
Éves programterv:

május 1-jén: 
Családi majális, focikupa

május 29-30-31: 
Falunapi rendezvénysorozat

augusztus 20: 
Szent István napi rendezvény

szeptember 26: 
Szüreti bál

szeptember 27: 
Szent Mihály napi rendezvény

december 14: 
Idősek napja

Megrendeztük a II. Böllérfesztivált 
Részletek a 10. oldalon

Szépül a bölcsőde
Részletek a 8. oldalon

Bemutatkozik az év méhésze
 Részletek a 25. oldalon

Új sport egyesület Vasadon
 Részletek a 21. oldalon

Népzenei találkozót szerveztünk
Részletek a 18. oldalon
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Sport

Községházi napló

December 4. rendkívüli képviselő-testületi ülés
-döntést hozott a testület arról, hogy közös önkormányzati 
hivatalt alakít és tart fent Bénye településsel.
A közös önkormányzati hivatal alakítására vonatkozó 
megállapodás megkötéséig az érintett képviselő-testü-
letek több tárgyalást folytattak.

December 8. együttes képviselő-testületi ülés
-Vasad Község Önkormányzata képviselő-testülete, Bé-
nye Község Önkormányzat képviselő-testülete és Káva 
Község Önkormányzat képviselő-testülete megállapo-
dást fogadott el a Vasadi Közös Önkormányzati Hivatal 
megalakításáról és fent tartásáról. 

December 16. rendkívüli képviselő-testületi ülés
-a Vasadi Bölcsőde alapító okiratát módosította, valamint 
a Vasadi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát 
fogadta el a képviselő-testület.

December 18. munkaterv szerinti képviselő-testületi 
ülés
-a Vasadi Bölcsőde konyhájának üzemeltetési kérdéséről 
folytatott tárgyalást a testület,
-feladat-ellátási megállapodást kötött házi segítségnyújtás 
szociális szolgáltatásra a Monor Város Önkormányzata 
fenntartásában működő Monori Gondozási Központtal. 
1 fő gondozó létszámot kapott Vasad, a létszám még 
nincs betöltve – a házi segítségnyújtás szolgáltatást az 
arra szociálisan rászorult személyek vehetik igénybe. A 
gondozási szükségletet a Gondozási Központ Vezetője 
állapítja meg.

Január 29. munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés
- a Képviselő-testület elfogadta a 2015 évi közbeszerzési 
tervet,
- megtárgyalta és elfogadta a képviselő-testület 2014 évi 
munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
beszámolót, valamint vállalkozói szerződést kötött ezen 

feladatok 2015. évi ellátására vonatkozóan, a korábbi 
vállalkozóval,
- vállalkozó szerződést kötött a 2015. évi gyepmesteri 
feladatok ellátása érdekében – kóbor állatok végett to-
vábbra is Herczig Józsefet keresheti a tisztelt lakosság.

Február 12. együttes képviselő-testületi ülés
-a közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségve-
tésével foglalkoztak az érintett testületek ( Vasad-Bé-
nye-Káva),

Február 12. munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés
- a képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költ-
ségvetéséről tárgyalt

Február 26. rendkívüli képviselő-testület
-a képviselő-testület elfogadta a 2015. évi belső 
ellenőrzési tervet – a terv alapján ebben az évben – külső 
szakemberek – az önkormányzat pénzügyi területén 
végeznek belső ellenőrzést ( a belső ellenőrzés elvégzése 
az önkormányzatnak törvényi kötelezettsége )
-a képviselő-testület törvényi kötelezettségének eleget 
téve megalkotta helyi szociális rendeletét. A rendeletet a 
honlapon vagy a községházán olvashatják.

Március 9. együttes képviselő-testület
-az érintett képviselő-testületek ( Vasad-Bénye-Káva) 
elfogadták a Vasadi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. 
évi költségvetését.

Március 9. rendkívüli képviselő-testületi ülés
-a képviselő-testület módosította 2014. évi költségvetését, 
valamint megalkotta rendeletét az önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről.
A képviselő-testületi ülések mellett több bizottsági ülésre 
is sor került. A költségvetésekről szóló előterjesztéseket 
a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a szociális rendeletről 
szóló előterjesztést az Ügyrendi és a Szociális Bizottság 

A 2014-es évet még igen komoly önkormányzati munkával zárta a képviselő-testület. A szoros határidők 
végett több rendkívüli képviselő-testületi ülésre is sor került:



Vasad Község Önkormányzata és a Vasadi Általános 
Iskola megemlékezést szervezett az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc évfordulója 
alkalmából. A Honvédelmi Minisztérium Nemzeti 
Rendezvényszervező Hivatala országos szavalással 
szerette volna elérni, hogy nemzeti ünnepünk az 
összefogás jelképévé váljon. A hivatal felhívást tett 
közzé, melyben közös szavalásra hívták a magyar 
lakosságot. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott 
Vasad község is, március 15-én pontban 15 órakor 
minden településen, melynek van Kossuthról, 
Petőfiről vagy Március 15-ről elnevezett közterülete, a 
helyi lakosok közreműködésével együtt szavalhatták 
a Nemzeti dalt. Vasadon 14:40 perckor gyülekeztünk 
az Általános Iskola előtt, majd élőlánc alkotásával 
szavaltuk el közösen a Nemzeti dalt. 

Székely Zsuzsanna iskolaigazgató köszöntötte 
a megjelenteket, majd Marton József Zoltán 
polgármester ünnepi beszéde után a 8. osztályos 
diákok adtak elő ünnepi műsort – Talpra Magyar, 
hí a haza címmel - melyet gyönyörű palotás 
táncukkal zártak. A vasadi zászlóőrség kíséretében 
koszorúzásra került sor a református templom 
melletti emlékműnél. Az Önkormányzat nevében 
koszorút helyezett el Marton József Zoltán 
polgármester és Monori Sándor önkormányzati 
képviselő. A református presbitérium nevében 
Király János református lelkipásztor és Kovács Géza 
presbiter. A Magyar Szabadságharcos Világszövetség 
részéről Apró József és Mészáros Zoltán, majd az 
általános iskola tanulói helyezték el a megemlékezés 
virágait. 

Marton József Zoltán ünnepi beszédéből 
(részlet)

„Tisztelt Hölgyeim 
és Uraim! 
Mi Vasadiak sze-
rintem mindenki-
nél jobban tudjuk, 
hogy mit jelent a 
család, egy faluban 
élni, közösen dol-
gozni egymásért, 
közösen létrehozni értékeket, közösen ünnepelni 
ünnepeket. Egymást segíteni, a baj és a betegségek 
idején, és ami sajnos elkerülhetetlen, felebaráta-
inkat méltósággal, közösen utolsó útjára kísérni! 
Mondhatnám és fogalmazhatnák így: ez a mi sajá-
tosságunk, ez a mi irigyelt értékünk. Ki tudná ezek 
után nálunk jobban azt, hogy mit jelentene egy 
nemzetnek egy hazában élni, minden magyarnak. 
Tisztelt ünneplők! Többek között az imént említet-
tekről is szól az 1848-as forradalom és szabadság-
harc szellemisége. Ma, 2015. március idusán a mi 
szabadságunk zászlaja nem véres, mint volt egykor 
1848-ban. A mi szabadságunk zászlaján az kell, hogy 
álljon: összetartozás, akarat, szolidaritás, együtt-
működés, magyarság, haza és végül a család. Ahogy 
1848-ban, úgy most is építeni kell nemzetünket, 
lélekben, közös együttgondolkodással, és tettekkel. 
Kell, hogy egyek legyünk! Fontos, hogy továbbra is 
megértsük egymást, ne engedjünk a belső bomlasz-
tásoknak, ami Önöknek fontos, az fontos számomra 
is. Arra kérek mindenkit, továbbra is dolgozzunk 
egymásért, egy élhetőbb Vasadért, és továbbra sem 
csak önmagunkra gondoljunk, hanem gondoljunk 
a közösségünkre. Azokra, akik esetleg segítségre 
szorulnak. Továbbra is tartsuk a bölcsességünket 
szem előtt, tartsuk meg a sajátosságunkat, és az 
egymás iránti tiszteletet. Álljunk meg egy szóra, 
beszéljünk egymással. Nézzünk továbbra is egymás 
szemébe, és továbbra is értsünk szót. „

Önkormányzat
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tárgyalta. Januárban ülésezett az Ifjúsági és Sport 
Bizottság, mely ülésnek az volt a célja, hogy külsősök 
bevonásával elkészüljön egy terv, mely az egész évi sport 
eseményeket, szabadidős rendezvényeket vázolja fel.
A Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság 

is tartott ülést, hiszen a polgármesternek, képviselőknek 
minden év január 31-ig vagyonnyilatkozatot kell tenni-
ük – a vagyonnyilatkozatokat a bizottság kezeli és őrzi.

Lejegyezte: Juhász Éva

Élőlánc az ünnep alkalmával



Ordasi Károly laudációja
„ Az ősök tisztelete egyike a legnemesebb emberi tulajdon-
ságoknak. Ősi (történelmi) nagy családoknál évszázadok-
ra vissza tudják vezetni a leszármazást. Ez sokszor igen 
érdekes adatokat tár fel a családok történetéből. Nekünk, 
magyar gazdáknak semmiképpen sincs okunk szégyellni a 
származásunkat. Aki állandóan szoros kapcsolatban él az 
anyafölddel – ahonnan jöttünk és ahová visszatérünk – az 
csak büszkeséggel gondolhat az őseire. Mert nyilvánvaló, 
hogy ők is a föld szerelmesei, szolgálói voltak, akár mint 
egyszerű munkások, akár mint kisebb-nagyobb gazdák”. 
Ezt az idézetet az 1941. évi Arany és ezüstkalászos gazdák 
évkönyvéből vettük, maga a könyv szerkesztője fogalmaz-
ta. Ez az idézet pontosan illik Ünnepeltünkre, Ordasi 
Károlyra és minden vasadi gazdára.
Ugyan is Ordasi Károly felmenői 
mind a föld szerelmesei voltak. Gaz-
dák. Nem itt, Vasadon, hanem Gom-
bán. Már az 1715. évi, első országos 
összeírásban az 50 gombai adózó közt 
két Ordasi gazda szerepel. Mihály és 
János. Nyilván a család még régebbi, ne-
vük a gombai őslakosok között keresendő.
Az Országos Levéltárban található 1826. évi 
gombai belső telkeket, házakat és külső birto-
kokat összesítő összeírásban a falu jó módú 
gazdái közé tartoztak az Ordasiak. De nem 
csak a gazdálkodásban és a teherviselésben 
jártak élen, hanem a falu irányításából és 
igazgatásából is kivették a részüket. Az emlí-
tett Mihály 1715-ben Gomba falu bírója volt. Majd később 
követték őt mások is a családból. A gombai földbirtokos 
Patay család iratai között – ugyan csak az Országos Le-
véltárban – fent maradt egy jegyzék, amely a bírók ne-
vét tartalmazza 1797-1831 között. Ez alatt a röpke 34 év 
alatt 5 Ordasi (időrendben: János, András, Pál, György 
és megint  András) volt a falu első embere. 
Gombán a település szolgálata mellett a református egy-

ház életében is meghatározó szerepet töltött be az Or-
dasi család. Presbitereket, gondnokokat adott. Például 
a református egyház még mindig nehéz éveiben, 1805-
ben: a 75 éves korában elhunyt Ordasi Mihály volt az 
„Ecclesia Curatora” – ahogyan a korabeli anyakönyvben 
olvashatjuk. 
Ebből a faluközösségi és családi háttérből érkeztek az 
első Ordasiak Vasadra. Valószínű, az 1790-es évek elején. 
1794. február 11-én a már vasadi lakos Ordasi János es-
küvője volt az ócsai Darázsi István hajadon leányával, 
Évával. A másik Ordasi fiúnak - a szintén vasadi lakos 
-  Andrásnak és idevaló feleségének, Kementzki Évának 
egy évvel később, 1795. február 22-én keresztelték Éva 
leányát. ( A keresztszülők Hajnal Pál és felesége Böjti 

Éva volt.)
Az ősök ebbe a láncolatába tartozik Or-
dasi Károly. Mától Vasad Díszpolgára. 
Az oklevélre került megfogalmazás sze-

rint: „a település kulturális életében be-
töltött kiemelkedő szerepéért, aki megtestesíti 

a szorgos, törekvő vasadi gazdát.”
Ordasi Károly 1927. január 17-én Vasadon 
született. Ordasi András és Keszeg Margit 
negyedik gyermekeként. Testvérei: And-
rás, Margit és Gusztáv. 1934-ben kezdett 
iskolába járni. Alsó tagozatos tanítója 
Károssy Eszter, felsős tanítója Szalay 
István volt, a két világháború közötti és 
az azt követő másfél évtized két kiemel-

kedő vasadi pedagógusa.
Ordasi Károly gyermek- és kamaszévei is úgy teltek el, 
mint a legtöbb vasadi korabelié. Az elemi iskola elvégzése 
után napkeltétől-napnyugtáig napszámba járt, vagy tehe-
neket őrzött. De hogy még hasznosabban teljék az idő, a 
pásztorkodás mellett gombát gyűjt a családi asztalra, de 
legfőképp eladásra. Nem is sejtette ekkor, hogy megtette 
az első lépéseket az egész életét meghatározó piacozás felé.
A második világégés alatt kezd el gazdálkodni fiatalabb 
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Díszpolgáraink életútja

Díszpolgári címet vehettek át

2014. december 21-én vasárnap adták át községünk legmaga-
sabb kitüntetését. Vasad Község képviselő-testülete posztumusz 
díszpolgári címet adományozott Szalay István tanítónak, melyet 
unokája, Csuporné Szalay Éva vett át. 2014 év díszpolgára Ordasi 
Károly, Vasad, Petőfi Sándor utca 23. szám alatti lakos.  
A bensőséges ünnepséget a református templomban tartották, 
ahol beszédet mondott Marton József Zoltán polgármester.
Az est a Vasadi Általános Iskolában folytatódott állófogadással. Az alábbiakban olvasható a díjazottak 
életútjának kivonatolt változata, melyet Professzor dr. Tenke Sándor a Károli Gáspár Református Egye-
tem rektora, önkormányzati képviselő készített el.



bátyjával, Gusztávval. A családi gazdaságot ekkor még 
édesanyja irányítja, édesapja betegsége miatt. A háború 
után, amikor már – az ő kifejezésével élve -: „csendesedett 
a világ,” beleveti magát a falu ifjúsági és kulturális életé-
be.  A Demokratikus Ifjúsági Szövetség ( DISZ ) vezetője 
lesz. Károssy Teréz postamesterrel összefogják a falu la-
kosságát: kirándulásokat szerveznek, sokszor 100 főt is 
elvittek a Balatonhoz. Károssy Tercsikével ( így nevezte 
őt kedvesen a falu )  és Kerekes Borikával elindították az 
iskolán kívüli színjátszó kört és a Mágnás Miska, Egy kis-
lánynak muzsikálnak című darabok mellett még számos 
színművet tanítottak be,  adtak elő a falu lakosságának. 
Ordasi Károly legnépszerűbb kultúrmunkája azonban a 
Mozi volt. 1954-ben állandó mozit kapott Vasad. Elvégezte 
a mozigépkezelő tanfolyamot és 18 esztendőn keresztül 
vetített a faluban. Eleinte heti 3 alkalommal, majd a nagy 
érdeklődésre tekintettel heti 5 alkalommal. Amikor elkez-
dődött a vasadi mozizás, még a Rákosi-rendszer kellős 
közepén, a beszolgáltatások és „padlás lesöprések” idejét 
éltük.  Televízió még nem volt, számítógépről-internet-
ről nem is beszélve. Nagy szó és művelődési áldás volt a 
mozi, természetesen a szórakoztatás mellett. Barátságok, 
szerelmek szövődtek a vetítések kapcsán. ( A mozi még 
a régi Kultúrotthonban – a Levente Otthon utódjában - 
volt, amely sokkal alkalmasabb volt színielőadások, bálok, 
közösségi alkalmak rendezésére, mint a mostani.)
Ordasi Károly 1961-ben a termelőszövetkezeti csoport 
alapító tagja, és az 1969-ben kormányrendelet alapján 
szakszövetkezetté alakult gazdasági képződményé  ma-
radt annak megszűnéséig. 
Ordasi Károly egész életét a föld, a gazdálkodás és a piaco-
zás határozta meg. Amíg lehetett lovas kocsival tette meg 
az utat, -  mint a többi vasadi gazda – Lőrincre, Kispestre. 
Amikor – egy vasadi házaspár halálos balesete után – 
tiltott lett a lovas kocsi közlekedés a  4-es főúton, autón 
vitte fel a portékát. Mint ahogy  teszi azt ma is, 87 évesen. 
Maga készíti elő és viszi fel Pestre az árút, a maga vezette 
autóval. A fárasztó munka szinte hobbija lett: akkor érzi 
jól magát, ha ott állhat a standon.
Ordasi Károly a mai napig megmaradt közösségi em-
bernek. Állandó résztvevője a helyi rendezvényeknek. 
Szinte nincs olyan, amelyen ne venne részt. Közvetlen-
sége, kedvessége, derűje nem csak az idősebb, hanem a 
fiatalabb generáció számára is vonzó. Szívesen vannak a 
társaságában, örömmel hallgatják sok tanulsággal telített 
történeteit. 
Örömmel tett eleget Önkormányzatunk felkérésének és 
vállalta a zászlóőri szerepet, két évvel ezelőtt. Minden 
rendezvényen, ünnepségen büszkén áll Bocskai felsőjében 
Vasad zászlaja mellett. Oszlopos tagja a Vasadi Gazdák cso-
portjának, tapasztalatára, ötleteire ez a közösség is számít. 

