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VVASADIASADIhhíí rrmmoonnddóó

Marton József Zoltán polgármester kö-
szöntô beszédében kifejtette, büszke a falu
összefogására, egymás tiszteletére. „Bol-
dogulásunk kulcsa a saját kezünkben van,
gondolatainkban, tetteinkben gyökeredzik.
Mindenkinek hozzá kell tennie valamit ké-
pessége és tudása szerint. Büszke vagyok
az elôdeim által elért eredményekre, és ar-
ra, hogy az átvett értékekre építhettem és
újabb sikereket érhettem el ebben a ciklus-
ban képviselô-társaim segítségével. Köszö-
net ezért a falu lakosságának, és képviselô-

társaimnak. Bízom benne, hogy az Önök
segítségével további sikereket érhetünk
még el.” Majd megköszönte a szervezôk
segítségét, valamint a fellépôk mûsorát. 

Dr. Molnár Ilona, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium területi köz-
igazgatásért felelôs helyettes államtitkára
így szólt az ünnepi megnyitón: nagyon
nagy öröm számomra, hogy részt vehetek
a Vasadi Falunapon, és saját szememmel
láthatom, megélhetem, hogy Vasad Ma-
gyarország egyik gyöngyszeme. Ugyanis

Vasad polgárai adnak példát arra, hogy ho-
gyan kell összefogni, hogyan kell összefo-
gással eredményeket elérni. Vasad polgá-
rai a példák abban, hogy hogyan kell a
nemzeti összetartozást megélni. 

Pogácsás Tibor a belügyminisztérium
önkormányzati államtitkára beszédében
kiemelte a magyar vidék legnagyobb eré-
nyét, hogy élnek közösségei. A szomszé-
dok között valódi, élô kapcsolatok vannak,
ami egyben biztonságot is ad az emberek-
nek. Ha barátok között élünk, más színben
látjuk a világot. 

Varga Ervin Marcelháza polgármesteré-
nek nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a
testvértelepülési kapcsolatok kialakításá-
val és ápolásával szélesíteni tudjuk a kö-

Új testvérünk: Gát község
Képviselô-testületünk szándéka, hogy testvér települési kapcsolatot alakítson ki va-
lamennyi elcsatolt terület egy-egy településével. Sepsibükszád, Marcelháza után így
esett a választás a kárpátaljai Gát községre, ahonnan három fô vendégeskedett
falunapunkon, köztük Lokita István Gát polgármestere. A pénteki nyitónapon
ünnepélyes keretek között írták alá a partnerségi megállapodást. 

(folytatás a 2. oldalon.)

vasad_julius  7/22/14 9:51  Page 1



zös értékeken, a közös történelmen és kul-
túrán alapuló baráti kapcsolatokat. Vasad,
Sepsibükszád, Marcelháza és most már
Gát történelme, legendái, tündérmeséi
mindannyiunk számára ugyanazt jelentik:
a hitet, hogy a szülôföldünk és anyanyel-

vünk szeretetét sugározzák. 
Lokita István Gát község polgármeste-

re örömét fejezte ki, hogy itt lehet, min-
dig szivesen teljesítik az anyaországbeli
meghívásokat. Köszönetet mondott pol-
gármester úrnak, a vasadi képviselô-tes-

tületnek, valamint külön köszöntötte Ki-
rály János református lelkipásztort, aki
Gát község szülöttje. Reméli, hogy e
szerzôdés aláírásával egy szoros kulturá-
lis, sport, gazdasági együttmûködés veszi
kezdetét a két magyarajkú település kö-
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Községházi napló
Március 27. munkaterv szerinti képviselô-testületi ülés

– a képviselô-testület foglalkozott a település rendezési terv
módosításával, az ülésen jelen volt a fôépítész, a tervezô is – vár-
hatóan a ciklus végére a módosított rendezési tervet elfogadja a
testület,

– a képviselô-testület rendezni kívánja a temetô fenntartásával,
mûködtetésével kapcsolatos kérdést már hosszú idô óta – a temetô,
mint az önkormányzat törzsvagyona jelenleg nem adható el, így az
önkormányzat és az egyház között a temetô fenntartására megáll-
apodás született, a már kialakult szokásjog figyelembe vételével –
a megállapodás tervezet tárgyalásán több presbiter is részt vett,

– a képviselô-testület foglalkozott a civil szervezetek 2013. tá-
mogatásának elszámolásával, valamint a 2014. évi pályázatokkal
– a pályázatokban döntés nem született, a pályázók részletesebb
költségvetés benyújtására kaptak felhívást,

– a képviselô-testület tárgyalta a Vasadi Hírmondó nyomdai
munkálataival kapcsolatos árajánlatot és a nyomdai munkák el-
végzésére adott megbízást,

– a képviselô-testület foglalkozott a tavaszi nagytakarítás, a
közmeghallgatás idôpontjával, napirendjével.

Március 31. Vasad Történeti Fórum

– az önkormányzat és dr. Tenke Sándor falunk történetírója
kezdeményezésére meghívásra kerültek a település idôs lakosai –
a fórumon kellemes beszélgetésre, régi történetek felelevenítésére
került sor, valamint nagyon sok, értékes régi fotót, dokumentumot
kaptunk a lakosságtól – a fotók, dokumentumok digitalizálásra
kerültek, majd köszönettel visszajuttattuk a tulajdonos részére – a
fórumon 70 fô vett részt, sok érdekes, színes információkhoz ju-
tottunk.

Április 10. rendkívüli képviselô-testületi ülés

– a képviselô-testület foglalkozott a 2014. évi közbeszerzési
tervvel,

– a képviselô-testület tárgyalta a vasadi vízi közmû üzemelteté-
sének kérdését.

Április 22. együttes képviselô-testületi ülés

– Csévharaszt község képviselô-testülete és Vasad község kép-
viselô-testülete megtárgyalta és elfogadta a Csévharaszti Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtását
( zárszámadást ),

– az együttes ülésen szóba került a két település közötti kerék-
pár út kiépítésének lehetôsége, valamint a 4605-ös út felújításá-
nak kérdése – e témában a két település polgármestere hathatós
intézkedéseket ígért,

– a települések polgármesterei a közös hivatal mûködését jó-
nak, zavartalannak ítélték.

Április 22. munkaterv szerinti képviselô-testületi ülés

– a képviselô-testület megtárgyalta és elfogadta a 2013. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet ( zárszámadás ) – a
rendeletet a honlapon olvashatják,

– a képviselô-testület módosította a település helyi építési sza-
bályzatát – a rendeletet a honlapon olvashatják,

– a képviselô-testület elfogadta a 2013. évi belsô ellenôri
összefoglaló jelentést,

– a képviselô-testület – a civil szervezetek által benyújtott rész-
letes pályázati költségvetés ismeretében – újra tárgyalta a 2014.
évi pályázatokat – határozatot hozott a képviselô-testület, hogy a
pénzügyi bizottság által javasolt támogatási összegekkel egyetért,
de a 2014. évi pályázatokban – pénzügyi helyzet, folyamatban
lévô beruházások végett – nem hoz döntést,

– a képviselô-testület döntött vis major pályázat ( községháza
viharkár ), térfigyelô kamerarendszer kiépítése pályázat benyújtá-
sáról,

– a képviselô-testület foglalkozott a ravatalozó felújításának
kérdésével, a trianoni emlékmû kiviteli tervével, helyével,

– a képviselô-testület csatlakozva a „Te szedd magad” akció-
hoz május 10-ben határozta meg a szemétgyûjtés idôpontját, vala-
mint a Föld napja alkalmából – 13 ha energiaültetvény átadása
történt meg – a képviselôk névszerinti dugvány elhelyezésével
mutattak követendô példát a felnövekvô generációnak.

Április 29. rendkívüli képviselô-testületi
ülés

– a képviselô-testület ismét foglalkozott a
vasadi vízmû üzemeltetésének kérdésével –
a Településüzemeltetési Kft által mûködte-
tett vízmûvet nehéz szívvel, de át kellett ad-
ni a DAKÖV Kft.-nek, törvényi kötelezett-
ségnek eleget kellett tenni,

– a képviselô-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy a ravatalozó felújításá-
ra árajánlatokat, látványterveket kérjen,

– a képviselô-testület döntött a helyi
termelôi piac létrehozásáról – a patika
melletti parkolóban, heti egy alkalommal,
csütörtöki napokon, nyáron 16-20 óráig,
télen 14–18 óráig lenne a faluban ter-
melôi piac – az aljegyzô felhatalmazást
kapott a jogi, engedélyezési kérdések ren-
dezésére.
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Április 30. Bölcsôde Bokréta ünnepség

– ennek keretében átadásra kerültek az óvoda kültéri játszóesz-
közei (errôl külön cikkben olvashatnak),

Május 8. rendkívüli képviselô-testületi ülés

– a képviselô-testület benyújtotta támogatása igényét az önkor-
mányzati fenntartású óvodák fejlesztése pályázaton,

– a képviselô-testület döntést hozott a tanyagondnoki pályáza-
tokban – a II. tanyagondnoki szolgálat álláspályázatára két sze-
mély részérôl érkezett pályázat – azóta már találkozhatnak a falu-
ban a munkáját végzô új tanyagondnokkal is, Szvitek Károly sze-
mélyében – I. tanyagondoki szolgálat gondnoka továbbra is Gud-
man János.

Május 13. rendkívüli képviselô-testületi ülés

– a képviselô-testület a korábban benyújtott vis major pályáza-
tot egészítette ki.

Május 19. Külterületi Fórum

– a képviselô-testület az elôzô évhez hasonlóan a külterületi la-
kosság részére fórumot hirdetett, melynek napirendje a 2014. évi
költségvetés, a jelenleg folyó beruházások, a jövô évi elképzelé-

sek tervek vázolása volt – a fórumon 30 külterületi lakos vett
részt, igen aktívan.

Május 26. Közmeghallgatás

– az éves közmeghallgatás napirendje között szintén az ez évi
költségvetés, a beruházások, jövôbeni elképzelések, valamint a
temetô üzemeltetésének kérdése szerepelt. 

Május 27. munkaterv szerinti képviselô-testületi ülés

– a képviselô-testület meghallgatta és elfogadta a Monori
Rendôrkapitányság Pilis Rendôrôrs 2013. évi tevékenységérôl, a
Vasadi Polgárôr Egyesület munkájáról, a Monor Hivatásos Tûzol-
tó parancsnokság munkájáról, a gyermekjóléti szolgálat tevé-
kenységérôl szóló beszámolókat – valamint értékelte a 2013. évi
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátását,

– a képviselô-testület kinyilvánította szándékát, hogy testvér-
települési megállapodást kíván kötni a kárpátaljai Gát településsel
– a megállapodás megkötésére a falunap megnyitóján, ünnepélyes
képviselô-testületi ülés keretében sor került ( a falunapról, ennek
keretében a megállapodás megkötésérôl az újságban külön olvas-
hatnak )

– a képviselô-testület a Pest megyei Gyermek és Ifjúsági Ala-
pítvány nyári táboroztatási lehetôségét kihasználva, döntést ho-
zott arról, hogy ebben az évben – az elôzô évekhez hasonlóan – 8
általános iskolás gyermek balatoni nyaralását támogatja, 96 ezer
forint összegben – sajnos a jelenlegi információk szerint csak 5
gyermeket vállal az alapítvány, de augusztus közepéig még bí-
zunk abban, hogy teljes létszámmal vehetnek részt a vasadi gye-
rekek a nyaraláson,

– a képviselô-testület döntést hozott testvérvárosi pályázat (
uniós ) benyújtásáról,

– a képviselô-testület elfogadta és kiírta a mezôôri álláspályá-
zatot – a pályázatok benyújtását követôen július 31-ig dönt a pá-
lyázatokban a testület,

– a képviselô-testület megtárgyalta a védônôi pályázatokat – az
álláshirdetésre 3 pályázat érkezett – a képviselô-testület Szônyi
Veronika monori lakos pályázatát támogatta, akivel már találkoz-
hattak a faluban ( Szônyi Veronika az újságban külön is bemutat-
kozik )

Május 29. rendkívüli képviselô-testületi ülés

– a képviselô-testület kihirdette a tanyagondnoki busz közbe-
szerzési eljárásának eredményét, a közbeszerzés eredményesen
zárult – hamarosan két „tulipános” autót fognak már látni a falu-
ban.

Június 26. rendkívüli képviselô-testületi ülés

– a képviselô-testület megtárgyalta és hulladékkezelési köz-
szolgáltatói szerzôdést kötött a KÖVÁL Zrt-vel a lakossági szi-
lárd hulladék összegyûjtése, elszállítása, elhelyezése tárgyában –
a szerzôdés 2014. július 1. napjától 2014. december 31. napjáig
szól.

Július 3. munkaterv szerinti képviselô-testületi ülés

– a képviselô-testület megtárgyalta és elfogadta a Vasadi Nap-
közi Otthonos Óvoda oktató-nevelô munkájáról, a védônôi mun-
káról, a Vasadi Portéka Kft munkájáról, a Vasadi Településüze-
meltetési Kft munkájáról szóló beszámolót – a védônôi munkáról,
a védônôi körzet tapasztalatairól Fodor Csilla helyettes védônô
számolt be, aki kellemes érzéseket és jó barátságokat vitt magával
Vasadról, munkáját köszönjük,

– a képviselô-testület döntést hozott a civil szervezetek 2014.
évi támogatásáról ( a támogatott szervezetekrôl és a támogatási
összegekrôl külön olvashatnak )

– a képviselô-testület – a ciklusban már többször – ismét fog-
lalkozott az önkormányzat kintlévôségeivel – a képviselô-testület
hathatós, eredményes intézkedést kért ismét a kintlévôségek be-
hajtására,

– a képviselô-testület nyári közigazgatási szünet idôpontjáról
hozott döntést ( errôl külön felhívásban kapnak tájékoztatást ).

Lejegyezte: Juhász Éva
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AA
XII. Vasadi falunap mindhárom
napján érdekes programokkal vár-
ta az érdeklôdôket, kilátogató ven-

dégeket. A pénteki megnyitón ünnepélyes
keretek között írta alá Marton József Zoltán
Vasad község polgármestere és Lokita Ist-
ván a kárpátaljai Gát község polgármestere
a partnerségi szerzôdést, melyet ellenjegy-
zett Pogácsás Tibor a Belügyminisztérium
államtitkára, valamint dr. Molnár Ilona, a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
területi közigazgatásért felelôs helyettes ál-
lamtitkára.

– A képviselô-testület szándéka, hogy
testvér települési kapcsolatot alakítson ki
valamennyi elcsatolt terület egy-egy tele-
pülésével. Nagy öröm számomra, hogy az
erdélyi Sepsibükszád és a felvidéki Marcel-
háza mellett a kárpátaljai Gát községgel is
szorosabb kapcsolatunk lehet – mondja
Marton József Zoltán polgármester. 

A megnyitó megható pillanata volt, ami-
kor a magyar, székely, felvidéki és kárpá-
taljai himnuszokat kórusunk segítségével
együtt énekeltük el. Kórusunk tagjai: Po-
lyák Enikô, Szalai Jánosné, Királyné Kiss
Csilla, Lusztigh Mária, Németh Bálintné,
Guzsvánné Honti Orsolya, ezúton is kö-
szönjük nekik a megható éneket. Az általá-
nos iskola tanulói – Ez az ország a hazád-
címû dalt énekelték el, a dal megható szö-
vege mellett külön értékelendô, hogy a fia-
talok zenei aláfestés nélkül, élôben mutat-
ták meg, lelkükbôl szól a dal. 

A pénteki napon láthattuk még a 8. osz-
tály gyönyörû nyitótáncát, és az óvodások
kedves mûsorát. Itt láthattuk elôször a
nyugdíjas klub tagjaiból megalakult Vasadi
Népdalkört, majd hagyományôrzô csoport-
jaink fellépése következett. Mindenki nagy

örömére lépett fel az óvodás és iskolás nép-
tánccsoport, a Vasadi Tökmagok, akik na-
gyon szépen szerepeltek, sok vidámságot
lopva a szívünkbe. Itt köszönjük meg a

Csévharaszti Néptánccsoportnak, hogy
idén is nálunk vendégeskedtek, és gyönyör-
ködhettünk galgamenti táncukban. Citerás
csoportjaink igazi különlegességgel lepték
meg a közönséget, a csoportok egyéni fellé-
pése után a Vasadi Hagyományôrzô Citera-
zenekar és a Kökényszem Citerazenekar
tagjai együtt léptek fel, s csendült fel 15 ci-
terából egyszerre a hang, mely nem csak a
teret töltötte be, hanem a lelkünket, szívün-
ket is. Ilyen „elôzenekar” után lépett fel a
Vasas Mûvészegyüttes Ifjúsági csoportja,
akik még tovább emelték a hangulatot fer-
geteges elôadásukkal. A Vasadi Mórikáló
Néptánccsoport kétszer is fellépett, olyan
agy sikert aratott somogyi botolós és üve-
ges táncával. Második táncukat a
Mezôségrôl hozták, csodaszép ruháikat Er-
délyben varrták. Az est folyamán a Family
Party Zenekar adta a talpalávalót hajnalig.

