VASAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI LAPJA

VIII. évfolyam, 2018. 1. (tavaszi) szám

Tisztelt Vasadi Választópolgárok!

Április 8-án sorsdöntő választás lesz hazánkban, ugyanakkor a kezünkben a kulcs a jövőnket illetőleg.
Az elmúlt 4 évben a kormányommal és az Önök településének vezetőivel mindvégig azon
munkálkodtunk, hogy egy élhető országot, egy élhető települést hagyjunk magunk mögött gyermekeinknek, unokáinknak. Ennek érdekében került sor a megannyi fejlesztésre,
úgymint a 4605-számú út Vasadot érintő szakaszának teljes felújítására, a sportpályán
lévő öltöző és lelátó megépítésére, a településük külterületén a közbiztonság érdekében a
közvilágítás és kamera rendszer kiépítésére és még sorolhatnánk az eredményeket.
A megkezdett munkánk folytatása érdekében kérném újfent az Önök bizalmát kérem, támogasson szavazatával április 8-án.
Pogácsás Tibor 10. számú választókörzet országgyűlési képviselő-jelölt.

Legyünk bátrak ahhoz, hogy küzdjünk
Vendégünk volt Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár
Vasad Község Önkormányzata és a Vasadi Általános Iskola
március 14-én rendezte meg ünnepi műsorát, az 1848-’49-es
forradalom és szabadságharcra emlékezve. Most is, mint évben izgatottan vártam, milyen műsorral rukkolnak elő a diákok. Ebben idén sem csalódtam. Bárány Jánosné igazgató
asszony köszöntötte a jelenlévőket, majd Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár mondott beszédet, melyben kifejtette
március 15-én azokat a hősöket ünnepeljük, akik 1848-ban
felismerték, hogy függetlenség és szabadság nélkül nincs Magyarországnak jövője és elég bátrak is voltak ahhoz is, hogy
ezért megküzdjenek.
Ezzel a bátorsággal álltak ki a vasadi diákok a közönség elé, s azt hiszem nyugodtan írhatom mindannyiunk nevében, sikerült
nekik, hogy érezzük arcunkon a márciusi szelet, a fiatalok lendületét, előadásmódjukkal elérték, nemcsak beültünk egy műsort
megnézni, hanem a végén meghatódva vettük át a gyerek kezekből nemzetiszín lobogónkat. Pogácsás Tibor államtitkár úr és
Marton József Zoltán polgármester úr virágcsokorral köszönte meg Kaldenekkerné Sipos Mária igazgatóhelyettes, drámapedagógusnak a rendezést és az ünnepi műsort. Az ünnepi pillanatoknak azonban korántsem volt vége, gyönyörű előadást hallhattunk
a Vasadi Hagyományőrző Citerazenekartól, akik 1848-as huszárnótákat játszottak nekünk. Köszönjük nekik a hajdani indulókat.
A műsorokat követően átvonultunk a református templom melletti hősi emlékműhöz, ahol koszorúzásra került sor. Koszorút helyezett el Pogácsás Tibor államtitkár és Marton József Zoltán polgármester. Vasad Község Önkormányzata nevében dr. Honti János
alpolgármester és Kovács Géza képviselő. A Vasadi Általános Iskola nevében Bárány Jánosné igazgatónő és Kaldenekkerné Sipos
Mária igazgatóhelyettes. A Református Egyházközség nevében nagytiszteletű Király János lelkipásztor és Pirót Sándor Károly
presbiter rótta le tiszteletét. A Magyar Szabadságharcos ’56-os Hagyományőrző veteránok Világszövetség Egyesület nevében vitéz
Apró József, professzor dr. Tenke Sándor önkormányzati képviselő és Kovács János az egyesület titkára helyezte el a hála virágait.
A Vasadi Napköziotthonos Óvoda nevében Szalai Jánosné intézményvezető és Németh Bálintné intézményvezető helyettes
emlékezett a hősökre. A Vasadi Bölcsőde nevében Vörös Gábor Zoltánné mb. intézményvezető és Martonné Vas Éva élelmezésvezető rótta le tiszteletét. Mindeközben Guzsvánné Honti Orsolya pedagógus vezetésével a 4. a osztály 1848-as indulókat énekelt a közönségnek, köszönet érte. Az ünnepség végén az osztályok, majd magánszemélyek egyenként kivonultak és elhelyezték
az általuk készített forgókat, virágokat, zászlókat.

Önkormányzat

Interjú a polgármesterrel
Vasadi Könyvtár és
Művelődési Házban:
-nyílászárócserék
-fűtéskorszerűsítés
-tető és homlokzatszigetelés
-napelemek és napkollektorok
felszerelése
Községünk március 15-i ünnepsége előtt kora
reggel megbeszélt időben fogad Marton József Zoltán
polgármester, akitől interjút kértem, tájékoztassa a kedves
olvasókat lapunk hasábjain keresztül, milyen pályázatok
és lehetőségek előtt állunk. Úgy gondolom, izgalmas év
elé nézünk, számos biztató forrás nyílik meg Vasad előtt,
amelynek segítségével ismét előrébb léphetünk.
A sportpálya felé nézve már messziről látni az új
épület tető alá került, sőt, megtartották a bokréta
ünnepet is, mivel az épület elérte a legmagasabb
pontját. Milyen munkálatok váratnak még magukra?
Szerkezetileg elkészült az épület, a közeljövőben a belső
burkolási munkálatok, a külső homlokzat, a szigetelés
valamint a tereprendezés, térkövezés van hátra.
Mikor lehet majd használatba venni?
A szerződés értelmében 2018. augusztus 31,-e a határideje
a kulcsrakész átadásnak.
Több folyamatban lévő pályázat van jelenleg,
amely az önkormányzat részéről került beadásra.
Tájékoztatná az Olvasókat, melyek ezek?
Beadásra került az orvosi rendelő bővítésére és felújítására
közel 50 millió forint értékben, illetve az óvoda mellett
vásárolt telekre (korábban Szüle telek) tervezett egészségház,
ennek értéke 157 millió forint, a terveket a lakosság a
2017. decemberi közmeghallgatáson megismerhette. A
tervezett egészségházba kerülne át a Védőnői Szolgálat,
mellette szakorvosi rendelők, úgy mint fogászati, időszakos
nőgyógyászat, időszakos tüdőgyógyászat ( tüdőszűrések),
valamint laborvizsgálathoz vérvételi lehetőség. A telek hátsó
részére tervezésre került egy 10-12 főt befogadó idősek
napközbeni ellátó helye is.
-a ravatalozót idén saját erőből újítjuk fel, terveink szerint
ősszel átadásra kerül.
-KEHOP pályázaton indultunk, ami egy energetikai
felújítást foglal magában három intézményben:
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Vasadi Napköziotthonos
Óvodában:
-nyílászárócserék
-födémszigetelés
-napelem és napkollektor
felszerelése
Vasadi Általános Iskolában:
-nyílászárócserék
-tetőszigetelés
-napelem, napkollektorok
felszerelése

A három intézményre együtt az elnyerhető összeg
meghaladja a 300 millió forintot, amelyhez saját erő nem
szükséges, 100%-ban támogatott projektről van szó.
A közeljövőben lehetőség nyílik a Pest megyei
Kompenzációs Keretre, ez egy olyan pályázati lehetőség,
amelyen belterületi utakat tudnánk felújítani. Szeretnénk
indulni ezen a pályázaton, jelenleg a pályázatírás és az
úttervek készítése zajlik.
Hamarosan kiírásra kerül az óvoda bővítésével kapcsolatos
pályázat is, ezen is indul a község, az építési tervek itt is
elkészültek, ennek értelmében egy csoportszobával, egy
nevelő testületi szobával, egy fejlesztő szobával, raktár
helyiségek valamint sószoba kerülne kialakításra. A jelenlegi
harmadik csoportszobából tornaszoba kerülne kialakításra.
Ismertetné az újonnan elnyert pályázatokat, hiszen
szép eredményeket értünk el az elmúlt napokban?
Sikeres pályázatot tudhatunk magunkénak, a külterületre
13 db napelemes közvilágítási lámpatestet, 15 db térfigyelő
kamerarendszert nyertünk. Az elmúlt testületi ülésen
– a Külterületi Bizottság javaslatára – döntés született a
kihelyezést illetően, a pályázat értéke 11 millió forint.
Idén is pályázatot nyújtottunk be a Bethlen Gábor Alaphoz,
amelyen szintén nyertünk, 1.500.000 Ft-ot, ezt a pénzt a
2018. évi falunapi rendezvénysorozatunk költségeire tudjuk
fordítani. Az önkormányzat célja, hogy a meglévő testvértelepülési kapcsolatait ápolja, tovább erősítse a hagyományok
őrzésén, a magyar-magyar kapcsolatok ápolásán és
tapasztalatcserén keresztül. 2018. május 25. és 27. között
kerül megrendezésre a rendezvény, amely kiváló lehetőséget
nyújt a testvér-települések polgárai számára a kulturális
örökség ápolására, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző
tevékenységek megvalósítására.
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Interjú: Kériné Veroczki Barbara