Ordasi Károly hű társa, szövetségese, segítője Nánai Lidia. 
Már majdnem 60 éve élnek boldog házasságban, amelyet 
1955. február 12-én kötöttek, itt Vasadon.  Házasságukat 
Isten Zsuzsanna gyermekükkel áldotta meg. Majd két uno-
kával: Katival, aki Általános Iskolánk tanítója és Anikóval, 
aki egy helyi cég munkatársa. A Mindható arra méltatta 
őt és Szeretteit, hogy még négy dédunoka is bearanyozza 
életüket – Dávid, Ádám, Rebeka és Dénes. 
Karcsi bácsi lelkületét jól jellemzi, hogy amikor csak al-
kalom nyílik rá, kifejezésre juttatja: szíve tele van hálával 
Istennek és köszönettel sokaknak. Hangsúlyozza: meny-
nyit köszönhet Édesanyjának, Feleségének és Bátyjának, 
a környezetében élőknek és a vasadiaknak. 
Vasad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Díj odaítélésénél egyértelműen kiemelte Ordasi Károly 
példaértékű falusi, gazdálkodó és közösségformáló életét 
– annak minden értékével. Amit nehéz szavakkal kifejezni, 
inkább a bensőjében, a szívében érzi az ember, hogy ez mit 
jelent.  Falunk történetírójának a régi görög-latin eredetű 
kifejezés ével élve: Ordasi Károly egyértelműen megtes-
tesíti a vasadi gazda prototípusát,  azaz: mintaképét. 
Isten áldása nyugodjék rajta.

Szalay István méltatása 

Még az ún. boldog békeidőkben az Osztrák-Magyar-Mo-
narchiában született Monoron, 1889. május 19-én, Szalay 
János és Bottlik Terézia gyermekeként. A Tanítóképző 
elvégzése után első és egyetlen munkahelye: Vasad. 1912. 
szeptember elsején áll munkába, amelyből a halál szólítja 
el 1957-ben. Közel fél évszázadig, 46 esztendőn keresztül 
oktatta, nevelte a vasadi gyerekeket. Keze alól majdnem 
három generáció került ki, közel 3000 nebuló. ( Az évi 
100-150 tanköteles gyerek felét ő, a másik felét Károssy 
Eszter tanította.)
A Vasadi Református Egyház Népiskolájának tanítójaként 
kezdi pályáját. Beáll a Vasadon 1758-ban kezdődött re-
formátus tanítók sorába. 1908-tól már két tanítója van a 
református iskolának. Ekkor vették a Kossuth utcai házat 
egy tantermes iskolának és szervezték a II. tanítói állást, 
amelyet 1912-ben Szalay István nyert el. 
Egy pedagógust elsősorban tanítói és nevelői munkája 

5VASADI HÍRMONDÓ 2015. ÁPRILIS

Díszpolgáraink életútja



6 VASADI HÍRMONDÓ 2015. ÁPRILIS

Önkormányzat

minősít. De nem könnyen mérhető. Ha azonban a köz-
emlékezetben halála után több mint 50 év multán 
is él, akkor már pozitív nyomot hagyott maga 
után. Egy egész falu közösség életébe. Sza-
lay István tanító ilyen volt.
Szalay István a vasadi két külön helyen 
működő általános iskola államosítá-
sáig, 1950. január 10-ig a református 
egyház kántortanítója volt. A lelki-
pásztor 1949. február 24-i igazolása 
szerint: „Szalay István kántori teendő-
ket is ellát és ezen szolgálatainak java-
dalmazása fejében lakik az egyház egyetlen 
kántor tanítói lakásában”. ( Másik tanítójának 
nem tudott tanítói lakást biztosítani az eklézsia.)
Az 1940-es évek második felében neve a presbiteri jegy-
zőkönyvek vezetőjeként is feltűnik. 
Szalay István tanítói és nevelői munkája mellett kivet-
te részét Vasad népművelői, közművelődési és közéleti 
szolgálatában is. Több színművel szórakoztatták a falu 
lakosságát, amelyekről a korabeli Monor és Vidéke újság is 
beszámolt. Fent maradt egy 1928. február 27-i feljegyzés, 
amely Szalay István és Károssy Teréziát, mint a vasadi 
szinigárda  rendezőit mutatja be. Az általuk rendezett 
szinielőadás jövedelmében egyik részéből – a jelentősnek 
mondható – 347 pengőből színpadi kellékeket ( ruha, 
jelmez, dekoráció stb.) szereztek be. 
Az iskolán kívüli népművelés keretében részt vett a nép-
művelési tanfolyamok szervezésében, azokon előadást 
vállalt. Az 1939-ben írt „ Vasad nevelésügyi állapotrajza” 
című beszámolójában ekként fogalmaz: „ Népművelési 
rendes előadásokon kívül vetítettképes előadásaink, gra-
mafonzene, vallásos, hazafias és irredenta szavalatok, 
énekszámok, színielőadások, különösen a vallásos esték, 
mind olyan tényezők, amelyek a jellemképzés mellett 
Isten-ismeretre, hazaszeretetre, felebarátaink megbecsü-
lésére és Nagy-Magyarország visszaszerzésére nevelik, 
oktatják népünket.”
A szociális érzékenység végig kísérte Szalay István egész 
életét. Szegény és árva növendékeit tankönyvekkel látja 
el az iskola segélykönyvtárából. Az iskolai karácsonyi 
színielőadások jövedelméből rászoruló tanulókat segít 
cipővel, ruhával. Igénybe veszi a Zöldkereszt szervezett 
támogatását. Az 1938-39-es tanévben például 29 gyenge 
szervezetű iskolásnak adott naponta 2,2 dl tejet, 10 
dkg kenyeret és egy evőkanál kristálycukrot ( Micsoda 
idők voltak ! ) Részt vesz az 1942-ben megalakult 
vasadi társadalmi munkaközösség segítő akcióiban: 
pénz és ruhagyűjtést végeztek, hogy a hadbavonultak 
hozzátartozóit rendszeres támogatásban részesíthessék. A 
háború után Vasad község Szociálpolitikai Bizottságának 
tagjaként a nincstelenek és igen rossz helyzetben lévők 

megsegítésében fáradozott az önkormányzat, az egyház és 
az iskola vezetőivel együtt. 

1945-ben a vasadi Nemzeti Bizottság elnökévé 
választják a pártok képviselői. Ő nem lesz 

párttag. Egy ideig a Szabad Szakszerve-
zetek képviselője. Kiemelkedő a vasadi 
Nemzeti Bizottság elnökeként végzett 
munkája 1945-47 között.  Az 1947. 
március 29-én kelt Községi bizonyít-
ványban az Elöljáróság igazolja, hogy „ 

id. Szalay István igazgató – tanító, mint 
a helyi Nemzeti Bizottság elnöke  /…/ a 

szorosan vett hivatali kötelesség teljesíté-
sén felül minden szabadidejét ezen tiszteletbe-

li közhasznú és közérdekű tevékenységnek szenteli, 
ennél fogva jövedelmet hozó mellékes kereseti lehetősége 
nincs /…/ és nem rendelkezik semmiféle vagyonnal”.
Puritán volt. Élete nagy részét a Kossuth utcai két padozott 
szobás, konyhás kántor tanítói lakásban élte le, amelyhez 
354 négyszögöl kert tartozott. Az egyházi épületek államo-
sítása után is ebben maradhatott. Innen járt át a lakástól 
néhány méterre lévő olajos padlójú, szénfűtéses tanterem-
be. Itt élt feleségével Lajos Jolánnal ( 1896-1964 ),  idős 
édesanyjával özv. Szalay Jánosné Bottlik Teréziával, aki 
1947-ben 83 éves volt, maga tehetetlen és teljesen ápolásra 
szoruló. Itt cseperedett fel két fia: László és István. Mind 
kettő tanító lett és a II. világháború után a vasadi tanyasi 
állami iskolából indult karrierjük. László a Nagykőrösi 
Református Tanítóképzőben végzett és Vasadon volt ta-
nító, valamint az Általános Iskola igazgatója nyugdíjba 
vonulásáig. 
Id. Szalay István tanítói és közéleti munkájának megítélése-
kor – ha árnyaltabban fogalmazunk is – összefoglalásként 
elmondhatjuk, hogy sosem hagyta el őrhelyét. Mindig Va-
sadon maradt, a válságos időkben is. Minden megbízatását 
szívvel- lélekkel végezte, a munka szeretetét és megbecsülé-
sét igyekezett a tanulókba oltani. Olykor talán túlságosan is 
engedékeny volt, amikor engedte, hogy növendékei – szülői 
kérésre – a családi gazdaságban segítkezzenek a tanórák 
helyett. És megértette, ha a gyerek cipő hiányában nem 
jelent meg az iskolában. Szigorú volt, körmöseire sokan 
emlékszünk, de igazságos. Nevelői magatartása nem ért 
véget az iskolában. Már rég végzett ifjakat utasított rendre 
a faluban, ha nem megfelelően viselkedtek. Szívén viselte 
a vasadi nép szellemi és anyagi boldogulását, ezért vállalt 
közéleti munkát. S mivel 1919-ben megégette magát, a II. 
világháború után vigyázott a politikai elkötelezettséggel. 
Vasadon temették el. Itt nyugszik. Unokái – akik közül az 
egyik követte a tanítói pályán – gyakran látogatják nyug-
helyét. Sírkövén ez áll: „ Nemes hivatásának és családjának 
élt!” Így igaz.

Professzor dr. Tenke Sándor
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Dr. Kerékgyártó Rita személyében új jegyző-
je van Vasadnak. Feladatairól, munkájáról, 
kedvteléseiről beszélgettem vele.

Február 1-től irányítja a Vasadi Közös 
Önkormányzati Hivatal munkáját, 
több hete a községben tartózkodik. 
Arról kérdeztem, honnan érkezett 
községünkbe, hogy érzi magát Va-
sadon, a hivatal élén?
Sikeresen megpályáztam a kiírt 
jegyzői állást, ezt megelőzően 
Gyömrő város Polgármesteri hi-
vatalában 15 évig dolgoztam, végig-
járva a hivatali ranglétrát. Sokrétű 
feladatot láttam el az önkormányzatnál: 
ügyfélszolgálatot, kereskedelem, telepenge-
dély, anyakönyvvezetés, szociális és gyámügy, adó 
osztály, igazgatási feladatok. Igen sokrétű feladato-
kat láttam el, ezen kívül irodavezetőként vezettem az 
Okmányirodát, Közigazgatási Irodát, végül az Adó 
Irodát is. Majd a város aljegyzőjeként az irodave-
zetőkön keresztül irányítottam a hivatalt. 

Hogyan épült fel a hivatali pályája?
Mindig is az volt a hitvallásom, hogy mindenkép-
pen csak úgy szeretnék vezető lenni, ha pontosan 
végigjártam azt a ranglétrát, ami a szakmai tapasz-
talatokat megadja ahhoz, hogy megfelelően tudjam 
majd a kollégáimat irányítani. Így pontos rálátásom 
van arra, milyen munkafolyamatokból épül fel az 
ügyintézés a hivatalban. Csak úgy tudom a kollégáim 
munkáját én is segíteni, ha pontosan ismerem az 
ügyintézés munkaterületeit. 

Mennyire törekszik a személyes kapcsolatok kiépítésére?
Nagy hangsúlyt fektetek az emberi kapcsolatokra. 
Ügyintézőként, irodavezetőként és később aljegy-
zőként is számomra mindig nagyon fontos volt, 
hogy az ügyfelek megelégedetten távozzanak el 
a hivatalból, minden segítséget megkapva adott 
ügyük elintézéséhez. Hivatalon belül én ragasz-
kodom ahhoz, hogy egy jó kis közösség legyen és 
őszintén tudjunk egymással beszélni. Nincs olyan 
probléma, amit ne tudnánk megoldani, és ennek 
a településen is érződnie kell. Szeretném ha a fa-
lubeliek is megtisztelnének bizalmukkal és bátran 
fordulnának hozzám kérdéseikkel.

Említette korábban, hogy gyámügyi osztályon is 
dolgozott, ez volt a kedvenc területe?
 Igen, a közigazgatáson belül a gyámügyi igazgatás 

nagyon közel álló terület hozzám, mely egyben 
az egyik legnehezebb terület is, hiszen 

családok életébe kellett beavatkozni.

Mi tartozik most a legfőbb felada-
tok közé?
Épp a költségvetés időszakában 
érkeztem a településre, ahol a kö-
zös hivatal kialakítása, és mind a 

három településen a költségvetés 
elfogadása volt éppen a meghatáro-

zó feladat, pénzügyi beszámolókkal. 
Jelenleg több pályázat benyújtásán is 

dolgozunk egyszerre a napi feladatok végzésén 
túl. Ezek mellett kell megismernem és felmérnem 
a hivatalban lévő munkát. 

Korábban említette, szereti a községeket bejárni, 
milyen kép alakult ki eddig a vasadiakról?
Mikor megtudtam, hogy a pályázatomat elfogadták 
és a település jegyzője leszek, szinte első utam ide 
vezetett és bejártam a települést, nagy hangsúlyt 
fektetve a külterületre, ahol rendezett tanyákat, 
portákat láttam.  Szorgos, összetartó, tiszta település 
képe alakult ki bennem Vasadról. 

