rosszabbul – az elkövetkező években.
VÁGÁSHUTÁNAK BÉKESSÉG KELL!
Vágáshutai Kopogtató, 2016. május

Vágáshutáért Egyesület
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Dr. Joób Árpádra emlékezünk
Vannak emlékek, amelyek olyan mélyen élnek bennünk,
hogy az idő múlása sem tudja majd feledtetni velünk.

Ő azonban Vágáshuta szerelmese is volt!
Ezt cselekedetei meggyőzően bizonyítják.

Dr. Joób Árpád életének 70. évében hírtelen váratlansággal
elhunyt.
Eltávozott közülünk az az őszinte, mindig segíteni kész
tudós ember, aki nagyon-nagyon szerette Vágáshutát.
Aki megbecsülést és tiszteletet érzett a falunkban élő emberek iránt.
Aki mindig örömmel volt együtt az ide járó „gyütt-mentekkel”.
Nincs már közöttünk az a lelkes, vidám ember, akinek
citera muzsikája és dudálásának hangulata számos összejövetelünket bearanyozta.
Árpád 1980-ban fedezte fel a gyönyörű Vágáshutát, és
azóta járt ide, amikor csak tehette.
Ki volt dr. Joób Árpád?
Zenetanár – népzene-kutató – zeneszerző – a világhírre
emelkedett Debreceni Délibáb Népzenei Együttes megalapítója – a magyarországi kórus és népzenei mozgalom
egyik elismert országos vezető szakembere – a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Népzenei Tanszékének vezetője,
docense – számos tudományos könyv írója – a világhírű Debreceni Kodály Kórus igazgatója – Finnországban a népzene
oktatás tanára.
Sorolhatnánk még értékeket teremtő életének számos
eredményét.

Vágáshutai Kopogtató, 2016. május

Elég csak a következőkre gondolnunk:
• gyűjtötte és magnókazettán megjelentette községünk
szép népdalait „Vágáshután új hír járja…” címmel.
• leírta a Vágáshutai Kopogtató című újságunk számára a
falu egyik értékes hagyományát: a betlehemezést,
• Ő avatta fel a „Vágáshután köszönünk egymásnak” feliratú faragott táblánkat,
• több, mint két évtizede a Vágáshutáért Egyesület elnökségének titkári feladatait végezte következesen és nagyon
eredményesen,
• elkezdte kutatni a valaha Hután élt emberek anyakönyveit, hogy nevüknek emléket tudjunk állítani.
Ezt a munkáját sajnos már nem tudta halála miatt befejezni.
Dr. Joób Árpád hittel, meggyőződéssel vallotta:
- az együtt – egymásért gondolkodás, a megértés és a szeretet legyen a legfontosabb emberi tulajdonság
Vágáshután,
- olyan időket élünk, amikor az egyéni és a közös tudás, az
egyéni és közös cselekvés összeadásának van igazán
értelme Vágáshután is.
Békesség óhajtása követendő, örök példa marad számunkra!
Dr. Kardos László
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FELKÉRŐ LEVÉL
Szervezetünk a Vágáshutáért Egyesület a következő (tértivevényes levélként elküldött) írással kérte fel a polgármester
jelölteket és a képviselő jelölteket arra, hogy az időközi választás előtt ismertessék programjaikat.
A levelet név szerint a következő személyek kapták:
• polgármester jelöltek:
Ignácz Miklósné, Csorba Györgyné, Fülöp József István
• önkormányzati képviselő jelöltek:
Kuffer Lajos, Takács Péter, Dobos Csabáné, Ignácz Mariann,
Ignácz László, Kajati Ferenc, Petercsák Tibor
A felkérő levél szövege a következő:
Név: ..... Cím: ......
Tisztelt
!
A vágáshutai emberek fontos döntés előtt állnak:
2016. június 12-én időközi választáson megválasztják
Polgármesterüket és a Képviselő-testület tagjait a következő
3 évre.

A JELÖLTEK
PROGRAMJAI
A megkapott írásokból csak a programokat közöljük, egyéb
megjegyzéseket nem áll módunkban megjelentetni!
(a szerkesztőség)

IGNÁCZ MIKLÓSNÉ független polgármester jelölt
Ignácz Miklósné – Erikának hívnak. Családommal immár 29 éve
élünk itt. Foglalkozásom is Vágáshutához köt. Napi szintű kapcsolatom
van az itt élő emberekkel, legyen az
idős vagy fiatal.
Mivel az elmúlt másfél évben úgy
érzem, hogy mindent megtettem annak érdekében, hogy Községünk
szépülni és fejlődni tudjon.
Az Önkormányzati feladatok
folyamatosan elvégzésre kerültek, mind a falu szépítése és
a Vendégházak korszerűsítése, és a körülöttük lévő területek rendben tartása. A Hivatal és a Kultúrhelység is esztétikai korszerűsítésen ment keresztül. A Faszobrok közül
egy párat helyre tudtunk állítani, viszont volt olyan amit
már kint nem lehet hagyni, mivel az időjárás annyira rossz
állapotúvá tette, ezek a Tájházba lettek elhelyezve. 20154