Önkormányzat

Település arculati kézikönyv

Egy újabb rendeletet alkotott községünk képviselőtestülete, melyhez tartozik a Településképi Arculati
Kézikönyv. Több lakossági fórumon, Gubán Sándor
főépítész úr többször beszélt róla, hogyan is folyt ez a
munka Vasadon. Elmondta a kézikönyv lényege, hogy
bemutassa a magyar települések sajátos, egyedi arcát.
Marton József Zoltán polgármestert kérdeztem, Ő
miben látja a rendelet fontosságát?
-Az elkészült kézikönyv arra hivatott, hogy itt helyben
tudjuk eldönteni a meglévő településképet. A jövőben
építendő házak a jóízlést és a hagyományokat is magukba
foglalják. A rendelet felhívja a figyelmet olyan értékes
épületekre, amelyek az itteni jellegzetességeket hordozzák
magukban, mint a hosszú gang, utcára nyíló két ablak,
homlokzat kialakítása. A rendelet főként a település

központjára vonatkozik, ezek a határok kiejölésre kerültek
a kézikönyvben.
Hol ismerhetik meg teljes terjedelmében a lakosok ezt
a rendeletet és kézikönyvet, hiszen több olyan dolgot is
szabályoz, amit házfelújításkor vagy építéskor bizony
figyelembe kell venni.
-Mint ahogyan a rendelet szövege tartalmazza, célja
községünk településképe és településszerkezete, történelme
és kultúrája szempontjából meghatározó építészeti örökség
védelme, jellegzetes karakterének a jövő számára való
megőrzése. A Tisztelt Lakosság személyesen kérheti a
rendelet elolvasását a Községházán nyitvatartási időben,
valamint letölthető a www.vasad.hu községi honlapról a
2017. évi rendeletek közül.

Közvetíteni bel és külterület között
Március 22.-én csütörtökön Dobai Zoltán és Csizmadia
László tanyagondnokok fórumán vehettünk részt. Az
eseményen szép számmal jelen voltak a külterületi
lakosok, szinte megtöltöttük a művelődési ház nagytermét.
Az eseményen jelen volt Csörszné Zelenák Katalin a
Falugondnokok Duna Tisza Közi Egyesület ügyvezetője
és annak titkára is. Vasad Község Önkormányzat részéről
Marton József Zoltán polgármester, dr. Csoba Beáta jegyző,
dr. Honti János alpolgármester, Kovács Géza és Prof. dr.
Tenke Sándor képviselők.
Marton József Zoltán polgármester bevezetője után Dobai
Zoltán tanyagondnok ismertette, 31 gyermeket szállít
naponta, ez minimum 100-120 kilométert jelent/nap. Munkája
olykor a napi 10-12 órát kiteszi. Kiemelte jó kapcsolatát a
polgárőrséggel, a családsegítővel, valamint a lakossággal is,
akik telefonon bármikor kérhetik segítségét. Szalai Hajnalka
óvodavezető, Kériné Veroczki Barbara mb. könyvtár és
művelődési ház vezető, Bódis László családgondozó, Buzás
István polgárőr elnök is megköszönte a tanyagondnokok
munkáját, hiszen akik napi munka kapcsolatban vannak
velük, tudják, milyen sokrétű foglalkozás ez.
Marton József Zoltán polgármester ismertette, a
tanyagondnokok éves képzésen kell részt vegyenek, legutóbb
ebből olyan probléma adódott, hogy a település külterületéről
a héten nem volt megoldott a gyermekszállítás. Csörszné
Zelenák Katalin helyettesítő megbízásában látná a megoldást

a problémára, hiszen a tanyagondnokok kreditrendszerben
tanulnak, nem hiányozhatnak a képzésről. Kifejtette még,
hogy a szolgálat lényege abban rejlik, hogy a külterületen élők
ugyanúgy hozzáférjenek mindenhez, mint egy belterületen
élő család, ezért jött létre a szolgálat, ami jelenleg 164
településen 274 tanyagondnokot jelent. Az itt dolgozók
segédkeznek a bevásárlásban, gyógyszer kiváltásban,
orvoshoz eljutásban- természetesen előre egyeztetve.
Csizmadia László tanyagondnok kiemelte jó kapcsolatát
kollégájával, elmondta, napi munkáját össze kell egyeztetnie
a hat fő közfoglalkoztatott munkájának koordinálásával,
a rendezvényen elő és utómunkálataival, valamint az
önkormányzat napi ügyes-bajos dolgainak megoldásával. Dr.
Honti János alpolgármester házi orvosként is megköszönte
munkájukat, hiszen számára is óriási segítség, ha egy –egy
beteget bejuttatnak hozzá a gyorsabb ellátás érdekében.
Kiemelte szívvel-lélekkel való munkavégzésüket. A fórum
végén vendégül láttak bennünket egy finom bablevesre,
amelyet a Vasadi Konyha készített el.
Köszönjük a meghívást!
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KÖZSÉGHÁZI NAPLÓ

DECEMBER 21. MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS
• a képviselő-testület elfogadta a Település Arculati
2017-es év végén is volt még dolog …
Kézikönyvet, valamint megalkotta az ehhez kapcsolódó,
a településkép védelméről szóló rendeletét,
NOVEMBER 30. RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
• a képviselő-testület a rendezési tervet érintő kérésekben
Sportöltöző és lelátó építés Vasadon tárgyú közbeszerzési hozott döntéseket,
eljárás eredményét hirdette ki a képviselő-testület – a • a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában
nyertes pályázó vasadi cég lett – a Viking House Plus lévő helyiség bérbe adásáról hozott döntést.
Kft. Azóta már „kinőtt” a földből az építmény egy része
2018. JANUÁR 25. MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS
… bízunk a mielőbbi teljes megvalósításban.
• a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a munkaDECEMBER 1. RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
és tűzvédelmi feladatok ellátásáról szóló szolgáltatói
• Épületenergetikai pályázat benyújtásáról döntött a tájékoztatást – erre az évre is a vállalkozó kapott
képviselő-testület – a pályázatba bevont intézmények: megbízást a feladatok ellátására,
általános iskola, óvoda és a művelődési ház.
• a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Vasadi
• E pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás Művelődési Ház és Könyvtár tevékenységéről, valamint
megindításáról is döntést hozott a képviselő-testület.
a Vasadi Hirmondó működéséről szóló beszámolót,
• a képviselő-testület megtárgyalta a Vasadi Napközi
Otthonos Óvoda intézményvezetői állására érkezett
pályázatokat – mint azt tudják továbbra is Szalai Jánosné
Hajnalka kapott megbízást az intézményvezetői feladatok
ellátására, 5 évre – sok gyermeket és jó munkát kívánunk
neki és valamennyi óvodai dolgozónak,
• a képviselő-testület a megtárgyalta a bizottságok
munkájáról szóló beszámolókat,
• a képviselő-testület a 2018 évi költségvetést érintő
kérdésekben hozott döntéseket,
• -óa képviselő-testület egyeztetést folytatott a ravatalozó
építéséről, tervekről, elképzelésekről.
DECEMBER 8. RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
• az előző ülésen elindított közbeszerzési eljárás FEBRUÁR 15. RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
eredményét hirdette ki a képviselő-testület,
• a képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat 2018
• a sportöltöző és lelátó építési beruházás műszaki évi költségvetését, rendeletet nem alkotott, a tervezetet
feladatainak ellátására adott megbízást a képviselő- átdolgozásra visszaadta a hivatalnak,
testület,
• a képviselő-testület meghatározta – a mb. intézményvezető
• a képviselő-testület megválasztotta a Vasadi kérése alapján – a Vasadi Bölcsőde zárva tartási napjait.
Településüzemeltetési Kft Felügyelő Bizottságának
tagjait, mivel az előző bizottság tagjainak mandátuma FEBRUÁR 22. EGYÜTTES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
lejárt. A Felügyelő Bizottság új tagjai: Pirót Sándor Vasad-Bénye-Káva képviselő-testületei megtárgyalták és elfogadták
Károly, Gál Rudolf és Kaldeneckerné Szabó Edit.
a Vasadi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését.
DECEMBER 11. KÖZMEGHALLGATÁS
• Gubán Sándor főépítész tájékoztatót tartott a Település
Arculati Kézikönyv tervezetéről, lakossági felvetések
tisztázódtak,
• átadásra került a „Vasad Községért” emlékérem – mint
az tudják 2017-ben Csizmadia László kapta az elismerést,
• átadásra kerültek a Faluszépítő mozgalom díjai – a
Virágos Vasadért, a Szép porta elismerés. 2017-ben a
Takaros tanya elismerés nem került kiosztásra.
• költségvetési tájékoztatót hallgatták meg a jelenlévők,
majd a jövőbeli elképzeléseket ismertette a Polgármester.
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FEBRUÁR 22. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
• a képviselő-testület megalkotta az Önkormányzat 2018.
évi költségvetési rendeletét,
• a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Vasadi
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának,
valamint Szakmai programjának módosítását,
• a képviselő-testület megbízta a külterületi bizottságot,
hogy helyszíni bejáráson mérje fel és határozza meg a
külterületi utak karbantartására vonatkozó feladatokat,
• a képviselő-testület egy fő karbantartóval bővítette az
önkormányzat alkalmazotti létszámát.
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Önkormányzat
MÁRCIUS 9. RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
• a képviselő-testület április 30-ig megbízta Kériné
Veroczki Barbarát a Vasadi Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezetői feladatainak ellátásával. Barbara már
évek óta megbízott intézményvezetőként tevékenykedik a
törvény szerint az intézményvezetői pályázatot ki kellett
írni, a pályázati eljárás lezárásig kapott megbízást a
jelenlegi intézményvezető – munkájához jó egészséget
és további lendületet, energiát kívánunk.
MÁRCIUS 12. RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
• a képviselő-testület a költségvetési rendeletet érintő
kérdésekben hozott döntéseket,
• a képviselő-testület megválasztotta a szavazatszámláló
bizottság tagjait és póttagjait,
• a képviselő-testület megtárgyalta a Vasadi Bölcsőde
intézményvezetői állására érkezett pályázatot, a pályázatot
eredménytelennek nyilvánította és Vörös Gábor Zoltánné
Juditot 3 évre megbízta az intézményvezetői feladatok