Amikor vége a munkának, ki várja Önt otthon, mit 
osztana meg az Olvasókkal a családjáról?
Mendén van az otthonom, lányom a Károli Gáspár 
Református Egyetem végzős hallgatója, jogász sza-
kon, férjem vállalkozóként dolgozik. Hálás vagyok 
támogatásáért, azért mert hisz bennem, bátorít, 
igazi társam az életben.

Mi az, ami kikapcsolja Önt, mit csinál szívesen a 
szabadidejében?
Az olvasás, sportolás, túrázás nagyon ki tud kapcsol-
ni, szeretem felfedezni a különböző településeket, 
nem is a frekventált turisztikai központokra vagyok 
kíváncsi, hanem az emberek mindennapi élete érde-
kel. A Mátrában nőttem fel, Egerből származom, de 
mindenhol jól tudom érezni magam. Fontos még az 
önképzés is számomra, szívesen fejlesztem magam.

 Veroczki Barbara 

Bemutatkozik községünk új  jegyzője
„Minden törekvésem az, hogy ügyfélbarát, hatékony és szakmailag is 

elismert hivatalként tudjunk funkcionálni.”
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Szó szerint mesés körülmények várják a kicsiket

A tavaly ősszel ünnepélyesen átadott Bölcsődében 
hamarosan már boldogan futkároznak a három év 
alatti kisgyermekek. Ahhoz, hogy számukra az új 
intézmény minél barátságosabb legyen, nagymér-
tékben hozzájárult Lukács René, községünkben élő 
festőművész, épületszobrász aki több hetes alko-
tómunkával igazi mesebirodalommá varázsolta a 
csupasz falakat.  
Kedves mesefigurák díszítik a Teknőc, Katica és 
Vuk csoportszobák falait, a dekorálás ötlete Marton 
József Zoltán polgármestertől származik, aki sze-
rint fontos, hogy legyen egy bölcsödében megfelelő 
asztal, ágy, bútorzat, játékok, de az sem mindegy, 
milyen falak között játszanak a kicsik. 

Megkérdeztem magát Renét is, milyen technikát 
használt a festéskor? 
Itt most akrilfestékkel festek a falakra, aminek az 
akvarellhez hasonló a technikája, ez is vizes alapú, és 
gyorsan szárad, főleg a melegben. Az akrilfestés egy 
olyan technika, mellyel vízfestés szerűen is és olaj-
festés szerűen is lehet dolgozni. Mondhatnám, mint 
egy óriási függőleges kifestőt festenék. A ceruzával 
történő felrajzolást követően és alkoholos filctollal 
történő elő kontúrozás után a festés következik. 
Általában először a világos színeket viszem fel, majd 
egymás után következnek a sötétebb árnyalatok. A 
munka során gyakorlatilag nem tudok javítani, ha 
hibáznék, illetve néhány másodpercig mosható a 
falról, de bizonyos esetekben ez lehetetlen. Határo-
zott, pontos, körültekintő mozdulatokra 
van szükség. 

A végső munka pedig a kontúrozás egy sötét színnel, 
nagyon vékony és hegyes ecsettel. Itt megjegyez-
ném a képek 99 %-át feleségem kontúrozta, logikai 
okokból. Ha valaki próbált napi 7-8 órát festeni, 
létrán különböző kéztartásokban, főleg feltartott 
kézzel, árnyékolás és maszatolás elkerülése végett, 
az napokig nem fog vékony ecsettel remegésmentes 
vonalakat húzni.

Hogyan is kezdtél neki a munkának?
Már a tavalyi év őszén megkeresett a polgármester 
úr, hogy szükség lenne a bölcsőde dekorációs festé-
sére, elvállalnám-e. A település 
vezetésének az elképzelése az 
volt, hogy ha lehet, akkor vo-
natkoztassak el a Walt Disney 
mesefiguráktól, de a döntést 
rám bízták. Azt mondták, hogy 
legyen szép és színes. A de-
korációs tervek már akkor 
elkezdtek körvonalazódni a fejem-
ben.

Úgy tudom gondos válogatás előzte meg a figurák 
kiválasztását is, mesélnél erről az Olvasóknak?
Nagyon sokat gondolkodtam, gondolkodtunk fele-
ségemmel, Andreával és válogattunk az ötletek kö-
zött, hogy valóban olyan képek kerüljenek a falakra, 
amelyek mindenki tetszését elnyerjék. Szempont volt 
természetesen az, hogy bájos és barátságos figurák 
vegyék körül a gyerekeket. És természetesen, hogy 
a szülők is elégedettek legyenek. Sok időt fektettünk 
a kutatásba, keresgélésbe és végül is Andrea talált 
rá ezekre a mesefigurákra. Az alakokat is segített 
összerendezni, de még a rajzolás, kontúrozásában is 

nagy segítségemre volt.
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Gudman János emlékére
Március 6-a, péntek.  Csendesebb a községháza 
a megszokottnál. A homlokzaton fekete 
zászló lobog … és az óvodánál, és az 
iskolánál is. 
A hír igaz és gyorsan terjed 
a faluban. Gudman Jani 
március 6-án, haj-
nalban meghalt.
Nehéz róla írni, hi-
szen nincs a faluban olyan, 
aki ne ismerte volna. Több 
mint egy évtized óta a falu 
szolgálatá-
ban állt.

A falubeliek ha meglátták a „tulipános autót” köszönésre 
emelték a kezüket… tudták, hogy Jani megkezdte a munkát. 
Gyereket szállított, ebédet hozott, bevásárolt, beteget szállí-
tott, gyógyszert váltott ki… intézte a külterületiek ügyes-ba-

jos dolgát. Óvodások, iskolások vidáman köszöntötték. 
Zsörtölődött, homlokát ráncolta, elégedetlenkedett, de 

mindenki tudta, hogy arany szíve van…mindenki 
tudta, hogy lehet rá számítani, hogy nem lehet olyat 

kérni, amit ne csinált volna meg. Fáradhatatlan volt, tele 
erővel… alig vettük észre, hogy beteg. Nem panaszkodott, 
egy-két szóval intézte el betegségét. Elfáradt, de nem adta 
fel, élni akarása óriási volt. 

Március 6-án, pénteken hajnal 3:45 –kor végleg megpihent. 
Gudman Jani tanyagondnok novemberben volt 51 éves. 

Emléked megőrizzük!
Munkatársaid … 

Mi volt a legnehezebb a festés során számodra?
Nehéz volna ezt igazán megmondani, mert amit 
szeret az ember, az nem nehéz. Viszont kihívás volt 
elég, amit sokan nem is gondolnának.  Például a 
háttér falszínek. Az első zöld, majd kék és ró-
zsaszín.  Adva vannak a komplementer színek, 
amik kiegészítő színek, ellentétes színpárok, vagy 
is a zöld háttéren pirosas hatás jelentkezett, a 
kéknél sárga és a rózsaszínnél zöldes. Mikor 
egy fehér, esetemben műanyag palettán ki-
keverem az adott színt, ott viszonylag a valós 
színt látni, de amint kezdem festeni, megváltozik 
a falfelületen a szín. Nem csak azért változik meg, 
mert akril és néhány árnyalatot sötétedik száradás-
kor, hanem mert az agyunk becsap és mást láttat.  
A legdurvább a rózsaszín szoba volt, mert a sárga 
és világos árnyalatok, mind zöldnek látszódtak. 
Ezt a hatást ki kell oltani vagy tompítani egy másik 
színnel. Nagyon sok apró változtatást, odafigyelést 
igényelt a színek keverése. Nagyon bonyolult tud 
lenni, mikor olyan színt kell keverni, ami majd szá-
radás után mutatkozik meg valójában és nem sok 
köze van nedves állapotában a végeredményhez. 
Elég sokszor 7-8-9 órákat töltöttem ott festéssel és 
mivel nagyrészt létrán kellett állni, sok órát heti hat 
nap, vasárnap már duplája volt a bokám. A műtött 
lábamnak nem tetszett ez a terhelés.

Korábban volt-e már ilyen jellegű felkérésed?
Nem ez az első ilyen jellegű munkám. Sok-sok évvel 
ezelőtt a vasadi iskola és óvoda falait is díszítették 

falfestményeim. Monoron a Kossuth Óvodában is 
festettem képet a falra. Úgy tudom, az még mindig 

megvan. Magánszemélyek is megkértek egy-egy 
kép festésére otthonukban, de 1988-ban a kör-

mendi katonai kiképző bázison is festettem 
közel 100 m-es folyosót, alaki jelenetekkel, 

termeket határőrizettel kapcsolatban, sport, 
szórakozás és sok más jeleneteket kértek a fa-

lakra. Egyszóval szívesen vállaltam, örültem 
a felkérésnek. Örültem annak, hogy egy új 
intézmény szépségéhez én is hozzájárulhatok 

falunkban.
V.B.

Tereprendezés a bölcsinél

Egy új intézménynél mindig szigorú ellenőrzések vannak, 
nem volt ez másképpen a helyi bölcsődében sem, ahol el-
lenőrzést tartott a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális 
és Gyámhivatal Osztálya. A működési engedély feltétele 
volt, ha a bölcsőde előtti szintkülönbség kiegyenlítésre ke-
rül. Ehhez közel 200 m3 talajt kellett odaszállítani, mely-
ben nagy segítségünkre volt:Búzás István, Tóth József, 
Nagy Csaba és Bakos László, akiknek ezúton is köszönöm 
a munkáját. 

Marton József Zoltán polgármester



Február első hétvégéjén már második alkalommal rendez-
ték meg a nagy népszerűségnek örvendő Hagyományőr-
ző Böllérfesztivált. Az esemény idén is hangulatosra 
sikeredett. Az idén tizenegy csapat vállalkozott rá, hogy 
szombatra virradóra jelentősen csökkentse a vasadi és 
környékbeli sertésállomány számát. 
Szombaton reggel 7 órára várták a lakosságot és a feszti-
vál fővédnökét, Pogácsás Tibort, a Belügyminisztérium 
önkormányzati ügyekért felelős államtitkárát. A rendez-
vény hivatalos megnyitóján a házigazda szerepkörben 
is fellépő Marton József Zoltán, Vasad község polgár-
mestere, kiemelt tisztelettel köszöntötte államtitkár urat, 
valamint Vecsés Város Önkormányzatát, annak 
képviselőjét Tábori Ferenc alpolgármestert és 
csapatát, majd bemutatta a zsűri tagjait: Kiss 
Istvánné, Vasad község volt jegyzőjét, Kiss 
Istvánt és Fazekas Józsefet. 
Államtitkár úr köszöntőjében a hagyomá-
nyápolás fontosságáról beszélt, majd se-
gítségével kisorsolásra kerültek a csapatok, 
akik hamarjában nekiláttak a perzselésnek. 
Az állatok vágását, feldolgozását is figyelő szak-
mai zsűri már ekkor is pontozta a különböző techni-
kákat alkalmazó csapatokat, a nap folyamán pedig az 
elkészült finomabbnál-finomabb kolbászok, hurkák, 
disznósajtok, sonkaszeletek, tepertők és más ételek is 
górcső alá kerültek. A sátrakban folyt a csapatmunka, 
sültek-főttek az ínycsiklandó ételek, a vendégsátorba pe-
dig már korán reggel betérhettünk egy kis finom citromos 
teára vagy forralt borra dr. Honti Jánosné Gyöngyike és 
Matyó Csaba lankadatlan jókedvvel mérték délutánig a 
forró italokat. A megnyitót követően a jókedv fokozá-
sáról a zenei aláfestést biztosító Family Party zenekar 
gondoskodott egész nap. A családosoknak állatsimogató 
és póni lovaglás tette még színesebbé a rendezvényt, de 
látogatóink választhattak a kirakodóvásárból is emléket 
maguknak, megismerhették helyi sajtjainkat, emellett a 
rendezvény területén a vendégek, kilátogatók megkós-
tolhatták a hagymást vért, resztelt májat, de töpörtyűt, 
héjában sült burgonyát lilahagymával, sajtos pogácsával 
is lehetősége volt enni azoknak, akik a könnyedebb ízek 
kedvelői. A rendezvény területén látható volt a kora-

beli disznóvágás eszközei: hurkatöltők, kolbásztöltők. 
Az eredményhirdetésnek az Általános Iskola adott ott-
hont, ahol nagy sikerrel fellépett a Vecsési Rosmarein 
Tánccsoport, A Vasadi Népdalkör valamint a Vasadi 
Hagyományőrző csoportjaink. A zsűri tagjai nevében 
Kiss Istvánné köszöntötte a vendégeket és ismertette az 
eredményeket. Elmondta: a zsűri folyamatosan figye-
lemmel kísérte és értékelte a csapatok tevékenységét, a 
szúrást, perzselést, bontást, fűszerezést, csapatszelemet, 
tisztaságot, díszítést.
Az első helyezésért járó kupát Vecsés Város Önkor-
mányzata vihette haza. Kiss Istvánné megjegyezte 
Vecsés Város csapata a Vasadi Önkormányzat csapatá-
val a disznó tisztítását az egyik legrégebbi hagyomány 
szerint forrázással végezte. A kolbász ízesítése részben 
hagyományos és igen különleges, a településükre jellem-
ző vecsési savanyú káposztával és juhtúróval ízesített. A 
hurkát nem kötözéssel, hanem a régi hagyomány szerint 
hurkapálcával végezték. A sátor előtti díszítést kiemelte 
a sokszínű vödrös savanyúság.
Vasad Község Önkormányzata egyen kötényben lévő 

csapata a hagymás vér elkészítésében, pecsenye 
sütésben jeleskedett. Megelevenítették az idős 
családtagok részvételét is, akik a kihelyezett 

padon nézhették végig az eseményeket. 
A Rávágyi Betyárok csapata volt az egye-
düli, aki a disznót orjára szedte szét. Finom 
hagymás vérrel kínálták a vendégeket és a 

fesztivál minden résztvevőjének készítették 
az orjalevest cérnametélttel. Csapatuk az or-

jaleves főzéséért különdíjban részesült.
A Nyugdíjas Klub tagjai resztelt májjal, finom meleg 

pogácsával kínálták a vendégeket és a fesztivál minden 
résztvevőjének készítették a hagyományos toros káposz-
tát, több mint 1000 tölteléket. Egész napos munkájukért 
különdíjat kaptak.
A Vasadi Hagyományőrző Egyesület nagy csapattal 
végezte munkáját a fiatalabb korosztályt tanítva a a kol-
bász töltésére. Disznótoros reggelivel várták a hozzájuk 
betérőket, így a gyönyörű megterített asztalon tepertő, 
sajt, szalonna, savanyúság volt a kínálat. Nagyon jól 
sikerült a frissen vágott disznóból készült forró, friss 
tepertő. Sátruk díszítésénél régi, fatüzelésű pörzsölőt is 
láthattunk. Munkájukat a zsűri különdíjjal jutalmazta.
A Vasadi Hagyományőrző Lovas Klub csapata nagy 
létszámmal és jókedvvel a hurka, kolbász készítése 
között még pecsenyehúst is sütött. A zsűri különdíjat 
adott a csapatnak.
A Vasadi Polgárőr Egyesület kisebb létszámú csapata 
igen jókedvűen kínálgatta a megjelenteket. A kolbász 
töltése először hasi töltővel indult, majd átváltottak a 

MÁSODSZOR RENDEZTEK BÖLLÉRFESZTIVÁLT VASADON
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PILLANATOK A FESZTIVÁLRÓL

Vecsés Város Önkormányzatának csapata
Érdekes eljárást láthattunk Önöktől reggel, mikor 
nekiláttak a malac feldolgozásának, ismertetné az 
Olvasókkal részletesen?
-Forró víz segítségével lekopasztjuk a malac szőrzetét, 
leforrázzuk. Ennek előnye, hogy még szőrtüsző sem 
marad bent a bőrben, ezután még perzseléssel ráse-
gítünk, hogy könnyebben lejöjjön a bőr, így kézzel 
könnyen le lehet fejteni. Korábban a perzselés helyett 
megborotváltuk, így ami még szőr maradt volna rajta, 
az is lejöjjön, bár ekkor kézzel kell lenyúzni a bőrt- ez 
tipikus sváb szokás. 