A szombati napon a fôszerepben az ízek,
illatok voltak. Az évek óta nagy sikerû
fôzôversenyre idén is számos nevezés érke-

zett. A zsûri elnöke idén is Dr. Torgyán Jó-
zsef volt, aki nagy szeretettel látogat vissza
községünkbe, idén nem jött egyedül, vele
együtt köszönthettük feleségét Torgyánné
Cseh Máriát és Medveczky Ilona mû-
vésznôt. Segítôi pedig a monori József Atti-
la Gimnázium igazgatója Balatoniné Sárosi
Márta és a Szterényi József SZKI igazgató-
ja, Dr. Jávorkáné Király Zsuzsanna voltak.
A fôzôverseny gyôztesei a Vasadi Gazdák
lettek, második helyezést ért el a Képvi-
selô-testület és a hivatal közös csapata, har-
madik helyen végzett a Búzavirág Nyugdí-
jas Klub, különdíjat kapott a LO-VI Társu-
lás, a Vasadi Betyárok, a Vasadi Polgárôr
Egyesület és a Marcelházi Hagyományôrzô

Menyecskekórus tagjai. A nap folyamán
nagy érdeklôdés volt a veterán autó bemu-
tató iránt, ahol Búzás István segítségével a
kisgyerekek kipróbálhatták, milyen is egy
ekkora nagy jármûben utazni. A traktor ver-
senyt Czemmel Tibor nyerte, második lett
Vincze Róbert, harmadik Liczky Árpád.
Különdíjat kapott dr. Honti János, Mészá-
ros Gyula, Demeter László. Az este folya-

Három napon átí

A vasadi kórus

Veterán autók bemutatója

Ordasi Károly „lopja a menyasszonyt”

Lokita István és Marton József Zoltán 
polgármesterek

A 8. osztály nyitótánca Vasadi Mórikálók Néptánccsoport

vasad_julius  7/22/14 9:51  Page 4



5VASADI HÍRMONDÓ

átívelô mulatság

Tóth József és fogata

Dr. Torgyán József felvágja a tortát Református ünnepi istentisztelet Keszeg László és felesége Klárika

Sztárvendégünk: Lagzi Lajcsi

Általános iskolások mûsora Vajákos Színjátszó Kör elôadása

Hagyományôrzô Citerazenekaraink

Kellner József és fogata Marcelháziak sátra

mán ízelítôt láthattunk a Vajákos Színjátszó
Kör elôadásából, a szôke ciklonból, majd a
Marcelházi Hagyományôrzô Menyecske-
kórus és citerazenekar aratott nagy sikert.
Sztárvendégünk Lagzi Lajcsi is vendége
volt a nyugdíjas klub által bemutatott Dári-
dó vasadi udvarháza címû paródiának,
majd ezután következett az igazi dáridó.
Lajcsi olyan hangulatba hozta vidám kö-
zönségét, nemcsak Marton József Zoltán
polgármester úr, de még a kilencven éves

Tóth Bözsi nénink is ropta a színpadon.
Lajcsi koncertjét Várhegyi Gábor és Donka
Niki duettje zárta, ahol kedvenc slágerein-
ket hallhattuk vissza, táncra is perdült a kö-
zönség a színpad elôtt. Aki pedig még min-
dig bírta szusszal, annak az Ötösfogat zene-
kar szolgáltatta a muzsikát. 

A vasárnapot a református templomban
tartott ünnepi istentisztelettel kezdtük, miu-
tán a pályán mindenki megtalálta a neki
tetszô programot. A fogathajtó verseny, a

Csévharaszti Birkózó Egyesület bemutató-
ja, ritmikus sportgimnasztikai bemutató és
ügyességi vetélkedôk. Nagy sikert aratott a
nézôk között az MMA bemutató, vagyis a
kevert harcmûvészetek bemutatója. Sajnos
délutáni programjainkba az idôjárás bele-
szólt, órákig tartó esô miatt sokan a sátorba
húzódtak. A záró esten fellépett a Fashion
Dance, majd két lemezlovasunk Mészáros
Lajos és Mészáros Gergely tekerte a talpa-
lávalót zárásig. 
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A falunap szombatján sokan felkaptuk a
fejünket, mikor a Vasadi Gazdák sátra
elôtti téren emberek sorakoztak, s egy iga-
zi lakodalmas menet rajzolódott ki, az
egységes ruhákba öltözött gazdák a
vôfélyt követve menyasszonytáncra hívták
a népet. Pirót Sándorné Zsuzsát kérdeztük,
honnan jött az ötlet, hogy egy komplett kis
lakodalmat szervezzenek a falunapra, tor-
tával, tánccal?

– Az ötlet onnan jött, hogy a faluban
egyre kevesebb az olyan esküvô, ami la-
kodalommal jár. A fiatalok elszoktak tôle,
meg akartuk mutatni, hogy ezt milyen
színvonalasan, jókedvvel lehet megoldani.
Példát akartunk mutatni a fiataloknak,
hogy így is lehet mulatni. Sok helyen ma
már szombaton épp csak beesnek egy es-
küvôre a vendégek, mi még olyan lako-
dalmakat szerveztünk, ahol elôzô héttôl
már erre készült a család, lehetett nagyo-
kat beszélgetni, jókat enni, inni. Nagy
örömünkre szolgált, hogy nemcsak mi,

hanem a körülöt-
tünk lévôk is na-
gyon élvezték. 

A Vasadi Gaz-
dák elsô helyezést
érték el a fôzôver-
senyen, mit fôztek
illetve ki volt a
szakács?

– Gondos terve-
zés alapján egy
komplett vasadi
menüsorral készültünk, társaimmal egy
harminc éve összeszokott társaság va-
gyunk, akik sok lakodalmat végigvittek.
Ezeknek a lagziknak a hangulatát szeret-
tük volna becsempészni. Szakácsunk
Szvitek Károly volt, kiemelném, hogy
ebédünk minden része saját tenyésztésû
állatokból lett fôzve, nem sajnáltuk az
alapanyagot, ebédre májgombócleves volt
gazdagon, aprólékkal, borjúpörkölt no-
kedlival, töltött káposzta. Gyermekeink

pedig hozták a tortát, melyet szintén ma-
guk sütöttek meg. 

Nagy sikere volt még a menyasszony-
táncnak, ez elôre kitervelt ötlet volt?

– Orosháza mellôl, egy nagyon híres te-
nyésztôtôl való az a Wyandotten tyúkpár,
akiket kineveztünk menyasszonynak,
vôlegénynek, hiszen mi már nem tánco-
lunk, a gyerekeink már eltáncolták, ez az
ötlet adódott. Fehér kosárban a lány, feke-
tében a fiú. 

A XII. Vasadi falunap megnyitóünnepségén Marton József
Zoltán polgármester kitüntetéseket adott át négy személynek,
így köszönve meg a településért tett áldozatkész, önzetlen
munkájukat. 

Lukács Bélánénak a Búzavirág Nyugdíjasklub vezetôjének
több évtizedes közösségi munkáját köszönték meg, kiemelve,
hogy lassan három évtizede összefogja és vezeti az idôsebb kor-
osztályt, akik szívvel lélekkel kiveszik részüket a falu rendezvé-
nyein, mûsorokkal, kedves játékukkal szórakoztatják a falu lakos-
ságát. További munkájához jó egészséget kívántak.

Tóth Józsefnénak, Magdinak az önkormányzat képviselô-testü-
lete megköszönte a faluért végzett több éves munkáját – kiemelve
a szüreti mulatság, a falunapok szervezésében nyújtott segítségét,

mely segítségre a jövôben is számítanak. 
Lusztigh Mária cukrászmester rétes kuckója nélkül már szinte

nincs is falunap. A sok ízletes sütemény bizony sok vendéget
vonz. A sok munkát, finomságot köszönték meg, bízva abban,
hogy munkájára a jövôben is számíthatnak.

Vasad Község Önkormányzata köszönetet mondott Monori
Sándornak a vasadi hagyományok újraélesztéséért, elismerve – a
citera zenekarok, a néptánc csoport felkarolásáért végzett munká-
ját. Sándor munkája eredményeként egy-egy falusi rendezvényen
ma már vasadiak citeráznak és vasadiak táncolnak. Büszkén
mondhatjuk, hogy Vasadnak is van már néptánc csoportja, Vasad-
nak is van már citerazenekara, melyek fellépéseik során a kör-
nyékbeli településekre is viszik községünk jóhírnevét. 

Elismerték munkájukat
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Április 30-án került sor az épülô
bölcsôde bokréta-ünnepségére, melynek
keretében átadásra kerültek az Óvoda
új játszóeszközei.

Régi szokás szerint, ha egy újonnan
emelt épület falai elérik azt a legnagyobb
magasságot, ahol a tetôszerkezet elhelye-
zése megkezdôdik, akkor annak örömére,

hogy az épület leginkább számottevô mun-
kája, a kômûvesmunka nagyobb része el-
készült, az építtetô megajándékozza a
munkásokat. Ez alkalommal a ház hom-
lokzatát zászlókkal és zöldellô gallyal dí-
szítik. Ünnepi beszédet mondott Marton
József Zoltán polgármester, mely után a
képviselôk elhelyezték nemzetiszínû sza-
lagjaikat a bokrétán, ezt követôen a szala-

gokkal díszített fát a munkások felemelték
az épület legmagasabb pontjára, majd az
Óvoda udvarán hivatalosan is átadásra ke-
rültek az új játszóeszközök a gyerekek leg-
nagyobb örömére. Ünnepi mûsort mutat-
tak be a kis óvodások, körtánc és mondó-
kák segítségével. A Búzavirág Nyugdíjas
Klub tagjai is kipróbálták a hintákat, bizo-
nyítva, hogy milyen örökifjú lelkületûek.

Két ünnepnek örültünk egyszerre

Vasadon május 10-én szombatra szer-
veztük meg az idei Te Szedd- önkéntesen a
Tiszta Magyarországért szemétgyûjtési ak-
ciót. A reggel 9 órai indulást követôen a
csapatok megtervezett útvonalon gyûjtöt-
ték össze a szemetet. Községünkben kö-
szönthettük az üllôi DHL csapatát is, akik
külterületen szedték a szemetet, s egyben

csapatépítô tré-
ninget tartottak.
Belterületen az
általános iskolá-
sok kitettek ma-
gukért, nemcsak
minden utcán,
hanem még a
község határai-
nál lévô területe-
ket is megtisztí-
tották, mint pél-
dául a vályogos
nádasai és kör-
nyéke. A Vitye

tagjai a kiserdô területét tisztították meg.
Miközben a szorgos kezek szedték, gyûj-
tötték a sok lomot, addig Mészáros Zoltán
alpolgármester és Szvitek Károly kiváló
bablevest fôztek az általános iskola udva-
rán. Ezúttal is köszönjük a finom levest,

ami bizony minden dolgozónak jól esett,
szinte mindenki kétszer szedett belôle.
Munka közben többen megjegyezték, mi-
lyen gyönyörû is a természet: hol a nyíló
akácvirág illata, a pipacsmezôk, a hullám-
zó rozstáblák varázsoltak el bennünket,
hol pedig a fácánok, foglyok felreppenésé-
re lettünk figyelmesek. 

Évrôl-évre tisztább a község
Önkormányzatunk csatlakozott az országos Te Szedd! mozgalomhoz, mely hazánk
legnagyobb önkéntes mozgalma. A szemétgyûjtési akció keretében szerte az ország-
ban „tavaszi nagytakarítottak” az önkéntesek.

Mészáros Sándor Zoltán alpolgármes-
ter és Szvitek Károly fôzés közben

Marton József Zoltán polgármester és
a Vitye tagjai Az üllôi DHL munkatársai

Az általános iskola 1. osztálya
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Július elsején, ahogyan az már néhány éve országszerte lenni
szokott, zárva voltak a polgármesteri hivatalok. A vasadi köz-
tisztviselôk ezúttal is egy tartalmas és kimerítô kirándulást szer-
veztek erre a munkaszüneti napra. Úticéljuk idén Pécs, Siklós és
Villány volt.

Pécsett a Zsolnay Kulturális Negyedben töltötték a délelôttöt,
megtekintették a Zsolnay Család- és Gyártörténeti Kiállítást, vala-
mint a Zsolnayak aranykorának gyöngyszemeit bemutató tárlatot. A
szebbnél szebb porcelán remekmûvek között elgondolkodtató és ta-
nulságos volt látni annak szomorú dokumentumait is, hogy egy
erôszakos korszakváltás 1945 után miképpen tudta elherdálni a
nemzedékek során felhalmozott értékeket.

Pécs városa és Magyarország csak az 1990-es éveket követôen
tudta helyreállítani, amit még lehetett. Mire Pécs lett Európa kultu-
rális fôvárosa, a Zsolnay-negyed vált az egyik legfontosabb látniva-
lóvá. A bôséges ebéd és a villányi borkóstolás után a kirándulók él-
ményekkel gazdagon érkeztek haza Vasadra.

Szokolay Zoltán aljegyzô

Képünkön a vasadi hivatal dolgozói a Zsolnay gyár udvarán:
balról jobbra Prakter Mária, Czemmelné Édes Veronika, Marton

József Zoltán polgármester, Juhász Éva, Gaszler Gabriella, Varga
Piroska és Szokolay Zoltán aljegyzô

Pécsett jártak köztisztviselôink

Reméljük, ôszi számunkban már a
Bölcsôde átadásáról számolhatunk be, a
munkálatok jól haladnak, az épületben már a
csempézésnél, állmennyezet felrakásánál,
hôszigetelésnél tartanak. E nagy munkafo-
lyamat a tervek szerint halad, állítólag sem-
mi sem állhat majd a szeptemberi átadás út-
jába. Már maga ez is örömre ad okot, ám ezt
felülmúlta az a jó hír, miszerint újabb nyertes
pályázatot tudhat magáénak a község- mond-
ta Marton József Zoltán polgármester, akivel
a Bölcsôde bejárás során beszélgettünk.

Tudomásom szerint jelentôs összegû pá-
lyázatot nyert az önkormányzat, kérem is-
mertesse ennek részleteit az Olvasókkal.

– Nagy örömmel tájékoztatom Vasad köz-
ség lakosságát, hogy megszületett a döntés,
miszerint a Pro Regio Közép-Magyarországi
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonp-
rofit Közhasznú Kft-hez benyújtott pályáza-
tunk a Bölcsôde finanszírozás kiegészítésére
sikeres volt, így 22 millió forint további for-
rás áll rendelkezésünkre, hogy befejezzük az
építkezést, és idôben átadásra kerüljön az in-
tézmény. Erre azért volt szükség, mert a
megépítésére elnyert 150 millió forint nem
fedezte teljesen a költségeinket – az összeg
elnyerésekor az építôanyagárak, az áfa és a
munkabérek is alacsonyabb szinten voltak.
Ezek a tételek mára jelentôsen megnöveked-
tek, megemelve a beruházás költségeit, ezzel
esélyt adva, hogy ezt a pályázatot benyújt-
hattuk, melyet pozitívan bíráltak el. Jóma-
gam is bízom abban, hogy a kedves Olvasó-
kat már a megnyitóünnepségen köszönthe-
tem. 

A települési önkormányzat az
ebösszeírás alapján az ebtartók által
szolgáltatott adatokról helyi elektroni-
kus nyilvántartást köteles vezetni, az
állat tulajdonosa, tartója és más sze-
mélyek jogainak, személyes biztonsá-
gának és tulajdonának védelme, vala-
mint ebrendészeti és állatvédelmi fel-
adatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója
az ebösszeíráskor köteles az adatlapon
feltüntetett adatokat a települési önkor-
mányzat rendelkezésére bocsátani.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy Vasad
Község Önkormányzata az ebösszeírás
adatai alapján nem tervezi az ebrendé-
szeti hozzájárulás bevezetését.

Az ebösszeíró adatlap átvehetô a
Községháza titkárságán, továbbá le-
tölthetô a www.vasad.hu honlapjáról.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként
kell kitölteni és eljuttatni a Közös Ön-
kormányzati Hivatal részére az alábbi
módok valamelyikén:

– levélben postai úton,
– az összeírást személyesen,
– elektronikusan a jegyzo@va-

sad.hu e-mail címre
Az ebösszeíró adatlapok leadásának

határideje: 2014. július 31.
Csévharaszti Közös 

Önkormányzati Hivatal
Vasadi Kirendeltsége

Szokolay Zoltán aljegyzô

Összeírják a vasadi kutyákat

Tisztelt Ebtartó! Vasad területén az állatok védelmérôl és kíméletérôl szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a
jogszabályban meghatározott adattartalommal. 

Kitöltési Útmutató

Az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint
az ebtartó, de el is térhet a két személy.

Az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy
az eb külleme alapján azonosítható be, de
meg nem határozható fajtajellegek hiányá-
ban „keverék” megjelölést kell beírni.

A transzponderes (mikrochip) jelölést
végrehajtó állatorvos által kibocsátott ok-

mányon feltüntetett mikrochip sorszámát
kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyoma-
ton szerepel a beültetést végzô állatorvos
neve és a kamarai bélyegzôjének száma
is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra
és a kisállatútlevél kiállítására is.

A védôoltásra vonatkozó adatok az ál-
latorvos által az eboltási könyvben rögzí-
tett adatok alapján tölthetô ki, amellyel már
minden ebtartónak rendelkeznie kell.
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Védekezés a parlagfû ellen
Kedves Vasadiak!
Ezúton hívom fel a földtulajdonosok, föld-

használók figyelmét a parlagfû elleni védekezés-
re! A hatályos jogszabályok szerint kül- és belte-
rületen egyaránt az adott év június 30-ig köte-
lezô a parlagfû elleni védekezés, ezt követôen
pedig a virágzásnak és a pollen levegôbe jutásá-
nak folyamatos megakadályozása.

A megjelölt idôpont után külterületen a me-
gyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi

igazgatósága, belterületen a települési önkor-
mányzat jegyzôje elrendeli a parlagfû elleni
közérdekû védekezést, mely azonnal végrehaj-
tandó.