ellátásával – további jó munkát kívánunk neki és a
bölcsőde valamennyi dolgozójának,
• a képviselő-testület foglalkozott a külterületi utak
karbantartásával – a testületi ülésen két külterületi
lakos is részt vett, akik tolmácsolták a külterületi
lakosok kérését, jogos felvetéseiket. A testületi ülést
megelőzte a külterületi bizottság helyszíni bejárása,
ahol felmérésre kerültek a szükséges munkálatok. A
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy
anyagra és munkadíjra vonatkozó árajánlatokat bekérje
a következő ülés napirendjére tűzze.
A testületi ülések mellett számos bizottsági ülésre is
sor került – többször ülésezett a Szociális Bizottság, a
Pénzügyi Bizottság. Ülést tartott továbbá az Ügyrendi
Bizottság, melynek fő napirendje a település 700 éves
évfordulója tiszteletére alapítani kívánt elismeréssel,
kitüntetéssel kapcsolatos rendelet előkészítése volt.
Lejegyezte: Juhász Éva

TÁJÉKOZTATÁS VASAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2017. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
A Szociális Bizottság két önkormányzati képviselő (dr.
Tenke Sándor, a bizottság elnöke és Monori Sándor) és
egy fő külsős bizottsági taggal (Bakos Ferenc) végezte
a munkáját. 2017-ben 10 alkalommal ülésezett és 107
határozatot hozott.
A 2017. évi pályázaton 65 m3 szociális tűzifa támogatást
kapott az Önkormányzat, amelyre 66 kérelem érkezett
a Szociális Bizottsághoz. A Bizottság valamennyi
kérelemnek helyt adott. A tűzifa mennyiség fele még a
karácsonyi ünnep előtt kiszállításra került, a másik fele
pedig januárban, rögvest azután, hogy leszállította az
Erdőgazdaság. A darabolást, kiszállítást a tanyagondnok
koordinálásával a Polgármesteri Hivatal végezte el.
2017-ben 5.035.000.-Ft-ot ítélt meg a Bizottság
szociális és gyermekjóléti pénzbeli támogatásokra, a
következő megoszlás szerint:
Ápolási támogatásban 4 fő részesül, a tárgyalt
időszakban 2 fő jogosultsága került megállapításra.
Ápolási támogatásra 798.000.-Ft-ot használtunk fel.
Tartós beteg, vagy fogyatékos gyermek támogatása
jogcímen 3 gyermeket támogat a Bizottság, a rendeletben
meghatározott havi 5000.-Ft-tal. (A szociális rendelet
módosítását követően 2018. január 1-től már havi
10.000 Ft-tal.) E támogatásra 2017-ben 135.000.-Ft-ot
fordítottunk.
Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti
kérelemmel 26 esetben foglalkozott a Bizottság. A 26
család támogatására 455.000.-Ft-ot használunk fel.

Rendkívüli települési támogatást kamatmentes szociális
kölcsön formájában 3 család részére állapított meg a
Bizottság, összesen 280.000 Ft összegben. A szociális
kölcsönt elsősorban közüzemi díj hátralék rendezéséhez
kérték és kapták a kérelmezők. A kölcsön visszafizetését
garantálja, hogy a törlesztő részletet a pénzintézet a
lakossági számláról utalja az Önkormányzatnak.
A tárgyalt időszakban a Szociális Bizottság születési
támogatásra 720.000 Ft-ot, temetési támogatásra 100.000
Ft-ot és lakhatási támogatásra 1.252.000 Ft-ot szavazott
meg. Továbbtanuló, rászoruló diákok ösztöndíjára (Bursa
támogatás) 500.000 Ft-ot és a településen élő 65 év
felettiek számára karácsonyi utalványként 795.000 Ft
kifizetését támogatta.
A bizottsági ülések előterjesztéseit a Vasadi Közös
Önkormányzati Hivatal – Juhász Éva precíz munkájával
- készítette elő. A Szociális Bizottság üléseinek
jegyzőkönyvei – a képviselő-testületi jegyzőkönyvekre
vonatkozó szabályok szerint – határidőben elkészültek,
törvényességi ellenőrzés végett felterjesztésre kerültek
és minden estben jóváhagyattak.
Ezúton is köszönöm Monori Sándor önkormányzati
képviselő, Bakos Ferenc ex képviselő, a Szociális
Bizottság tagjai és Juhász Éva főtanácsos egész évi
odaadó munkáját.
Dr.Tenke Sándor
a Szociális Bizottság elnöke
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Pirót Sándor Károly laudációja
Földműves lett. Gazda lett. Gazdálkodását az évek
alatt családi vállalkozássá fejlesztette, több beruházást
valósított meg, pályázatok segítségével. Ismeretes a
földmíves szó szépsége, de ehhez hozzátartozik a kemény
munka, korán kelés, a későn fekvés, kiszolgáltatottság
az időjárásnak és a piaci viszonyoknak. Aki a földet
irót Sándor Károly Vasadon született 1949. szereti, akinek hivatása ez, az nem tudja abba hagyni
december 14-én. Édesapja
ezt a munkát, mint ahogy ő és kedves
Pirót Károly, édesanyja
felesége sem. Mind a mai napig ebben
született Pirót Margit,
fáradoznak.
akiket korán elszólított az Úr.
Mind ketten földművesek, amint
ÖNKORMÁNYZATISÁG:
felmenői is azok voltak mind
Pirót Sándor Károly meghatározó alakja
két ágon. Armalista nemes őseik
volt a vasadi önkormányzatiságnak.
1757-ben az újjá települt Vasad
1982-1990-ig, 8 éven keresztül Vasad
lakosaihoz tartoztak, A Felvidékről,
és Csévharaszt Közös Tanácsának tagja.
a Bars megyei Zselisz községből
1990 – 2010-ig ismét bizalmat kapott
menekültek református hitük miatt.
Vasad polgáraitól és - egy ciklust
kivéve -önkormányzati képviselőként
ISKOLÁI:
szolgálta a falut. Ez időszak alatt 4 évig
Sándor Károly kitüntettettünk
alpolgármesteri tisztséget töltött be.
egész életét Vasadon töltötte.
Természetszerűleg képviselősége idején
több bizottságnak vezetője és tagja, sőt
Természetszerűleg itt végezte az
általános iskolát, majd Monoron
a képviselői tisztet letéve még évekig
a József Attila Gimnáziumban
vállalt bizottsági megbízatást.
érettségizett, 1968-ban. 1970-ben könyvelői szakképesítést Képviselősége ideje alatt készült el a falu legnagyobb
szerzett, 1972-ben árkalkulátori szakvizsgát tett. 1977- beruházása az újonnan megépült általános iskola, amely
ben a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán üzemgazdász korszerűségében magasabb szinten állt az akkori átlagos
diplomát nyert. Tovább képezte magát a szakmájában falusi oktatási intézményekénél. Ugyan ilyen fontos volt
és 1988-ban az Gödöllői Agrártudományi Egyetemen a gázvezeték és az ivó, valamint a szennyvízhálózat
vezetőképzőt végzett. 2013-ban Aranykalászos gazda kiépíttetése is a községben. Ezek gazdasági ügyeinek
oklevelet szerzett.
intézéséből is tevékenyen kivette részét Pirót Sándor
Károly. Természetesen más kisebb volumenű fejlesztések
MUNKAHELYEI:
is voltak, amelyek rendkívül fontosak egy falu életében,
Az érettségit követően az OTP Monori Fiókjánál mint például az orvosi rendelő korszerűsítése, az óvoda
és a községháza felújítása.
helyezkedett el, mint ügyintéző.
1968. december 2-án került a Vasadi Kossuth
Termelőszövetkezeti Csoporthoz. Ettől kezdve munkaadója EGYHÁZ:
a termelőszövetkezet, annak megszűnéséig, 1991-ig.
Kitüntetettünk tözsgyökeres református családból
Ez alatt a 23 év alatt megjárta a munkahelyi ranglétrát: származik. Ahogy már említettük ősei református hitük
könyvelő, állattenyésztési ágazatvezető. Ezen időszak alatt miatt kényszerültek elhagyni Bars megyei szülőfalujukat.
azon szorgoskodott, hogy a faluban élő szövetkezeti tagok Felmenői a vasadi Református Egyházközség oszlopos
hogyan tudjanak szolgálati időt szerezni a nyugdíjhoz, tagjai voltak. Számosan közülük presbiteri tisztséget
az értékesített állatok után. Ezt követően üzemgazdász, töltöttek be.
elnökhelyettes majd 1986-tól - a termelőszövetkezet Pirót Sándor Károly folytatta e nemes hagyományokat,
megszűnésig - annak elnöke volt.
1962-ben konfirmált. Azóta választó tagja az
1992-től folytatta felmenői tevékenységét, immár a egyházközségnek.
rendszerváltás következtében visszakapott ősi földön. 2000-ben a gyülekezet presbiterré választotta. Ezt a
Vasad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017
decemberében díszpolgári címet szavazott meg Pirót Sándor
Károlynak. A díszoklevél és tárgyjutalom átadására december
17-én került sor a református templomban
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tisztségét immár 17 éve tölti be. Sőt újabb 6 éves időszakra
kapott bizalmat a gyülekezet tagjaitól. A presbitériumon
belül több szolgálatot vállalt magára, köztük a pénzügyi
vonatkozásúakat is.
Felmenői áldozatkészségét folytatva az ő családja is
hordozza az Egyházközség anyagi terheit.