Mindig így készítik el a disznót fesztiválokon? 
-Igen, a tavalyi Vecsési Böllérfesztiválon is bemutattuk 
már, otthonainkban is rendszeresen így dolgozzuk fel 
a disznót. 
Hogy érezték magukat Vasadon?
-Nagyon baráti volt a légkör, jól éreztük magunkat. A 
Vasadi képviselő-testülettel sorsoltak ki bennünket, jó 
barátságba kerültünk egymással. Mivel  kis létszámmal 
érkeztünk, ők a disznó bontásában nagy segítséget 
nyújtottak nekünk. 

Beszélgetés Vincze Sándor főböllérrel

-A Potóczki közi Csibészek csapata egy új színfoltja 
az idei böllérfesztiválnak, idén láthattunk ben-
neteket elsőként és egy nagyon vidám társaságot 
ismerhettünk meg bennetek. Kérlek foglald össze 
a mai napot:

-Nagyon jó csapat alakult ki, mivel hentes a szak-
mám, engem kértek fel vezetőnek. Sütnivaló kol-
bászt, hurkát, véres hurkát készítetünk, amit igye-
keztünk nagyon szépen felszolgálni. 
-Aki felkereste a sátratokat, láthatta, hogy egy 
hímzett, gyönyörű falvédő is a sátor díszítő eleme 
lett, melyre a csapat neve lett belehímezve. lehet 
tudni ki készítette?
A falvédő külön erre az alkalomra készült, leg-
kisebb lányom: Vincze Ibolya és Rácz Nikolett 
munkája, ők hímezték ki saját kezűleg. 

I. helyezett: Vecsés Város II. helyezett: Vasadi Gazdák III. helyezett: Vasadi RSC

Potóczki közi csibészek csapata Vasadi Polgárőr Egyesület csapata A Presbiterek csapata 

hagyományos kolbásztöltőre, munkájukért különdíjat 
vehettek át. 
A Potóczki közi csibészek csapata hagymás vért is ké-
szített a hurka, kolbász mellett, valamint többféle édes 
és sós süteménnyel kínálták a vendégeket. A fesztivál 
legújabb csapata különdíjat vihetett haza.

A Presbiterek nagy csapata szintén hagymás vérrel és szé-
pen terített asztallal várta a látogatókat, akiket süteménnyel 
is megkínáltak. Ételeiket a zsűri különdíjban részesítette.

A Vasadi Gazdák nagy csapata a hagymás vér mellett 
szintén több féle süteménnyel gazdagította kínálatát, 
igen kapós volt a helyben sütött meleg túró fánk. Fi-
nom ételeiket és vendégszeretetüket a zsűri a második 
helyezéssel értékelte.

A Vasadi RSC csapatának tagjai egyforma feliratos 
kötényben végezték munkájukat, a resztelt májat hússal 
felturbózva készítették, munkájukkal harmadik helyezést 
értek el.



KEDVES SZÜLŐK!
FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÜKET  

A VASADI BÖLCSŐDEI BEÍRATÁSRA!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2015/2016-os gondozá-
si-nevelési évre azon gyermekek vehetők fel, akiknek 
szülei, nevelői, gondozói (munkavégzésük, munka-
erő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben 
való részvételük, betegségük, vagy egyéb ok miatt) 
napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 
Aki gyermekét szeretné beíratni a bölcsődébe a követ-
kező településekről várjuk a jelentkezőket: 

Vasad, Csévharaszt, Nyáregyháza, 
Monorierdő, Monor, Gomba, Bénye, Káva.

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik élet-
évének, fogyatékos gyermek az ötödik életévének betöl-
téséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető 
fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a fogya-
tékos gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek 
a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi 
fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai ne-
velésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa, vagy 
házi orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható 

negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.
Beíratás ideje: április 27-én 8:00- 16:00-ig
 április 28-án 8:00- 16:00-ig
A beíratás helyszíne: 

Vasadi Bölcsőde, 2211 Vasad, Bem u. 92.
Kérem, a beíratáshoz hozzák magukkal:
-a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
-a gyermek és a szülők lakcímét igazoló iratot, 
-a Polgármesteri Hivatal által kiadott rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot 
amennyiben rendelkezik vele, 
-egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár iga-
zolását emelt családi pótlék folyósításáról, 
-a családban nevelt három vagy több kiskorú gyer-
mek esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt 
családi pótlék folyósításáról (amennyiben rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásra a szülő nem jogosult)
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Intézmények

Tavaszi zsongás az oviban

Januárban két előadást is láthattak a gyerekek. 
Egyiken a Kisvakond történetét láthatták, a má-
sikon pedig egy énekes-mesés történetet a Kis-
kakas gyémántfélkrajcárjáról.
Február 17-én az elmúlt évektől eltérően az 
óvodában tartottuk meg a farsangi mulatságot, 
amely nagyon jól sikerült. A szülők segítségével 
a gyermekek szörpöt, süteményt fogyaszthattak. 
Ezúton is köszönjük a segítségüket! Ebben a hó-
napban még egy zenés-verses előadást is meg-
néztek. Márciusban egy zenés-interaktív mesébe 

csöppentek. Nagy örömünkre minden előadásba 
aktívan bevonják a gyerekeket az előadók.

Mézkóstoló-bemutatóval egybekötve

Egy óvodás gyermek édesapja - méhészként-ér-
dekes bemutatót tartott a méhekről, a hasznos-
ságuktól egészen az esetleges veszélyükig.
A gyermekek rajzokat is készítettek a hallottak 
alapján, az ügyesen válaszolók ajándékoknak 
örülhettek. Kaptunk kóstolót is különféle ízű 
mézekből, melyeket kalácskockákon kóstolgat-
hattak az ovisok. Köszönjük a lehetőséget! 

BÖLCSŐDE

ÓVODA
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Intézmények

Pörgős hónapok állnak az iskola mögött, tanulmá-
nyi versenyek, sikeres farsangi rendezvény, vers és 
prózamondó verseny.
-Február 13. Farsangi bál – a 8.osztály Palotás tán-
ca nagy sikert aratott. Sok helyezés volt, szinte fel 
sem lehet sorolni. Mind szervezésben, mind de-
korációban a 7. osztály kitett magáért. Köszönet a 
szülőknek és Guzsvánné Honti Orsolyának a tánc 
betanításáért.
-Február 20-án 5-6-7-8. osztályos tanulók közül né-
hányan részt vettek a Zrínyi Matematika Versenyen.
-Február-március hónapban lezajlottak intézmé-
nyünkben a tanulmányi versenyek.
-Március 09-én  Hit és erkölcstan oktatással kapcso-
latos tájékoztatót tartottak az egyházak képviselői.
-Március 11-én „Játszunk Háry Jánost” színházi 
előadás nézték meg az 1. osztályosok.
-Március 15 –én a 8. osztály szerepelt, színvonalas 
műsort adtak. Az „Együtt szaval a nemzet” felhívásá-
ra szép számmal jelentek meg a lakosság köréből is.
-Március 17-én a 7-8. osztály megtekintette a Víg-
színházban a Popfesztivál40 című előadást. Délelőtt 
pedig az alsó tagozatosok a Palánta Misszió előa-
dásán vettek részt.
-Március 18-án három fős csapattal vettünk részt 
a Szterényi József Szakközépiskola 25 éves évfor-
dulója alkalmából szervezett ügyességi verseny 
első helyi fordulóján. A második fordulóra április 
24-én kerül sor.
-Március 23-án megkezdődött az 5. osztálynak is 
az úszásoktatás.
-Március 27-én rádiós megemlékezés volt II. Rá-
kóczi Ferenc emléknapról
-Március 27 - én Orchidea Matematika Versenyen 
vettünk részt.
-Április 2. hetétől a 6. osztálynak is megkezdődik 
az úszás oktatás a tankerület jóvoltából.
-Április 09-én Dabason katasztrófavédelmi verse-
nyen vettek részt tanulóink.
-Április 10. megnéztük a „Liliomfi” című darabot a 
Nemzeti Színházban.
-Április 16. Monor Körzeti Vers-és Prózamondó 
Versenyt szervezett iskolánk.
-Április 17. papírgyűjtést szerveztünk
-Április 20-24. nyílt órák, fogadóórák lesznek
-Az 1-2. osztályosok MINI-KRESZ „Pindur-Pandúr 
Ki Mit Tud”-on vesznek majd részt. 

Iskolavezetés

Szalai Réka dícséretben részesült
Már a VIII. Regionális Zongoraversenyt szervezte 
meg Maglódon a Vermesy Péter Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola március 14-én. A 
Maglódi Művelődési Ház adott otthont a ver-
senynek, ahol neves zsűri előtt Réka a következő 
darabokkal indult: Magyar népmesék, Telemann: 
Fecsegő hölgyek, Tallér Zsófia: Búcsú a pillangó-
tól. Réka a versenyen való sikeres szerepléséért 
dicséretben részesült.
 Gratulálunk és további sok sikert kívánunk neki!

Vasadi Általános Iskola 
háza táján történtek

Óvodai beiratkozás ideje
A beiratáshoz szükséges a gyermek személyazo-
nosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt (anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, 
TAJ kártya), továbbá a szülő személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványát bemutatni 
az intézmény vezetőjének.

A 2015/2016. nevelési év kezdete: 
2015. szeptember 01.(kedd)

Leendő új óvodások szülei számára szervezett 
szülői értekezlet ideje: 

2015. augusztus 24. 17:00 óra.
 Óvodai beiratkozás ideje:

2015. április 27-én 8:00- 16:00 óra között
  április 28-án 8:00- 16:00 óra között
A beíratáshoz szükséges a gyermek személy-
azonosítására alkalmas, a gyermek nevére ki-
állított személyi azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványt (anyakönyvi kivonat, lak-
címkártya, TAJ kártya), továbbá a szülő sze-
mélyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványát bemutatni az intézmény vezető-
jének.

Marton Ildikó óvodavezeő

Új könyvek érkeztek
Lukács Béláné könyvtárvezető elmondta, 300.000-Ft értékű 
könyvcsomagot kapott a Vasadi Könyvtár a Pest megyei 
Szentendrei Könyvtár Központtól. Sok szeretettel várja a 
könyvek szerelmeseit nyitvatartási időben: 
hétfőn 14:00-17:00 óráig. Telefon: 06-29/494-212

P. Horváth Tamás: 
Tündérváros, Zsolnay Miklós titkos élete

Madeline Hunter: Három csók
Tom Harper: A Holtak Titkai

Szabó Magda: Für Elise
Danielle Steel: A remény ajándéka

Várdy Huszár Ágnes: Nyár Itáliában
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Egyházi hírek

Konfirmandus hétvége Galyatetőn

A vasadi református gyülekezet ifjúságából huszonhárman 
kerekedtünk fel február 20-án, hogy eljussunk Galyatetőre, 
ahol egy csendes hétvégét töltöttünk a fiatalokkal. 
(A csendeshétvége nem azt jelenti, hogy péntektől vasár-
napig csendben ülnek fiataljaink a szobáikban - valljuk 
be, ez aligha sikerülhetett volna -, hanem azt jelenti, hogy 
kiszakadva a hétköznapi élet forgatagából az Istenre figye-
lünk, akár sok vidámság, játék, beszélgetés közepette is.)
Amikor megérkeztünk és kiszálltunk a kocsikból, az első 
dolga mindenkinek az volt, hogy gyúrjon egy hógolyót 
és célozzon meg vele valakit - valami oknál fogva erre 
nem kellett vezényszót kiadni. 
A hétvégénk egyik célja, hogy a gyerekek a káté kérdéseket 
tanulgatva, ismételgetve közelebb kerüljenek Istenhez. Jó 
volt látni, hogy ifisek és konfirmandusok együtt tanulnak, 
hogy a nagyobbak, akik alig pár évvel idősebbek, segítenek 
a konfirmációra készülőknek. A tanulás mellett volt bőven 
időnk közös játékra, melyet nagyon élveztek a fiatalok, 
akárcsak az éjszakai túrát, a délutáni kirándulásokat vagy 
hógolyócsatákat. A különféle vetélkedőkben is lelkesen 
vettek részt a csapatok.
 Talán hihetetlen a szülők számára, de a gyermekek úgy 
töltötték ezt a hétvégét hogy nem használták telefonjaikat. 
Nem azzal játszottak, nem arra figyeltek, mikor kapnak 
üzenetet, hanem egymással és Istennel foglalkoztak, és ez 
nem volt unalmas. A 2-3-4 ágyas szobákban barátságok, 
közösségek alakultak.
A hétvégénk központi témája a közösség volt. Közösségte-
remtés Istennel és embertársainkkal. Visszagondolva úgy 
érzem, mi nem csak beszéltünk róla, hanem gyakoroltuk, 
megéltük a közösséget.

A hétvége utolsó programja Kékes-tető volt. Ebéd után, 
amikor összepakoltunk és elindultunk haza, hazajutá-
sunk akadálya az a szánkópálya volt, amely vastagon 
volt borítva hóval. 
Miért vált ez akadállyá? Nos, el tudja képzelni a kedves 
olvasó, mire képes egy fiatal, ha egy hó nélküli tél után 
ilyen szánkópályát lát? És hogy hányféleképpen képes 
lecsúszni szánkó nélkül? Ha igen, akkor is csak töredékét 
érezheti annak a fergeteges jókedvnek, ami ott marasztalt 
még egy darabig bennünket. Isten segítségével egy áldott 
hétvégét tölthettünk Galyatetőn, legyen ezért neki hála. 
Folytatása következik nyáron...

Király János református lelkipásztor

A református presbiterek napja

Egyházközségünkben - immáron hagyománnyá vált 
módon - az idén január 11-én tartottuk meg a presbi-
terek napját, melynek ezen alkalommal a monorierdei 
Tanyacsárda adott helyet. 
Az összejövetelt Király János lelkipásztor egy rövid igei 
köszöntő és áldás elmondása után nyitotta meg. Az alka-
lomra nem csak a presbiterek, hanem azok családtagjai 
is hivatalosak voltak, ahol a legifjabb generáció is szép 
számmal képviseltette magát. A finomabbnál finomabb 

Református Egyház hírei
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étkek, valamint innivalók elfogyasztása alatt átbeszéltük 
az elmúlt év fontosabb történéseit, valamint az előttünk 
álló év eleji munkálatokat, melyek közül az egyik legsür-
getőbb a templom kárpitjainak felújítása, cseréje volt. 
Az asszonytestvérek valamennyiünk nagy örömére szép 
számmal jelentkeztek a feladat elvégzésére. A délutánt 
tartalmas beszélgetésekkel, élménybeszámolókkal tar-
kított családias légkörben töltöttük el. Köszönjük, hogy 
ott lehettünk! 