A védekezési kötelezettség elmulasztóival
szemben a megyei kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága növényvédelmi bírsá-
got szab ki, amelynek legkisebb 15 000 Ft, leg-
magasabb összege 15 000 000 Ft. A bírság, illet-
ve meg nem fizetése esetén az azt terhelô kamat,
adók módjára behajtható.

Szokolay Zoltán aljegyzô

DIÁKmunka
A „Nyári diákmunka elôsegítése” elne-

vezésû munkaerô-piaci program keretében
ma már országszerte több önkormányzat
foglalkoztat fiatalokat.

Vasad Község Önkormányzata csatlako-
zott a programhoz. A vasadi diákok lelke-
sek voltak. Sajnos a foglalkoztatási keret
meghatározott, így volt olyan diák akit
nem tudtunk felvenni. Július elején 4 fô,
július közepétôl 6 fô, augusztus hónapban
6 fô foglalkoztatására nyílt lehetôségünk. 

Júliusban a diákok fô feladata bel és
külterületen az ebösszeírás, majd az elekt-
ronikus ebnyilvántartás elkészítése. Másik
nagy feladat a kinti (községi) temetô fel-
térképezése, a temetô nyilvántartás ponto-
sítása végett.  

Augusztusban az intézményeknél nyári
nagytakarításban, kisebb mázolási munká-
latokban vesznek részt a fiatalok, valamint
segítséget nyújtanak a második félévi adó-
értesítések postázási, kézbesítési munkájá-
ban.

A diákok részmunkaidôben, napi 6 órá-
ban foglalkoztathatók, melyért a minimál
bér idôarányos bérét kapják.

A diákmunka lehetôségét hasznosnak
ítéljük – az önkormányzat részére elvég-
zett munka jelentôs segítség, a fiatalok
munkához való pozitív hozzá állását, maj-
dani munkaerôpiacra történô beléptetésü-
ket elôsegíti. És hát nem elhanyagolható
az a tény, hogy munkájukért fizetséget
kapnak, mely esetlegesen megkönnyíti
majd a tanévkezdést, a beiskolázásukat. 

Kádár Dávidot kérdeztük, milyennek ta-
lálja a munkát az önkormányzatnál?

– Legfôbb feladatunk az ebösszeírás,
amellyel július 31-ig végezni kell. Ezen
felül a katolikus temetôrôl egy tervrajzot
készítünk nyilvántartás vezetéséhez, vala-
mint a sírfeliratok, fejfák lejegyzését vé-
gezzük el, fizikai munkát is végzünk, a
sírok között kialakult homokkupacokat
hordjuk el. Jó lehetôségnek tartom a diák-
munkát, tapasztalatszerzésnek tökéletes.

Megszépülnek
temetôink

A katolikus temetôben a Katasztrófavéde-
lem életveszélyesnek nyilvánította az elöre-
gedett akácfákat. Marton József Zoltán pol-
gármester tájékoztatta a lakosságot a külte-
rületi fórumon és a közmeghallgatáson is,

hogy
a Katasztrófavédelem jegyzôkönyvben rögzítette
az adatokat, baleset esetén a polgármester és a ha-
tályban lévô képviselô-testület tagjait bûncselek-
mény vádjával állíthatnák elô, ezért a testület a fa-
kivágás mellett döntött. Az idôközben kinevezett
falugondnokunk, Szvitek Károly vezetésével fel-
gyorsultak a munkálatok. Károly és a keze alatt
szorgoskodó közmunkások sokat dolgoznak azért,
hogy álmunk megvalósuljon: hamarosan parkosí-
tott temetôje legyen a községnek. A sírok közti te-
rületek egyre gondozottabbak, rendezettebbek. A
július 31-ig az önkormányzatnál diákmunkán lévô
négy fiatal segítségével pedig temetô nyilvántartás
készül. Pásztor Tamás erdész fôfelügyelô felaján-
lásával platán, kôris fasor került telepítésre a te-
metô bejárata elôtt és a bevezetô út mindkét olda-
lán. Az önkormányzat további terve a teljes parko-
sítás kivitelezése (füvesítés, murvakôvel való sze-
gélyezés, kandelláberek kihelyezése).

Szerzô és fotók: Veroczki Barbara.

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, a lakos-
ságot, hogy a Csévharaszti Közös Önkor-
mányzati Hivatal Vasadi Kirendeltségén
(Községházán) az augusztus 20-i héten
közigazgatási szünet lesz.

A közigazgatási szünet elsô napja: au-
gusztus 18. ( hétfô )

A közigazgatási szünet utáni elsô mun-
kanap: augusztus 25. (hétfô )

Sürgôs esetben ügyelet: Antal Erzsébet jegyzô 06 20 5309957
Választási ügyekben: Szokolay Zoltán aljegyzô 06 31 3313801
Anyakönyvi ügyekben: Juhász Éva 06 70 204 5633

Örömmel adjuk hírül, hogy községünk jegyzôje Bárány-
né Billinger Erzsébet június 27-én történt házasságkötése
kapcsán ezután nevét Antal Erzsébetként használja. Há-
zasságkötéséhez a hivatal valamennyi dolgozója nevé-
ben gratulálok: Marton József Zoltán polgármester.

KÖZIGAZGATÁSI SZÜNET
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Június 14-én tartotta rendezvényét
testvértelepülésünk, Marcelháza, a ko-
rábbi évek gyakorlata szerint a falunap
már a pénteki napon megkezdôdött, a
testvértelepülések képviselô-testületei
számára, valamint a fôzôversenyen való
részvétel miatt néhányan már szintén
kiutaztak.

Szép számmal indultunk községünkbôl
is, két busz telt meg vasadi lakosokkal.
Megérkezésünkkor rögtön csatlakoztunk a
fôzôverseny csapatához. Ki-ki sátrat állí-
tott, segédkezett, sürgött-forgott. Jó volt
látni, ahogy az egymást megismerô roko-
nok is újra beszélgetésbe elegyednek, örül-
nek a találkozásnak. A közös reggeli után
szabad programok várták az érdeklôdôket,
így ki-ki kedve szerint szórakozhatott. A
gyerekek nagy örömére egész délelôtt Mi-

mi és Zizi bohócok mûsora, bûvészkedés,
pantomimezés, ének, tánc, nevetés, mókás
játékok várták ôket a bohócok vezetésével.
A nagyobbakat lövész és futóverseny vár-
ta, valamint kipróbálhatták magukat a lufi-
hajtogatásban, falfestésben is. A délutáni
ünnepélyes megnyitót követôen a verse-
nyek eredményhirdetése következett, ahol
különdíjban részesült a vasadi csülkös
bablevesünk. A pici késéssel indult kultúr-

mûsorok között a Vasadi Hagyományôrzô
Csoportjaink gyûjtötték be a vastapsot a
lelkes nézôseregtôl, majd a nyugdíjas klub
és annak népdalköre aratott nagy sikert a
helyi fellépôk mellett. A délután folyamán
a temetôben felállított kopjafánál ünnepi
megemlékezést tartottunk, ahol Király Já-
nos református lelkipásztor és Marton Jó-
zsef Zoltán polgármester a jelenlévôk ne-
vében emlékkoszorút helyezett el. Késô
délután a Szent Imre Herceg Borlovagrend
borrendi avatásán vehettünk részt, melyet
a Marcelházi hagyományôrzô menyecske-
kórus és citerazenekar fellépése követett.
Bemutatkozott a Fekete Sólyom Történel-
mi íjászklub, akik lenyûgöztek bennünket
technikájukkal, pontos és látványos lövé-
seikkel. A bemutatót szöveges magyarázat
kísérte, így azt is megtudhattuk mi a kü-
lönbség egy avar íj és egy mongol íj kö-
zött. A kultúrotthonban finom vacsorával
vártak bennünket, így az este fellépô felvi-
déki rockszínpad elôtt mindenki lemozog-
hatta a kalóriákat. Éjszaka ért véget Ho-
monyik Sándor és zenekarának koncertje,
miután elindultunk hazafelé. Jómagam a
nyugdíjasokkal utaztam egy buszban, gon-
doltam szunyókálunk majd egyet csende-
sen- nagyot tévedtem. Olyan vicceket, po-
énokat sziporkáztak, hogy nem is tudtuk a

Különdíjat kapott a csülkös bablevesünk
Vasad Község is indult a XVI. marcel-

házi falunap bográcsgulyás fôzôverse-
nyén. Csapatunk csülkös bablevese Szvi-
tek Károly és Édes Sándor vezetésével kü-
löndíjban részesült.

Így a vasadi csapat kupával együtt jö-
hetett haza. A csapat segítôi: Szvitekné
Keszeg Katalin, Édes Sándorné, Kádárné
Pirót Katalin, Kádár Attila és Mészáros
Zoltán.

Felvidéken falunapoztunk

hasunkat fogjuk a nevetéstôl, vagy a
könnyeinket törölgessük, észre sem vet-
tük, hogy közben hajnali fél kettô lett és
megérkeztünk haza.

(szerk.)

vasad_julius  7/22/14 9:54  Page 10



11VASADI HÍRMONDÓ

INTÉZMÉNYEINK HÍREI

Milyen programokat, ünnepségeket
emelne ki a tanév második felébôl?

– Március 20-án a Parlamentet látogat-
tuk meg, ahol többek között a koronázási
ékszereket tekintettük meg, utána pedig
moziba látogattunk. A gyerekeknek hatal-
mas élményt jelentett a „vonatos” utazás.
Valamennyi alsó tagozatos osztály színvo-
nalas mûsorral rótta le tiszteletét május kö-
zepén az Édesanyák elôtt. A hangulatos,
megható elôadásokra sok szülô és hozzá-
tartozó érkezett. Köszönjük Farkas János-

né, Éva néninek, hogy az idén is segítette
gondoskodásával a virágok beszerzését és
Szeibertné Kucsák Ágnes kolléganônek,
hogy a szép virágok az iskolába kerültek.
Az április 25-ére meghirdetett tavaszi vas
– és papírgyûjtés sikerrel zárult, a tanulók
nagy része bekapcsolódott a tevékenység-
be, és aktívan vett részt a munkában, pedig
az idôjárás nem segítette ezen programun-
kat. Május 26-27. tanulmányi kirándulásra
mentünk Debrecenbe és Nyíregyházára
két napra a harmadik és negyedik osztá-
lyosokkal, illetve Budapestre egy napra
mentek az elsô és második osztályosok. A
tanév utolsó napjaiban ”Bolond ballagást”
tartottunk, este pedig Bankettre hívtuk
meg a búcsúzó nyolcadikosainkat. A tanév
során minden osztály két- két klubdélutánt
szervezett. Mindezek az élmények, tapasz-
talatok azt hiszem nagyban hozzájárultak a
gyermekek értelmi, érzelmi fejlôdéséhez.

Tudomásom szerint a vasadi tanulók
több tanulmányi és sportversenyen reme-
keltek, kik és milyen területen értek el
szép eredményeket?

– Nemcsak a versenyek adnak jó le-
hetôséget a gyerekek tehetségének a ki-
bontakoztatására, hanem a különféle be-
mutatkozási és szereplési lehetôségek is,
akár itt az iskolában, akár a kerületi ren-

dezvényeken. Erre is szép számmal akadt
lehetôség ebben a tanévben. Köszönöm
mindenkinek az ez irányú, áldozatos mun-
káját. Február és március hónapban tanul-
mányi versenyek zajlottak matematika,
nyelvtan tantárgyból, szép – és helyesírás-
ból. Matematikából Magda Zsanett jutott
tovább az országos Orchidea matematika
versenyre. Teki-totó levelezôs matematika
versenyen is eredményesen dolgoztak a
másodikos és a harmadikos tanulók. A
Manó Tanoda 4 fordulós országos leve-

lezôs versenye egész
éven át feladatokkal lát-
ta el a harmadik és ne-
gyedik osztályosokat ol-
vasás, nyelvtan, környe-
zet és matematika tan-
tárgyból.

Lehota Vivien 3. osz-
tályos tanuló matemati-
ka tantárgyból 4. helye-
zett, környezetisme-
retbôl 8. helyezett.
Kröpfl Dorina 3. osztá-
lyos tanuló nyelvtan tan-
tárgyból 10. helyezett.
Versmondóink a Weöres
Sándor területi szavaló-
versenyen Gyömrôn is
szerepeltek a szép szava-

lataikkal: Turjányi Mátyás, Usztics Réka,
Darabánt Adél, Guzsván Csenge, Kellner
Richárd, Balogh István, Fazekas Bianka. 

A Vecsésen rendezett Kazinczy Szépki-
ejtési versenyen Huszár Anna 6. helyezést 
ért el. Iskolánk tanulói számos sportverse-
nyen vettek részt. Kimagasló eredménye-
ket értek el a birkózó versenyen, a diáko-
limpiai rendezvényeken kosár és fociból
egyaránt. 

– Február elsô hetében pedig grundbir-
kózáson vettek részt tanulóink szép sikere-
ket elérve.

1.osztály:
I. helyezett:  Ecker Kristóf

III. helyezett: Kellner Szabolcs

3. osztály:
I. helyezett: Vörös Csaba 

II. Helyezett: Jávorszky András

2. osztály:
I. helyezett: Turjányi Mátyás 
II. helyezett: Márton Dávid
III. helyezett: Somodi Lázár

4. osztály:
I. helyezett: Baár Ádám
III. helyezett: Ács Bence

Pályázat József Attila
tiszteletére

A monori József Attila Gimnázium
által meghirdetett pályázaton /cso-
port munkában/ részt vettek a Vasa-
di Általános Iskola diákjai is.
A 8. osztályos tanulók nevei az alábbi-
akban olvashatók, valamint Stomfai
Rebeka elsô helyezésért járó oklevele
is megtekinthetô.
Szeretettel gratulálunk! 

A csoport tagjai: Stomfai Rebeka, Sán-
dor Nikolett, Keszeg Vivien, Baráti
Eszter, Hajdú Alexa

Mi vagyunk a legjobbak
szépíró kategóriában

Körzeti szép- és helyesíró versenyt
rendeztek 2014. április 3-án Mono-

ron, a Nemzetôr Általános Iskolában.
3. osztály - szépíró kategóriában Le-

hota Vivien, a Vasadi Általános Iskola
tanulója elsô helyezést ért el.

További résztvevôk:
Kovács Gergely Szilárd

Magda Zsanett
Szabados János
Ottinger Jázmin

Tóth Eszter
Gratulálunk a szép eredményhez!

A Vasadi Általános Iskolában a tanév második fele is eseménydús,
gazdag volt a gyermekek számára, számos ünnepély, program szí-
nesítette a tanulás mellett a nebulók mindennapjait. Székely Zsu-
zsánna igazgatónôt kérdeztük a legfontosabb történésekrôl.

A diákokat a pedagógusok mellett Kellner Lászlóné 
nyugalmazott igazgatónô is elkísérte
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A Vasadi Általános Iskola immáron
18. alkalommal rendezte meg április 10-
én vers-és prózamondó versenyét, amely-
re az általános iskolák 1-8. osztályos va-
lamint a hatosztályos gimnázium tanuló-
it várták a Monor körzeti iskolákból.
Idén rekord nevezés érkezett, 110 gyer-
mek mérte össze tudását. A versenyt idén
is a Monori Tankerület támogatásával
rendezték meg. 

A verseny mottója:
„Tavasz van, tavasz van, gyönyörû 
tavasz, 
A vén Duna karcsú gôzösökre gondol,…”

József Attila

A szervezôk kérték, a bemutatásra kerülô
mûvek szóljanak magyar költôktôl, íróktól
szép kiejtéssel, helyes magyarsággal, a ta-
nulók korosztályának megfelelô témavá-
lasztással.

Székely Zsuzsanna igazgató nyitotta meg
a rendezvényt, majd Kaldenekkerné Sipos
Mária igazgatóhelyettes, a verseny szer-
vezôje köszöntötte a megjelent kisdiákokat,
ismertette a versennyel kapcsolatos infor-
mációkat. Végül Marton József Zoltán pol-
gármester köszöntô szavai után megismer-
hettük a zsûri tagjait. Idén az alsós osztá-
lyokban a zsûri elnöke Kravecz Lászlóné
Nyáregyháza volt polgármestere, tagjai pe-
dig Villand József a KLIK monori tankerü-
letétôl és Siposné Füzesi Gabriella pedagó-
gus. A felsôsöknél Vereczkei Gabriella zsû-
rielnök, a monori Szterényi József Szakis-
kola pedagógusa, színjátszókörének ve-
zetôje, tagjai pedig Hajdú Zoltánné a mo-

nori Dr. Borzsák István Könyvtár és Hely-
történeti Kiállítás igazgatója, valamint Ki-
rályné Kiss Csilla pedagógus voltak. A ne-
bulók a megnyitót követôen azonnal a ter-
mek felé vették az irányt, ahol már izgatot-
tan készültek a megmérettetésre. Sok szép
verset ismerhettünk meg, melyeknél hol a
meghatódtunk, hol pedig a könnyünk folyt
a nevetéstôl. A verseny eredményhirdetésé-
re este fél 7 körül került sor.