A vasadi Nyugdíjas klubnak
meghatározó tagja, feleségével
együtt. Általuk alakult
meg Vasadon a Gazdák
közössége. Minden évben búza
adományukkal hozzájárulnak
a „Magyarok kenyere”
CSALÁD:
elkészítéséhez. A Gazdák
Pirót Sándor Károly
közössége rendszeresen,
tevékenyen részt vesz
1975. szeptember 27a falu rendezvényein.
én kötött házasságot
egy másik meghatározó
Ünnepeltünk és felesége
vasadi család leányával,
hozzájárul Vasad kulturális
Ordasi Zsuzsannával.
életéhez is. Rendszeresen
42
éve
élnek
szerveznek filmvetítéseket
házasságban. Isten
és színházlátogatásokat.
két leány gyermekkel
Gondot fordít arra, hogy
áldotta meg őket:
a gazdák szakmailag is
Katalinnal és Anikóval,
továbbképezzék magukat,
részt vegyenek különböző
valamint
négy
előadásokon, vásárokon, kiállításokon.
unokával, születési
Kitüntetettünk faluszinten sem szakadt el a földtől. A
sorrendben Dáviddal,
Ádámmal, Rebekával
rendszerváltás óta részt vesz a gazdákkal kapcsolatos,
és Dénessel. Katalin
minden időszerű munkában: a Földkiadó bizottság
lányuk a Vasadi Általános Iskola tanára, Anikó pedig tagságától a földnyilvántartás vezetéséig. 2014 óta pedig
a területi Agrár Bizottság vezetője.
egyik helybéli Kft. vezetője.
KITÜNTETÉSEK:
A Szövetkezetben eltöltött időszak alatt számos
kitüntetést, elismerő oklevelet kapott.
A rendszerváltás után 1990-ben kapta meg a Vasad
Községért emlékérmet.
2004-ben szakmai kitüntetésben részesült - Aranykoszorús
Gazda elismerést kapott a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési minisztertől, Pest megyében ebben az
évben egyedül ő.
Ezen kívül számos oklevéllel ismerték el a falu
közösségéért végzett munkáját.
TÁRSADALMI MUNKA:
Pirót Sándor Károlyt már ifjú korától jellemezte a
közösségért, az emberekért érzett felelősség. 12 éves
korában belép a nagy múltú Vasadi Tűzoltó Egyesületbe
és annak majdnem három évtizedig tevékeny tagja, az
egyesület megszűnéséig.
A rendszerváltás előtt egy falu életében meghatározó
szerepet töltött be a helyi sportkör. Pirót Sándor Károly e
munkából is kivette a részét. Majd nem 10 éven keresztül
annak gazdasági ügyeit intézte és irányította.
A rendszerváltás utáni időben, belépett az újjá alakult
Polgárőr Egyesületbe és annak gazdasági ügyeit mind
a mai napig végzi.

A Debreceni Agrártudományi Egyetem kapujában még
ma is olvasható az Univerzitas kőbevésett jelmondata:
„A föld szeretete a haza szeretete”. Vagy ahogyan a
két világháború között megfogalmazott Arany- és
ezüstkalászos gazdák tízparancsolatának első tétele
mondja: „Magyar gazda vagy, s ez azt parancsolja, hogy
életedet Isten-félelemben, hazaszeretetben és az anyaföld
odaadó szolgálatában töltsd el”.
A magyar földműves hitvallásának egyik fő tétele
ez. Ahogyan a vasadi gazdáké is. Ez a Pirót család
testamentuma is. Isten áldja meg őket.
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V. Hagyományőrző böllérfesztivál
Február 10-én immár ötödik alkalommal
telt meg a fesztiváltér kora reggel. A sürgés-forgás ugyanis jelezte: elkezdődött a
2018. évi Hagyományőrző Böllérfesztivál.
Reggel 7 órakor Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár, rendezvényünk fővédnöke nyitotta
meg a napot, ünnepi beszédében kiemelte, örül az ilyen
közösségformáló napoknak. Marton József Zoltán polgármester bemutatta a zsűri tagjait: Somodi Sándort a
zsűri elnökét, tagjait: dr. Jórász Zsoltot, Kiss Istvánné
nyugdíjba vonult jegyző asszonyunkat, Kiss Istvánt
és Fazekas Józsefet. Az alábbiakban Kiss Istvánné,
Erzsike összefoglalóját közöljük.
A településen ez évben V. alkalommal került megrendezésre a böllérfesztivál, ahol az induló csapatok összemérhették tudásukat, munkamódszereiket ezen a területen.
A csapatok hasonlóan az előző évekhez, most is finomabbnál finomabb ételekkel, házi süteményekkel és
innivalókkal kínálták a vendégeket, a zsűri tagjait. A
terített asztalon lévő étel,
ital csábította az előtte
megállókat.
Dr. Honti János alpolgármester és családja ez évben
is gondoskodott az ilyenkor elmaradhatatlan forralt
borról és teáról.
Hazai illatok, ízek, zene, gyermekprogramok, lovaglás,
állatsimogatás, és nem utolsó sorban kézműves vásár
várta az ide ellátogatókat, a település lakosságát.
Az emelkedett fesztiváli hangulat a kedvező időjárásnak, de mindenekelőtt a résztvevő csapatok jó kedvének és határtalan lelkesedésének volt köszönhető. A
jó hangulat ugyanakkor kemény munkával párosult a
szervezők és a versenyzők részéről egyaránt. A versenyben 10 csapat vett részt. A csapatok többsége már nem
először indult a versenyen, de akadtak olyanok is, akik
először mérettettek meg, úgy mint az Ifjú Hentesek, a
Vasadi Tipegő Malacok.
A csapatoknál figyelmet fordítottak a higiéniára, tisztaságra. Legtöbb helyen csapatra jellemző feliratos
kötényt használtak, de több helyen még gumikesztyűvel
is találkoztunk. Ezek után néhány szót egyenként a
csapatokról:
Vasadi RSC: hagyományos kézi darálóval darálták
a kolbásznak valót, az asztalon a tőlük megszokott
finomságok voltak, köztük az elmaradhatatlan sültvér.
A fiatalok aktívan kivették részüket a munkában.
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Potóczki Közi Csibészek: mutatós hidegtálat készítettek, nagy hordót állítottak fel italasztalként, süteményük
között volt a farsang hagyományos fánkja is.

Képviselők és a Vasadi Település Üzemeltetési Kft:
csapatuk ellenálhatatlan sült hússal, Mészáros Zoltán
féle málna és birs pálinkával kínáltak, és a farsangi
fánk sem hiányozhatott. A padon ülő anyóka, apóka
pedig ez évben is felügyelte tevékenységüket.
Nyugdíjasok és Gazdák: a sültvér mellett töltött hidegtálat készítettek, paradicsom, paprika, főtt tojás,
mi szemnek, szájnak ingert keltett. Ők készítették a
finom fácánhúslevest, valamint a vacsorához a töltött
káposztát.

Vasadi Hagyományőrző Egyesület: tagjai közt lévő
fiatal leányok végezték a disznó bontása előtti kefével
történő súrolást, amíg a fiúk szomjukon enyhítettek.
Az asztalon lévő hidegtál mindenféle finomságot tartalmazott: szalonnát, szalámit, kolbászt.
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Vasadi Lovaskör: a malac pörzsölését nem csak gázzal,
hanem - igaz kevés ideig, de a régi fajta fa tüzelésű
pörkölővel is végezték. Az általuk készített tojásos
velő, sült vér igazán ízletes volt.

Vasadi Tipegő Malacok: asztalukon ínycsiklandó hidegtál, disznósajt, tepertő, szalonna, kolbász és sok – sok
zöldség, ami az egészséges táplálkozáshoz szükséges,
elengedhetetlen.