Gosztola Ferenc

Alkalmaink
Május 10. 10:00 –Jubileumi konfirmációs istentisztelet
Május 14. 18:00 – Áldozócsütörtöki istentisztelet 
Május 17. 10:00 – Konfirmáció családi úrvacsorával
Május 24. 10:00 – Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet
Május 24. 18:00 – Pünkösdi esti istentisztelet 
Május 25. 10:00 – Pünkösdi istentisztelet
Július 13-17. Gyermektábor 1.oszt. – 6.oszt.
Július 27-31. Ifjúsági tábor 7. osztály utáni korosztály

Emléktáblát adtunk át
2014. december 20-án adventi koncertnek adott ott-
hont kápolnánk. Megyesi Schwartz Lúcia barátai és 
a Kammerton együttes segítségével hangolódtunk 
az ünnepre. Vendégünk volt szeretett plébánosunk, 
dr. Csáki Tibor atya is, akinek a kápolna „alapjait” 
köszönhetjük, ennek tiszteletére emléktáblát avattunk.

Ökumenikus imahét
Január 23 -án pénteken a református templomban az 

egyetemes imahét keretében, igét hirdetett Paszternák 
Tamás katolikus plébános. Az est jó hangulatban telt, a 
református közösség sok finomsággal vendégelte meg 
a megjelenteket, köszönet érte ezúton is. 
Január 25-én vasárnap a Katolikus kápolnában visz-
szavártuk református testvéreinket, így Király János 
református lelkész igehirdetését hallgattuk meg. Utána 
pedig folytatva a pénteki alkalmat szintén megvendé-
geltük egymást, és jót beszélgetve örömmel távoztunk 
haza a közös töltekezésből.

Templom búcsú
Kis kápolnánákat Jézus Szíve tiszteletére szentelték fel, 
amelynek búcsú ünnepe: június 14-én lesz.

Nyári tábor
Szeretettel hívunk minden gyermeket a nyári napközis 
táborunkba, amely  június 15-19-ig lesz.  Jelentkezés: 
Kéri Zsolt hitoktatónál  06-20/541-13-93

Katolikus Egyház hírei

Református Egyház hírei

Összejövetelek:
Időpontja: Minden hétfőn.
19-órától
Helye: Művelődési Ház
Klubfoglalkozások:
 „Mozdulj az egészségedért!” (torna, 
tánc, masszírozás stb.)
Éves tagdíj: 2.000-Ft
Szeretettel várunk új klubtagokat 
és pártoló tagokat!
Jelentkezés Lukács Bélánénál 
klubvezetőnél, Nagy Sándorné Klub 
vezető-helyettesnél, 
Vas Andrásné, Bokros Lászlóné, 
Maczkó László, Vincellér György 
vezetőségi tagoknál

Részletes terv
május 4. Havi tervek ismertetése és 
megbeszélése 
10. Kirándulás Budapestre 
29-30-31 Falunap 

június 1: Havi tervek 
ismertetése, megbeszélése 
27-04. kirándulás Montenegróba, 
élménybeszámoló 
július 6. Havi tervek ismertetése, 
megbeszélése 
19-20: 1 vagy 2 napos kirándulás 
27. Zenés táncos vacsora 
augusztus 3. Havi tervek ismertetése, 
megbeszélése 

20. Csatlakozás a községi ünnepséghez 
szeptember 7. Zenés táncos vacsora 

26. Szüreti nap, csatlakozás a 
községi rendezvényhez 

október 5. Idősek napja 
18 vagy 25 Színház 

november 2: Havi tervek megbeszélése 
16. zenés táncos összejövetel
22. Színház 

december 7. Játékos esti vetélkedő 
14. Községi Idősek napja rendezvény

21. Zenés táncos összejövetel

Búzavirág Nyugdíjas Klub 2015. évi programtervezet
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Interjú Pirót Sándorné, Zsuzsával
Számos vasadi rendezvény szinesítette községünket még a tavasz beköszönte előtt, Böllérfesztivál, Búzavirág 
Nyugdíjas Klub Nőnapi bálja, Országos Népzenei Találkozó. Azonban a programok között egy közös szál is 
van: Pirót Sándorné Zsuzsa szervezőkészsége, összefogása, segítsége. Őt kérdeztem egy interjúban, honnan ez 
a sok erő, ötlet és segítőkészség, amivel ennyi szeretettel a programok mögé áll?

civil élet

Taggyűlést tartottunk
Január 26-án beszámoló taggyűlést tartottunk a 2014-es 
munkánkról. Taglétszámunk 60 fő. Új tagjaink: Piróth 
Sándor, Piróthné Tóth Erzsébet, Keszeg László, Keszeg 
Lászlóné, akiket örömmel fogadtunk. A 2014-es eszten-
dőben fájó szívvel vettünk búcsút Édes György klubta-
gunktól és Levota Józsefné régebbi klubtagunktól. Szó 
volt a pénzügyekről és a rendezvényekről is.
A zenés- táncos-vacsorás alkalmak, színházlátogatások, a 
falu rendezvényeinek a támogatása, kirándulások, vetél-
kedők, ünnepségek: összesen 25 alkalom.

Szorgos kezek szolgálatban
A február 7-i II. 
Böllérfesztiválon 
a klubtagok egész 
nap fáradhatatlanul 
dolgoztak. Szinte 
mindenki kivette a 
részét a munkákból: 
feldolgozták a húso-
kat, szorgalmasan 
töltötték a finom hurkát, kolbászt. Ízletes oldalast sütöttek 
ebédre főtt burgonyával körítve. Rengeteg vasadi töltött 
káposzta készült, melyet a közös vacsorára tálaltak fel. Az 
eredmény nem maradt el! Nagyon finom lett a vacsora, kö-
szönet mindenkinek az összefogásért és a jó eredményért!

Nőnapi műsor tele meglepetéssel
A férfi klubtagjaink táviratot kaptak, melyben pénteken 
lovaskocsikázás keretében barkagyűjtésre és „szalonka 
vadászatra” hívták őket. Nem is sejtették, micsoda játékos 

délután várja őket. A „fegyverek” kint várták őket az erdő 
szélén, a vasadi határban. Szombat délután színházba 
mentünk autóbusszal Budapestre. Máthé Otília és társai 
csodálatos műsorát néztük meg. Este 7 órára érkeztünk 
meg a Vasadi Általános Iskolába, ahol a férfiak nőnapi 
meglepetésműsorral, virággal és finom vacsorával kö-
szöntötték a nőket. Az ötletet és a szervezést köszönjük 
Pirót Zsuzsának és családjának, valamint Fodor Imrének.

Közös segítség a találkozó sikeréért
Március 21-én népzenei találkozót szerveztek Vasadon, 
ennek kivitelezésében a nyugdíjas klub tagjai bőven kivet-
ték a részüket. Vállalták, hogy ebédet és vacsorát főznek 
közel 500 fő részére. Pirótné Zsuzsa beszerezte az ételhez 
szükséges nyersanyagokat és rendelkezésünkre bocsáj-
totta a helységeiket és a szükséges eszközöket. Pénteken 
este mindent előkészítettünk a főzéshez. Szombaton, a 
találkozó napján időben elkészült a finom gulyásleves és 
a stíriai szelet. Vacsorára többféle húsokat és burgonyát 
tálaltak fel desszerttel. Köszönet mindenkinek a támoga-
tásért és a segítésért. 

Lukács Béláné klubvezető

Vasadi Búzavirág Nyugdíjas Klub hírei

Azzal kezdeném, véleményem szerint az idősebb korosz-
tály, sokkal jobban szeret játszani, mint a fiatalok. A fiatalok 
már elfelejtettek játszani, ők már csak a technikával dol-
goznak. A nőnapi meglepetés abból indult, hogy nőnapra 
a klub férfi tagjainak táviratot küldtünk, amelyben arra 

kaptak meghívást, hogy pénteken a patika melletti parkból 
lovaskocsikázás indul a közeli erdőkbe, ahol barka szedés 
lesz a klub nőtagjai számára. A barka szedés mellett a fiúk 
vadászatra voltak invitálva, ahol egy kellemes kis megle-
petést terveztünk nekik. A faluból összeszedtük a vadászok 
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fegyvertokjait és a tokokba vizipisztolyokat rejtettünk. 
Ők erről mit sem tudtak, míg egy általunk meghívott hi-
vatásos vadász le nem vezényeltette velük a vadászatot, 
úgy, ahogy az a „nagykönyvben meg van írva” szalonka 
vadászatra. A mi fiaink rendkívül meglepődtek, mikor 
kiderült, ez nem igazi vadászat lesz, hanem megvicceltük 
őket, igazi helyett papírszalonkákat találtak az ágakon, 
de ennek jobban örültek, mintha valóban lőniük kellett 
volna. Ezalatt a klub nőtagjai előkészítették a másnapi 
vacsorát, amit a szombati nap programjai után közösen 
fogyasztottunk el. Szombat délután Budapestre utaztunk, 
a Pataky Művelődési Házban tartott magyar nóta találko-
zóra. A nőnap estéjén a fiúk nagyon gálánsan készültek 
egy karaoke előadással, hogy a lányokat ünnepeljék. 

Az Országos Népzenei Találkozóra több száz embert vár-
tunk a községbe, itt is egy nagy összefogást láthattunk, 
közös főzés, tálalás, ennek a részleteibe beavatna minket?
Némi hiányosságokat láttam a szervezésben, így úgy 
gondoltam, hogy fel kell vállalnunk ennek a meghirde-
tett programnak a vendégül látását, nem a kulturális rész 
formálására gondolok, hanem csakis a vendégül látásra. 
Amikor meghallom azt, hogy Vasadon történik valami, 
akkor egyetlen dolog érdekel: a vendég úgy menjen haza, 
hogy a községünkben jól érezte magát. Ennek a megvaló-
sításában pár szponzor segített, a Vasadi Hagyományőrző 
Egyesület azt kérte a Nyugdíjas Klubtól, hogy ennek a 
megvalósításában vegyen részt, valójában a munkájukat 
kérték. Ennek nagyon-nagyon örültem, mert addig, míg 
az előző rendezvényre a saját magunk megvendégelésére 
dolgoztunk, főztünk, itt pedig az összehozott anyagból 
segítettek elkészíteni a vacsorát, nem volt egyszerű, de 
megoldottuk. Pénteki nap már rendezték be a termeket, 
mi pedig egy csapatépítő tréninget tartottunk, idősek-fi-
atalok egyaránt jelen voltak, ez is hozzájárult a másnapi 
összehangolt munkához. 
Milyen menüvel várták a vendégeket?
Eredetileg a résztvevők csak vacsorát kértek a szereplések 
után, Vasad község azonban arról híres, hogy azért aki 
idejön „megetetjük”. Ez sosem volt másképp, így felvál-
laltuk még azt, hogy ebédet is főzünk, így gulyásleves és 
stíriai metélt lekvárral került a vendégeink elé.  Lehetőség 

volt vegetáriánus menü elfogyasztására is, mely spenót 
volt tükörtojással. Félig önkiszolgáló rendszerben elég jól 
lezajlott, nagy türelemmel álltak sorba és vették a tálcá-
jukat az emberek. Vacsorára több féle étel is választható 
volt: rántott hús, fasírt, tört burgonyával, sült csirkecomb 
és maszatos tarja savanyúsággal. Az esti vegetáriánus étel 
pedig hagymás sült gölődin volt, desszertként meggyes, 
piskótás édesség került a tányérokra. Úgy gondolom, hogy 
a vacsorát is szépen megoldottuk. Az ízesítést a Nyugdíjas 
Klub főzősei vállalták el, én nem főztem, igazából én a 
szervezésben vállaltam feladatot – többször mondtam már, 
én vagyok ennek a csapatnak a hapták főnöke. 

Ínycsiklandó menüsort állítottak össze. Hogyan döntik el, 
mit tartalmazzon a menü?
Rosszul alszom, ilyenkor agyalok, gondolkozom, számos 
jó ötlet pattan ki a fejemből ilyenkor. Szerencsére széles 
az ismeretségi köröm, hogy mindezeket meg is valósítsuk.
 
A konyhában hányan sürögtek-forogtak, hogy ezt a nagy 
háttérmunkát biztosítsák?
Mindent konyhakészen vittünk az iskola konyhájára, 
úgy, hogy csak be kelljen tenni a sütőbe, üstházba. Egyik 
támogatónktól kaptunk egy nagy üstházat, amiben meg-
főztük a levest, majd a burgonyát, a többi a sütő dolga 
volt és maga a tálalás. Mindenki valamilyen munkában 
kivette a részét. Mindent nem tudtunk volna megoldani, 
ha a Mórikáló Néptánc Csoport tagjai nem segítenek a 
feltálalásban, kiszolgálásban, kéz alá dolgozásban, kivették 
a részüket a munkából. 

Van már a naptárban beírva valami következő rendezvény, 
ahol számítanak a segítségére?
Igen, sűrű időszak jön, hiszen egy hét múlva Máthé Otíliát 
várjuk a vasadi református templomba, itt a húsvét, má-
jus elseje, falunap és a családban is lesz keresztelő, nem 
unatkozom. Szerencsés vagyok, mert férjem olyan hátteret 
biztosít, hogy én nyugodt szívvel szervezkedhetek, mind-
ketten úgy gondoljuk, községünk hírneve az első: mikor 
a vendég felül a buszra és felsóhajt: de jó volt itt lenni! 
Akkor megérte a sok munka.    

V. B.
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2015. március 21-én Népzenei Találkozót 
szerveztek Vasadon, ahol 22 fellépő együttes 
színesítette a rendezvényt, melynek hely-
színe az általános iskola volt. A részletekről 
Monori Sándor, a Vasadi Hagyományőrző 
Egyesület vezetője beszélt. 
A rendezvény a Tisza 83’Egyesület, a Vasadi Hagyo-
mányőrző Egyesület, valamint Vasad Község Önkor-
mányzatának, együttes munkája eredményeként jött létre.
Tisza 83’Egyesület hívó szavára az ország több pontjáról 
érkeztek a találkozóra. Felvidékről négy csoport látogatott 
el hozzánk. 
Szerettünk volna Erdélyből, Kárpátaljáról illetve Vajda-
ságból csoportokat szervezni, sajnos ez most nem sikerült. 
Vasad Község Önkormányzata biztosította az anyagi hátte-
ret. A szervezési feladatokat a Hagyományőrző Egyesület 
vállalta fel, melyben nagyon nagy segítségünkre volt a 
Búzavirág Nyugdíjas Klub. A rendezvényen feltálalt finom 
ételek elkészítését az ő munkájuknak, valamint Pirótné 
Ordasi Zsuzsa szervezésének köszönhettük. Első alka-
lommal dolgoztunk együtt. Bízunk benne, hogy még sok 
ilyen közös rendezvényen tudunk együtt munkálkodni.
Felsorolni is nehéz, mennyien segítették a találkozó meg-
szervezését, ezért minden támogatónak nagyon köszön-
jük, akik segítettek a megvalósításban. Nélkülük sem 
lehetett volna ilyen színvonalas rendezvényt szervezni.   
Nagy feladat, kihívás volt a tornaterem átalakítása, melyet 
a munka végére háromszáz férőhelyes színházteremmé 
varázsoltunk. Sokat dolgoztunk az akusztika feljavításán, a 
színpad és annak környezetének átalakításán, amely mind 
azt a célt szolgálta, hogy méltóvá váljon a népzenéhez, 
hogy a népzenei hagyomány megfelelő környezetbe kerül-
jön. Köszönjük a fergeteges felkonferálást, a közönségnek 
a tapsot, odafigyelést. Nagyon hálás közönségünk volt.
A fellépő együtteseinknek köszönjük, hogy elfogadták 
meghívásunkat, nagy élményt jelentett őket látni, hal-
lani. Külön öröm, hogy a Marcelházi Citeracsoport és 
népdalkör is elfogadta a meghívásunkat, velük az elmúlt 
évben több rendezvényen is találkoztunk, így Badacsony-
tomajban is.