Helyezettek:

1-2. osztály
I. Kajli Bence Gábor Monor, Kossuth

Lajos Általános Iskola
II. Csordás Norina Pilis, Gubányi Károly

Általános Iskola
III. Móritz Maja Henriett Péteri, Pittner

Dénes Általános Iskola
IV. Czira Gergô Nyáregyháza, Nyáry Pál

Általános Iskola
V. Kerle Gábor Péteri, Pittner Dénes Ál-

talános Iskola
V Komjáthy Lili Anna Nyáregyháza,

Nyáry Pál Általános Iskola

3-4. osztály
I. Balatoni Nikolett Vasad, Vasadi Ál-

talános Iskola
II. Debreczeni Kincsô Gyömrô, Weöres

Sándor Általános Iskola
II Erdôsi Marcell Monor, Kossuth Lajos

Általános Iskola
III. Guzsván Nándor Vasad, Vasadi

Általános Iskola
III Terjei Márk Pilis, Gubányi Károly Ál-

talános Iskola
III Tatár Olivér Monor, Ady Úti Általá-

nos Iskola
III Nagyidai Lili Pilis, Gubányi Károly

Általános Iskola

5-6. osztály 
vers:
I. Lovász Réka Gyömrô, Weöres Sándor

Általános Iskola
II. Csucs Gergô Péteri, Pittner Dénes Ál-

talános Iskola

III. Guzsván Csenge Vasad, Vasadi Ál-
talános Iskola

próza:
I. Szirtes Dávid Monor, Kossuth Lajos

Általános Iskola
II. Pál Ferenc Kristóf Pilis, Gubányi Ká-

roly Általános Iskola
II Gál Balázs Pilis, Gubányi Károly Álta-

lános Iskola
III. Bencsik Angelika Nyáregyháza,

Nyáry Pál Általános Iskola
Különdíj: Tippai Péter Vasad, Vasadi

Általános Iskola

7-8. osztály
vers:
I. Kugler Nikolett Gyömrô, Weöres Sán-

dor Általános Iskola
I Kiss Vivien Gyömrô, Weöres Sándor

Általános Iskola
I Csépke Sándor Péteri, Pittner Dénes

Általános Iskola
II. Kellner Richárd Vasad, Vasadi Ál-

talános Iskola
II Bessenyei Viktória Péteri, Pittner Dé-

nes Általános Iskola
III Peltzer Celina Vasad, Vasadi Álta-

lános Iskola
III Ecker Janka Vasad, Vasadi Általá-

nos Iskola
Különdíj: Csépke Péter Péteri, Pittner

Dénes Általános Iskola
Balogh István Vasad, Vasadi Általános

Iskola

próza:
I. Magda Erik Vasad, Vasadi Általános

Iskola
II. Márkus János Gyömrô, Weöres Sán-

dor Általános Iskola.

Rekordszámú nevezés érkezett

A Nemzedékek Biztonságáért Köz-
hasznú Alapítvány az Országos Baleset-
megelôzési Bizottsággal együttmûködve
2014. május 30-án ismét megrendezte a
Mini KRESZ „Pindúr-Pandúr Ki mit
tud” országos vetélkedôt a nagycsopor-
tos óvodások és az elsô-második osztá-
lyos kisiskolások részére.

A rendezvény helyszínéül az Országos
Rendôr-fôkapitányság Budapesten lévô ki-
képzôközpontja szolgált. Vasadi gyerekek
is részt vettek a vetélkedôn, a 47 csapatból
a középmezônyben végeztek. Külön dicsé-
retet kaptak elméletbeli tudásukért.

Az eredményes felkészülést az iskola
részérôl Kádárné Pirót Katalin pedagógus,
az óvoda részérôl Szalai Jánosné pedagó-
gus, míg a rendôrség részérôl Matyó Csa-

ba rendôr törzszászlós, baleseti helyszí-
nelô segítette.

A gyerekek a Vasadi falunapon ünneplô
közönség elôtt vehették át szép helyezésért
járó ajándékcsomagokat. 

Név szerint:
Baár Rebeka

Czemmel Ákos
Kellner Szabolcs
Király Barnabás

Király Dorka
Matyó Konrád

Szeibert Mátyás
Tóth Benedek

Elôkelô helyen végeztek a vasadi pindúr pandúrok
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Nemzeti Összetartozás Napja
Az Országgyûlés 2010. május 31-én nyilvánította június 4-

ét, a trianoni békeszerzôdés aláírásának napját a nemzeti
összetartozás napjává. Ebbôl az alkalomból országszerte
megemlékezéseket tartottak. A Vasadi Általános Iskolások
méltó módon emlékeztek meg a Trianoni békeszerzôdés 94 év-
vel ezelôtti aláírásáról.

Megható emlékmûsorukban szimbolikusan jelenítették meg az
elszakított országrészeken élôket, elénekelték a felvidéki, székely
és kárpátaljai himnuszokat is a magyar himnusz mellett. Versek
hangzottak el, miközben mindnyájan egy szívvel éreztük át: mek-
korát is vesztett Magyarország, költôk szavain keresztül tolmá-
csolták a fiatalok az érzést, kérdéseket:

„Hát ez a szabadság, emberek?
Szónokló, híres emberek! Élôk s holtak mind ezt akarták...?
S mi lesz, ha majd egy szép napon megkérdezi egy kisgyerek:
„Édesapám, mi a szabadság...?”

Ó, hóvirágos régi Március...
Talán sóhajtunk egyet mi is akkor
és csak annyit mondunk csöndesen:
fiam, szabadság az, ha majd hazatérhetünk mindannyian.”
/Wass Albert: Emlékezés egy régi márciusra./

Szerzô: Veroczki Barbara

Június 4-én Marton József Zoltán polgármester és a képvi-
selô testület meghívására pedagógus napra gyûltek össze köz-
ségünk jelenlegi és már nyugdíjba ment pedagógusai. 

Óvónôk, tanítók és az ô munkájukat segítô dolgozók is meghí-
vást kaptak a Vasadi Általános Iskolába, a pedagógusnapi ünnep-
ségre. Példaként és büszkén gondolunk volt pedagógusainkra és
büszkén tekintünk Önökre, mert az elmúlt években kiegyensúlyo-
zott, magas színvonalú oktatási- nevelési munka folyt intézmé-
nyeinkben. Többek között örömmel gondolunk vissza rendezvé-
nyeikre is. Köszönöm minden jelenlévônek, hogy munkájával
öregbíti szûkebb közösségünk, kis falunk hírnevét és nem utolsó
sorban oktatják és nevelik gyermekeinket miközben felejthetetlen
közösségi élménnyel ajándékozzák meg ôket – mondta Marton
József Zoltán polgármester köszöntôjében. Pedagógusainknak azt
kívánta: mindennapjaikat hassák át apróbb és nagyobb örömök és
sikerek. Naponta öleljék át Önöket a szeretô gyermek kezek, néz-
zenek fel Önökre ragyogó hálás gyermekszemek és élvezzék a
szülôk elismerését hasonló képen, mint a miénket. Mert kell az el-
ismerés, kell a szeretet, hogy meg tudjuk vívni a mindennapok
csatáit.

Ezután megkoszorúzta a tavaly átadott tanítók fáját, majd Far-
kas Zoltán a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Monori
Tankerületének igazgatója munkatársai, és a maga nevében kö-
szöntötte a jelenlevôket.

Igazgató úr beszédében kiemelte, milyen nehéz mesterség, ko-
moly feladat, életreszóló
hivatás ez a pálya. Nincs
még egy olyan munka,
ahol ennyi kudarc, hiába-
való erôfeszítés, de ilyen
sok siker, ennyi ajándék,
kellemetlen és kellemes
meglepetés éri az embert.
Nincs még egy munka,
ahol ilyen nagy hatása le-
het egy-egy jó - vagy jó-
kor kimondott szónak,
esetleg egy-egy rosszul,
vagy rosszkor mondott
szónak. 

Ismertette, idén életbe
lép a pedagógusok
minôsítô rendszere,
melynek nyomán 2015.
január elsejétôl újból
több ezren örülhetnek a

változó besorolással
járó nagyobb bérnek,
illetve a pedagógus
II. vagy mestertanári,
kutatótanári címek-
nek. 

A tanári munkát a
csendes esôhöz ha-
sonlította, amely jó
sokáig tart, áztatja a
magokat, azok ma-
gukba szívják a nedvességet, és késôbb azért talán szárazság ide-
jén is képesek termôre fordulni. Megköszönte a tanév során tanú-
sított áldozatos munkát, a közelgô nyári szünetre pedig kellemes
pihenést, feltöltôdést jelentô kikapcsolódást kívánt. Ezután Mar-
ton József Zoltán polgármester invitálta egy finom vacsorára a
pedagógusokat.

A vasadi képviselô-testület meglepetéssel készült: minden
hölgynek rózsaszállal kedveskedtek, a férfi kollégák pedig Vasad
község címerével ellátott bort kaptak. A Klebersberg Intézmény-
fenntartó Központ is gyönyörû rózsákat ajándékozott, így csupa
virágesô vehette körül pedagógusainkat.

Pedagógusait köszöntötte az önkormányzat

Jövô Pünkösdkor irány Erdély!
A “Határtalanul” program keretében a Vasadi Általános Isko-
la “Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk és leszünk Egy
Cél és Egy Akarat” címû pályázatával 560 000,- Ft-ot nyert a
2014/2015-ben 7. osztályos tanulók erdélyi kirándulására.
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A jók közül is a legjobbak lettek
Kitüntetést vehetett át a Vasadi Általános Iskola két peda-
gógusa: Kádárné Pirót Katalin és Stomfainé Kôszegi Mari-
anna, akiket szavazás útján választott ki az iskola tanári
kara és dolgozói. 

Kiemelték, munkájukat mindketten lelkiismeretesen és ma-
gas szinten mûvelik, életelemük a tudás örömteli átadása. 

Az elismerést Farkas Zoltántól a Klebersberg Intézmény-
fenntartó Központ Monori Tankerületének igazgatójától, va-
lamint Villand Józseftôl, a Monori Tankerület munkatársától
vehettek át.

A Vasadi Általános Is-
kola végzôs tanulóit a
hagyományoknak meg-
felelôen és az idôjárás-
nak köszönhetôen az is-
kola udvarán búcsúztat-
ták. Az ünnepség kereté-
ben Székely Zsuzsánna
igazgató mondott beszé-
det, a nyolc év alatt ki-
emelkedô teljesítményt
nyújtó diákok oklevelet
és értékes könyvjutalmat
vehettek át az iskola ve-
zetôjétôl. Az ünnepséget

a diákok színvonalas
mûsora tette még emlé-
kezetesebbé, akik vége-
zetül – a vendégek nagy
örömére- lufi eregetéssel
búcsúztak-, ami szimbo-
lizálta kirepülésüket. 

„ A szárny megnôtt,
üresen áll a fészek

Csak álom volt a szép
diákvilág

S mint a fecske alko-
nyati szélben

Ma szárnyat bont egy
sereg diák…”

A ballagó 8. osztály
névsora:

1. Aschenbrenner Kevin
2. Balog István
3. Baráti Eszter
4. Barna Roland
5. Bíró Viktória Szilvia
6. Ecker Tamás
7. Fülöp Márk
8. Fûri Ákos
9. Hajdú Alexa

10. Ilkei Laura 
11. Kellner Richárd
12. Keszeg Vivien
13. Németh Roland
14. Pászti Ivett Vivien
15. Peltzer Celina
16. Rávágyi Márk
17. Sándor Nikolett
18. Sárosi Alexandra
19. Stomfai Rebeka
20. Szabó Márk
21. Szabó Zoltán
22. Tippai István
23. Zsidi Georgina

Megfordult a világ
Május 30-án fordított napot tartott általá-

nos iskolánk. A napot Marton József Zoltán
polgármester nyitotta meg, aki ünnepélye-
sen átadta az iskola kulcsait az aznapra meg-
választott igazgatónak, Balog Istvánnak.

István köszöntô szavai után bemutatta tan-
testületét, majd Keszeg Vivien igazgatóhelyet-
tessel átadták a felnôtt kisdiákok részére a ki-
tüntetéseket. Ezután az igazi tantestület vicces
jelenete következett, majd a tanórák vették kez-
detüket. A nap folyamán tanár-diák mérkôzés,
vetélkedôk, tátika követte egymást, majd a 8.
osztály Rómeó és Júlia címû elôadása zárta a
napot.

BALLAGÁS

1. Ács Ábel
2. Baár Rebeka
3. Bekker Bettina
4. Bolyán Dorina
5. Czemmel Ákos
6. Darabánt Péter
7. Demeter Hanna
8. Gál Bence
9. Kalányos Tímea

10. Kanyó Márk
11. Király Dorka
12. Kopcsik Márk
13. Kovács Bence
14. Lukács Vanessza
15. Magda Brigitta
16. Matyó Konrád
17. Márton Vivien
18. Nánai Petra
19. Németh Balázs
20. Sárkány Milán
21. Sárosi Virág
22. Somodi Péter
23. Sulán László
24. Szemôk András
25. Turjányi Vilmos
26. Udvari Bianka
27. Végi Dominik
28. Végi Roland
29. Vincze Máté

A ballagó óvodások
névsora
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Az óvoda gyermekei és kísérôi a Tropicariumban tettek látoga-
tást 2014. április 25-én az éves kirándulás keretében. Április 30-
ával birtokba vehették az óvodások az új óvodai udvari játékokat,
mely az elmúlt 2 és fél év Farsangi-bál bevételébôl és az Önkor-
mányzat hozzájárulásával jöhetett létre. Május 9-én tartottuk az
anyák napját, melyre a gyermekek nagy szeretettel készültek. Az
idei gyermeknapunkat 2014.május 20-án tartottuk, melyen ismét
sok szülô vett részt segítve a közös játékot. A Körzeti megbízot-
tunk segítségével idén is eljöttek a rend ôrei lehetôvé téve a
rendôrautóba való beszállást. Az idei Falunapi rendezvényen fel-
léptek a középsôs és nagy csoportos gyerekek valamint az óvodás
néptánc csoport. A gyermekek nagyon ügyesek és bátrak voltak.
A szülôk és az óvoda dolgozói kürtös kalácsot sütöttek az óvodás
gyermekeknek a falunapi fôzôverseny keretében. Ez év június 5-
én évzáró - ballagó keretén belül mûsorral készültünk az óvodá-
sokkal. Az idôjárás kedvezett ennek a szép napnak. Az évzárónk
alkalmával elbúcsúztattuk nagycsoportos gyermekeinket a leendô
elsô osztályosokat, ezúton kívánunk nekik sikeres tanulmányokat
és sok örömet az iskolai évek alatt.

Marton Ildikó óvodavezetô

Kedves vasadi anyukák, kisma-
mák engedjetek meg még né-
hány gondolatot! Július 1-tôl
megkezdi a munkát nálatok az új
védônéni Szônyi Veronika, fo-
gadjátok ôt olyan szeretettel,
mint engem! Akitôl nem sikerült
személyesen elköszönnöm ne
haragudjon, nem volt rá mód és idô, vigyázzatok magatokra
és a csemetékre, nôjenek nagyra! Fodor Csilla védônô

Kedves Olvasó!
Szônyi Veronika vagyok. Június-

ban végeztem Szegeden, mint
védônô. Nagy családom által szak-
mailag felkészült, türelmes, szabály-
követô szakemberkènt végzem fel-
adataimat. Bizalommal várok minden
kismamàt, anyukát és gyermeket az
új tanácsadási rend szerint, amely a
következô:

Hétfô: 8.00–9.00 Védônôi fogadó-
óra, 13.45–15.45 tanácsadás várandó-
sok részére

Szerda: 9.00–11.00 önálló védônôi
tanácsadás csecsemôk és kisgyermekek részére 

12.00–14.00 Orvossal tartott csecsemô-tanácsadás.
Köszönettel: Szônyi Veronika védônô

Mi legyen az úti patikában?
Itt a nyár, nem árt, ha mindenre felkészülünk egy utazás elôtt, azon
túl, hogy útikönyvet bújunk, tervezgetünk, pakolunk, nem árt
összeállítani egy elsôsegély csomagot is, talán ez a lista segíthet:

Amire feltétlenül szükség van:
– láz- és fájdalomcsillapító, (lehetôleg többféle hatóanyaggal)
– hasmenést gátló szer (pl. Smecta por)
– gyermekeknek lázcsillapító és há-
nyáscsillapító kúp
– sebfertôtlenítô oldat
– steril géz, fedôlap és sebkötözô,
– vízhatlan sebtapasz
– lázmérô
– forrázási vagy égési sebek elsôdle-
ges ellátására szolgáló készítmény
– ficam, zúzódás és apróbb sportbalesetek ellátására (fájdalomcsillapító
és gyulladás gátló) szolgáló krém, kenôcs
– hányinger elleni gyógyszer, illetve kúp
– szúnyogriasztó készítmény, illetve csípés utáni, viszketéscsillapító
kenôcs
– napozó- és napozás utáni szerek, krém, illetve olaj a bôr kiszáradása
ellen
– Krónikus betegek vigyék fontos gyógyszereiket magukkal, és le-
hetôleg a kézipoggyászban tartsák, ne adják fel a repülôn. Még jobb, ha
egy részét párjuknál helyezik el, így ha a kézipoggyász megsérül vagy
elvész, még mindig marad gyógyszerük.
– Egyedül utazók a rohammal, rosszulléttel, görccsel járó krónikus be-
tegség tényét közöljék az útitársakkal vagy a csoport vezetôjével, hogy
a bajban segíteni tudjanak, ne tévesszék össze, például a diabéteszes
hipoglikémiás rosszullétét részegséggel.
– Ha már a patikában járunk, érdemes füldugót vennünk, sosem tudhat-
juk, milyen vidám társaság nyaral a közelünkben.

Forrás: weborvos

Kívánom, hogy gondtalan nyaralásuk alatt semmi patikaszerre ne le-
gyen szükség!