Presbiterek: asztalai minden elismerést megérdemel,
a terítés, a malacka kenyerek, a ház melynek fala
szalonna, tetőzete kolbász, a tetőgerincen madár, a
padlásfeljárón macska,
természetesen a kerítése
is kolbászból áll. Igen ízletes volt az almapaprikával sült hús és a pörköltvér, valamint a melegen
kínált sült töltött tészta.

Csevaka Team: három település baráti köre indult a
versenyen Cserkeszőlő, Vasad, Kalocsa. Ők voltak
az elsők, akik a malacot megpörkölték, felbontották.
A testet tápláló eledelen túl újként próbára tették az
ott lévők szellemi képességét is a napjainkban igen
elterjedt „Milliomos Játék”-kal, böllér totó néven.

Ifjú Hentesek: csapatukból kiemelendő a 3 tanuló fiatal, akik igen komoly
felkészültségről tettek tanúbizonyságot munkájuk
során. Általuk
készített grill
kolbász íze, állaga a zsűri elismerését váltotta
ki. A zsűri nevében kívánjuk,
hogy választott
szakmájuk mesterévé váljanak,
korosztályuk
tagjai számára mutassák meg, hogy érdemes szakmát
tanulni és abban a legjobbnak lenni!

A végső megmérettetésben nem vett részt a Képviselők
és a Csevaka Team csapata.
Különdíj:
•Dr. Honti János és családja az évek óta általuk készített
forralt bor és tea elkészítéséért,
•Presbiterek csapata a már korábban említett asztal különleges díszítéséért.
III. Helyezett: Potóczki Közi Csibészek
II. Helyezett: Vasadi Lovas Kör
I. Helyezett: Ifjú Hentesek

Köszönet
Ezúton fejezem ki köszönetemet mindazoknak,
aki
felajánlásával,
illetve
munkájával
hozzájárult az idei böllérfesztivál sikeréhez.
Marton József Zoltán polgármester
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Jöttek, láttak és győztek
Interjút készítettünk
Szabó Ferenccel, aki az
Ifjú Hentesek csapat szószólója volt

A feldolgozás során miket
készítettek el?
A menünk májas, véres hurka, bajor grill kolbász saját
recept alapján. Sütöttünk
tarját, fűszeres húsokat, kis
kolbász falatkákat, ételeinket ízlésesen, paradicsommal - paprikával tálaltuk.

Honnan jött az ötlet,
hogy beneveztek a böllérversenybe?

Mivel a csapatunk tagjai hentesnek tanulnak
a Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakiskolában, Milyen érzés volt megnyerni a versenyt?
így ez egy jó alakalom arra, hogy jobban megismerkedjünk a szakmával, elmélyítsük ismereteinket, és Nagyon felemelő és csodálatos érzés volt hallani,
kipróbáljuk magunkat ,,élesben”.
hogy a mi csapatunk érte el az első helyezést. Elsőre
fel sem fogtuk, hogy a mi csapatnevünket társították
Bemutatnátok a csapat tagjait?
az első helyezéshez. Boldogok vagyunk, hogy részt
vehettünk a versenyen és megnyerhettük azt.
Lőrincz Zoltán, Kormos Péter, szülők és barátaink
is mellénk álltak, egy csapatként dolgoztunk.
Hogyan foglalnátok össze a napot?
Milyen feldolgozási módszereket alkalmaztatok?

Sok nehézség volt a nap folyamán, de nagyon örültünk, hogy össze tudott állni a csapatunk, a nap foPörzsölést, mosást, a többiek között újdonságnak lyamán végig összhangban tudtunk együtt dolgozni.
számított a hagyományos szúrás, kábítás nélkül, Jövőre ugyanitt találkozunk!
tulajdonképpen bírkózással „terítettük le” a malacot.

Pogácsa és Pálinka
verseny eredményei:
Elmaradhatatlan része a
rendezvénynek a pálinka és
pogácsa díjazása is. Ezeket is
megkóstolták az arra felkért zsűri
tagjai.

•
•
•
•

Pálinka:
Különdíj: KERÉKPÁROS JIMMY
III. Helyezett: Ifjú Hentesek „Eper”
II.Helyezett: SZÓRAKOZZUNK
I. Helyezett: VTŰ Barack

Pogácsa:
• Különdíj: Liza
• III. Helyezett: Sajtika
• II. Helyezett: Sárga Rózsa
• I. Helyezett: Vanda Kedvence

3. helyezett 11 ponttal: ZOMA
GM, ÖLÉDNÉ, és a Zsűri szakács

A Böllér Totó Eredménye:
itt az első helyezett kapott
díjat, egy cserép malacperselyt, amelyben
gyűjthetik a pénzt.
1.
helyezett 13
ponttal: NYERŐ TRIÓ
2. helyezett 12 ponttal:
RAD-HÚS és a Vasadi Lovas

Lapalapító és Kiadó: Vasad Község Önkormányzata. Felelős kiadó: Marton József Zoltán polgármester.
Cím: 2211 Vasad, Kossuth L u.21. Nyomtatott ISSN 2064-5716. E-mail cím: szerkeszto@vasad.hu.
Felelős szerkesztő, nyomdai előkészítés, fényképek: Kériné Veroczki Barbara.
Nyomtatás: Kis-Új-Lap Kft. Felelős vezető: Farkas Zsolt.
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ÚJ CSAPATKÉNT KAPCSOLÓDTAK BE A FALU VÉRKERINGÉSÉBE
Interjú Vörös Gábor Zoltánné a Vasadi Bölcsőde mb.
intézményvezetőjével:
Honnan jött az ötlet, hogy új csapatként
induljatok?

GŐ
TIPE OK
AC
MAL

Szerettünk volna részt venni a falu
életének körforgásában, bekapcsolódni
abba. Csapatunk a helyi bölcsőde konyha dolgozóiból és a kisgyermeknevelők
összefogásából állt össze.
Hogyan találtátok ki a csapatneveteket?
Mivel a bölcsis kisgyerekek is tipegnek,
így azt gondoltuk, mi is kitipegünk a versenyre.
Nagyon szép díszítést találhat sátratok előtt az erre
járó vendég, mesélnél róla?
A kiállított darabok a régi disznóvágáskor használatos

eszközökből, szerszámokból tevődtek össze, sátrunkat
pedig kolbásszal, szalámival, szalonnával díszítettünk ki.
A nap során milyen ételeket készítettetek?
Sült vért, sült májat és tarját, valamint kolbászt
sütöttünk az idelátogató vendégeinknek és a
bölcsődés gyerekek családjainak.
Nagyon tetszett, hogy a kicsikre is gondoltatok!
Igen, kihoztunk kis faasztalkát pici székekkel, valamint kis ropogtatnivalót a kis
vendégeink részére is.
Hogyan összegeznéd a napot?
Nagyon jó napot töltöttünk együtt, szerencsére az
időjárás is megfelelő volt, nagyon örülünk, hogy találkoztunk a bölcsődés gyerekekkel itt kint a téren is.
Jövőre ugyanitt találkozunk!

Nyári táborok Vasadon

családsegítőnél vagy a hivatal titkárságán 2018. május
31-ig kérhető. A táborban 8:00-9:00 óráig gyülekező,
Szívesen adjuk közre az eddig tudomásunkra jutott délelőtti-délutáni foglalkozások lesznek, hétköznap 16:00
nyilvános táborokat:
óráig, pénteken 12:00.-ig.
Idén második alkalommal rendezi meg nyári napközis
táborát június 25-29 között Vasad Község ÖnkormányA Római Katolikus Egyház-Vasadi Közössége napközis
zata és a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyer- tábort szervez június 18-22 között.
mekjóléti Központ és Szolgálat Vasad Területi Szolgálat
Jelentkezés: monorplebania.hu weboldalon az űrlap
Szakmai Egysége. Jelentkezni maximum 20 főig lehet kitöltésével, vagy a 06-20/541-13-93-as telefonszámon.
1 - 8 osztályos gyerekeknek. Helyszíne a Vasadi Művelődési Ház lesz, valamint kirándulások és kézműves
A Vasadi RSC napközis focitáboráról a közérdekű
foglalkozások színesítik a hetet.
rovatban olvashatnak.
Szülői nyilatkozat illetve kérelem Bódis László

Statisztika
Vasad község lakosságát érintő
statisztikai adatok 2017-ben
Születések száma:17 gyermek
Elhalálozások száma: 23 fő