Egyesületünk Alapító Okirata rögzíti:
„Az egyesület közre kíván működni a község önkormányzati testületei, tisztségviselői és a lakosság együttműködésének
koordinálásában, az ezzel kapcsolatos információk jobb áramlásának megszervezésében.”
A választópolgárok megérdemlik, elvárják, hogy megismerjék a polgármester jelöltek, a képviselő jelöltek falunk
jövőjére vonatkozó elképzeléseit, terveit, amelyekkel az itt
élők, a falunk boldogulását akarják szolgálni!
Ezért a választás előtt ismét megjelentetjük a Vágáshutai
Kopogtató című újságunkat, amelyben minden jelölt
(polgármester és képviselő jelölt) írásban bemutathatja a
jövőre vonatkozó elképzeléseit. Ezért kérjük, hogy írásos programjukat (a saját fotójukkal együtt)
2016. május 27-ig
részünkre eljuttatni szíveskedjenek a barta.adrien@gmail.
com e-mail címre, vagy a 3992 Vágáshuta, Rózsa u. 57.
postacímre.
Vágáshuta, 2016. május 18-án.
Üdvözlettel:
Dr. Kardos László
az egyesület elnöke

ben Közmunkaprogram keretén belül került sorra a színpadunk befedése.
Pályázatok kapcsán benyújtásra került a Kultúrház és Hivatal épületének bővítése,amiben vizesblokk is szerepel, hogy
esztétikailag is megfeleljen az elvárásoknak és kulturáltabb
környezet fogadjon mindenkit. Emellett a Focipályán az eszközbeszerzésből még kültéri játékok kerülnek kihelyezésre.
Az Önkormányzat erdőgazdálkodói feladatokat is ellát,
ezért a napokban adtunk be egy pályázatot a Élő Erdő Díj
elnyeréséért, amelynek kiírója a WWF Magyarország volt.
A Szociális Földprogramban (baromfi) folyamatosan pályázni szeretnék. A szociális tűzifa további biztosítása az
arra jogosultaknak, legyen az családos vagy egyedül élő személy.
Idős emberek támogatása, segítése (tüzelő anyag összevágás). A Turistaház fűtésének korszerűsítése és a tetőszerkezet
megújítása.
Ígérni olyan dolgokat nem akarok amikről tudom, hogy
nem valósulnak meg vagy nem jönnek létre, de ha lehetőség
adódik akkor azt megragadom,hogy a községet és az embereket segítsem. Természetesen csak összefogással lehet célokat
elérni, ezért a Vágáshutáért Egyesülettel közösen szeretnék
dolgozni.
Szeretnék továbbra is tiszteletdíjas polgármesterként a falu
életében tevékenyen részt venni és a fejlődésében segédkezni,
amit eddig én is és a férjem is megtett.
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CSORBA GYÖRGYNÉ független polgármester jelölt
Tisztelt Választópolgárok, Vágáshuta
lakói!
Kérem, engedjék meg, hogy néhány mondatban bemutatkozzam:
Csorba György Józsefné Dankó
Piroskának hívnak, 1961–be születtem Nyíregyházán. Vágáshuta lakójakén köszöntöm önöket.
Férjem Csorba György József. Két
felnőtt gyermek egy fiú és egy lány szülei vagyunk.
Tanulmányaimat az általános iskola elvégzése után a
Sipkay Barna Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátó
Ipari Szakközép és Szakiskolában végeztem. Majd a Széchenyi István Közgazdasági Szakközép Iskolában 2 éves képzésen vettem részt, ahol ügyvitelt, számvitelt és pénzügyi ismereteket tanultam. Számítógépes tanfolyam elvégzése után
sikeres vizsgát tettem. Hét évet dolgoztam könyvelés és pénzügy területén. Jelenleg egy kis vállalkozásom van. Itt széles
körű ismeretségre tettem szert a vállalkozói világ révén. Ezt a
tudást szeretném kamatoztatni kicsiny falunk boldogulására.
Családommal 19 éve kerültünk Vágáshuta közösségébe. Akkor határoztuk el, hogy gyökeret eresztünk.
Amikor ide jöttünk a falu közössége, összetartó ereje és
szeretete egy csoda volt. Mindig jó szívvel emlékezem ezekre
az évekre, a minket elfogadó és befogadó emberekre. Kiktől
nagyon sokat tanultunk és tanulunk. Sajnos már többen nincsenek közöttünk. Ezért is kell azon dolgozni, hogy az őseink
örökségét tovább ápoljuk és gyarapítsuk.
Települési értéktár létrehozásával, szolgálja és erősíti az
összetartozást.
Ennek célja, hogy Vágáshuta település és tájegységi értékeit felkutatni, rendezni és összesíteni. Meglátni és megláttatni egy-egy közösség speciális értékeit. Környezeti, szellemi,
anyagi, művészeti hagyományok összesítése, bemutatása.
Fekvése miatt a hegyköz legszebb települése Vágáshuta.
Kemény munkával, alaposan végig gondolt stratégiával
kitűzni a célokat. Ezért alázattal, lélekkel kell dolgozni. Az
akadályokat venni.
Probléma nincs csak feladat van, amit meg kell oldani!
Ezt szeretném én is az önök segítségével elérni. Ez a mondatom szó szerint értendő.
A döntéshozatalban az önök segítségére is szükségemszükségünk van.
Szeretnék létrehozni egy idős kori tanácsot 3-4 fővel.
Amely személyekre önök tehetnek javaslatot. Ezen kívül egy
csoportot, amely segíti és előmozdítja tudásával, tapasztalatával, ötleteivel kicsiny falunk, közösségünk fejlődését.
A Vágáshutáért Egyesülettel összhangban és összefogva.
Ezt kihangsúlyozva az ÖSSZEFOGÁSON van a hangsúly.
Ugyanis ennek hiánya nélkül nincs közösség.
Hisz valamikor ez volt a település mozgatórugója.
Vágáshutai Kopogtató, 2016. május