Fodor Csilla védônô
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civil szervezetek

A Búzavirág Nyugdíjas Klub háza táján az elmúlt idôszak-
ban is zajlott az élet. ôzpörköltjükkel elvitték a Vándor Faka-
nál I. helyezését, bebarangolták az Adriai-tenger tájait, és
fellépésükkel elvarázsolták a felvidéki Marcelháza közönsé-
gét. S ha ez még nem lenne elég, a klub tagjaiból újonnan
alakult Vasadi Népdalkör az Országos Ki-Mit-Tud-on bronz-
minôsítést szerzett. 

Nyertes lett az ôzpörkölt
Április 15-én ellátogattak az Operettszínházba, ahol a Csókos

asszony címû operettet nézték meg. Április 30-án a Vasadon
épülô Bölcsôde Bokréta ünnepségén vettek részt és segítettek az
elôkészületekben. Május 1-jén egész nap a futballpályán rende-
zett majálison voltak. Beneveztek a fôzôversenyre, ahol az ôzpör-
költükkel megnyerték a Vándor Fakanál I. helyezését. Vidám na-
pot töltöttek együtt.

Harmadik helyezést értek el a fôzôversenyen
A XII. Vasadi Falunapon szintén beneveztek a szombati

fôzôversenyre, ahol III. helyezést értek el. A színjátszókör tagjai
nagy izgalommal várták Galambos Lajos mûvész urat. A tisztele-
tére bemutatták a Dáridó Vasadi udvarháza címû paródiájukat.
Bár féltek, nem fognak neki tetszeni a kissé eltúlzott tréfálkodása-
ik, de nem úgy történt. Elmondta, ilyen meglepetésben és fogad-
tatásban még nem volt része. Vidáman járta velük a táncot.

Június 14-én a marcelházi falunapra utaztak, ahol szerepeltek
és nagyon jól éreztük magukat, mert szívélyes fogadtatásban volt
részük. .

Bejárták Észak-Olaszországot
Június 22-27 között hat napos kirándulásra indultak, ahol 51-en

vettek részt. Ottlétük elsô napján megnézték Szlovéniában a mél-
tán világhírû Postojnai cseppkôbarlangot, melyet kisvonattal jár-
tak be és két órát gyönyörködtek a csodálatos látványban. Innen
Olaszországba, Triesztbe mentek és látták a nagyon szép Mirama-
re kastélyt és parkját. A szállásuk Olaszországban, Bibionéban
volt, az Adriai tenger partján. Látták a világhírû Velencét és a szi-
geteket, Buranot, Muranot, ahol a csipkékben és az üveggyártásba
nyertek bepillantást. Hajóztak a tengeren és persze többen gondo-
láztak is, átlátogattak Horvátországba is. Pulában lenyûgözte
ôkett a több ezer éves Amfiteátrum, Rovinj-ban az ódon utcács-
kák, régi házak. Szép volt a hajózás a Limski fjordon, ahol a
kagylótenyészetet is láthatták. Hazafelé gyönyörködtek a Bledi
tóban és túráztak a festôi Vintgor szurdokban. 

Lukács Béláné klubvezetô

Élményekben teli tavaszt tudhatnak a hátuk mögött

A Dalkör 2014-ben jött létre tíz fôvel, melyet Nagy Sándor-
né és Bokros Lászlóné vezet. Elsô bemutatkozásuk az I. Vasadi
Böllér fesztiválon volt.

Március 23-án indultak a nyugdíjas Ki-Mit-Tud elôdöntôjén
Székesfehérváron, ahol továbbjutottak. Április 11-13 között részt
vettek a keszthelyi középdöntôn. Ezt követôen szerepeltek a XII.
Vasadi Falunapon, majd a felvidéki Marcelházi falunapon is. A IV.
Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud döntôjén Bronz fokozatot kaptak.
Ezalatt a rövid idô alatt szép sikereket értek el, mellyel növelték
Vasad község és a Nyugdíjas Klub jó hírét. Szeretettel gratulálunk!

Július 9-én tévéfelvételre került sor, melynek helyszíne a Nádas
fogadó volt, ahol gyönyörû környezetben mutatkozott be új cso-
portunk. Az idôjárás kevésbé kedvezett nekünk, de jókedvünk tö-
retlen volt itt is. Július 26-27 között a szolnoki Tiszaligeti strand-
fürdôn rendezett Ki-Mit-Tud-on lépnek majd fel, mely meghívás-
nak szivesen tesznek eleget. 

Szerzô: Lukács Béláné klubvezetô
Fotó: Veroczki Barbara

Bemutatkozott a Nyugdíjas klub Dalköre

A Vasadi Ha-
gyományôrzô
Citerazene-
kar, a Kö-
kényszem
Citeraze-
nekar és a
V a s a d i
M ó r i k á l ó
Néptánccso-
port úgy dön-

tött, hogy egyesü-
letben kívánja

folytatni a
m u n k á t .
Már elké-
szültek a
papírmun-
kával, je-

lenleg a
c é g b í r ó s á g

válaszát várják. 

Egyesületben folytatják tovább
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Községünkbôl is több fogat indult a IV. Monori Meghívásos Fogathajtó versenyen,
gyönyörû eredményeket értek el hajtóink.

Fegyverneki Sándor

Ifj. Tóth József

Zólyomi László

Fórizs Boldizsár

Genzwein Marina

Június 28-án a monori Bacchus tér adott
otthont a versenynek, ahol egész napos
programokkal várták a kilátogató családo-
kat a szervezôk. Az egész napos kirakodó-
vásár és borkóstolás mellett póni lovagol-
tatás is várta a gyerekeket. Vasadi fogat-
hajtóink szép eredményekkel tértek haza:
egyes fogatban Genzwein Marina hatodik
lett, C kategória kettes fogatban Zólyomi

László második helyezést ért el, valamint
egy pontszerzô hatodik helyet is begyûjtött
fogatával. A kettes fogatok Szabadidôs Lo-
vasversenyét Fegyverneki Sándor nyerte,
Ifj. Tóth József harmadik, Czemmel István
negyedik, Fórizs Boldizsár pedig ötödik
helyre vágtázta be magát. 

Szerzô és fotók: Veroczki Barbara, 
Marton Viktória

A vasadi fogathajtók ismét remekeltek

Erdei kirándulásra vitték a táborozókat
A Vasadi Lovas Klub részt vett a falunapi fôzôversenyen a “VITYE” csapatá-

val, igaz most nem sikerült kupát kapni, de nagyon jól éreztük magunkat. Az
idén is nagy siker volt a falunap 3. napja a lovas nap.

Több, mint húsz fogat állt a starthoz. Az elmúlt idôszak legszínvonalasabb hajtását
láthatták azok a nézôk, akik kilátogattak vasárnap a falunapra. Az ügyességi lovas
szônyeghúzást sokadszorra Keszeg Tibor szolgáltatta, a gyermekek nagy örömére. Jú-

lius 9-én a református gyer-
mektáborban erdei lovas kirán-
dulást szerveztünk, Inárcsra lá-
togattunk el. Terveink szerint a
Búzavirág Nyugdíjas Klubbot
visszük lovas kocsival kirán-
dulni, a nyár folyamán.

Vasadi Lovas Klub

Mintegy hatvan, a magyar kultúra iránt
nyitott ember látogatott el este Vasadra.
Érkeztek zene és tánckedvelô vendégek
Üllôrôl, Bényérôl, Monorról és Ceglédber-
celrôl is az igazán egyedinek tekinthetô
szabadtéri táncházba. Rábaközi, kalotasze-
gi, mezôségi és egy kis csárdás fogadta a
hallgatóságot, melyet Balázs Péter táncok-
tató vezetésével sajátíthattunk el.  A Kala-
pos Folk Band tagjai húzták a talpalávalót,
és ennek köszönhetôen a remek nyár esti
mulatság egészen éjfélig tartott. A rendez-
vényen büfé is mûködött, nem is akármi-
lyen, ugyanis a vendégek a hagyományos
lilahagymás zsíros kenyér mellett megkós-
tolhatták Lusztigh Mária mestercukrász
messze híres - helyben sütött - finom réte-
seit is. 

Éjfélig járták a táncot
Nyáresti szabadtéri táncházba várta a vendégeket a Vasadi Mórikáló Néptánc-

csoport. Július 19-én szombaton este csodás népzeneszó töltötte be az általános isko-
la udvarát, aki arra járt vidáman táncoló párokat láthatott.

A Vasadi Hagyományôrzô Egyesület
célja, hogy minél több emberrel megis-
mertesse és terjessze a magyar népi kultú-
ra értékeit, ezért szerveztük meg ez a sza-
badtéri táncházat, hogy együtt, vidám han-
gulatban töltsük el ezt az estét, ami a tánc-
csoportnak azért is volt különleges, hiszen
egyben egyik tagunk születésnapját is ün-
nepeltük - mondta Monori Sándor, az
egyesület vezetôje.

Szerzô és fotó: Veroczki Barbara

ZZeennééll   aa  KKaallaappooss  FFoollkk
BBaanndd

VVeennddééggvváárrááss  kköözzbbeenn
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❖ Több betöréses lopás történt közsé-
günkben, melynek visszaszorítása érde-
kében térfigyelô kamera rendszer kiépí-
tését szorgalmazzuk az önkormányzattal
karöltve. Az esetek visszaszorítása érde-
kében több alkalommal rendôrjárôrrel
közös szolgálatokat látunk el. 

❖ Sajnálattal közöljük, hogy a helyi
dohányboltot kirabolták, szemtanúk sze-
rint egy dobozos, egyenes tetejû kis te-
herkocsival vitték el az árut. Rendszám
alapján történô beazonosítása még folya-
matban van. 

❖ A Vasadi Polgárôr Egyesület május
24-én szombaton tartotta taggyûlését a
Vasadi Általános Iskolában. Napirenden
volt a 2013. évi beszámoló, a pénzügyi
beszámoló, kiosztásra kerültek a fenn-
maradt új igazolványok. Bemutattuk az
új polgárôr egyenruhákat, igényeket fel-
mértük. A Vasadi Polgárôr Egyesület cél-
jai az év második felére vonatkozóan,
hogy minél több polgárôrt felszereljen az
új formaruhával.

❖ A gyûlésen megjelent Marton Jó-
zsef Zoltán polgármester is, aki megkö-
szönte az egyesület eddigi önzetlen mun-
káját, s egyben kérte további segítségün-
ket a XII. Vasadi Falunapok helyszíni
biztosításához.

❖ A XII. Vasadi Falunap zavartalan
lebonyolítása érdekében 15 polgárôr tel-
jesített szolgálatot rendôrrel karöltve. Ki-
sebb atrocitások történtek, fôként italozó
fiatalok körében, az ebbôl származó eset-
leges verekedéseket féken tudtuk tarta-
ni. Ezúton köszönjük a Pilisi Rendôrörs
nagy segítségét, hiszen szükség esetén,
ha kellett több rendôrt is kivezényeltek
községünkbe.

❖ Egyesületünk is indult a falunapi
fôzôversenyen, ahol különdíjban része-
sültünk.

❖ Felhívjuk a gazdák figyelmét a nyá-
ri mezôlopásokkal kapcsolatban, elérke-
zett a nyári betakarítások ideje, legyenek
a polgárôrség segítségére, ha valamit ta-
pasztalnak, észlelnek, jelezzék. 

Buzás István
a Vasadi Polgárôr Egyesület elnöke

Alapító tagunkat vesztettük el
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Édes István György,

a Vasadi Polgárôr Egyesület egyik alapító tagja elhunyt.
Halálával nagy veszteség érte a közösséget, miután ön-
zetlen, szolgálatkész társunk távozott örökre közülünk.
Bármikor számíthattunk rá, rendkívül segítôkész volt mindenkivel. Ha valaki baj-
ban volt, rögtön segített. Szeretettel emlékezünk Rád, emléked szívünkben örökre
ott marad.

Közösen ünnepeltük Május 1-jét
Zenés ébresztôre kelhettek a Vasadiak, a Vitye tagjai és a Prestige Band nótaszó-

val köszöntötte az éppen ébredezôket. A sportpályán egész napos programok várták
a kilátogatókat, fôzôversenyen is szép számmal indultak.

Így aki kilátogatott
már messzirôl érezhette
a csülökpörkölt, ôzpör-
költ, marhalábszár pör-
költ, palacsinta ínycsik-
landozó illatát. Voltak,
akik kézzel készített
csipetkét tettek a leves-
be, együtt, vidáman ké-
szítették a kis gombóc-
kákat. Napközben fo-
lyamatosan zajlott a
Május 1 focikupa. A
legkisebbek az ugráló
várban mozogták le a fölös energiákat. A program vendégei pedig kirakodóvásárban is
gyönyörködhettek, akár friss sajtot is vihettek haza. Élô zene kíséretében gyönyörû napot

zártunk. Köszönet a Vitye tagjainak a
szervezésért, és mindenkinek, aki hozzá-
járult, hogy egy szép családi majálist
tölthettünk együtt, jó hangulatban.

Az I. Vasadi Böllérfesztiválon mutat-
kozott be elôször a Lo-Vi Társulás, vagy-
is a Lovas Egyesület és a Vitye közös
csapata, akkor az elsô díjat hozták el,
mostani közös fôzésük eredményét kü-
löndíjjal jutalmazták, az oklevelet Dr.
Torgyán József zsûrielnök adta át. 

Szerzô és fotók: Veroczki Barbara

Mindent vitt a szôke ciklon
A Vasadi Vajákos Színjátszó Kör kétszer is bemutatta P. Howard: A szôke ciklon

címû elôadását, június 6-án és június 21-én. Mûvelôdési házunk mindkét alkalommal
teljesen megtelt, sokan voltak ismét kíváncsiak a fiatalok játé-
kára, akik a szünetben saját készítésû süteménnyel kínálták a
vendégeket. Poénokban, vicces jelenetekben ezúttal sem volt
hiány, élvezettel néztük, hogy a Paragovics Nikolett által meg-
formált Miss. Evelyn Weston miként keveredik újabb kalan-
dokba. A két felvonásos bohózatban találkozhattunk hihetetle-
nül jól megformált karakterekkel, látszik a fiatalokon, hogy
nem az elsô elôadásuk, van már rutinuk a színjátszásban. Külön
megemlíteném az ötletes színpadtechnikát, világítást, amelyek segítségével valóban
hol Marokkóban, hol a sztrádán érezhettük magunkat. 

Szereplôk: Paragovics Nikolett, Szíjjártó Laura, Kádár Dávid, Csipesz Balázs, Ba-
logh Ádám, Balogh István, Hadnagy Áron, Káposztás József, Szilági Sándor.

Rendezte: Kaldenekkerné Sipos Mária
A június 21-i elôadás végén Mészáros Sándor Zoltán alpolgármester egy virágcso-

korral köszönte meg Marikának a színvonalas rendezést, és tolmácsolta Marton Jó-
zsef Zoltán polgármester jókívánságait, aki a szereplôknek is küldött ajándékot. 
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A protestáns egyházak értel-
mezésében az úrvacsorát me-
gelôzô felkészítô tanítás,
amelynek célja a hitbeli me-
gerôsítés. Bôvebb értelemben
az úgynevezett keresztségi szö-
vetség fiatalkori megerôsítése.
Az egyházi oktatásban felnövô
gyermekek és az ifjúság vallá-
sos nevelésének célja a konfir-
máció ünnepi eseménye,
amelynek során a konfirmandus
személyes vallástételt tesz, dön-
tést hoz Krisztus és az ô egyhá-
za mellett. A mai nap azért is
különleges volt, mert egyúttal
az egyik konfirmandus fiút két
testvérével együtt meg is ke-
resztelték. 
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EGYHÁZAK

Polgármesteri köszöntô
Az alábbiakban olvashatják Marton József Zoltán polgármester

konfirmáltakhoz intézett beszédét, melyben nemcsak, mint pol-
gármester, hanem, mint a presbiter, a gyülekezet tagja szólt a fia-
talokhoz.

Nagytiszteletû Úr!
Kedves most konfirmált fiatalok! Kedves Szülôk! Kedves

Nagyszülôk! Kedves Kereszt Szülôk!
Nagy öröm minden évben, így pünkösdhöz közeledvén a gyü-

lekezet elé állni és jelenteni, hogy ebben az évben is vannak olyan
fiatalok, akik sikeresen számot adtak hitbéli tudásukból, jártassá-
gukból, és ezáltal új , úrvacsorával élô tagjai lehetnek a gyüleke-
zetünknek.

Idén újfent nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy az egyház-

községünk gyülekezete, és presbitériuma nevében nagy szeretet-
tel köszöntselek benneteket fiatal testvéreinket.

Az iménti vizsgával nagy erôpróbán jutottatok túl, és akár fel is
lélegezhetnétek de mégis emlékeztetlek benneteket: a mostani
konfirmációval nem célba értetek, hanem ráléptetek egy olyan ös-
vényre, amelyen még hosszú utat kell bejárnotok.

Elôttetek ma nem a célvonal áll, hanem a startvonal, amit ma
átlépve elindultok Krisztus követése útján. Ez az út egy életre
szól, és ezen út folyamán megannyiszor próbára lesz hívva az
igaz hitetek. Jézus követése megannyiszor bizonyságtételre hív.
Ilyenkor mindig emlékezzetek az eddig tanultakra, emlékezzetek
Nagytiszteletû úr bibliai idézeteire, példabeszédeire.

Emlékezzetek, hogy Jézus követése egyszer már döntésre hí-
vott benneteket, és Ti a jó döntést választottátok. Az igenetek egy
életre szól, de cserébe kaptok egy örökké tartó közösséget és mel-
lette meghitt otthonra leltek.