Házasságkötések száma Vasadon:
59 esemény kültéri házasságkötés,
5 esemény pedig helyben, hivatalos
helyiségben történt.
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A BÖLCSŐDE EGY HELY AHOL JÓ GYERMEKNEK LENNI….
Január és februári hónapunk sajnos mint minden gyermekinEnnek megfelelően a szobatisztaság kérdésében is rendkívül
tézményben igen beteges volt…
gyors a fejlődés a bölcsődében ,a játszvatanulás és az utánzás
Rengeteg kisgyermekünk hiányzott, hiába a nagy odafigyelés, időszakában,mely egészségesen formálja minden kisgyermek
és a sok vitamin bevitel mellett az állandó kézmosás.
személyiségét .
Hamarosan reméljük ténylegesen beköszönt a tavasz, és többet
tudunk az udvaron tartózkodni,illetve rendben beültethetjük
virágos kertjeinket a családi nap alkalmával.
Melyen a szülők részt vehetnek gyermekükkel együtt eltöltve
egy kellemes napot.
Fontos feladatnak tartjuk a család és a bölcsőde közötti szoros
kapcsolatot, a nevelési elvek egyeztetését.
Legfontosabb célunk, hogy a gyermekcsoportokban olyan pozitív, elfogadó, szeretetteljes légkört teremtsünk, ahol a gyermekek
jól érzik magukat, a szülők biztonságban tudhatják gyermekeiket,
és segítséget kaphatnak gyermeknevelési kérdésekben.
Februárban megtartottuk a farsangi ünnepünket a kicsik nagy
Továbbra is szeretettel várunk minden kisgyermekes családot.
örömére,egész nap jelmezben voltunk.
Minden jeles ünnepre készülünk, erre is készítettünk szép
Üdvözlettel: Vörös Gábor Zoltánné
mb. intézményvezető
maskarákat,illetve március 15. ünnepen is méltóképpen megemlékeztünk a koruknak megfelelően.
Pici apró tenyerükkel készítettünk nemzetiszínű zászlót,
jelenleg a húsvéti ünnepre készülődünk nagy várakozással.
Mindemellett állandó hangsúlyt fektetünk az egyéni igények
készségeik fejlesztésére.
A kicsik beszédkészségének megalapozása 3 éves korukig
történik, amelyben hatalmas segítséget jelentenek a megfelelő
szaktudású bölcsődei kisgyermeknevelők. A gyermekek ebben az
életkorban rendkívül könnyen tanulnak, ezért fontos, hogy minél
többet beszéljenek hozzájuk. A rengeteg mondóka és dalocska
hatékonyan fejleszti a szókincset, ezeket elsajátítva a gyerekek
magabiztosabban szólalnak meg.
A képességek, így a beszédfejlődés kialakulásának megvan az
optimális ideje. Az egészséges, ép intellektusú gyermek ingerekben,
gazdag környezetben, elegendő mozgási- és játéklehetőség biztosításával, normális ütemben fejlődik, amit siettetni nem szabad.
A fejlődés különböző területei nem azonos módon és időben
érnek be. Bizonyos életkorban, bizonyos területek intenzívebben
fejlődnek. Ha ebben a szenzitív szakaszban biztosítjuk a környezeti támogatást, a képességek és a részképességek megfelelően
fejlődnek.
A beszéd fejlődésének meghatározott szakaszai vannak,
amelyeken minden kisgyermek átmegy.
Ezeket átugrani, kihagyni, vagy éppen a fejlődést erőltetni,
siettetni nem lehet.
Ezekre nagy figyelmet fordítunk mivel a dolgozó szülők
gyermeke egész nap bölcsődében van, és itt a legintenzívebb a
figyelem időszaka.
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Idei beiratkozásunk időpontja:
2018.04.23. hétfő délelőtt
2018.04.24.kedd délelőtt
A beiratkozáshoz szükséges: (lakcím,Taj
kártya, születési anyakönyvi kivonat,illetve
munkáltatói szándéknyilatkozat)
Bölcsődénk zárva tartásának időpontjai:
2018.04.23.hétfő
Nyári zárva tartás:2018.07.16-08.10.
Első gondozási nap:08.13.hétfő
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Újévtől- Tavaszkezdésig az óvodában
• Folytatva az új évben is a megkezdett programokkal teli szezont, január 15-én a Tekergő bábszínház
előadását tekintettük meg.
• Ezen a napon szülői értekezlet keretében tájékoztattuk a szülőket a II. félév tervezett programjairól,
valamint az eddigi munkáról, a gyermekek fejlődéséről.
• Még ebben a hónapban részt vettünk a Bozsik-foci
keretében rendezett fesztiválon is, melyet a mendei
tornateremben rendeztek meg.
• A hónap utolsó napján pedig az oviban a gyermekek
részére talp- és gerincvizsgálat volt.
• Február 9-én díszbe öltöztettük az óvodát és farsangi mulatságot tartottunk. Minden gyermek nagyon
jól érezte magát! Köszönjük szépen a szülők, nagyszülők
segítségét!
• Március 12-én szülői értekezletet tartottunk a
nagycsoportos szülők részére iskolába való készülődés,
iskolaérettség témakörben.

Óvodai beíratásra
Óvodás korú gyermekek beíratása a
2018/2019-es nevelési évre:
2018. ÁPRILIS 23.(hétfő): 8°°- 16°°
ÁPRILIS 24.(kedd): 8°°- 16°°
ÁPRILIS 25.(szerda): 8°°- 16°°

Erre az alkalomra vendégeket is hívtunk: Tanítónőt
az iskola részéről, az egyházak képviselőit valamint
a logopédust. Így komplex felvilágosítást kaphattak
a szülők az előttük álló feladatok véghezviteléhez, a
gyermekek pozitív megerősítéséhez, azért, hogy a nyár
végén kiegyensúlyozottan, lelkesen, bátran induljanak
az iskolába.
• Március 14-én megemlékeztünk nemzeti ünnepünkről és a gyermekek saját kezűleg készített zászlóikat elhelyezték a milleniumi parkban.
• Március utolsó hetében húsvétra való készülődés
volt a csoportokban.
• Április 9-én a nagycsoportos gyermekek bemutató foglalkozására kerül sor, ahol a szülők és az iskola
tanítói, vezetői betekintést nyerhetnek a gyermekek
napi életébe.
Szalai Jánosné
intézményvezető

A beíratáshoz szükséges iratok:
- A gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolványát
(lakcím kártya),
- A gyermek TAJ kártyáját,
- A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát (lakcím kártya)
Helye: Vasadi Napköziotthonos Óvoda
Petőfi S. u. 93.
telefonszám:06-29- 494-025
Vasad Község Önkormányzata

VASADI HÍRMONDÓ 2018. TAVASZ

13

Intézmények

ODAFIGYELÜNK

Ebben az influenzás, megfázásos időszakban-mivel
nagyon sok gyermek lebetegedett- még fokozottabban
kell ügyelnünk a gyermekek egészségvédelmére.
Az óvodai nevelés elválaszthatatlan része az egészség
elősegítésére, a betegség megelőzésére irányuló egészségnevelő tevékenység. Ebből a komplex feladatból egyegy fontos momentumot szeretnék kiemelni.
1. A személyi és környezeti higiénia fejlesztése
A legfőbb személyi higiéniás nevelési feladat:
• a kézmosás szokássá fejlesztése (szeretetteljes lég-

körben), a saját személyi felszerelés (törölköző, zsebkendő, fésű, fogmosó-felszerelés,) használata
1.1. Az egészséges táplálkozás megkedveltetése, egészség megőrzése
• Az egészséges táplálkozás megkedveltetése érdekében az óvoda heti rendszerességgel tart a csoportokban
(szülői, támogatói segítséggel) gyümölcs, zöldségnapot,
mézkóstolást. A gyermekeket az óvodapedagógusok
megismertetik új ízekkel, ismeretlen italféleségekkel, a
gyermekek is részt vesznek az ételkészítésben (saláta,
köret, gyümölcstál, tea készítésében)
1.2. Rendszeres mozgás biztosítása
• Mozgás a szabadban
• Mindennapi mozgás
Egészségpedagógiai cél a mozgás megszerettetése, a
közös (játékos, sportos) mozgás által kiváltott öröm átélése, ezáltal immunrendszerük erősítése
• Testnevelési foglalkozás (játékos testnevelés)
Szalai Jánosné
intézményvezető

Tavaszváró a művelődési házban
Gyarapodott állományunk

Január végén megékeztek új könyveink,
ismét bővült a középiskolásokat az érettségire felkészítő könyvek sora: matematika,
történelem, földrajz, biológia, német és
angol tantárgyakból széles választékkal
állunk rendelkezésre. Gyarapodott az
óvodások számára ajánlott könyvekszáma is - Vadadi Adrienn, Nyulász Péter,
Peppa malac, Bori történetei, valamint
az ifjúság körében ma kedvelt kötetek:
Leiner Laura tollából.

Gyere, tornázz velünk Te is!

Gellér Angelika zumba oktató vezetésével közel két évig péntekenként
találkozhattunk és “lemozoghattuk” a
hetet, Angi döntése alapján ez a lehetőség megszűnik, köszönjük neki az elmúlt
időszakot. Mindenképpen szerettem volna, ha valamilyen
mozgásformára módot adhatunk a helyi lakosságnak. Köszönöm Pirót Áginak, aki elvállalta és lelkesen órákat tart
minden csütörtökön 19:00-20:00 óra között a művelődési
házban. Jó kezekben vagyunk, hiszen Ági a fitness számos
területén szerzett végzettséget, gerinctréner, személyi edző,
sporttáplálkozási tanácsadó. Órái változatosak, és végig érezzük, személyesen figyel ránk. Ajánlom minden mozogni
vágyónak, lendüljünk együtt formába tavaszra.
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Terembérlési lehetőségek

Az év első negyedévében számos család
tartotta nálunk születésnapi rendezvényét, meglepetés partyját, házassági évfordulóját. Vasad Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2012. évben szabályzatban rögzítette a bérleti díjakat, így
előadásokra, termékbemutatókra, osztálytalálkozókra, egyéb családi rendezvényekre bérelhetőek a művelődési
ház helyiségei. Tíz darab konferencia
asztallal, 80 db új konferencia székkel
állunk a lakosság rendelkezésére. Bővebb tájékoztatás a muvhaz@vasad.hu
email címen vagy a 06-30/222-17-83-as
telefonszámon kérhető.