 Összesen huszonkét csapat muzsikájában gyönyörköd-
hettünk. Sokat tanultunk tőlük, hisz ne feledjük, hogy 
olyan csoportok is ellátogattak hozzánk, akik már 15 
éve zenélnek együtt. A találkozó nagy pozitívuma, a 
kapcsolatépítés a csoportok között. Egyéni és a csoportok 
közötti barátságok kialakítása.
A Tisza 83’ Egyesület tagjai alkották a zsűrit. Minden 
csapat minősítésre került általuk, így a népdalcsoportokat, 
dalárdákat, együtteseket is értékelték, ellátták jó tanáccsal.
Őszinte szívből gratulálok a Vasadi Népdalkörnek a 
bronzminősítésükhöz, gratulálok a Kökényszem Cite-
razenekarnak a bronzminősítéshez, és a Vasadi Hagyo-

mányőrző Citerazenekarnak az ezüstminősítéshez. 
Kiállításokkal is színesítettük a rendezvényt. Fotókiállí-
táson Kériné Veroczki Barbara és Keszeg Csaba képeit 
tekinthették meg az érdeklődők. Gyöngyből, lószőrből 
készített különböző tájegységek nyakláncait felvonultató 
kiállítást Dézsiné Szabó Ildikó készítette. Régi citerákat 
és a régmúlt citerásainak fotóit is megcsodálhattunk. 
Vásárolhattunk a helyi méhészmestertől, termelői al-
malekvárok, almasajtok, népi ruhák vására is várta a 
vendégeinket.  

A Mórikáló Néptánccsoport aktív segítőként vett részt 
a szervezésben. A találkozó végén mutatták be legújabb 
rábaközi táncukat, melyet a közönség óriási tapssal ju-
talmazott. Külön öröm számunkra, hogy folyamatosan 

civil élet

Újrakomponáltuk egy régi világ dallamait - szállt a citeraszó



19VASADI HÍRMONDÓ 2015. ÁPRILIS

civil élet

A Népzenei Találkozón 
pár olyan ember is feltűnt, 
akik szinte hidat képeznek 
a korábbi vasadi citeraze-
nekar és a mostani között. 
Így fedeztem fel a közönség 
soraiban Id. Manulek Jó-
zsefet, aki egy évig zenélt 
a korábbi citerazenekarban 
Vincze Andrásékkal együtt. 
Józsi bácsi boldogan mesélt 
a fiatal éveiről, számára a 
zene az életet jelenti, nagy 

izgalommal várta már ezt a találkozót. Az emléke-
zésben néha-néha egy-egy könnycsepp is elhagyta 
idős szemeit.
Elmondta a találkozón nagyon jól érezte magát, a 
vasadiak mellett különösen tetszett neki az Inárcsi 

Tremoló Citerazenekar, és annak nagybőgőse, hiszen 
az korábbi barátjára, Monos Ferencre emlékeztette, 
aki ugyanezen hangszeren játszott. 
Milyen hangszereken zenélt már?
Kiskoromtól tudok szájharmonikázni, furulyázni, 
hegedülni, játszok tangóharmonikán is. Tíz éves 
koromban kaptam egy szájharmonikát az egyik 
monori vásárban, s hazafelé jövet már fújdogáltam a 
Vadkörtefa fehéret virágzik című nótát. Nagy öröm 
számomra, hogy mind a fiam, mind az unokáim szé-
pen játszanak hangszeren. Vannak már dédunokáim 
is, remélem, ők is követik a zene útját. 
Úgy tudom Józsi bácsi tánczenekar tagja is 
volt. Milyen volt az élet akkoriban?
Igen, évekig rendszeresen játszottam együttesemmel 
a monori Sörkert udvarán, valamint a régi vasadi 
bálokban, amelyeket még a régi Kultúrotthonban 
tartottak, ahol ma játszótér áll. Negyvenkét évig 

Mindig készen álltam jókedvet csinálni másoknak

Áprilisban lesz két éve, hogy férjemmel és anyukámmal 
együtt úgy döntöttünk, csatlakozunk a Vasadi Mórikáló 
Néptánccsoporthoz. Azóta húgom és a barátja is csatla-
kozott hozzánk, így most már tényleg igazán családias 
hangulatban érezhetjük magunkat a csoportban 
A kezdeti botladozásaink mostanra tudatos, letisztult 
lépésekké, majd tánccá alakultak, így az újabb tájegysé-
gek táncaival való ismerkedések és a koreográfiák meg-
tanulása egyre könnyebben megy. Jóleső érzés, hogy 
az oktatónk Balázs Péter is örül a csoport látványos és 
gyors ütemű fejlődésének.
Én személy szerint egy hosszabb kihagyás után nyár vé-
gén tértem vissza, de babavárásom ideje alatt is lelkesen 
kísértem a csoportot a legtöbb fellépésre, ahol anyukám 
férjemmel alkotott új táncos párt.
Nagyon megkedveltük a kultúra ezen műfaját és gyer-
mekeinket is igyekszünk a zene és a tánc szeretetére 
ösztönözni, ami szerencsére könnyedén megy, mivel 
kisfiam Konrád már három éve néptáncol, s kislányom 

Bodza is azonnal táncra perdül, amint meghallja a nép-
zenét. 
Elkészült a rábaközi táncunk is, mellyel a hétvégén volt 
az első fellépésünk a Népzenei találkozón, mely meg-
ítélésem szerint igen nagy sikert aratott, s ennek a si-
kernek már a folyamatosan bővülő csoportunk legújabb 
tagjai is részesei lehettek. De nem tétlenkedünk, hiszen 
újabb tájak lépéseivel ismerkedünk, s bízunk abban, 
hogy mihamarabb bemutathatjuk a jobbágytelki tánc-
tudásunkat is. 
Hogy a régi táncaink se merüljenek feledésbe, illetve 
az újak is felzárkózhassanak, keddenként önálló próbát 
tartunk, csütörtökönként pedig a régi rend szerint Péter 
koordinálásával haladunk tovább.
A sok próba mellett jutott időnk a szórakozásra és 
a munkára is. Február végén farsangi táncházat tar-
tottunk, a március 21-én megrendezett nagyszabású 
Népzenei Találkozón pedig a csapat apraja és nagyja a 
Nyugdíjas Klubbal karöltve kivette a részét a szervező 
munkából, ami meghozta gyümölcsét, hiszen a rendez-
vényen megjelentek egy nagyon színvonalas esemény 
részesei lehettek. 
Elkészült a egyesületünk honlapja: 
www.vasadihagyomanyorzok.hu is, ahol nyomon kö-
vethető mindhárom csoportunk működése. 

Matyó-Honti Veronika

érkeznek új táncosok, akik most először mutathatták be 
tudásukat. 
Óriási élményt jelentett számomra, hogy ilyen csapatok-
kal, ennyire lelkes segítőkkel egy fantasztikus rendezvényt 

szervezhettünk, ez mindenképpen okot ad arra, hogy 
bizakodva nézzünk a jövő rendezvényei felé. 

Monori Sándor VHE elnöke
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Hamarosan lemezen is hallhatóak

A Vasadi Népdalkör tagjai nagy lázzal próbálnak- 
tudtuk meg Nagy Sándorné Magdikától – négy 
darab lemezük van készülőben. 
Sajnos betegség miatt a KI MIT TUD-ra beadott 
jelentkezésüket vissza kellett mondani, így a március 
8-án rendezett elődöntőn nem tudtak szerepelni. 
Hazai közönség előtt viszont szerepelhettek a Tisza 
83’ Népzenei Találkozón, ahol fantasztikus előadá-
sukkal bronz minősítést kaptak. A dalkör távolabbi 
terveiben egy nyár végi Harkányi kirándulás is 
szerepel, négy napot pihennek együtt a tagok.

civil élet

Munkánk különdíjat ért
Február 7-én rendezte meg Vasad Község Önkormány-
zata a II. Vasadi Böllérfesztivált, melyen a Polgárőrök 
is képviseltették magukat. Már korán reggel 7 órára 
kis csapatunk sátrat állított és a sorsolás után neki is 
látott a sertés feldolgozásának. A zsűri folyamatosan 
figyelemmel kísérte és értékelte a csapatok tevékeny-
ségét, így a szúrást, perzselést, bontást, fűszerezést, 
csapatszellemet, tisztaságot és a díszítést. Nálunk a 
kolbász töltése először hasi töltővel indult, majd átvál-
tottunk a hagyományos kolbásztöltőre és így fejeztük 
be. Büszke vagyok a csapatomra, egész napos mun-
kánkért különdíjat vehettem át Marton József Zoltán 
polgármestertől. 

Őriztük a rendet

Vasadon is megünnepelték a polgárőrök az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 167. évfordulóját. Öt fővel 
biztosította a Vasadi Polgárőr Egyesület a községben 
2015. március 15-én megtartott rendezvény zavartalan 

lebonyolítását.

Új rendőrkapitány Monoron
2015. január 1-től a Monori Rendőrkapitányság meg-
bízott vezetője Baár Pál rendőr ezredes. Az új főrendőr 
szakmai erősségének a csapatépítést tartja. Baár Pál 
megbízott kapitányságvezető, rendőrségi főtanácsos 
minden hónap első szerdáján tart fogadóórát 9–15 óráig.

Vasadi Polgárőr Egyesület Hírei

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretném köszönetemet 
kifejezni a Vasadi Polgárőr Egyesü-
letnek, és mindazoknak a rokonoknak, bará-
toknak, ismerősöknek, akik szeretett édesanyám 
Sándor Jánosné gyászszertartásán részt vettek, 
sírjára virágot helyeztek, és fájdalmunkban osz-
toztak. Ifj. Buzánszky Jenő is részvétét küldte a 
Sándor családnak.

Sándor János és családja 

Március 26-i munkaterv szerinti képviselő-testületi 
ülésen döntés született a civil szervezetek 2015. évi 
támogatásáról:

-Civil Összefogás Vasadért Egyesület: 50.000,-Ft
-Római Katolikus Plébánia: 100.000,-Ft
-Vasadi Református Egyházközség: 300.000,-Ft
-Vasadi Búzavirág Nyugdíjas Klub: 200.000,-Ft
-Vasadi Búzavirág Nyugdíjas Klub Dalköre: 100.000,-Ft
-Vasadi Hagyományőrző Egyesület: 250.000,-Ft
-Vasadi Polgárőr Egyesület: 200.000,-Ft
-Vasadi Regionális Sport Club: 800.000,-Ft

jártam el zenélni, 
ha valamelyik ba-
rátom betoppant 
– Jóska gyere, ün-
nepelünk, mulat-
ni akarunk, gyere 
muzsikálni -  kap-
tam a harmoni-
kát, s máris biciklire pattantam, mentem zenélni. 
Még én is emlékszem gyerekkoromból, Józsi 
bácsi cipészkedett is korábban a faluban, 
mióta űzte ezt a mesterséget?
Hát én nem fogalmazok ilyen urasan, inkább úgy 
mondom suszter voltam. Évekig kint volt a táblám, 
melyen az állt: Monor KTSZ Cipész részlege, de töb-
ben is suszterkedtek a faluban, például Gál József is 
a Szabadság utcában. Nekem a zene volt az életem, 
ezért is örülök, hogy látom, van utánpótlás, messze 
hallatszik a citeraszó kis községemből!
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Sport

A Ferencváros fiókcsapata Vasadon is megkezdte birkó-
zó edzéseit.  Jó hangulatú játékos edzések, edzőtábor, 
versenyzési lehetőség és biztos stabil háttér vár minden 
gyermeket már 5 éves kortól! 

A toborzó akció még tart, várnak mindenkit szeretettel a 
nyílt edzéseken. A Magyar Birkózó Szövetség  sportág-
fejlesztési támogatást nyújtott az új egyesületnek, amiből 
birkózócipőket, mezeket, sporteszközöket vásárolhattak, 
és új birkózó szőnyeggel is gazdagodtak. 

- A  szövetségen kívül ki volt még, aki segítséget nyújtott 
és felkarolta az Önök tevékenységét?
A Magyar Birkózó Szövetség azok közé a szövetségek 
közé tartozik, amelyek kiemelt támogatást kapnak. Min-
den működő szakosztály támogatást élvez, hogy minél 
jobb körülmények között sportolhassanak a gyerekek. 
Felmerült a gondolat és több szülőtől kaptunk megke-
resést, hogy próbáljuk meg itt Vasadon népszerűsíteni 
a legősibb sportunkat. Az önkormányzat, szülők támo-
gatásával tudtuk megkezdeni az edzéseket. Segítséget 
nyújtott még a Nádas Fogadó vezetősége is.

- Honnan jött az ötlet, hogy Vasadon is egyesületet hoz-
zanak létre?
Sok vasadi gyermek jelent meg nálunk Csévharaszton 
a foglalkozásokon. Legtöbb szülő azt szerette volna, ha 
helyben Vasadon is tudnának edzeni a gyerekek. Innen 
indult meg a háttérmunka, a szervezés.

- Milyen célokat fogalmaztak meg a jövőre nézve?
Csévharaszton 2009 óta vannak edzések. Az eltelt idő 
alatt több országos bajnoki címet, diákolimpiai bajnoki 
címet, válogatott kerettagot sikerült kinevelnünk. Ez 

a tervünk itt Vasadon is. Szerencsére sokan szeretik a 
mozgást, sportos életet. Meg kell szerettetnünk ezt az 
életformát, hiszen gyermekeink jövőjéről van szó, hogy 
sikeresen vehessék majd az akadályokat felnőttként is. 
Edzőtáborozási lehetőség, versenyeken való részvétel, 
heti kétszeri edzés, korszerű sporteszközök, közös családi 
programok várják mindazokat, akik közénk tartoznak. 
Továbbá folyamatban van egy edzőterem kialakítása 
melyet majd a gyerekek mellett szüleik is igénybe ve-
hetnek, későbbiekben pedig vasadi lakosok is. 

- A lap hasábjain kívül hol olvashatunk Önökről?
Rendszeresen frissítjük  facebook oldalunkat. Itt megta-
lálható sokféle információ, képekkel együtt. A ”Birkózás 
Vasad” néven bárki megtalálhatja és nyomon követheti a 

tevékenységeinket. Minden hétfőn és szerdán pedig sze-
mélyesen is megtekinthetőek az edzések, bárki beállhat 
kipróbálni egy foglalkozást további kötöttségek nélkül, 
16:30-18:00 óráig, az általános iskola tornatermében.
Köszönjük az érdeklődést és reméljük minél több lány és 
fiú jelenik majd meg nálunk, mindenkit nagy szeretettel 
fogadunk, már 5 éves kortól! 
Somodi Krisztián és Kaári András edzők

Új egyesület nyitotta meg kapuit

Minden évben elkápráztatnak bennünket előadásaikkal 
a Vajákos Színjátszó Kör tagjai, kíván-
csiak voltunk ebben az évben mivel 
készülnek a nagyközönség elé. 

Kaldennekerné Sipos Mária a szín-
játszó kör vezetője árulta el kérdé-
sünkre, hogy hol szerdán, hol pénte-
ken próbálnak, attól függően, hogy 
a középiskolákból, munkahelyekről, 
egyetemről hogyan tudnak hazajutni a 
színjátszók. A különféle elfoglaltság miatt is választottak az 
idén több rövidebb jelenetet, köztük két Csehov paródiát 
előadásra. A műsoruk címe: Nevetéstől könnyhullatásig.  