Kívánom, hogy egész életetekben a viselkedésetek és cseleke-
deteiteken keresztül áradjon a bizonyságtétel nap mint nap. Még
inkább kívánom mindezekhez a Jó Isten adjon erôt bátorságot,
hogy végigjárjátok ezt az utat.

Végezetül a gyülekezethez fordulnék:
Fogadjuk ôket testvéri szeretettel, hogy megérezzék nálunk ott-

honra leltek és nem csak hitbéli testvérekre, hanem igaz barátokra
is találtak. Szeretettel várunk benneteket, Istentiszteleteinkre, il-
letve a különféle gyülekezeti alkalmakra, rendezvényekre, ahol
együtt épülhetünk egymás hite által. Kérlek benneteket, éljetek
ezen alkalmakkal.

Konfirmálás volt a református templomban

Bemutatkozott 
a marcelháziak 

református kórusa
A falunap zárónapjának délelôttjén ünnepi istentisztelet
keretében mutatkozott be a marcelházi református kórus,
akik elsô alkalommal szerepeltek együtt. A három ének
közül az összetartozás erôsségét láthattuk abban, hogy
vendégkórusunk is ugyanazzal a zsoltárénekkel köszönt
el, mint amit a vasadi gyülekezet is énekelt.

Május 25-én a Református templomban nyolc fiatal felelt helyesen a Király János lelkész által
feltett kérdésekre, a közösség nagy örömére konfirmáltak. A konfirmáció jelentése megerôsítés.
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Örömteli Pünkösdünk volt
Az idei Pünkösd hármas ünnep volt számunkra, mert az ünnep mellett kántorunk kisfiának keresztelôjét tartottuk, mely alkalomból

Csáki Tibor atya visszalátogatott községünkbe. 
Kéri Zsolt hitoktató

Elbúcsúztunk 
Tibor atyától 

Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök április 1-i hatállyal a váci
Felsôvárosi plébániára helyezte Dr. Csáki Tibor katolikus plébá-
nost, aki községünkben is teljesített szolgálatot. 13 évig vezette a
monori plébániát, mellette Monorierdôt és Vasadot. Szomorúan,
könnyes búcsút vettünk Tôle, utolsó vasadi szentmiséjén, melyet
jelenlétével megtisztelt Marton József Zoltán polgármester és csa-
ládja is. Tibor atya helyét a közel egy éve Monoron szolgáló Pasz-
ternák Tamás atya, és Farkas László atya vette át.

Nyári tábor
A tanév befejeztét követô héten már gyerekkacajtól volt hangos

a kápolna és környéke. A tábor fô témája az ószövetségi Mózes
volt, vele együtt mi is útra keltünk, hogy figyeljünk Istenre és
egymásra, ahogyan ô tette. A történetekhez kapcsolódóan kézmû-
ves foglalkozásokon készültek mózeskosarak, állatok. A sok ötle-
tes bemutatót köszönjük Manulek Zsuzsannának. Mózes a pusztai
életében pásztorként dolgozott, ennek kapcsán látogatást tehet-
tünk Bolyán Zoltán tanyáján, ahol megnézhettünk egy pásztor ál-
tal vigyázott nyájat.  A csütörtöki napon az egyiptomi kivonulás-
hoz hasonlóan táborunk is ellátogatott a Pótharaszti sétaerdô ját-
szóterére. Köszönjük Vadas Ferenc nyugalmazott erdésznek a tan-
ösvényen való vezetést, sok ismerettel gyarapodtunk. Köszönjük
a gondviselésnek és a  táborszervezôknek, hogy ilyen szép hetet
tölthettünk el. 

K A T O L I K U S  E G Y H Á Z I  H Í R E K
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KÖZÉLET

Az I. Körbe karikába sportfesztivál és kerékpáros kaland-
túra március 29-én rajtolt Gyömrôrôl, melynek egyik állo-
máshelye községünk volt két helyszínnel. A Nádas Fogadó és
az általános iskola elôtti tér.

A Búzavirág
Nyugdíjas Klub tag-
jai helyi ízekkel vár-
ták a sportolókat,
akik a pecsételés
mellett sok vidámság
közepette fogyaszt-
hattak is helyi éte-
lekbôl. 

Így vihették jó hí-
rét friss tejünknek,
mangalica kolbá-
szunknak, lilahagy-
más, fokhagymás
friss sajtunknak. A
vasadi termelôkrôl
szórólap is készült,
felsorolva, ki milyen
termékekkel fogla-
kozik, így az ér-
deklôdôk a késôbbi-
ekben fel is kereshe-
tik a helyi ter-
melôket. Ismét meg-
mutatta vendégsze-
retô arcát Vasad, me-

lyet sokan nem felednek. Ezen a rendezvényen barátkoztunk
össze Bene Károllyal, aki Maglódról érkezett hozzánk egy múlt
századokat idézô biciklivel: a velocipéddel. Sokan a helyszínen ki
is próbálhatták, milyen érzés felszállni és tekerni egy ilyen bicik- Maczkó László és segítôi

Akik nélkül ez a nap nem jöhetett volna létre

Készül a vasadi puffancs

Ismét jó hírét vitték kis falunknak

lin. A jó kapcsolat eredményeként Károllyal a XII. Vasadi Faluna-
pokon is találkozhattunk egy bemutató erejéig. Köszönet a szer-
vezôknek a háttérmunkáért, a Vasadi Polgárôr Egyesületnek pedig
a helyszínek biztosításáért.

Fejlôdô tanyák Vasadon
Bolyán Zoltán Vasadon élô ôstermelô, aki minden lehetôsé-

get megragad tanyájának szebbé tételére, annak fejlesztésére.
Ezért számos pályázaton indult már el családi gazdaságának
növelése érdekében- sikerrel. Jelenleg feleségével a fiatal gaz-
dák számára kiírt pályázat eredményét várják. Zoltánnal a
külterületi fórumon beszélgettünk, mint elmondta, szivesen
jár el olyan tájékoztatóra, ahol még többet megtudhat a kör-
nyezetét érintô fontos döntésekrôl.

Zoltán 2013. év-
ben sikeresen indult
a tanyafejlesztési pá-
lyázaton, ahol az el-
nyert összegbôl 50
darab ôshonos cigája
anyajuhot, 2 darab
törzskost és az álla-
tok bekerítéséhez
szükséges villany-
pásztort vásárolt.
Idei évben felesége
indult a Mezôgazda-
sági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal által kiírt
Fiatal Gazda pályá-
zaton, melynek elbí-
rálása még folyamat-
ban van. A pályázat
célja a fiatal mezôgazdasági termelôk gazdaságalapításának, vala-
mint a birtokstruktúra átalakításának elômozdítása, a mezôgazda-
sági tevékenység hosszú távú fenntartása. A pályázatok benyújtá-
sához is már számos kritériumnak meg kell felelni- mondja
Zoltán, valamint az elnyert összegrôl pontos elszámolást kell be-
nyújtani. 
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Matyó Csaba a Monori Rendôrkapitányság rendôre harmadik he-
lyezést ért el a IV. Szakmai Közlekedésrendészeti Verseny Karos
forgalomirányító versenyszámában.

Az Érdi Rendôrkapitányság illetékességi területén, Diósdon került megren-
dezésre 2014. március 26-án a IV. Szakmai Közlekedésrendészeti Verseny
rendôri karos forgalomirányító versenyszámának megyei döntôje. A megmé-
rettetésen 13 kapitányság és 4 autópálya alosztály 17 munkatársa vett részt.

Az ünnepélyes megnyitót követôen megkezdôdött az elméleti versenyrész,
amely során szakmai tesztlapot kellett kitölteniük a résztvevô rendôröknek.
Az elméleti részt követôen a versenyzôk forgalomirányítási tudásukat is be-
mutatták a négy tagból álló zsûrinek, akik több szempont szerint értékelték a
versenyzôket. Különösen figyeltek a mozgáskultúrára, forgalomdinamikára és
a jármûvezetôkkel történô kommunikációra. Csabának gratulálunk a szép he-
lyezésért.

Vasadi siker a IV. Közlekedésrendészeti versenyen

Milyen is a napelem
a gyakorlatban?

A Vasadi Hírmondó korábbi szá-
mában már olvashattak arról, hogy
az önkormányzat sikeresen pályázott
a „Villanynélküli Tanyák energiaellá-
tása Vasadon” címû pályázaton, ahol
öt tanyatulajdonos egyenként 4 kW-
os szigetüzemmódú napelemes rend-
szert nyert. Az akkori nyertesek kö-
zött volt Keppel Tiborné is, akit arról
kérdeztünk, hogy van megelégedve
azóta a rendszer mûködésével.

2013 óta használják a napelem rend-
szert a háztartásban. Nyáron, jó idô ese-
tén megfelelôen mûködik, vihar és esô
idején nagyon akadozó a rendszer. Saj-
nos a télen sem volt mûködôképes, ami
azért érintette nagyon rosszul, mert már
25 éve él villany nélkül. Szerette volna,
ha végre könnyebben ment volna az
élet. Szivesen eljár a külterületi fóru-
mokra is, amit hasznos dolognak tart,
mivel sok információt tudhat meg a
környezetérôl.

Idén már harmadik alkalommal ren-
dezhettük meg Vasadon az Akadálymen-
tesített Akadályversenyünket fogyaték-
kal élô ellátottaink részére. A verseny-
ben Páty, Tokaj, Tököl, Gödöllô, Szol-
nok, Budaörs, Tököl és Monor csappatai
vettek részt összesen 9 csapattal, 60 fo-
gyatékkal élôvel. A csapatok – az elôzô
évekhez hasonlóan – 10 akadály leküz-
désével bizonyíthatták be, hogy nincse-
nek akadályok akkor sem, ha akadá-
lyoztatva vagyunk kicsit. Az akadályok
között volt dió-kosárlabda, szlalom fu-
tás, kapura-rúgás, ügyességi feladvá-
nyok és még totó is. Az akadályfe-
lelôsök csapata az intézmények munka-
társaiból, valamint a Fô utcai régióköz-
pont és az országos központ munkatár-
saiból alakult.

A rengeteg – nevezési díjként hozott –
sütemény mellé ebédre zsíros kenyeret és
lilahagymát kínáltunk a megfáradt ver-
senyzôknek és segítôknek. Az ebéd utáni
eredményhirdetésen a pátyi csapattagok

nyakába akaszthattuk az aranyérmet és
ôk kapták meg az elsô díjként szolgáló
tortát is. Mint ahogy az lenni szokott, a
monoriak- pedig 3 csapattal is ringbe
szálltunk – nem értek el helyezést, így a
„bundának” még a látszata is elkerült
bennünket.

A rendezvényt Vasad Község Önkor-
mányzata és a lakosainak jó része támo-
gatta.

Minden résztvevônek és támogatónak
köszönjük ezt a csodálatos napot és na-
gyon bízunk abban, hogy ez az immár
hagyományos és évrôl évre nagy élményt
jelentô esemény is segít mindannyiunk-
nak a mindennapok nehézségeivel meg-
küzdeni.

Klujber Anita
intézményvezetô

MMSZ Gondviselés Háza 
Monori Szociális

Alapszolgáltatásokat Nyújtó 
Integrált Intézmény
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Már kiskorában fontosnak tartották a
szülei, hogy megismerkedjen a komolyze-
nével. Édesapja klarinéton játszik. Már az
elsô évben, amikor elkezdett hangszeren
tanulni, könnyebb duókat játszottak így
már egészen kicsiként hozzászokott az
együttzenéléshez. Azóta is rendszeresen
játszanak kamaradarabokat. Apai ágon a
nagyapja zongorázik, a nagynénje szintén,
aki egy budapesti zeneiskolában zongorát
tanít.

Áron általános iskolás kora óta fuvolá-
zik, 1. osztályos korában zenei szolfézsra
járt, majd 2. osztályban egybôl fuvolázni
kezdett. 

2010-ben vett részt elsô megméretteté-
sén, az V. Pest Megyei Fuvolaversenyen,
azóta folyamatosan eredményesen verse-
nyez. Elsô alkalommal úgy ért el 2. helye-
zést, hogy nem osztottak ki elsô díjat, meg
is kapta a Magyar Fuvolás Társaság külön-
díját. 

2011-ben a VI. Pest Megyei Fuvolaver-
senyen elsô helyezést ért el. 2012-ben a
Kaposváron rendezett VII. Országos Jeney
Zoltán Fuvolaversenyen 4. helyezett lett.

2013-ban a Szentendrén rendezett VII.
Pest Megyei Fuvolaversenyen elsô helye-
zést ért el. 

2014-ben Áron már kamaraversenyeken
indult, ezáltal újabb lehetôség kínálkozott
a színpadi megmérettetésre. Március 1-jén
Gombán rendeztek kamarazenei versenyt,
ahol ketten indultak osztálytársával, aki
zongorán játszott, Kiemelt nívódíjban ré-
szesültek. Valamint április 15-én, Ceglé-
den rendezték a Dél-Pest Megyei Kamara-
zenei versenyt, ahol szintén Kiemelt nívó-
díjat kaptak. A szép eredmények továbbra
is jöttek, május 19-én a monori Budai Imre
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Vasadi zongorasikerek
A legkisebbektôl a legnagyobbakig gyönyö-
rû eredményeket értek el a Vasadi Általá-
nos Iskola tanulói zenemûvészet terén. A
gyerekek iskola mellett magánszorgalom-
ból tanulnak a Ceglédi Erkel Ferenc Alap-
fokú Mûvészeti Iskola Monori tagintézmé-
nyében- vagyis a monori „zeneiskolában”.

Május 5-én rendezték a XI. Budai Imre
Zongoraversenyt, idén több vasadi gyermek is
indult. Szalai Réka arany minôsítést, Turjányi
Mátyás ezüst minôsítést kapott korcsoportjá-
ban. Kröpfl Dorina korcsoportjában szintén
arany minôsítéssel végzett. Guzsván Nándor,
Király Barnabás, Szabados János, Ladányi Zi-
ta, Germuska Bianka dicsérô oklevelet kapott
szorgalmáért. Félévkor csatlakozott a csoport-
hoz Jansík Renáta és Jansík Bernadett. A test-
vérpár ötössel végzett, behozva a késôbb in-
dulás miatti hátrányt. 

Május 19-én a Budai Imre Kamaraverse-
nyen Kröpfl Dorina és Guzsván Nándor négy-
kezes zongorajátékot adott elô, Tóth Anna
Eliza furulyajátékát kísérték. Elôadásukat a
zsûri ezüst oklevéllel díjazta.

További sok sikert kívánunk a zeneiskolai
növendékeknek!

Aki nem jártas a komolyzenében, Hadnagy Áron neve annak is ismerôsen cseng, számos alkalom-
mal játszott már adventi hangversenyen községünkben, nevettetett meg bennünket a Vajákos Szín-
játszó Kör tagjaként. Interjúnk célja, ismerjük meg jobban ôt, sikerei mögött milyen alázatos ember
áll.

Kétszer kapott kiemelt nívódíjat

Kamaraversenyen saját kor-
osztályában arany minôsítést
kapott. 

Áronnal beszélgetve kide-
rült, milyen sokoldalú fiatal. A
tanulás, gyakorlások között
tagja a három éve mûködô bu-
dapesti Elvinus zenekarnak,
akik a Batthyányi téri Szent
Anna templomban teljesítenek
szolgálatot. A húsz tagú zene-
kar fôként vonós hangszereket
használ, de több alkalommal
kiegészül fúvós zenészekkel.
Áron a zenekarral tavaszi-ôszi
szezonban a vasárnapi szent-
miséken lép fel. Általános Is-
kolás kora óta részt vesz a színjátszó cso-
portok elôadásában. Kaldenekkerné Sipos
Mária által vezetett Vasadi Vajákos Szín-
játszó Körnek is oszlopos tagja- legutóbb a
szôke ciklon címû elôadásban láthattuk
Jim Hogan bôrébe bújva. 

Jelenleg a zuglói Szent István Zenemû-
vészeti Szakközépiskolában tanul, ezután-
azt hiszem nem meglepô – zenei téren sze-
retné tovább képezni magát. Tehetsége,
lelkiismeretessége alapján ennek sikeré-
ben nem kételkedem. 

Interjú: Veroczki Barbara
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SPORT

Ábel újra érmekkel tért haza
Serdülô kötöttfogású rangsorversenyt rendeztek Szigetszentmiklóson március 15-én. Bajkai Ábel

a Monor SE birkózója 69 kg-ban bronzérmes lett.
A Monori Sportegyesület birkózójaként Ábel is indult az Abonyban megrendezett nemzetközi

Skultéty emlékversenyen. A
magyar birkózókon kívül,
szerb, macedón versenyzôk
is erôsítették a mezônyt, 273
gyerek, fiatal mérte össze tu-
dását. Ábel nagy meccseket
tudva a háta mögött, sikerrel
tért haza, 63 kg-ban bronzér-
mes lett.

A XII. Vasadi Falunapo-
kon birkózó bemutatót lát-
hattunk a Monor SE Birkózó szakosztályától, ahol Ábel szóra-
koztatta a közönséget, így látványos dobásokat, orsókat, pörge-
téseket láthattunk tôle.

Diák II. Országos kötöttfogásù birkózó
bajnokságon Kellner Dániel a Monor SE
birkózója újra dobogón állhatott.

Több mint kétszáz fiatal birkózó palánta
csapott össze a Csömöri Sportcsarnokban,
Dani bronzérmet birkózott ki magának. A
Kertvárosi Sportegylet rendezésén, 13 súly-
csoportban osztottak bajnoki címet. 