Együtt készültünk Húsvétra

Március 24.-én szombaton ismét tavaszi
zsibongás járta át termeinket, hiszen ekkor tartottuk húsvéti
játszóházunkat. Vendégünk volt a Monori Kézműves Alkotók
Klubja, akik vezetésével kipróbáltunk különböző tojásfestési és
díszítési technikákat. A népszerű tojásberzselés sem maradt el,
gyönyörű húsvéti képeslapokat készítettünk. Önkormányzatunk támogatásával a részvétel ingyenes volt. Vendégeinket
fonott kaláccsal, mézes teával és kakaóval vártuk. Köszönöm
mindenkinek, aki eljött és szebbé tette ezt a napot.
Kériné Veroczki Barbara mb. intézményvezető
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Mozgalmas félév az iskolában

Örömteli tény, hogy a Vasadi Általános Iskola számos eredményéről és pozitív változásairól számolhatunk be az idén. Büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk tanulói létszáma folyamatosan gyarapszik,
jelenleg 202 diák tanul tágas, szép és tiszta környezetben. Az esztétikus épület biztonsága jelentős mértékben javult, elkészült az új tűzvédelmi riasztórendszerünk, javításra kerültek a tűzgátló ajtók és nyílászárók.
Mindenki örömére a belső sportudvari rész is megújult,
új aszfaltpályánk lett megfelelő vízelvezetéssel és térkővel szegélyezetten. Korszerűsödött az informatikai
eszközparkunk. 20 új számítógéppel, 5 laptoppal, 12
tablettel és 6 projektorral gazdagodtunk az idén a Monori Tankerületi Központ támogatásával.
A nevelő-oktató munka területén sikerként könyveljük el, hogy elnyertük az ÖKOISKOLA címet. A
szakmai munka területén tartalmas, eredményes hónapok állnak mögöttünk.
Kétszer tartottunk szülői értekezleteket, fogadóórákat, nevelési értekezletet, klubdélutánokat, különféle
tájékoztatókat; ez osztályonként több is lehetett.
Szép hagyományunk, hogy az elsősöket a nyolcadikosok kísérik át az óvodából az évnyitóra, s gólyabulit
tartanak nekik szeptemberben. Ebben a hónapban megemlékeztünk a pákozdi csatáról, a magyar népmese napjáról rajzpályázattal egybekötve; projektnapot tartottunk, amikor a 4/a-sok a dóra majori állatklinikán tettek
látogatást. Közreműködtünk a szüreti felvonuláson. A
felsősök az OMÉK-re kirándultak. Októberben az aradi
vértanúkra emlékeztünk, s községi-iskolai műsor keretében ünnepeltük meg az ’56-os forradalmat. Az alsósok színházban tekintették meg A dzsungel könyve előadást, a 7-8. osztály pedig pályaválasztási kiránduláson
vett részt. Az állatok világnapjáról sem feledkeztünk el,
s az erdő hete alkalmából Guzsván Zsolt erdészmérnök
tartott előadást. Itt szeretnénk neki megköszönni évről
évre azt a gondoskodást, ami lehetővé teszi, hogy szép
karácsonyfával várhassuk az ünnepeket.
Novemberben nem maradt el a Márton napi és a
magyar nyelv napjáról szóló megemlékezés sem. Pijeczka Sándor körzeti megbízott a közlekedés szabá-

lyairól és februárban pedig az internet veszélyeiről
tartott tanulságos tájékoztatót. A hónap utolsó hetében
sor került az elsősök bemutatóóráira és a nyílt órákra,
ahová ellátogathattak a szülők. Örültünk az óvónők
jelenlétének is. Decemberben egymást érték a programok: a 3-8. évfolyam tagjai adventi kiránduláson voltak Budapesten, a nyolcadikosok jóvoltából a Mikulás
is ellátogatott hozzánk, s az alsósok bábelőadáson is
készülhettek az ünnepre. Emlékezetes esemény évente
az idősek napja, ahol idén a két negyedik osztály adta
a színvonalas műsort. Ilyenkor saját készítésű ajándékokkal is kedveskedünk a vendégeknek. A téli szünet
előtt karácsonyi játszóházunkkal és műsorral köszöntöttük az ünnepet.
A hatodikosok ezen kívül kirándultak még a Börzsönybe, a monori korcsolyapályára, moziba Ceglédre. Sor került az ”Operatúra” keretében ismertető előadásra is a felső tagozatban.
Matematika- és anyanyelvi versenyeken is indultak
diákjaink, szép helyezéseket értek el. A megyei matematika versenyen Király Dávid másodikos tanuló az
élmezőnyben végzett, Szabó Géza nyolcadikos és Sipos Károly hatodikos tanulók is jó eredményt értek el.
Nyolcadikosaink sikeresen túljutottak a központi
felvételin, a középiskolai jelentkezéseken, sikeres felvételit kívánunk nekik!
Januárban zártuk az első félévet, kiadtuk a félévi értesítőket, meghirdettük az iskolai tanulmányi versenyt.
A magyar kultúra napjáról a Diákönkormányzat szervezésében emlékeztünk meg, s ugyancsak ők rendezik márciusban a Kockák Ásza vetélkedőt. Új módon
tartottuk meg az iskolai farsangot, ahol gyermekeink
a pedagógusok vezetésével jelmezben vonultak fel, és
osztályonként klubdélutánokat rendeztek. Baár Ádám
nyolcadikos tanuló egy országos versmondó versenyen képviselte iskolánkat, a felsősök pedig (18 fő) az
1848-as forradalom 170. évfordulójára emlékezve „Ég
és Föld között” címmel adták a községi-iskolai ünnepi műsort. A következő nagy rendezvényünk az április
12-én megrendezésre kerülő Monor Körzeti Vers-és
Prózamondó Versenyünk lesz.
A teljesség igénye nélkül adtunk egy rövid áttekintést
az eddigi munkánkról. A „java” még hátravan, hiszen
év végén az édesanyák napjától a kirándulásokig,a falunapig, kompetenciamérésig, az intézményi önértékelés folyamatáig rengeteg feladat vár ránk.
Ezúton is köszönjük a szülők, a falu segítségét, és
további jó együttműködést kívánunk.
Legfontosabb információinkról a folyamatosan feltöltésre kerülő honlapunkról tájékozódhatnak:
www.vasadisuli.hu
Iskolavezetés
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Tudósítás a Gazdák életéről

Szeretettel köszöntöm a Vasadi Hírmondó olvasóit. Az előző megjelenés óta, úgy döntöttek a
gazdák, hogy pár mondatban ettől kezdve beszámolnak a tevékenységükről.
2017. decemberében előre hoztuk a Szentesti
halászlé vacsorát egy mikulásnapi ünnepséggel.
Ezen az ünnepségen a tagság nagy része részt vett,
és külön köszönetét mondtunk Vinczellér Gyuri
családjának a pompás ízek miatt. Az öreg fáradt
csontjaink miatt úgy döntöttünk, hogy januárban
és februárban vízitornán veszünk részt a Nádas
Pihenőpark adta lehetőségek között. A víz alatti
tornában elfáradtunk és a fáradt gőzt négy fajta
szaunában engedhettük ki. Miután minden mérgünket kiadtuk, így a jakuzziban újra felfrissülve
térhettünk haza.
Február 04-én egy különleges kakasviadalon
vettünk részt, ahol áldozatul esett 3 db gyönyörűséges piros tarajú kakas. A Mészáros és az
Édes család közösen vendégelte meg a gazdákat.
Olyan ízharmóniát teremtettek ebben az egyszerűnek vélt pörköltben, amelynek még ma is
érezzük ízét az ízlelőbimbóink között.
Tagjaink létszáma két fővel gyarapodott, erre
a rendezvényre álarcos meghívást kaptunk,
amelyet mindenki komolyan vett és jelmezben
jelent meg.
Mint egy western filmben annyi serifünk volt,
hápi kacsa hápogott, a takarítónő felmosó fát
hozott, és megjelent közöttünk Al Capone és
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szőke barátnője. A diplomás földműves talárban
megnevetetett bennünket, mert megmutatta, hogy
ezzel a bizonyítvánnyal is lehet kapálni. Ehhez a
rendezvényhez pompás kakas díszítés és pompás
felszolgálás volt, mind tyúkok és kakasok jelmezében.
Szokásos módon vettünk részt a 2018.02.10-én
megrendezett böllérfesztiválon.
Meghívott vendégeink különleges kéréseiknek maradéktalanul eleget tettünk. Az időjárás
is kedvezett elképzeléseinknek, így csak pozitív
visszajelzéseket hallottunk tevékenységünkről.
Közös nőnapot tartottunk a nyugdíjas klubbal
2018.03.05-én, ami nagyon vidámra sikerült.
Pirót Zsuzsa
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Beszámoló a Búzavirág nyugdíjas klub tevékenységéről