A közösség kizárása, összetartása, másik ember tapasztalata, tudása nélkül nem működik egy település.
Továbbá szeretném az ellőttem álló célokat ismertetni.
Legfontosabb célom a lakosság életének, életminőségének
javítása. Egészségügy, orvosi, szociális ellátás, gondoskodás.
- itt az alapellátások a következők, amit a törvény is előír
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres, valamint falu-gondnoki szolgálat
A házi segítségnyújtás: bevásárlás, háztartási munkák egy
része, egészségügyi segítség valamint hivatalos ügyek intézése.
Szeretném az időskorú emberek biztonságérzetét növelni. Egy jelzőrendszeres segítségnyújtás keretében, amely
gomb megnyomásával központi helyen riaszt. Ez egy nyakba akasztható pici készülék. Sajnos mindenki életében volt és
lesz is olyan eset, amikor a telefon közelsége sem segít. Ezért
kellene ez a nagyon egyszerűen kezelhető-eszköz telepítése és
létrehozása.
Az élelmiszer bolt hiánya miatt a bevásárlás elősegítése
rendszeres megszervezése.
A falugondnoki szolgálat minél szélesebb igénybevétele.
Továbbá folytatni az Őslakosok – Gyüttmentek találkozóját az Elszármazottakkal kibővítve!
Minden évben megrendezésre kerülne!
Az ember kötödése a szülőföldhöz egy olyan erő, mely
nem ismer időt és távolságot!
Sokan indultak innen: a család, a kis falu ölelését, szeretetét, emberségét példaként magukkal víve. Újra találkozhatnak egykori otthonukkal, barátaikkal, falubeliekkel. Egy
emlékhelyet, amely őseinknek állít emléket!
Egy fotó album elkészítését régi családi fényképekből.
Amelyeket természetesen visszaszolgáltatunk. Ezek a gondolatok először az Egyesület vezetőségi gyűlésén vetődött fel.
Azonban ennek megvalósításához összefogásra van szükség.
Nagy szervezői munka.
Itt számítok az Egyesület vezetőire, tagjaira és minden
tenni akaró emberre.
Valamikor párévvel ezelőtt szó volt egy kápolna megvalósításáról. Amire volt már kezdeményezés, felajánlás. Amivel
Szűz Mária közbenjárását kéri a falunkra és az idelátogatókra. A Sarlós Boldogasszony nevét viselné, ha ezzel mindenki
egyetértene.
Templomunk védőszentje miatt.
Terveim között szerepel a Huták találkozójának megszervezése. Ez az eseménysorozat
minden évben megrendezésre kerülne . Itt minden település hozná a rá jellemző öltözékét,
népviseletét ,hagyományos eszközeiket ,ételeit. Egy kiállítás keretében bemutatásra kerülne.
Ebben a feladatban is számítok a Kisebbségi Önkormányzat munkájára támogatására.
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Egy térség egyedi kulturális jellemzői hozzájárulnak az
adott térség turisztikai verseny képességének növeléséhez
/üveghuta/.
Örökség-értékek fennmaradása.
Településünk kitörési pontja a turizmus: Erre a mondatra
felfűzve a következő munkához kell látnunk!
- A turistaház és vendégház kihasználtságának növelése
- Promócióra és a település népszerűsítésére van szükség!
- Nemzetiségi és hagyományőrzés.
- Szlovák mesterségek bemutatása.
- A tájház nagyobb kihasználtsága, állandó látogathatósága.
- A tót házak megőrzése, csinosítása.
Önkormányzat által működtetett bolt nyitása. Amely ha
időszakosan is működne legalább a szezon idejére. Mivel településünkön halad át a kéktúra, ezért az itt túrázó emberek és
az idelátogatók részéről igény lenne. Itt üdítőt, ásványvizet,
kávét és csokoládét lehetne vásárolni. Majd az igények felmérése után az áruválasztékot bővíteni is lehetne.
Településünkkel kapcsolatos emléktárgyakat, képeslapokat is értékesítenénk.
A településfejlesztés egy több lépcsős több szereplős hosszú
ideig tartó folyamat, ahol a lakosságnak meghatározó szerepet kell biztosítani!