A cím is mutatja, hogy fergeteges hangulatot szeretnénk 
varázsolni a színpadra, már a próbák 
is vidáman folynak. 
- Szokásainkhoz híven tervezünk 
zárókirándulást júniusban, s legalább 
két előadást a klubkönyvtárban. Hogy 
megyünk-e az idén vendégszerepelni? 
Tervezzük, de minden az idő függ-
vénye. Szeretettel várjuk az estekre régi 
kedves nézőinket, de aki még nem né-
zett meg bennünket-reméljük-, idén időt 

szakít ránk. Vasad Község Önkormányzatának köszönjük a 
támogatást, és természetesen ebben az évben is számítunk rá.

Jelmondatuk ezévre: Nevetéstől könnyhullatásig
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Február 28-a és március elseje között rendezték meg az 
Üllői Sportcsarnokban az ITF Taekwon-do Gyermek-, 
Serdülő-, Ifjúsági- és Felnőtt Magyar Bajnokságot. 
Az esemény a hagyományoknak megfelelően most is két 
napos volt; a sportág teljes versenypalettáját felvonultat-
va mérettették meg magukat. A Monor-Tápió csapata az 
élen végzett, számos arany, ezüst és bronzérmet nyerve, 
köztük is kiemelkedve Csipesz Balázs és Turjányi Kolos 
a Monor SE két vasadi versenyzőjének teljesítménye.

Csipesz Balázs a következő eredményeket érte el: ifjú-
sági formagyakorlat: 3. helyezés, ifjúsági erőtörés: 1. 
helyezés, ifjúsági csapat küzdelem: 1. helyezés, ifjúsági 
csapat erőtörés: 1. helyezés, ifjúsági csapat formagya-
korlat: 1. helyezés, ifjúsági csapat speciáltechnikai törés: 
1. helyezés, ifjúsági fiú küzdelem: 1. helyezés.

Turjányi Kolos eredményei: ifjúsági formagyakorlat: 
3. helyezés, ifjúsági erőtörés: 2. helyezés, ifjúsági csa-
patküzdelem: 3. helyezés, ifjúsági csapat erőtörés: 2. 
helyezés, ifjúsági csapat formagyakorlat: 1. helyezés, 
ifjúsági csapat speciáltechnikai törés: 1. helyezés, ifjúsági 
fiú küzdelem: 2. helyezés.   

Csipeszné Magda Ildikó

Éremeső hullott a vasadi fiúk nyakába

Réka a dobogó tetején
A III.  Budapest Global Grappling Kupán, súly-
kategóriájában Usztics Réka, a Vasadi Általános 
Iskola tanulója aranyérmet szerzett február 7-én.  
A nagy küzedelem után Növényi Norbert adta át 
számára az érmet, melyet Réka örömmel vett át.  
Valamint a VII. Monorierdő Barátság Kupa gyer-
mek kategória aranyérmét is kiharcolta. Réka az 
IJK Monorierdő Dojo-ban jujitsi-zik, közel egy 
éve, jelenleg a júniusban megrendezendő 1. Keceli 
Grappling Bajnokságra készül. 
További sok sikert kívánunk!

Bravúrosan szerepeltek a Diákolimpián
A B33 a kosárlabda sportág egypalánkos változata, mely 
mostanában nagy népszerűségnek örvend, mivel úgy néz 
ki, nemsokára olimpiai sportág lesz belőle. Egy csapat 
4 főből áll, melyből 3 játékos van egyszerre a pályán. 10 
perc a játékidő és a 12 másodperces támadóidő nagyon 
felgyorsítja az amúgy sem lassú játékot.
 
Leány csapatunk (Ecker Janka, Gerstenmayer Detti, 
Nádasdi Anna, Nádasdi Panna) először a Megyei Dön-
tőben képviselte Iskoláját, ahol 3. helyen végzett, így 
továbbjutott az Országos Területi Döntőre. Elég nehéz 
ágra kerültünk, hiszen Pest Megyén kívül Csongrád, 
Baranya, Bács-Kiskun, Tolna és Nógrád Megye legjobbjai 
jutottak szintén be ide. 
Csoportmérkőzéseket követően elődöntőbe jutottunk 
és bronzérmet hozhattunk haza. Ez nagyon nagy telje-
sítmény, hiszen rajtunk kívül szinte minden résztvevő 
NBI-es csapat utánpótlás korú játékosa volt. Olyan he-
lyeket sikerült megelőznünk, mint pl. Cegléd, Nagykőrös, 
Szekszárd. Óriási bravúr ez, hiszen a mi 200 fő alatti 
Iskolánkat kell összehasonlítani 500 fő körüli létszá-
mokkal, ahol nem ritka a 3-4 párhuzamos osztály sem 
egy évfolyamban. 
Ezeknek a nagy kosárlabda múlttal rendelkező ellen-
feleknek most szembesülniük kellett avval, hogy hol is 
található pontosan egy település, melynek neve: Vasad!
Szerző: Csuba Attila testnevelő tanár, kosárlabda edző
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Nem csak futball tavasz
Sikeres évzárás, új esztendő, megújult lendület. Élet a 
sportpályán és remélhetőleg egyre széles körben.
A téli felkészülést a Vasadi Regionális Sport Club futball 
játékosai január végén megkezdték. Az első bajnoki mér-
kőzés a felnőtt csapatnál február utolsó napjára esett, azóta 
négy találkozón túl is vannak. A gólszerzéssel hadilábon 
állva, nem jöttek az eredmények a negyedik összecsapásig. 
Az akarat mellé végre szerencse is párosult, így a hangulat 
remélhetőleg még jobb lesz a Megyei III. osztály Déli 
csoportjának további csatározásaiban, amire egyébként 
eddig sem lehetett panasz. A hatodik pozícióból kissé 
hátrébb csúsztunk, de még tíz találkozón bizonyíthatjuk, 
hogy jobbak vagyunk jelenleg elfoglalt helyezésünktől. 
Az utánpótlás korosztály tagjai is kitartóan járnak edzésre 
és alig várják az első megméretetést. A fiatalok számára 
március utolsó hétvégéjén folytatódik a pontvadászat. 
Több felkészülési találkozót is játszottak, hogy minél 
jobb formában várják a bajnoki mérkőzéseiket. Öröm 
látni, hogy az edzésen gyakorolt és kért dolgok viszont 
láthatóak a játékosoknál.
Az edzéslátogatottsággal Bódi József vezetőedző is meg 
van elégedve. Ellenben játéktér sajnos hagy némi kí-
vánni valót maga után. A szép száraz időjárásnak van-
nak hátrányai is. A sportpálya locsolása egyenlőre nem 
megoldott, ezért olyan érzése van az embernek, mintha 
betonon focizna , ami itt ott zöld színű. Reméljük, hogy 
hamarosan a terület öntözése is megoldódik és a tavasz 
folyamán újra a megszokott jó minőségű játéktér várja 
a használóit és Vasad minden emberét.
Egyenlőre egyesületünknél csak labdarúgás van, de re-
mélhetőleg hamarosan bővül a kínálat. Több személy, a 
község képviselő testületének Ifjúsági és Sport Bizottsága 

összefogásában azon fáradozik, hogy megteremtse annak 
lehetőségét, hogy több sportág kipróbálható és verseny-
szerűen űzhető lehessen településünkön. 

Tisztelt Szülők! Kedves Szurkolók!
A mindenkori adóbevallási időszak lehetőséget nyújt, 
hogy személyi jövedelem adójuk 1%-ával segítsenek a 
Vasadi Regionális Sport Club működésében. Felaján-
lásukkal hozzájárulnak a vasadi sportélet fejlődéséhez, 
üzemeltetéséhez.
Amennyiben szeretnék támogatni adójukkal egyesü-
letünket, az adóbevallás során kérem, jelöljék meg a 
Vasadi RSC-t kedvezményezettnek! 

Vasadi Regionális Sport Club

     18705858-1-13

MÁJUS ELSEJEI KISPÁLYÁS FOCI KUPA
Időpont: 2015. május 1. - 8 órától

Helyszín: Vasadi Sportpálya
Nevezéssel kapcsolatos információ és jelentkezés a 
kispályás foci kupára Nánai Attilánál lehetséges a 06-
30/501-47-68 telefonszámon vagy a facebook-on.
A VITYE szervezésében nap folyamán családi prog-
ramok lesznek: főzőverseny, majális. Hajnali zenés éb-
resztő a falu utcáin és élőzene estig a sportpályán.
Várjuk szeretettel az egész napos rendezvényre a csalá-
dokat, baráti társaságokat, focizni vágyókat!

Szijjártó Imre a Vasadi RSC elnöke

 www.vasadirsc.hu  Vasadi RSC

Fekete Zsófia a 
Monor SE úszója 
I. helyezést ért el a 
Budapesten meg-
rendezett III. kor-
csoportos Diáko-
limpia 50 méteres 
leány mellúszás 
“B” kategória 
döntőjében. 
A versenyre  okta-
tója, Nagy András 
készítette fel.
Eredményéhez 
gratulálunk!

Taroltak a Kellner fivérek
Kellner Dániel, a Va-
sadi Általános Iskola 
tanulója, a Monor SE 
Birkózó Szakosztályá-
nak tagja, február 15-
én Dunaújvárosban, a 
Gurics György emlé-
kére rendezett Területi 
Kötöttfogású Birkózó 
Bajnokságon, 54 kg-
ban verte meg ellenfele-
it, végül ezüstéremmel 
tért haza az idei év első 
versenyéről.

Dani 1. helyezést ért el a diák 50 kg-os súlycsoportban, 
testvére Szabolcs szintén első helyezett lett gyermek sza-
badfogásban a Ceglédi Centrum Bajnokságon.

Vasadi Regionális Sport Club hírei

Zsófi diákolimpiai bajnok



24 VASADI HÍRMONDÓ 2015. ÁPRILIS

Februári Baba-Mama Klubbunkon dr. Manulek Zsuzsa 
pszichológus volt a vendégünk. Ezen a foglalkozáson 
szabad beszélgetést folyt, vagyis nem konkrét témát 
jártunk körbe, hanem személyre szabottan saját élménye-
ket, tapasztalatokat, esetenként mástól hallott példákat 
beszéltünk át az okoktól a lehetséges megoldásokig. Szó 
volt többek között a beszédfejlődésről, társkapcsolatok 
fejlődéséről, testvérféltékenységről, anya-gyermek kötő-
désről, alvás problémákról és a szobatisztaságról. Emlí-
tésre került a bölcsödébe és az óvodába való beszoktatás, 
azon belül is a szorongás csökkentése.
Az ilyen típusú foglalkozások nemcsak a problémák 
megoldásában segítenek, hanem azok megelőzésében 
is. Minden eset sajátos, így például az interneten lévő 
lehetőségek nem minden esetben vezetnek megoldáshoz, 
így ezen az alkalmon a tévhitek védőnői és pszichológiai 
szemszögből is tisztázódtak.
Örömmel látom, hogy a kis közösségünk is alakul; új 
barátságok alakultak ki gyermekek és anyukáik között, 

valamint új tagokkal is bővültünk. Ezúton is szeretném 
megköszönni  Zsuzsa néninek a részvételt és a tanácsait, 
a Baba- Mama Klub kis és nagy résztvevőinek az aktív 
közreműködést.

Tavaszi hordozós séta a Pótharaszti erdőben
Várunk mindenkit, aki 
gyermekét hordozza, 
vagy aki szeretné ki-
próbálni a hordozást. 
Korlátozott számban 
Jakubovics Vera tud 
hordozót biztosítani. A 
Pótharaszti erdő tanös-
vényén kirándulnánk, 
ami gyönyörű környezetben, nemrég épült játszótér-
rel, kisgyerekekkel is könnyedén végigjárható sétautak, 
csodás környezet jellemzi. Várunk Téged és családodat, 
nagyobb testvéreket is! Ez az Élj a babáddal! kezdemé-
nyezés első állomása, reméljük minél többen csatlakoznak 
hozzánk május 9-én 15 órakor. 

Szőnyi Veronika védőnő

Ajándékot kaptak
Lukács Béláné könyvtárvezető egy ajándékcsomagot 
juttatott el a védőnői tanácsadóba, melyben a 
gyerekek számára hasznos mondókáskönyvek, 
játékos mérőkék, és babaolvasó füzetek vannak. 
Az ajándékcsomagot nagy örömmel vette át a 
védőnéni.

Közélet

Együtt hat évtizeden át
Kevés szerencsés érheti meg 60. házassági évfordulóját együtt szíve válasz-
tottjával. A 60. évforduló a gyémánttal díszített koronát és koszorút jelenti, a 
soha el nem múló szeretet jelképe. 
Ordasi Károly és felesége Nánai Lídia együtt, szeretetben ünnepelhették meg 
családjuk körében ezt a kivételes alkalmat. A református templomban Király 
János lelkipásztor köszöntötte őket a gyülekezet előtt, majd az Istentisztelet 
végén a sok barát, jóismerős gratulációit fogadták. 
Kívánunk mi is jó egészséget, sok örömet még Karcsi bácsinak és feleségének.

A vasadi termelői piacon tavasszal is kap-
ható friss sajt: fokhagymás, lilahagymás, 
diós ízesítésben, parenyica sajtok, sava-
nyúságok: csemege és csípős ízben is, 
savanyú káposzta, csalamádéval töltött 
almapaprika. Számos méz közül választ-
hatunk: hárs, selyemfű, akác, galagonya, 
bodzaágyon érlelt akác vagy erdei, tava-

szi vegyes méz kerüljön a teás bögrékbe. 
De a friss tej, túró szerelmesei is találnak 
kedvükre valót, nem beszélve a házi füstölt 
árukról. Zöldfélét: káposztát, répát, lila-
hagymát, burgonyát szintén találnak a pul-
tokon. Csütörtökönként szeretettel várunk 
minden kedves vásárlót: délután 2 órától a 
patika melletti téren.