A június 1-jén Szentesen megrendezésre
kerülô, 2003-2004-ben született diákok sza-
badfogású Diákolimpiáján Dani ezüstérmet
szerzett. Gratulálunk!

Fotó: Magánarchívum

Dani újra dobogón

Június 6-án 16 órai kezdettel rendez-
ték meg a József Attila Gimnázium tor-
nacsarnokában a Monor SE Kosárlab-
da Kadett Leány Csapatának döntô
mérkôzését. Pályára lépett a vasadi
Tóth Olívia, valamint a Vasadi Általá-
nos Iskola két tanulója: Ecker Janka és
Nádasdi Anna is.

A Monor SE- Gyöngyösi DSZSE-vel
vívta küzdelmét, mely már az elején
eldôlni látszott, itt bizony a Monor bont
pezsgôt. Végül 89:29-re a Monor gyôzött.
Edzôjük, Csuba Attila testnevelô tanár így
nyilatkozott a mérkôzésrôl:

Aki az eredményt olvassa, vagy aki teg-
nap látta a mérkôzést, azt gondolhatja,
hogy egy gyengébb ellenféllel játszva
könnyedén nyertünk. Aki viszont átélte ve-
lünk ezt az évet, az tudja, hogy az igazság
ennél sokkal összetettebb. Hiszen a két
csapat közötti különbség az egész éves ke-
mény munka következménye. Nyár óta
kôkeményen dolgoztak Lányaink az edzé-
seken.

Nagyon szépen köszönjük mindenki-
nek, aki eljött tegnap és elôbb buzdította

a Csapatot, majd velünk ünnepelt! Csak
azt sajnáltuk, hogy az érmeket nem kap-
ták meg a lányok tegnap, pedig nagyon
örültek volna, ha a jelen levô sok-sok ál-
taluk és általunk fontos emberek elôtt tör-
ténik ez meg! De azért mi egy

pezsgôbontással (természetesen kölyök-
pezsgôvel) megünnepeltük velük a Baj-
noki Címet! Nagyon köszönöm a lányok
egész éves nagyon kemény munkáját és a
Szülôknek/Hozzátartozóknak az ehhez
nyújtott családi hátteret.

Bajnokok között a vasadi lányok!
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Új kosárlabda palánk segíti a Vasadi Kosársulit

A vasadi kosárlabda csapat nyári szünet elôtti utolsó edzé-
sén nagy örömmel vette birtokba az önkormányzat által biz-
tosított mini kosárlabda palánkot.

A 2,3,4 osztályosok által alkotott csapat Csuba Attila testne-
velô tanár és edzô kezei alatt hatalmasat fejlôdött. A következô
tanév során októbertôl már bajnokságban is szerepelnek a vasadi
gyerekek.

Csipesz Balázs újabb
érmekkel tért haza

Hatvanból
Május 17-én szombaton rendez-
ték a XII. Nemzetek Kupája
“Végsô István emlékversenyt”
Hatvanban. A gyermek, serdülô
és ifjúsági nemzetközi taekwon-
do versenyen Csipesz Balázs két
aranyérmet nyert. Gratulálunk a
gyönyörû teljesítményhez!

Usztics Réka Bárdosi Sándortól
vehette át az aranyérmet

2014. június 7-én rendezték Kecskeméten a III. Glo-
bal Grappling Kupát, ahol súlycsoportjában (Manó II.
kategória) Réka elsô lett.

Réka a vasadi
általános iskola 3.
osztályos tanulója,
aranyérmét a Sid-
ney-i olimpia
ezüstérmes bírkó-
zójától, Bárdosi
Sándortól vehette
át, aki Magyaror-
szágon már saját
küzdôsport akadé-
miát tart fenn. A
Grappling össze-
k a p a s z k o d á s o s
küzdelmet jelent.
Mindegyik ver-
senyszámban a
küzdelem állásból
indul és tatamin
zajlik, pusztake-
zes, sem kesztyû, sem cipô nem használható. Gratulálunk
Rékának és további szép sikereket kívánunk a küzdelmek-
hez.

Élre táncolták magukat

A szolnoki sportcsarnok adott otthont a Mo-
derntánc kupasorozat III. fordulójának, ahol
március 22-én a Monori Hip-Hop Kölykök
Dance kategóriában Gold korcsoportban 1.
helyezést értek el. A csapatban táncol két va-
sadi fiatal lány is: Szônyi Alexandra és Mo-
nori Anna. Alexandra Dance egyéni serdülô
Gold korcsoportban 1. helyezést ért el. A lá-
nyokat láthattuk a vasadi falunapon is fellép-
ni, látványos bemutatóval lepték meg a kö-
zönséget.
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Hat Mórikáló 
Marcelházán

Monori Sándor 2011-ben tett teljesítményére sokan fel-
kapták a fejüket. Önkormányzati képviselônk kedves hobbi-
jának hódolva döntött úgy, ô bizony nem ül buszra, hanem
kedves hobbijának hódolva, nyeregre ült, és kerékpárral rótta
le a 150 km-es utat. Sok lelkes fiatal jelezte akkor Sándor-
nak, bizony, szívesen csatlakoznának hozzá. A tervek idén
váltak valósággá, és mellette még öten döntöttek úgy, nem
hagyják porosodni a bringát a sarokban, együtt indulnak út-
nak. Június 13-án pénteken reggel 6 órakor gördültek ki Va-
sadról és szombat este 8 órára értek úticéljukhoz. A gödöllôi
Grassalkovich kastélynál álltak meg pihenôre, reggelire,
majd a váci Duna parton, Nagymarosnál kompra szálltak.
Így kötöttek ki Visegrádnál, ahol Esztergom felé vették az
irányt, a Mária Valéria hídon át jutottak át Párkányba, majd
Marcelházára. S hogy kik voltak hôseink? Sándor útitársai:
felesége Monori Sándorné, Tóth Fruzsina, Kádár Dávid, Ke-
szeg Csaba, és Gerstenmayer Dániel. Útjuk során a leg-
szebbnek élték meg a szemet gyönyörködtetô tájat, a síksá-
gok szépen mûvelt szántóit, aranyló gabonamezôket, s az
együtt tekerés örömét. A legnehezebb pedig megküzdeni az
utolsó kilométerekkel, a térdekben érzett fájdalommal, s tud-
ni azt, hogy nem elég megérkezni, még fellépés is vár rájuk.
Utólag mondhatjuk, mindkettô jól sikerült.

Szerzô: Veroczki Barbara
Fotó: Keszeg Csaba

Veszelka György neve szinte egyet jelent a
gyôzelemmel kamionos berkekben. Nemzetkö-
zi kamionos gyorsulási versenyeken 2000 óta
indul, Csehország, Lengyelország és Szlovákia
aranyserlegei mind a gyûjteményében sorakoz-
nak. Magyarországon 2006 óta méretteti meg
magát, öt éve veretlen, nem elôzte meg még
senki. Interjút és fotózást kértünk Tôle, erre az
alkalomra olyan szépen feldíszítette kamionját
a már elnyert kupákkal, hogy alig marad rajta
szabad hely.

Pontosan hogy zajlanak ezek a versenyek?
– Nyergesvontatós kamionok kategóriájában indulok, álló

helyzetbôl startolva minél rövidebb idô alatt kell megtennem a
kijelölt távot. 

Milyen megmérettetéseken indultál eddig?
– Felsorolni is nehéz, többek között XVIII. Nemzetközi Kami-

onos Country Találkozó Szeged, Kamionos Találkozó Abádsza-
lók, XXIII. Nemzetközi Kamionos Country Találkozó, IV. Tero-
va Kupa, I-II. Országos Hajdúszoboszlói Kamionos Találkozó,
VI. Terova Kupa, Toyota Road Service Kupa Kunmadaras,
Truckfest 2010-2011, XIV. Nemzetközi Kamionos Country Ta-
lálkozó Borsodi Gyorsulási versenye 2004, MGYSZ Köztársaság
Kupa 1. fordulója Tökölön, valamint számos külföldi verseny. 

Mi volt a legnagyobb élményed, gyôzelmed, amit megoszta-
nál velünk?

– Lengyelországban ezer induló nevezett a gyorsulási ver-
senyre, mely az indulók nagy száma miatt négy napig tartott,
végül összesítésben én bizonyultam a leggyorsabbnak. 

Ezekhez a gyönyörû eredmények eléréséhez szükség van egy
stabil, „ütôs” kamionra. Milyen paraméterekkel rendelkezik a
jármû?

– Iveco kamionnal indulok a viadalokon, csak versenyre
használom. Végsebessége 210/óra, 1100 lóerô dübörög alat-
tam, 5000-es fordulatszámon. Használok tuningokat is, nit-
ro+metanolt.

Melyik versenyen láthatunk legközelebb?
– a III. Országos Hajdúszoboszlói Kamionos Country Talál-

kozón indulok, bízom benne sikerrel, az elôzô két kupa is ná-
lam van már – mondja sokat sejtetô mosollyal. 

Inerjú: Veroczki Barbara

Gyuri, az abszolút nyertes
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Mozgalmas és sikeres május elseje
a sportpályán

A hagyománnyá vált kis pályás kupa idén is megszervezésre, megrendezésre ke-
rült. A foci mellett fôzôversenyen is megméretethették magukat a baráti társaságok,
civil szervezetek. A nap sportos eseményét a helyi labdarúgó csapat, a Vasadi Regio-
nális Sport Club rendez-
te.

A korábbi években is a
helyi labdarúgáshoz
kötôdô, benne tevékeny-
kedô személyek szervez-
ték a nap sporteseményét,
de ezúttal az egyesület ve-
zetôsége karolta fel a ko-
rábbi évek nagysikerû ren-
dezvényét. A foci kupát
idén 16 csapattal szervez-
tük meg. Minden csapat a
nap folyamán hat
mérkôzést játszhatott a le-
bonyolítási rend alapján. A
csoportmérkôzések után a
helyosztókon izzadhattak,
fáradhattak el a benevezett
csapatok játékosai.

A csapatok egy-két ki-
vétellel visszatérô vendé-
gek illetve vasadi kötôdé-
sûek voltak. Színvonalas
és izgalmas mérkôzéseket
láthattak a csapatokat elkísérô, a családi napot látogató emberek. Az utolsó elôtti helye-
zésrôl is büntetô rúgások döntöttek. A kupát végül a végig magabiztosan szereplô, nagy
neveket felvonultató Reál Margit elnevezésû csapat nyerte meg.

Az idôjárás is kedvezett az egész napos rendezvényhez, ahol a VITYE szervezésében
élô zene tette színesebbé a forgatagot. Köszönjük szépen a rendezésben nyújtott segítsé-
get Szabó Sanyi bácsinak és a lebonyolításhoz elengedhetetlen hangosítást Mészáros La-
linak!

Szerzô: Ifj. Szíjjártó Imre Vasadi RSC elnöke

Serdülô fiatalok 
jelentkezését várják

Június elsején lejátszotta utolsó
mérkôzését a Vasadi Regionális
Sport Club felnôtt csapata. Az
utánpótlás korosztályú fiataljaink
már korábban befejezték a szá-
mukra kiírt versenyévadot.

Realitásoknak megfelelôen végzet
mindkét csapatunk. Felnôttjeink a he-
tedik helyen fejezték be a küzdelme-
ket negyvenkét megszerzett egység-
gel. Stabil középcsapatként tizenkét
gyôzelmet értünk el. Az elôttünk vég-
zett csapatoktól kevés pontot tudtunk
gyûjteni. Bizakodunk, hogy a követ-
kezô években elôrébb fogunk végezni
a tabellán. Amiben elôrelépés volt és
pozitívum, hogy kevesebb sárga kár-
tyás figyelmeztetést kaptunk és
egyetlen piros lapunk volt.

Utánpótlás bajnokságban szerepel-
tett csapatunk a hatodik hely meg-
szerzéséhez elegendô, huszonhárom
pontot gyûjtött csoportjában.
Elôttünk olyan települések csapatai
végeztek, akik nagyobb múlttal ren-
delkeznek és nem mellesleg több
gyermekbôl válogathatnak. A fiata-
loknál elmondható, hogy a csapat
tagjainak nagyon magas volt az
edzéslátogatottsága és a vereséggel
végzôdött találkozókon is méltó el-
lenfelek voltak. Külön megemlí-
tendô, hogy nem volt senki sem eltilt-
va, nagyon sportszerûek és fegyelme-
zettek a fiatalok.

Mérkôzéseinken rendszeresen sok
nézô volt, legalábbis az osztály többi
csapatához viszonyítva. 

Köszönjük szépen a szurkolóink-
nak a teljes versenyévadban kapott
támogatást, buzdítást és a finom va-
csorákat.

A következô idényre a felkészülés
2014. július 16-án kezdôdik. A jövôt
is Bódi József vezetôedzôvel képzeli
el a vezetôség.

Várjuk azon 2001. december 31-e
elôtt született fiatalokat, akik szeret-
nének futballozni serdülô csapatunk-
ban.

2014. augusztus 16-án, szombaton
a vasadi sportpályán – Vasadi labda-
rúgás „mini”ünnepe címmel rendez-
vényt szervezünk, várjuk szeretettel a
futball kedvelôket és az elmúlt 10 év-
ben szerepelt labdarúgókat, ve-
zetôket.

Honlapunkon folyamatos friss hírek
találhatóak!

www.vasadirsc.hu

Régi fotókat, dokumentumokat
gyûjtünk

Vasad Község Önkormányzata a településen fellelhetô régi fényképek össze-
gyûjtésébe fogott. Kérjük, hogy osszák meg velünk fellelhetô régi képeiket!

K ü l ö n ö s e n
számítunk régi
osztályképekre
és pedagógus-
portrékra, csa-
ládi esemé-
nyekre, falusi
rendezvények
képeire, köz-
épületeket áb-
rázoló fotókra,
m e l y e k e t
késôbb a köz-
ség tájházában
állítanánk ki.
Várjuk kincseiket, melyeket leadhatnak a Vasadi Községházán Juhász Évának. A
képeket digitalizálás után természetesen visszajuttatjuk Önökhöz!
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KÖZÉRDEKÛ

Megkezdte munkáját falugondno-
kunk Szvitek Károly, fordulhatnak hoz-
zá bizalommal a 06-30/2040983-as tele-
fonszámon. 

Elidegenedô világunkban a személyes
segítségnyújtás felértékelôdik, szeretnénk,
ha az új szolgálat erôsítôje lenne a falukö-
zösségnek, még hatékonyabb információá-
ramlást segítene a lakosság és a polgár-
mesteri hivatal között.  

A falugondnoki szolgálat a folyamatos
kapcsolattartás érdekében a szolgáltatá-
sokhoz való hozzáférést biztosítja, illetve a
„jelzôrendszer” tagjaként mûködik közre.
Feladata közé tartozik a lakosság szóbeli
tájékoztatása az aktuális programokról,
rendezvényekrôl. Igazgatja és szervezi a
községben dolgozó közmunkásokat. Ezzel
egyidejûleg a lakosság által megfogalma-
zott igényeket és észrevételeket továbbítja
a polgármester és a Képviselô-testület felé.
Jó kapcsolatot ápol a hivatal dolgozóival,
civil szervezetekkel, polgárôrséggel, helyi

intézményekkel. Kereshetjük ôt akkor is,
ha megrongálódott közlekedési jelzôtáblát
látunk, vagy kátyút vettünk észre az úton,
nem ég a lámpatest a házunk elôtt. Szvitek
Károly szolgálata fôként a belterület és az
I. sz. külterületen élôkre koncentrálódik.
Vele való beszélgetésem alkalmával na-
gyon hamar kiderült, Károly tele van ter-
vekkel, igazi lelkes, közösségépítô és kö-
zösséget felrázó ember, aki tud példát mu-
tatni, és visz elôre. Szolgálata még nagyon
új, alig egy hónapos, de már mutatkoznak
jelei: a közmunkások szervezettebben vég-
zik feladataikat, egyre szebb a katolikus
temetô, ahol rengeteg munkával halad a
parkosítás, irányítja az önkormányzatnál
dolgozó diákmunkásokat. A rászoruló,
egyedülálló emberek sorsát folyamatosan
figyelemmel kíséri, jelzi problémáikat az
illetékes szervek felé.

Munkájához kívánunk jó egészséget és
olyan faluközösséget, ahol, ha kell, segít-
jük munkáját. 

Gudman János tanyagondnokot Dobai
Zoltán elôreláthatólag helyettesíti július
31-ig, ôt a 06-30 738 52 45-ös telefonszá-
mon érik el.

Falugazdász hírek
Vasad községben Baksa Lóránd falugazdász készség-

gel áll rendelkezésre péntekenként 8-12 óra között a fog-
adóóráján. A 2014. évi tagdíj-önbevallás határideje 2014.
június 2-án lejárt. Akik még nem tettek bevallást a 2014-
es évre, azoknak mindenképp érdemes élni a pótbevallás
lehetôségével. Ezt 2014. július 7-ig lehetett benyújtani az
ugyfelkapu.nak.hu oldalon. Aki még nem vette át kama-
rai tagsági kártyáját, szintén átveheti a fogadóórán.

Közvetlen gyorsvonattal 
Monorról a Balatonra 

2014. június 21-étôl 2014. augusztus 31-éig a MÁV-Start
Zrt. új, közvetlen gyorsvonatot közlekedtet Szolnok – Sió-
fok között.