Fülöp István József a Munkáspárt polgármester
jelöltje

Tisztelt Választópolgár!
Először szeretném megköszönni,
hogy ajánlásukkal polgármesteri
jelöltségemet támogatták.
63 éves nyugdíjas vagyok,
középiskolai érettségim van. Rádió-tv műszerész mester vagyok. 41 éve élek együtt a feleségemmel, két gyermekünk és
két unokánk van. Miskolc egyik kertvárosi részén lakunk.
A Munkáspárt az egyetlen baloldali párt, amely a
szegények, a munkahelyüket vesztettek, a kétkezi dolgozó
emberek javát akarja.
Mint ahogy a pártom, Én sem voltam soha köpönyegforgató, nyíltan vállaltam és vállalom a meggyőződésemet.
A Munkáspárt azért indul el az időközi önkormányzati
választásokon és méretteti meg jelöltjeit, mert feltett szándéka,
hogy a helyi politikába valós baloldali alternatívát vigyen be.
Hisszük és tudjuk: sok minden van, amit csak a jobb
szemünkkel nézünk, nem látjuk meg, csak ha balszemmel
tekintünk rá.
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A folyamat során különös figyelmet kell fordítani a települést jól ismerő polgárokra. Ez a munkafolyamat hosszú évekre meghatározza a település és a benne élők sorsát.
A megvalósításához a pályázatok figyelése és sikeres pályázati munka elkészítése szükséges!
További cél:
A még megmenthető fa szobrok helyreállítása. Aminek a
2005 évi jegyzőkönyv szerinti értéke: 19.820.000 Ft volt.
A Nagyparton a játszótér berendezési tárgyai megrongálódtak, balesetveszélyesek.
Teljes ujjá építést igényel.
A játszótér alatti kilátó /vadász les/ életveszélyes.
Teljes állapot felmérés és helyre állítás.
Támogatni a lakosság közösségét, együttműködni a közösséggel.
Biztosítani a helyi közügyekben való széleskörű állampolgári
részvételt.
Erősíteni a település önfenntartó képességét, feltárni lehetőségét és hasznosítani saját erőforrását.
Kérem önöket, döntésükkel segítsék kicsiny kis falunk felemelkedést, jövőjét, életben maradását.

VÁLTOZÁS KELL VÁGÁSHUTÁS
– IGAZI BALOLDALI VÁLTOZÁS!
Nagy gondot jelent Vágáshuta lakosságának elöregedése,
a község lakosságának rossz anyagi helyzete, a várostól, az
intézményektől való távolság.
Ha rám szavaznak és megválasztanak, akkor:
A polgármesteri feladatot társadalmi munkában végzem.
A tiszteletdíjamat a település fejlesztésére ajánlom fel.
Vágáshután a képviselő testülettel, alkotó együttműködésre
törekszem.
KÖZVAGYON
Népi-társadalmi ellenőrzés felügyelje a közpénzek elosztását, a támogatások odaítélését, a beruházások eldöntését!
Felügyelném, hogy a településnek ne legyen adóssága,
Vágáshuta el ne adósodjon.
Tisztáznám a mai napig tisztázatlan épületek jövőjét.
Helyreállításuk és hasznosításuk fontos feladat!
MUNKAHELYEK
Minden Vágáshután élő lakos számára biztos munkát, biztos jövedelmet, és biztos jövőt szeretnék biztosítani.
Támogatom a helyi kis és közép vállalkozók
munkahelyteremtő beruházásait.
Pályázat alapján a lehetőséghez képest önellátóvá tenni
Vágáshutát.
Átfogó programokkal fejlesszük a zöldség, és gyümölcstermesztését, valamint állattenyésztést, fejlesszük a kapcsolódó
feldolgozóipart!
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A település idegenforgalmi lehetőségének maximális kihasználása!
Fiataloknak nyáron zenei művészeti alkotó tábor, sporttábor, erdei iskola megvalósítását tervezem!
Vágáshuta klímája alkalmas egy szanatórium létrehozására, ezért azon leszek, hogy ez megvalósuljon.
A Falugondnoki Szolgálatot továbbra is fenntartom,
szükségszerűen fejlesztem, mivel nagy szükség van rá!
Mindent megtennék a település jobb ellátásáért.

Továbbá gondoskodnék kulturális programokon való
részvételükről.
Gondoskodnék megfelelő egészségügyi ellátásról a településen élőknek.

FONTOS FELADATOMNAK TARTOM AZ
ÉLETMÍNŐSÉG JAVÍTÁSÁT, EMBERHEZ MÉLTÓ
MEGTEREMTÉSÉT!
Októberben az idősek hónapján a településen élő minden
nyugdíjasnak biztosítanék 10 000 Forintot. Ezáltal is megköszönve több évtizedes munkájukat.

TISZTELT VÁGÁSHUTAI VÁLASZTÓPOLGÁROK!
SZAVAZZANAK RÁM!
SZAVAZZANAK A MUNKÁSPÁRT JEJÖLTJÉRE!
2016. JÚNIUS 12- ÉN AZ IDŐKÖZI VÁLASZTÁSON!