Baba-Mama Klub hírei

Őstermelői piac várja a vásárlókat
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Nagy örömmel számolunk be lapunk 
hasábjain arról, hogy a vasadi székhelyű 
Demi Bee Családi Méhészet vezetője, 
Demeter László méhészmester a méhé-
szek Fejér megyei egyesülete által kiírt 
pályázaton 2014. év méhésze kitüntető 
címet elnyerte. 
Tavalyi évben mézeiddel több díjat 
nyertél, köztük a Vasadon termelt 
selyemfű mézeddel arany fokozatú 
minősítést.  Idén azonban téged válasz-
tottak az Év méhészének. Mit jelent 
számodra ez a kitüntetés?
 Méhészeti pályafutásom csúcsá-
nak tartom, régi vágyam volt, hogy egy-
szer én is átvehessem ezt a kitüntetést. A 
címre írásos pályázatot kellett benyújta-
ni., és személyes interjún is részt kellett venniük a pá-
lyázóknak. Itt a méhész szakmai hozzáértését vizsgálták, 
valamint a mintának beküldött mézek érzékszervi vizsgá-
latát végezte el a szakmai zsűri. Ezek alapján alakult ki a 
végleges eredmény. A beadott pályázathoz csatolni kellett 
egy ajánlást az OMME tisztségviselőjétől, mert a méz 
népszerűsítése terén nyújtott kiemelkedő tevékenység 
mellett, a méhész közösség érdekében kifejtett munka 
is fontos kritérium volt. A díjnak természetesen eszmei 
értéke van, de emellett egy 200eFt értékű fehérarany 
emlékplakettet vehettem át.
Mi volt az, ami elindított a méhészkedés irányába?
 Minden 1992-ben kezdődött, az Aggteleki Nem-
zeti Park szomszédságában lévő kistelepülésen. Szom-
szédom, Nagy Máté Lajos bácsi méhészkedett, akitől 
elleshettem az alapokat. 50-60 méhcsaládot gondozott 
évtizedek óta, a mi gyümölcsöseinkben landoltak leg-
többször a kirajzott méhei. Megfigyeltem rajzásukat és 
mindig segítettem neki befogni a méhrajokat. Egy idő 
után Ő tette fel nekem a kérdést, nem akarok-e méhé-
szettel foglalkozni, természetesen igent mondtam. 
Hogyan alakult meg feleségeddel közös családi mé-
hészetetek?
 A korábban kapott két méhcsaládot pár év alatt 
felszaporítottam 30-40 méhcsaládra. Tizenöt év alatt 
eljutottam odáig, hogy 50 méhcsalád boldog tulajdonosa 
voltam. Az évek múlásával Budapestre szólított a mun-
kám, hétvégente pedig méhészkedtem Borsod megyei 
telephelyemen. 2005-ben ismertem meg feleségemet, 
Vandát, aki könyvelő szakmája mellett nagyon sokat 
tudott nekem segíteni a méhészkedésben. A pörgetések 
alatt is nagy összhangban tudtunk dolgozni. 

Egy év leforgása után rájöttünk, ha jó 
gazda szemével akarjuk a méheket tartani, 
akkor közelebb kell hozni őket magunk-
hoz. A 240 km-es távolságokat nehezen 
lehetett áthidalni. 2007-ben vettünk egy 
házat és Dunavarsányban telepedetünk le. 
Hogyan kerültetek Vasadra?
 Gyermekeink születése több okból 
is sorsfordító volt: Lacika fiam hat éves, 
Hanna lányom hét éves. Mindkettejük 
megszületésével úgy hozta az élet, hogy 
főállásaim megszűntek. Ezekben az idők-
ben mindig a másodállásnak tekintett 
hobbiméhészkedés húzott ki a csávából. 
Arra gondoltunk, a méhészkedést tesszük 
meg családunk megélhetési főforrásává, 
tudva azt, hogy a mezőgazdaságra ala-

pozni elég kockázatos a mai időkben. Ennek ellenére 
kockáztattunk. Felmértük, hogy a család jövedelemszerző 
képességét nem tudja kielégíteni 50 méhcsalád, ahhoz 
nagyobb állomány kell. Ehhez viszont a Dunavarsányi 
homokos talaj méhészeti szempontból nem volt megfe-
lelő. Ezután úgy kerestünk lakhelyet, hogy egyúttal jó 
méhlegelő is legyen a környéken. Így esett a választásunk 
Vasad község külterületére, Rávágyra. 
Mit takar a családi méhészet kifejezés vállalkozásod-
ban és mit tartotok fontosnak?
 A családi gazdálkodásban mindig érvényesülni 
kell a jó gazda szemléletnek. A jelenlegi több száz csa-
ládos állományt szakmai szemmel kezelni és irányítani, 
a vándorlások alkalmával szelektálni, hogy fajtamézet 
tudjunk az üvegbe tölteni, kellő gondossággal kell ke-
zelni. A mi méhészetünkben nagyon fontos a méheink 
egészsége, ennek érdekében folyamatos méhlegelőt 
keresünk, hogy bőséges mennyiségű virágport és nektárt 
tudjanak gyűjteni, ugyanis a méz szénhidrát forrás, a 
virágpor pedig fehérjeforrás a méhek számára.  
Jövőre vonatkozó célkitűzéseitek?
 A jó gazda szemlélettel mindent megteszünk, 
azonban ebbe sokszor beleszól az időjárás. Az utóbbi 
évekre inkább a közepes hozam volt jellemző. Célunk 
az, hogy a fajtaválasztékunkat bővítjük. Érdekelnek pél-
dául Pécsnél a medvehagyma kis pici méhlegelői, vagy 
a Balaton környéki levendulások. Ezeknek a mézeknek 
szintén egészségjavító hatásai vannak, ezek a rövidtávú 
céljaink. Hosszabbtávú céljaink között szerepel a külföldi 
piacok meghódítása is. Több megkeresés érkezett hoz-
zánk, kisebb bioboltokba, közvetlen külföldi piacokra. 

Veroczki Barbara 

Vasadi Termelő lett az Év méhésze
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Újrahasznosítható hulladék (sárga zsákos) 
hulladékgyűjtés: 

április 22 (szerda), május 20 (szerda),
 június 17 (szerda).

Biológiailag lebomló hulladék szállí-
tásával kapcsolatos változás történt a 
községben. 
A Képviselő-testület nem kérte a zöld 
zsákos hulladékszállítás szolgáltatását, 
mivel azt a Kövál Zrt egymillió forintért 

végezte volna el. A vezetés döntése alapján a spórolás 
jegyében a zöld zsákos hulladékszállítást a Vasadi 

Településüzemeltetési Kft végzi majd
minden hónap 1. és 3. hétfői napján. 
Amelyik kijelölt időpont munkaszüneti napra 

esik, akkor a következő munkanapon történik 
az elszállítás.

Szállítási időpontok: 
 május 4., május 18., 

június 1., június 15., július 6.

Értesítés gázellátás szüneteltetéséről
Monor gázátadó állomás karbantartási munkálatai mi-
att 2015. május 27-én 
7:00-13:00-ig Vasad, 
Csévharaszt, Mono-
rierdő településeken a 
gázszolgáltatást szüne-
teltetik.
A fenti időtartam alatt 
a gázmérő előtti főelzá-
rót szíveskedjenek zárt 
állapotban tartani. A gázszolgáltatás problémamentes 
újraindíthatóságának érdekében ellenőrizni fogják az elzá-
rók zárt állapotát. Rendellenesség esetén hibabejelentését 
a Tigáz-DSO Kft diszpécserszolgálatán kell bejelenteni, 
a 06-80/300-300-as ingyenesen hívható telefonszámon. 

Házhoz menő szelektív hulladékszállítás időpontjai

Komplex mozgásterápia
 a tanulási nehézségek kezelésére és oldására!
Május 4-én megnyitjuk termünket, melyben nagyon sok sze-
retettel várunk minden olyan gyermeket és szüleiket, akinek 
nehézsége akad(t) az óvoda és/vagy az iskola területén.
Mozgásterápiánk alapja a Kulcsár Mihályné által kifejlesztett 
mozdulatsorok gyakorlása, amelyek az idegrendszeri éret-
lenségek fejlesztésére és rehabilitációjára szolgál, az amerikai 
Delacato módszer alapjaira épül, de átdolgozva és kibővítve.
A fogantatástól, születés körülményeitől és a kis gyermekkori 
fejlődéstől függően érhetik károsodások a különböző agyi 
területeket. Ezek a tünetek többnyire óvodás 
kor végén, iskola érettség idején vagy az alsó 
tagozatban derülnek ki, ekkor szembesülnek 
a pedagógusok és a szülők azzal, hogy az ér-
telmes, okos gyermeknek nem megy az írás, olvasás, illetve 
nehéz a figyelmét fenntartani. 

Tehát, ha a gyermekre jellemzőek az alábbi tünetek: 
*  koordinációs problémák
*  iskolaérettség késése
*  írás- és olvasásproblémák
*  hullámzó iskolai teljesítmény
*  tanórák végig ülése nehézséget okoz
*  hiperaktivitás/figyelemzavar (ADHD)

analízis és felmérés elvégzésével, valamint célzott mozdu-
latsorok gyakorlásával segítjük a gyermekek és szüleik min-
dennapját!

Nyitási akciónk május 30-ig érvényes, ami tartalmazza az 
analízis (első felmérés) ingyenes elvégzését 

időpont egyeztetés alapján.
 Elérhetőségünk: 
Szvitek Anita  +36-30/621-40-05

Molnárné Babinszki Zsuzsanna +36-30/829-99-71 
2200 Monor, Piac tér 12.

Mozgó Kuckó indul Monoron!

Adó 1% felajánlások vasadi alapítványoknak

Megkérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben 
lehetőségük van, személyi jövedelemadójuk 1%-át a 
Vasadon működő civil szervezetek számára juttassák 
el, hogy ezzel is támogathassuk a helyi egyesületeket, 
alapítványokat.
Civil szervezeteink és azok adószámai:

Civil Összefogás Vasadért Egyesület: 18714791-1-13

Vasadi Polgárőr Egyesület: 18692952-1-13

Vasadi Regionális Sport Club: 18705858-1-13

Vasadi Hagyományőrző Egyesület: 18624614-1-13
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

Vasadi Közös Önkormányzati 
Hivatal: 06-29/694-710
Vasadi Általános Iskola: 

(29) 494-010
Vasadi Napköziotthonos Óvoda: 

06-29/494-025
Háziorvos:

Dr. Honti János: 06-29/494-008
Csévharaszt: 06-29/493-004

Védőnői szolgálat: 
Szőnyi Veronika: 06-29/494-314

Ügyelet: 06-29/410-044
Gyógyszertár: 06-29/419-776

Községi Könyvtár: 06-29/494-212
Posta: 06-29/694-030

Pátria Takarékszövetkezet 
Vasadi kirendeltsége: 

06-29/494-021

Vízmű: 06-29/494-187
Gyepmester: Szomorú Szív 

Állatmentő Szolgálat-kóbor ebek 
befogása. Péteri, Zöldfa utca 12. 
Herczig József 06-20/9643-025

Állatorvos: 
Dr. Tamáska István 

06-70/ 317-1035
Állategészségügyi, élelmiszeripari és 
élelmiszerkereskedelmi kérdésekben 

lehet hozzá fordulni.
Tanyagondnok: 

Szvitek Károly 06-30/2040983
Falugazdász: 

Baksa Lóránd 06-70/228 69 98
Csőtörés hibabejelentő szám: 

06-29/412-372.
Szennyvíz, csatorna dugulás

 hibabejelentő szám:  
06-29/412-264 

Mezőőrök: 
Vincze Ibolya: 06-30/2925336

Veszelka György: 06-30/2925275
Vasadi Polgárőr Egyesület 

Búzás István elnök
 06-30/621-3790

Rendőrség: Pjeczka Sándor 
körzeti megbízott 06-20/4896-766

Pilisi rendőr járőr/ 24 órában hívható 
06-20/771-0411

Veszélyhelyzet esetén hívja az alábbi 
telefonszámok egyikét:

Általános segélyhívó: 112
Mentők: 104

Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107

Pest Megyei Katasztrófavédelmi
 Igazgatóság ügyelete: 

06-1/469-4193

Új szabályok vonatkoznak a szabadtéri tűzgyújtásra

Március 5-től hatályba lépett az 
új Országos Tűzvédelmi Sza-
bályzatról szóló rendelet, amely 
jelentős változásokat hozott a 
tűzvédelem szabályrendszeré-
ben.
Vasad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
9/2013. (VI.20.) önkormányzati rendeletében az avar és 
kerti hulladékok nyílttéri égetéséről az Országos Tűzvé-
delmi Szabályzat rendelkezéseivel összhangban a követ-
kezőket rendelte el: 
4. § Az égetés szabályai (1) Kerti hulladék égetése minden 
év március 15-e és április 15-e között, valamint szep-
tember 01-je és december 01-je között történhet szerdai 
és szombati napokon (amennyiben az nem ünnepnap) 
8-16 óra között. (2) Égetni csak megfelelően kialakított 
helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető 
módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos 
felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása 
mellett szabad. 
A rendelet teljes szövege a www.vasad.hu/önkormányzat/
rendeletek oldalon teljes szövegében elolvasható.

Köszönet a böllér fesztivál támogatásért

Dr. Honti János és családja: forralt bor és tea
Jelenlegi és volt önkormányzati 
képviselők: sült tarja szeletek
Kaldenecker Albert: egy hízó sertés
Vasadi Településüzemeltetési Kft: 
egy hízó sertés
Bús István: egy hízó sertés, sörcsap 
garnitúra, egy hordó sör
Divinyi István: két hordó sör
Vecsési csapat: egy hízó sertés
Tekes Fejes József: 160 kg kenyér
Anonim adakozó: egy hízó sertés
A csapatoknak külön köszönet, hogy a felhasznált 
fűszereket, hozzávalókat, és a reggeliztetéshez kínált 
ínyencségeket maguk biztosították. 

A 2015. január 24-én megrendezésre kerülő 
bényei XIX. Vince Napi Borversenyen 

Keszeg Csaba és Monori Dóra kékfrankos vörösbora 
ezüst minősítést kapott, a bianca szőlőből készült 

fehérboruk pedig közönségdíjban részesült.

2015. március 15-én a 
Batthyány-örökmécsesnél 
koszorút helyezett el 
községünkből a Magyar 
Szabadságharcos 56’-os 
Hagyományőrző Veteránok 
Világszövetség Egyesülete 
nevében Vitéz Apró József 
és Mészáros Zoltán vezetőségi tag.
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Hirdetések

A Vasadi hírmondó Vasad Község Önkormányzatának 
ingyenes lapja - 2010. óta lehetőséget biztosít Önnek 
vállalkozása, családi gazdaságának hirdetésére.  Lapunk 
megjelenik 800 példányban negyedévente, melyet a 
környező településeknek is megküldünk, valamint el-
juttatjuk testvértelepüléseinkre is. A hirdetési árakról 
az alábbiakban tájékozódhat:
Hirdetésfelvétel: Veroczki Barbara
Mobil: 06-30/471-55-63   Email: szerkeszto@vasad.hu

Fiatal, megbízható vasadi pár egy gyermekkel
 kiadó házat keres Vasadon.  

Telefon: 0620/253-19-91

1/1 oldal: 40.000,-Ft + áfa
1/2 oldal: 20.000,-Ft + áfa
1/4 oldal: 10.000 ,-Ft + áfa

1/8 oldal: 5.000,-Ft + áfa
1/12 oldal: 2.500 ,-Ft + áfa

Lapalapító: Vasad Község Önkormányzata, Cím: 2211 Vasad, Kossuth L u.21. Nyomtatott ISSN 2064-5716.
Felelős szerkesztő, nyomdai előkészítés, fényképek: Veroczki Barbara. e-mail cím: szerkeszto@vasad.hu. 

Kiadó: Pressman Nyomdaipari Bt., Dabas. Felelős vezető: Bálint Ferenc. Nyomtatás: Pressman Bt., Dabas.

Monori börze
április 12.
május 10.

augusztus 9.
szeptember 13.

október 11.

Dabasi vásár
május 10.
június 14.
július 12.

augusztus 9.
szeptember 13.

október 11.
november 8.
december 13.

Vásárok, kisállatbörzék 2015-ben

Megbízható segítséget nyújtok hosszútávon, 
hogy megoldás legyen vihar idején is. 

Meglévő 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 06-20/386-00-44 

Szeretné élete legszebb pillanatait megörökíteni, 
majd újra és újra átélni?

Születésnapokat, ballagásokat, számtalan megismé-
telhetetlen eseményt. Ennek egy új módját kínálja a 
slideshow, amely a saját fényképeiből zenei aláfestés 
felhasználásával készített kisfilm.
Keressen bizalommal: Veroczki Barbara 
Telefon: 06-30/471-55-63 
www.veroczkifoto.hu