A vonat hétvégenként és ünnepnapokon közlekedik, és a
korábbi évek gyakorlatával szemben idén nyáron Monor állo-
máson is megáll, így közvetlen, átszállás nélküli kapcsolatot
biztosít a déli part legnépesebb településének elérésére. A vo-
nat viszonylag korán indul Monorról és csak az esti órákban
indul vissza Siófokról, ami lehetôvé teszi a teljes nap kihasz-
nálását a Balaton-parton.

A vonat indulási ideje Monorról: 7:25 
Érkezés Siófokra: 9:57
A vonat útközben (oda- és visszaúton is) csak Ferihegy,

Kôbánya-Kispest, Ferencváros, Kelenföld, Székesfehérvár ál-
lomásokon áll meg.

Visszaindulás Siófokról: 19:13 
Érkezés Monorra: 21:31
A vonat csak másodosztályú kocsikkal közlekedik, Buda-

pest-bérlettel és csatlakozó jeggyel is igénybe vehetô.

Új falugondnoki szolgálattal bôvültünk
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Monori kisállatbörze idôpontjai:
augusztus 10. – szeptember 14. – október 12.

Helyszín: Monor, Vásártér

Szünetel az onkológiai
rendelés Monoron!

Dr. Lohinszky Júlia júliustól, más
elfoglaltsága miatt felmondta
szerzôdését, ezért a Monori Szakor-
vosi Rendelôben az onkológiai rende-
lést új szakorvos munkába állásáig
kénytelenek szüneteltetni. Lohinszky
doktornô az eddig gondozott betegeit
új munkahelyén, a II. Belklinikán to-
vábbra is fogadja. 

Idôpontot kérni a 06-1-266-0926-os
központi számon az 55541 melléken
tudnak. Rendelési idô elsôsorban hétfô,
csütörtök, péntek 10-14 óráig. Új bete-
geket a Péterfy Sándor úti Kórház On-
kológiai Osztályán fogadnak kivizsgá-
lásra, gondozásra. Elôzetes telefonos
bejelentkezés szükséges, a 06-1-461-
4729-es telefonszámon.

Rendelési idôk: 12-15 óra között az
alábbiak szerint:

Kedd: Dr. Löbl Tibor
Szerda: Dr. Kristó Katalin
Csütörtök: Dr. Vas Mária

Sürgôs esetben soron kívül is fogad-
nak beteget elôre egyeztetett idôpont-
ban. A hatályos jogszabályok szerint az
onkológiai szakellátás beutaló nélkül is
igénybe vehetô.

Újra mûködik a HULLADÉK UDVAR 2014. július 1. napjától, a régi helyen Monor, Bajcsy Zs. út
vége. Nyitva tartás: kedd-szombat 7:30-16:00 óráig, vasárnap, hétfôn zárva.
Valamint változtak az inert és kommunális hulladék és a konténeres inert hulladék szállítási árai
2014. július 1-tôl, részletek a www.vasad.hu honlapon olvashatók.
A zöld zsákos házhoz menô gyûjtés idôpontjai: július 19, augusztus 2,16,30.
A sárga zsákos hulladék elszállításának idôpontjáról lapzártánkig a cég nem tudott információt adni.
A sárga zsákos hulladék elszállítása: július 30-án történik.

Csévharaszti Közös Önkormányzati
Hivatal Vasadi Kirendeltsége:

(29) 694-710
Vasadi Általános Iskola

(29) 494-010
Vasadi Napköziotthonos Óvoda

(29) 494-025
Rendôrség:

Pjeczka Sándor körzeti megbízott
(20) 4896-766

Pilisi rendôr járôr/24 órában hívható
(20) 771-0411

Orvosi rendelô
Háziorvos Dr. Honti János

(29) 494-008
Csévharaszt: (29) 493-004

Ügyelet: 
(29) 410-044

Gyógyszertár:
(29) 419-776

Községi Könyvtár:
(29) 494-212

Posta:
(29) 694-030

Pátria Takarékszövetkezet 
Vasadi kirendeltsége:

(29) 494-021

Vízmû: 
(29) 494-187

Vasadi Polgárôr Egyesület
Búzás István elnök

(30) 621-3790
Gyepmester:

Szomorú Szív Állatmentô Szolgálat
– kóbor ebek befogása
Péteri, Zöldfa utca 12.

Herczig József
(20) 9643-025
Állatorvos:

Dr. Tamáska István hatósági és 
magán-állatorvos

(70) 317-1035
Állategészségügyi, élelmiszeripari és 
élelmiszerkereskedelmi kérdésekben 

lehet hozzá fordulni.
Tanyagondnok:

Dobai Zoltán helyettes tanyagondnok
(július 31-ig)
30/738 52 45

Falugondnok:
Szvitek Károly 
30/2040983

Falugazdász:
Baksa Lóránd

06-70/228 69 98
Védônôi szolgálat:

Szônyi Veronika védônô
(29) 494-314

FONTOS TELEFONSZÁMOK
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Beválogatták Csuba Attilát!
A Vasadi Általános Iskola testnevelés tanára is tag-
ja a Magyar Streetball Válogatottnak, akik az Eu-
rópa-bajnokságra készülnek. 

Zánkán már megtartották selejtezô meccseiket, a nyár tehát a fel-
készülési idôrôl szól. Attila nagyon örül ennek a megtiszteltetés-
nek, 26 év kemény munka gyümölcse ért most be számára, nagyon
boldog, hogy magára öltheti a nemzeti színû mezt, és a hazáját kép-
viselheti kedvenc sportágában. A válogatott edzôje Meszlényi Ró-
bert, tagjai pedig: Fekete Csaba, Kovács László, Rózsa Ádám, Csu-
ba Attila. 

Jogos kérdések
2014. március 15-tôl új Polgári Törvénykönyv lé-
pett életbe hazánkban, ennek következtében szá-
mos új szabály jött létre, változott a magánjog jog-
szabálygyûjteménye is. A Vasadi hírmondóban a
legfontosabb változásokról adunk hírt, minden lap-
szám felöl egy-egy témát. Nyári számunkban az
öröklési jogban történt változásokról olvashatnak,
ebben segít nekünk Dr. Váraljai Petra ügyvédjelölt.

Miért fontos ismernünk az öröklési jogban történt válto-
zásokat?

– Az öröklési jog szomorú, azonban elkerülhetetlen része
az életünknek. Annak érdekében, hogy a hagyatéki
eljárás során elkerüljük a családon belüli esetle-
ges konfliktusokat, érdemes figyelemmel lenni a
hatályos jogszabályokra. Az örökhagyó szem-
pontjából pedig azért fontos az öröklési jog is-
merete, amennyiben nem szeretné, hogy eltá-
vozása után a törvényes öröklés szabályai lép-
jenek életbe, lehetôsége van végrendelet megté-
telére. 

Hogyan juthatunk hozzá az örökségünkhöz?
– Örökölni végintézkedés alapján vagy törvény szerint le-

het. A törvényes öröklés csak az abban az esetben érvénye-
sül, ha az örökhagyó nem hagyott végrendeletet. 

Hány fajta végrendelet létezik?
– Megkülönböztetünk közjegyzô elôtt tett közvégrendele-

tet, írásbeli magánvégrendeletet és a kivételes esetekben te-
hetô szóbeli végrendelet. Írásbeli magánvégrendelet esetén
fontos érvényességi feltétel, hogy a készítés ideje az okirat-
ból kitûnjön; a sajátkezûleg írt végrendelet esetén azt a vég-
rendelkezô maga írja és aláírja. A több különálló lapból álló
végrendelet minden lapja folyamatos sorszámozással le-
gyen ellátva. Fontos tudni, hogy a kötelesrész az arra jogo-
sultat végrendelet esetén is megilleti.

Mi a helyzet akkor, ha más írja meg a végrendeletet?
– a más által írt végrendelet esetén két tanú együttes je-

lenlétében a végrendelkezô aláírja, vagy az aláírását a tanúk
együttes jelenlétében magáénak ismerje el és a végrendele-
tet a tanúk – e minôségük feltüntetésével – aláírják. A saját-
kezûleg írt vagy a más által írt végrendeletet a végrendel-
kezô aláírja és azt közjegyzônél személyesen letétbe he-
lyezheti. Más által írt végrendelet esetén továbbá minden
lapját a végrendelkezô és mindkét tanú aláírja. Az írásbeli

magánvégren-
delet tanúja, a
végrendelkezés-
nél közremû-
ködô személy
vagy ezek hoz-
zátartozója javá-
ra szóló juttatás
érvénytelen, ki-
véve, ha a vég-
rendeletnek ezt
a részét az örökhagyó sajátkezûleg írta és aláírta.) 

Mit tehetek, ha több örökös is van?
– Amennyiben több leszármazó közösen örököl, mind-

egyik örököstárs köteles a hagyaték értékéhez hozzászámí-
tani annak az ingyenes, szokásos mértéket meghala-

dó adománynak (pl. ingatlannak) az értékét,
amelyben ôket az örökhagyó életében részesítet-
te, feltéve, ha a hozzászámítást az örökhagyó
kikötötte vagy a körülményekbôl arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy a juttatást a hozzászámítás
kötelezettségével adta. Ennek megfelelôen ja-

vasolt, hogy leszármazóval kötött ajándékozási
szerzôdésben szerepeljen az, hogy az osztályrabo-

csájtást az ajándékozó kívánja-e.
Felelôs vagyok-e, ha például nagy összegû tartozást

öröklök?
– Az örökös a hagyatéki tartozásokért (többek között az

örökhagyó tartozásaiért) „csak” a hagyaték tárgyaival és
azok hasznaival felel a hitelezônek. Az örökös a saját va-
gyonával a hagyatéki költségekért és a hagyatéki eljárás
költségeiért felel.

Az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével az öröklé-
si jog egyes szabályai is módosultak. Az egyik legfontosabb
változás a kötelesrész mértéke: az új rendelkezések értelmé-
ben a kötelesrészre jogosultat annak egyharmada illeti meg,
ami neki, mint törvényes örökösnek jutna. A korábbi szabá-
lyozás alapján a fele illette meg. Van-e még olyan jogszabá-
lyi változás, amire felhívnád a lakosság figyelmét?

– További lényeges változás, hogy az örökhagyó házas-
társa leszármazók melletti öröklés esetén csak az örökha-
gyóval közösen lakott lakásra és a hozzá tartozó berendezé-
si és felszerelési tárgyakra kap haszonélvezeti jogot, a ha-
gyaték többi részébôl pedig egy gyermekrészt örököl. Az új
Polgári Törvénykönyv nem tartja fenn azt a szabályt, amely
szerint a túlélô házastárs új házasságkötése megszünteti a
haszonélvezeti jogot.

JOG
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MARGÓ MASSZÁZS MONOR
Frissítô, relaxáló, aromaterápiás,

lávaköves masszázs Monoron
Iványi Margit gyógymasszôrnél
Bejelentkezés: +36/20 3143798

A Vasadi Hírmondó hirdetési tarifái 2014-
ben is változatlanok, áraink nem emel-
kedtek!
A Vasadi Hírmondó lehetôséget teremt
Önnek tevékenysége, vállalkozása nép-
szerûsítésére. Újságunk megjelenik 700
példányban negyedévente, melyet a kör-
nyezô településeknek is megküldünk,
valamint eljuttatjuk testvértelepüléseink-
re is. A hirdetési árakról az alábbiakban
tájékozódhat:

1/1 oldal   16.000 Ft + áfa
1/2 oldal   8000 Ft + áfa
1/4 oldal   4000 Ft + áfa
1/8 oldal   2000 Ft + áfa
1/12 oldal   1000 Ft + áfa

Anyagleadás: emailben elküldve jpg vagy
pdf formátumokban.

További kérdés esetén keresse 
Veroczki Barbarát,

írjon a szerkeszto@vasad.hu emailcímre.

Megbízható segítséget nyújtok
hosszútávon, 

hogy megoldás legyen vihar idején is. 

Meglévô lakásbiztosításuk optimalizálással 
(több szolgáltatás, kevesebb díjért, nem kell

biztosítót váltani, ha nem akar, új kötés
esetén akár 20-30%-os kedvezménnyel).

Házhoz megyek.

Hívjon bizalommal: Naszvadi Gizella
06203860044 

Látogassa meg az 
önkormányzat honlapját is,

ahol naponta frissülô 
helyi hírek közül olvashat. 
Elsôsorban községi híreket, 
Vasad iránt érdeklôdôknek. 

Katintson a 
www.vasad.hu

oldalra. 
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Manapság többen nem kertészkednek, a hajdan volt régi
szép kertek ma már fûmaggal vannak bevetve, néha végig-
nyírják és nem gazosodik. Sok pénzbe kerül a fenntartása,
inkább megvesszük a piacon. A sok génkezelt, tömegáruk
korában igazi kincsek a termelôi piacok. Az utóbbi idôben
egyre nagyobb fogyasztói igény mutatkozik a termelôi
minôségû élelmiszerek iránt. Sok olyan ôstermelô dolgozik –
Vasadon is- akik számára fontos a megfelelô minôségû élel-
miszer, a vegyszermentesség. Háztáji piac kétségtelen
elônye, hogy az áru sokkal frissebb, mivel legtöbbször az-
nap hajnalban szedik le a zöldségeket. Ezt ismerte fel önkor-
mányzatunk is, mikor április 29-i testületi ülésén úgy döntött,
helyi termelôi piacot hoz létre a patika melletti parkolóban,
heti egy alkalommal csütörtöki napokon. Az engedélyezteté-
si eljárás után pedig hamarosan indulhatunk is kosarunkkal,
ugyanis községünkben így egy helyen megvásárolhatjuk a
friss tejet, sajtot, tojást, mézet, zöldség-gyümölcsöt, húsfélé-
ket. Szerettük volna megtudni, a vasadiak hogyan véleked-
nek az ötletrôl. 

Mészáros Józsefnével kertész-
kedés közben találkoztam. Örült a
helyi piac gondolatának, szivesen
jár majd el vásárolni a megnyitást
követôen. Születésnapjára ké-
szülôdve süteménnyel várja majd
unokáit, így sajtért, mézért már
most kimenne- árulta el moso-
lyogva. 

Zentai Zoltánné nem hallott
még a piac ötletérôl, de szívesen
veszi és el is jár majd vásárolni.
Külön kiemelte, milyen lelemé-
nyes a piac délutáni nyitásának
ötlete, hiszen így azok is ki tud-

nak menni vásárolni, akik dél-
után hazaérnek a munkából, vala-
mint további elônye a helyi piac-
nak, hogy végre nem kell Monor-
ról a buszon hazacipelni a sok
pakkot.

Sándor Jánost már eddig is iri-
gyelték pesti barátai, miután vi-
dékre költözött. Ha Vasadon még
piac is lesz, akkor ô bizony in-
kább onnan szerzi be a konyhára
valót, nem kell bevásárló köz-

pontba mennie. Ráadásul megbíz-
hatóbbak a termelôk, nem génke-
zelt árut kap a pénzéért. Bárcsak
már elôbb lett volna rá lehetôsége
az önkormányzatnak, hogy piacot
nyisson. 

Vincellér György örül a piac öt-
letének, nagyon jó elgondolásnak
tartja. Támogatja a tervet és kérte,
amint üzemel a piac, hirdesse meg
az önkormányzat egész Vasadon,
kiemelve a Széchényi úti lakótele-

pen élôket, akik nem rendelkez-
nek kerttel. 

Kovács Gábornéval való talál-
koznak nagyon örültem, hiszen
személyében egy termelôt kérdez-
hettem meg a piaccal kapcsolat-
ban. Lelkesen fogadta a hírt, mi-
vel még nem tudott errôl. Sok ta-
pasztalatot szerzett már a monori
piacon, ezért több kérdés is felme-
rül benne az árusítással kapcsolat-

ban: lesznek-e standok, mennyi
árut érdemes majd kihozni, vajon
mekkora vevôkört mozgat majd
meg ez a községben. Reméli, ha a
piac beindul, nagyobb kereslet
esetén termelôtársai is többet vet-
nek. Bár annyit nem vetnek már,
mint régen, amikor ha a kis piacon
nem tudták eladni, a Bosnyák téri
piacra még elvihették. Ma már er-
re nincs engedély. Üvegházat nem

bír egyedül, így palántákat már ô
sem nevel. Számos zöldfélét ezért
ô is piacon vesz. 

Balogh Istvánné személyében
szintén egy termelôt köszönthet-
tem. Tapasztalata alapján, manap-
ság inkább többet vásárolnak az
ôstermelôtôl, mint a bevásárló-
központokban, nem baj, ha nem is
olyan formás, és kinézetre nem tö-
kéletes, még akkor is, ha picivel
drágább, de tudják mit esznek.
Szerinte a piac mellett futó másik

projekt, a zöldségfeldolgozó még
késztetheti is a fiatalokat a gazdál-
kodásra.

Csizmadia Istvánnénak, ha lesz
áruja, szivesen kiszaladna árulni,
örül annak, hogy a zöldségfélék
mellett kaphat mézet, tojást, tejet,
sajtot is, hiszen több olyan vasadi
ôstermelô van, aki ezekkel foglal-
kozik. 

Összességében mindenki ked-
vezôen fogadta a vasadi termelôi
piac tervét. Amire szinte mindenki
rámutatott, az a piacok hangulata,

- azon túl, hogy egészséges élelmiszert viszünk haza, a termelôtôl
még tanácsokat is kérhetünk a kevésbé ismert zöldségfélék felhasz-
nálását illetôen-, testi egészségünk táplálásán túl, lelkünket is
erôsítjük, hiszen a piac egyben közösségi tér is, a találkozások tere. 

Reméljük, mihamarabb találkozunk.
Interjúk: Veroczki Barbara

AZ UTCA EMBERE
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