KUFFER LAJOS

Felkészültem a feladatra. Nem ígérek csodát, de ha
megválasztanak mindent megteszek azért, hogy legyen
Vágáshután
Lét- és közbiztonság! Én újra élhető települést szeretnék!

TAKÁCS PÉTER független kéviselő jelölt
Tisztelt vágáshuta lakosok!
Szeretném megköszönni mindenkinek, nyolc évig, akik támogattak a
falugondnoki munkámban.

Sajnos a polgármester asszonnyal
nem egyformán gondoltuk, hogy
miről szól a falugondnoki szolgálat.
Ezért én 2015 szeptember 1-én, másik
munkahelyen helyezkedtem el. Naygyon szerettem a munkámat, amit
sokan el is ismertek a faluban.
Egyben közölném azt is, hogy visszalépek a képviselő jelöltségtől.
Természetesen továbbra is segíteni fogom a következő képviselő testületet, ha igényt tartanak a munkámra.
Hogy miért lépek vissza, annak olyan okai vannak, amiket
nem ebben az újságban kell közölni, hiszen most programokat
kell hirdetni a jelölteknek
Az, amit én kívánok közölni az nem programokról szól.
Ezért minden lakosnak küldök egy levelet, és abban részletesen közölni fogom, hogy miért kezdeményeztem a testület
feloszlatását.
Köszönöm a bizalmat, remélem, még tudok segíteni abban,
hogy Vágáshután jobb legyen mindenkinek.
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Tisztelt vágáshutai Választópolgárok!
Takács Péter vagyok, Budapesten születtem 1964-ben. Iskoláimat
Szegeden végeztem, ahol az érettségi
után építésztechnikusi képzettséget
szereztem.
Sok év zempléni „vikkendezés”
után 2007-ben döntöttem úgy, hogy
állandó lakóhelyemül választom ezt
a gyönyörű hegyi falucskát.
Itt élve megtapasztalhattam, hogy a megélhetés valóban
nem könnyű. Szakmám révén nekem ebben sokat segített az
üdülők, hétvégi házak növekvő száma. Tulajdonosaik és a falu
őslakosai között szerveződött egyesületbe szívesen beléptem.
Képviselő jelöltként az a célom, hogy a már annyit hangoztatott – de igazán még ki nem használt – értékeinket megőrizzük és népszerűsítsük a település javára és mindnyájunk
örömére. Ehhez ad segítséget a jelenleg is zajló svájci pályázat,
mely munkahelyeket teremtve szolgálhatná ezt a célt. Folytatása, befejezése szívügyem.
A már említett megélhetési gondok enyhítése érdekében
támogatnám az Önkormányzat szociális segítő munkáját.
Szorgalmaznám korábban már jól bevált, működő programok
felújítását (pályázatok, segélyek stb.).
Átgondoltabb, felelősebb gazdálkodással, meglévő tárgyi
eszközeink gondosabb kezelésével az önkormányzat anyagi
helyzete is javítható lenne.
A falu választott vezetői között az egyetértés, az összhang
létfontosságú. Nincs helye ellenségeskedésnek, egyéni érdekeknek! Ezért is szeretnék egy olyan testület munkájában
részt venni, ahol a célok és szándékok közösek, egy irányba
mutatnak és kis falunk fejlődését szolgálják.
Találkozzunk június 12-én, ahol közös jövőnkről dönthetünk!
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IGNÁCZ MARIANN független kéviselő jelölt
Tisztelt vágáshutai lakosok!
Ignácz Mariannak hívnak, 26
éves vagyok. Középiskolai tanulmányaimat
Sátoraljaújhelyben
végeztem a Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközép Iskolában,
2009-ben leérettségiztem,majd ebben az Iskolában végeztem mint
Utazásügyintéző 2010-ben,amelyhez
sikeres nyelvvizsgát tettem.Majd
magánúton egy képzés során Személy- és Vagyonőr vizsgát
tettem 2011-ben. 2014-ben OKJ-és képzésen vettem részt és
mint Gyógypedagógiai segítő munkatárs vizsgáztam le. Születésem óta Vágáshután lakom a családommal együtt.
A vágáshutai lakosságot jól ismerem, a mindennapi életben
kapcsolatban vagyunk egymással. Ez a jelengi munkámból
kifolyólag is van így, de mint magánember is részt veszek a
közösség életében. Ismerem a közösség gondjait,bajait és ha
tudok segítek a megoldásukban a családommal támogatásával együtt. Mint ahogy a rendezvényeknél és egyéb összejöveteleknél, ami a községünkben kerül megrendezésre, segítséget
nyújtok a szervezésben, lebonyolításban. Fontosnak tartom az
ilyen eseményeket úgyanis ezek egyben közösség formálóak
is, szívesen szánom a szabadidőmet rá és más olyan dolgokra
ami a községünket segíti a fejlődésben.
A terveim, hogy községünket a turizmus szempontjából
még vonzóbbá alakítsuk,de törekedjünk hagyományaink
megtartására is.Véleményem szerint eléggé látogatott most is,
de ezen még tudunk javítani.
Fontos a falu csínosítása, karbantartása és az Önkormányzati épületek esztétikai állapotának javítása is, amely folyamatos munkát és időt igényel. A pályázatok több lehetőséget adnak a falu fejlődésére,amit érdemes kihasználni. Mint ahogy
tavaly is igaz Közmunkaprogram keretén belül sikerült a színpadunkat befedni, ami még szebbé tette a községet.

gozzon a képviselő-testület a polgármesterrel és természetesen
az Egyesületünkkel, valamint a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatunkkal, ami eddig jól ment. Továbbá megtartani
jóbaráti kapcsolatunkat a testvérközösségünkkel, ami hosszú
évek óta tart.
A döntés az Önök kezében van!

IGNÁCZ LÁSZLÓ független kéviselő jelölt
Tisztelt vágáshutai lakosok!
Ignácz László vagyok, 48 éves.
Vágáshután éltem 14 éves koromig
és a mai napig egy-két heti rendszerességgel haza járok.
26 éve egyéni vállalkozóként tevékenykedem, a vállalkozásaim eredményesnek mondhatók és elismert
vállalkozónak számítok.
Pár szót rövid és hosszú távú terveimről:
Rövid távú tervem a lakosság körében a nyugalom és békesség megteremtése. Szeretnék végre pontot tenni a lakosság
közötti viszályoknak és azt, hogy mindenki egyenrangú emberként legyen kezelve a településen.
Szeretném ha mindenki megadná a másik embernek a tiszteletet és egy nagy családként vágnánk neki az előttünk álló
céloknak. Nagyon nagy tiszteletet érzek az emberek és főleg
az idős emberek iránt, számomra minden ember egyforma.
Nagyon fontos, hogy az idős emberek végre nyugalomba
és biztonságba éljenek. Valamint az, hogy maximális törődést
kapjanak, ami ennek a kis közösségnek az erejéből kitelik.

Alapvető dolog, hogy nem csak az itt lakók mindennapi
életét segítsük, de a víkendházzal rendelkezőknek is tudjuk
segítséget nyújtani ha kérik.

Hosszú távú elképzelésem munkahelyek teremtése, hogy
végre ne csak a közmunkából éljenek meg az aktív dolgozók,
legyen lehetőségük biztonságban és több pénzből élni.

Az idősek szempontjábol fontos a folyamatos Szociális
Gondozás, a gondozáson kívül került időseknek is, hogy kapjanak ők is bizonyos ellátást. Gondolni kell a gyermekes családokra is, mint például az iskolán kívüli tevékenységekben
részt tudjanak venni, hazajutásukban segíteni.

Szeretnék a falu hasznára lenni és szolgálni tisztességgel a
vágáshutai emberek érdekeit legjobb tudásom szerint a Vágáshutáért Egyesülettel összefogva. Hiszen csak így lehet, együttegymásért!

Szeretnék egy olyan képviselőtestületet amely időt és energiát nem sajnál község fejlesztésére és a közösségünket még
összetartóbbá tenni és hogy a víkendházzal rendelkezők is
ehhez közösséghez tartozónak érezzék magukat. Együtt dol8
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KAJATI FERENC független kéviselő jelölt
Tisztelt vágáshutai lakosok!

PETERCSÁK TIBOR független kéviselő jelölt
Tisztelt Vágáshuta lakói!

Kajati Ferencnek hívnak, Sátoraljaújhelyben születtem 1958-ban,
kőművesként dolgozom, vágáshutai
származású vagyok és minden héten
a hétvégémet itt töltöm, mivel egyrészt szeretem Vágáshutát és immár
7 éve vagyok a templomunk gondnoka. Az itt élő emberekkel jó kapcsolatot ápolok, ismerem az őket érintő
problémákat és ha tudok, akkor segítek benne. Mindig minden helyzetben a Falu érdekeit tartom szemelőt.

Petercsák Tibor Antal vagyok. Vágáshutai lakosként közel
20 éve élek a településen. Mezőgazdasági végzettségem van.
Ezzel a tudásommal szeretném előre mozdítani a közösség
boldogulását. Terveim között szerepel pályázni egy fóliasátor
kialakítására, amiben a lakosság számára közmunka keretében megtermelni a zöldség féleségeket. A fóliasátorhoz szükséges földterületet már felajánlották.

Terveim amit szeretnék megvalósítani: A Szociális Gondozattak ellátásának folytatása és gondozáson kívül esett
időseknek az ellátás biztosítása. Falunk szépítését és rendezését továbbra is szeretném folytatni, a templom és temető körüli területet is beleértve társadalmi munkában, hogy tiszta
és rendezett legyen falunk.
Továbbá szeretnék egy idegenellátó, szezonális jelleggel
rendelkező büféstandot, amely önkormányzati üzemeltetésű
lenne. Nem nagy volumenű, de az erre járó emberek szomjukat olthatnák üdítő vagy kávé formájában.

Eddig is aktívan részt vettem a falu életében. Ezután is szeretném segíteni az itt élő embereket.

Fontosnak tartom, hogy községünk pályázatokat nyújtson
be, hogy ezáltal is minél jobban ki tudjuk aknázni a falu fejlődését elősegítő lehetőségeket. Továbbá az is fontos, hogy községünk Egyesületével és Nemzetiségi Szlovák Önkormányzatával jó kapcsolatot ápoljunk és együtt dolgozzunk a mi szép
falunkért és hogy olyan közösség kialakításán dolgozzunk
amely összetartó, segíti egymást.
Mottóm: „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn.”
A döntést Önökre bízom. Remélem terveim elnyerték a
tetszésüket és segítenek abban, hogy valóra is váltsam!

Az egyesületi mezőgazdasági vonatató üzemben tartását,
karbantartását – szükség esetén vezetését – és az ezzel kapcsolatos munkákat elvégzem.

Szeretnék együttműködni a megválasztott polgármesterrel
és képviselőtársaimmal.
Falubékességet és összetartozást kell elősegíteni.

A szerkesztők megjegyzése:
Kuffer Lajos úr visszalépett a képviselő jelöltségtől,
ezért nem küldött programot.
Dobos Csabáné asszony a Felkérő levélben egyértelműen leírtak ellenére nemcsak a programját küldte el.
Írásában olyan megjegyzéseket is tett több ismert vágáshutai emberre, amelyek igazsága még nem bizonyított,
és nem is bizonyítható a másik oldal, vagyis a megjegyzései által érintett személyek véleményének ismerete nélkül.
Újságunk szerkesztősége ezt követően írásban javasolta számára, hogy csak a programját közölje megjegyzések nélkül, ahogyan a többi jelölt tette.
Javaslatunkra Ő azonban a következőt válaszolta:
„Csak az eredeti állapotban leírt szöveg közléséhez járulok hozzá.”
Szerkesztőségünk egyik jelölttel sem tehet kivételt,
ezért írását nem közöljük.
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Egyesületi hírek
BESZÁMOLÓ A VÁGÁSHUTÁÉRT EGYESÜLET
2015-BEN ELVÉGZETT FELADATAIRÓL
1. Szervezetünk a Vágáshutáért Egyesület a 2015. március
14-én megtartott Közgyűlésén meghatározta a 2015-ben elvégzendő feladatainkat.
2. Szükség szerint elnökségi üléseket tartottunk.
3. Június 27-én önkéntes munkát szerveztünk Vágáshuta
területén a parlagfű és szemét mentesítés érdekében. Az eseményen 43 személy vett részt.
4. Közzé tettük a saját lomtalanítás időpontját.
5. Intézkedtünk a vágáshutai honlap hibájának kijavítása
érdekében. A honlap működik, neve: vagashuta.hu
6. Támogattuk a helyi gasztronómiai találkozót anyagilag is.
7. Támogattuk anyagilag is a „gyütt-mentek”, a vágáshutai őslakosok és az elszármazottak hagyományos találkozóját. Erre műsort szerveztünk a Debreceni HAJKEFE
néptáncegyüttes közreműködésével.
8. Támogattuk anyagilag is a HUTA-KUPA megrendezését.
9. Támogattuk anyagilag is a Falukarácsony ajándékainak
megvásárlását.

10. Megszerveztük a már szintén hagyományos Újévköszöntőt.
11. Kérésünkre a helyi önkormányzat több elzárt ivóvíz kutat megnyitott.
12. Kérésünkre az Önkormányzat nyilvánossá tette a Tájház látogatási idejét.
13. Elkezdtük a régen Vágáshután élt családok neveinek
felkutatását, megörökítését.
14. Elkezdtük az Egyesületünk tulajdonát képező traktor
használatának ellenőrzését, az Üzemeltetési szerződés szerinti
működtetés önkormányzati feladatainak betartására vonatkozóan.
A még élhetőbb Vágáshuta megvalósulásának nemes céljától vezérelve 2015-ben Egyesületünk tagjai közel 400.000
Ft-tal támogatták falunk kedvelt, összetartozásunkat erősítő,
közöttünk békességet hirdető eseményeit.
Vágáshuta, 2016. 05. 06.
Dr. Kardos László

VESSZEN A PARLAGFŰ ÉS A SZEMÉT!
Most újra rajtunk a sor!
Jöjjünk össze, és irtsuk az allergén parlagfű maradékát, valamint teremtsünk ismét tisztaságot községünkben!
Önkéntes munkánk gyümölcsét mindannyian élvezhetjük majd, mint ahogyan hangulatos együttlétünket is.
Tervezett dátum: 2016. június 25. (szombat) 15 óra (Kultúrház udvara)
Vágáshutáért Egyesület Elnöksége

Az első Vágáshutai Favágó Versenyről
Alig néhány napja bőgtek fel a STIHL motorfűrészek a
vágáshutai őslakók és „gyüttmentek” sokadik találkozóján.
A Kopogtató szerkesztőinek hála máris képes beszámolóval
tekinthetünk vissza a csapatépítő programra. Kérdezhetnénk,
hogy miért és hogyan hoztuk kis falunkba az egyik legnehezebb
és legveszélyesebb foglalkozás, a fakitermelés hazai legjobbjait
kiválasztó STIHL Országos Fakitermelő Verseny felkészülési programját. Ennek tulajdonképpen három ötletadója van.
Bacsinszki László a Nagypartról, Sándor Endre Kovácsvágásról
és egy Heidegger nevű német tudós. Laci adta az első szikrát,
aki először mutatta meg nekem, hogy hogyan kell fűrészláncot
élezni. A másodikat a szomszéd falu polgármestere, aki rendszeresen szervez egész napos rendezvényeket. Az i-re a pontot
viszont egy német tudós gondolata tette fel, vagyis inkább az értékekért való tenni akarás. A tudós szerint a modern világban
elveszítették hatóerejüket azok a magasabb értékek, amelyek a
történelem során meghatározták az ember cselekvését.
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Tehát így lett a három ok együtt: a szakember, a minta és
az igény arra, hogy közösen bebizonyítsuk, Vágáshután az
ember nem maradt magára, működnek a tradicionális értékek, az áldott, békés élet.
Ezek után a versenyszervezés már olyan volt, mint egy jó
étel elkészítése a szakácskönyvből. Persze kellett hozzá egy mobiltelefon, aminek hívásait mindig igaz barátok vették fel. Szóval a tervezés és szervezés után eljött a nagy nap. Pintér György
szervező, korát meghazudtoló fiatalsággal verte csapra a sörös
hordót, Magdiék kenték a zsíros kenyeret, Csorbáék főzték az
ebédet. Mire kisorsoltuk a csapatok rajtszámát, jobbára Ignácz
Lászlónak és autójának köszönhetően megérkezett a falu apraja-nagyja. A nézőtéren a legfiatalabb „Dömper” csodálatos
kisbabája volt, a legkorosabb pedig – a nem hivatalos jelentések
szerint – Mahut Géza bácsi polgármester. Polgármester, mert
akit egyszer megválasztanak, azt élete végéig megilleti ez a
titulus. És ha már a polgármestereknél tartunk, a benevezett
Vágáshutai Kopogtató, 2016. május

négy csapat mellet – Vágáshuta I. és II., Kovácsvágás, valamint
Pálháza –, akár egy vegyes polgármester csapatot is kiállíthattunk volna, hiszen Ignácz Miklósné, Erikán kívül jelen volt
Frank Tamás, Sándor Endre és Szebeni Endre polgármester is.
Utóbbiak saját csapatukat kísérték el.

félek a gonosztól, mert te velem vagy”. Minden csapattagnak
látszott a szemében, hogy segít majd a másiknak! Ezt hívják
csapatnak. Éreztük, hogy vagy túléljük ezt a harcot egy csapatként, vagy odaveszünk egyénenként! Az elsőt választottuk! Folytassuk együtt Vágáshuta!
Áno, my ♥ Vágašská Huta!
Tóth Ferenc

A balesetmentes, de mégis izgalmas és remek hangulatú versenyen egyéniben született hazai siker, mivel a szerelésben mind
az első, mind a második helyen vágáshutai versenyző végzett.
Sorrendben Jatkovics Balázs és Kovács Ferenc, akiket a dobogó harmadik fokára a kovácsvágási Implont Gábor kísért el.
Szomszédaink sikere ettől csapatban volt nagyobb, hiszen a Kovácsvágási Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület lett a bajnok,
maga mögé utasítva falunk mindkét csapatát és a vigaszágon
4. helyezett Pálházát. Valójában a sikeres vigaszági szereplést hazánk legkisebb városa éppen az egyik szervező, Pántya Tamás
vendégeinek köszönheti, mivel a megjelent két fő csak a Koronás
Vad Vendégház önkéntesen jelentkező vendégeivel kiegészítve
lehetett versenyképes. A két hazai csapat közül a már említett
Pintér György vezette csapat volt a jobb, őket erősítette Jatkovics
Balázs, Kovács Ferenc, Csorba György és Frank Tamás. Harmadik helyen végzett a Bacsinszki László, Petercsák Tibor, Novák
Sándor, Simon István és jómagam alkotta csapat.

Végezetül ezúton is szeretném megköszönni minden érintett közreműködését, segítségét, támogatását, mert ha ebből
egy ember is kimaradt volna, nem lennénk gazdagabbak az
összefogás élményével. Személyesen külön köszönöm Ignácz
Janó nagyon jó tanácsát, ha az most még a pályán kívülről is
jött, hogy fordítsam meg végre a rönköt a hasításnál. Anélkül
lehet, hogy még a 27. csapásra se sikerült volna teljesíteni a
feladatot, és mindig ott fejszéznék.
Büszkén gondolok minden csapatra, mert teljesítményük
azt mutatja, hogy jól értik, ami a Vizsolyi Bibliában 1580 óta
írva van: „Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem
Vágáshutai Kopogtató, 2016. május
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