Ebben a beszámolóban vissza kell tekintsek a 2017- es esztendőre. Klubvezetőnk,
Marika korára és betegségére való hivatkozással januárban bejelentette, hogy nem
kíván vezetői beosztást betölteni. Hosszas
egyeztetés során, kellő segítség mellett
megkértük, hogy még egy évig amennyiben
egészsége károsodására nem megy, vállalja
el e klub ilyen irányú vezetését.
Ez az egy év letelt és a témát újból elő kellett venni, hogy most van az az idő, amikor
tegyünk pontot az általunk kért megbízatás
lejártára. Hosszas tárgyalások után kellő
szervezettség mellett elérkezett 2018 január
29, amikor a klub tagságban vezető váltása
vált szükségessé. Titkos szavazás után 2
fő tartózkodása mellett 41 fő egyhangúlag
engem, Pirót Zsuzsát választott meg a klub
vezetőjének. Én ezt a megbízatást olyan
céllal vállaltam el, hogy ezt a maréknyi csapatot összeboronálom és olyan programot
teszek a kezükbe amelyben talán mindenki
megtalálja a saját helyét.
A mi összejövetelünk mindig hétfő estére
esik, ami már az első alkalommal igen sűrűre sikerült. Megválasztottuk Vinczellér
György és Nánai János vezetőségi tagokat,
és Szabó Károlyné (Ica) pénztárost. Az első
közös ügyünk a böllérfesztivál volt, én nem
kívánom név szerint megjegyezni, hogy ki
mennyit dolgozott és ki hogy váltotta be az
általa felvállalt ígéreteket.

Egy mondatba megköszönöm mindenkinek a jelenlétét és a munkáját. A nyugdíjas
klubon belül már régebb óta működik a
dalkörünk, akik ezen a rendezvényen szórakoztatták a jelenlévőket. Sikerük titka,
hogy bátran kiállnak a hagyományőrző
ruhájukban és bezsebelik a megérdemelt
tapsot. A 2018 -as program alapján, amelyet
augusztus végég készítettünk el, elérkezett
február 19.- ahol a pacsirta meghallgatása
volt a tét.
Citerán Vincze Andrástól hallgattuk meg
nagyszerű előadásban ezt a művet, amit
valljunk meg őszintén nagyon nehéz volt
előadni, mert ez egy hegedűre írott darab.
Felbuzdulva sikerén elővette régi harmonikáját és egy 15 perces magyar nóta dalcsokorba kezdtünk. Ebben az éves programban
szándékosan összekevertük a baráti köröket
úgy, hogy hagyományőrző ételeket közösen
kell elkészíteni. Ez első közös attrakciónk
hagyományos sült gölödin elkészítése volt.
Nagy feladatott rótt a társaságra, mert vissza
kellett menni nagyanyáink receptjéhez. A
feladatot zseniálisan megoldották és mi
nagyon jól éreztük magunkat február 26-án
is. A nyugdíjas klub és a gazdák 2018.03.05én közösen ünnepelte meg a nőnapot.
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30 év az idősek szolgálatában
Harminc év egy klub vezetésében nem
kevés, egy évtized pedig a könyvtár és művelődési házban telt. Idén januárban maga
döntött úgy, átadja a Búzavirág Nyugdíjas
Klub vezetését. Ha Marika nénire gondolok,
önkéntelen is eszembe jutnak diákéveim,
ahol alsós tanárnéniként Ő tanított meg
írni-olvasni. Később a könyvek szeretete újra
„keresztezte” életutunkat, hiszen 2015-2016
között együtt dolgoztunk a könyvtárban. Az
elmúlt évtizedekről kérdeztem Őt.

Marika néni, pár mondatban meséljen a
klub megalakulásáról? Hányan voltak, mivel
töltötték idejüket?
A Búzavirág Nyugdíjas Klub 1986. január
15-én alakult 28 fővel, Ölvedi Krisztina klubkönyvtár vezető szervezésével. Én 30 évig
vezettem a klubot 1987-től 2017. december 31ig. 2018. januárjában Pirót Sándorné Ordasi
Zsuzsát választották meg a klub vezetőjének.
Ennek nagyon örülök, biztos és hozzáértő
kezekbe került a klub vezetése. Remélhetőleg hosszú időre. A klub eleinte 20-30 fővel
működött. Később egyre többen lettünk.
A 2017-es évet 57 taggal zártuk. Hetenként
találkoztunk a klubban. Éves munkaterv szerint tevékenykedtünk. Segítettünk a község
nagy rendezvényeinek lebonyolításában,
műsorokat mutattunk be, kirándulásokat
szerveztünk.
Felsorolni is nehéz, hány helyre jutottak el
a vasadi nyugdíjasok, ki tudna emelni ezek
közül néhány emlékezetes utat?
Elsősorban Magyarországon kirándultunk,
szép tájait többször is bejártuk. évente egy-
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egy külföldi kirándulást is szerveztünk.
Több mint 100 kirándulást bonyolítottunk
le az évek során, mintegy 5000 utassal. A
szomszédos országok mellett eljutottunk
Montenegróba, Németországba, Svájcba,
Franciaországba, Olaszországba és Lengyelországba is. Nagy élményt nyújtott Olaszország a Földközi tengerrel, a pálmafák és a
leánderek sokaságával. Franciaországban
hatalmas hegyek között jártunk. Félelmetes
és felejthetetlen a 300 méter magas Viadukton való közlekedéseink. Tutajozás a Tarn
folyó zuhatagain. A rózsaszín cseppkövekkel
éles barlang. Fürdés a Földközi tengerben
és a több száz rózsaszín flamingó látványa a
tenger deltájában. Lengyel utunk felkavaró
és fájdalmas érzést váltott ki az Auswitzi
koncentrációs tábor, ahol leróttuk kegyeletünket a kivégzett áldozatok iránt.
Az Ön neve nemcsak a klub életével, de a
helyi közművelődéssel is egybeforrt. 1975
óta népművelőként és vezetőként, szinte a
kezdetektől irányította- kisebb megszakításokkal annak munkáját. A Monor és Vidéke
1975. október 8.-i számában azt olvashatjuk
18 évet Tokodon tanított, majd hazahívták,
s Ön szivesen jött vissza szülőfalujába. Mesélne a művelődési ház egykori életéről,
klubjairól?
A Kecskeméti Tanítóképző elvégzése után
Komárom megyébe, Bajnára kerültem, mivel férjem Esztergomban lakott. A Duna, a
csodálatos hegyek, Esztergom közelsége lenyűgözött. Tizennyolc évig éltünk gyönyörű
hegyek között, szinte mindennap jártuk útjait. Vasadra költözésünknek az oka édesanyám
betegsége volt, aki 56 éves korában lebénult
és ápolásra szorult. Szerencsére az évek során
rendbejött. Mi pedig beilleszkedtünk a falu
életébe. Az akkor még új klubkönyvtárban
kaptam munkát, ahol nehéz körülmények
fogadtak. Az épület nagyon új volt, de a felszereltsége és a körülmények érdemi munkára alkalmatlanok. Az előtérben kocsma
működött nagy zajjal és veszekedésekkel,
így a könyvtárba sem jártak az érdeklődők.
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Korábbi beszélgetéseinkből emlékszem, beszélt nekem arról, milyen
szépen működött a rendezvényszervezéshez nagy segítséget nyújtó társadalmi vezetőség, ismertetné ezt a
munkát az Olvasókkal?

Szabás varrás tanfolyam 1983
Sokáig kellett hadakoznom, hogy megszűnjön ez az állapot és meginduljon a kulturális tevékenység. Végül a kocsma elköltözött
az előtérből és megindulhatott a kulturális
élet. Elmondható, hogy hamarosan naponta 25-30 ember is látogatta az intézményt.
A könyvtárnak 180-200 olvasója lett. 10-12
kiscsoport működött pl: nyugdíjas klub, ifjúsági kör, nősemberek klubja, kézimunka
kör, tánc csoport, színjátszó csoport, citera
zenekar, sakk és asztalitenisz csoport.

A munkát egyedül nem tudtam volna csinálni, sok segítséget kaptam a
vasadi lakosoktól és a családomtól.
Társadalmi vezetőséget hoztunk létre,
ez a szervezet abban az időben nagyon
jól működött. Vasadon is sikeres volt.
A tíz fős vezetőségben a klubok vezetői és az akítv lakosok kerültek be
pl: Gosztola Ferencné, D. Mészáros
Sándor, Piróth Sándor, dr. Károssy Istvánné,
Vincze András (citera zenekar vezetője), ifj.
Szüle Lajos (tánc zenekar vezető), Édes István (ifjúsági csoport vezető) stb.
Svégezetül, mitüzenne lapunk fiatal olvasóinak?
Abban az időben az emberek a közösségi
élet szép példáját mutatták, én ezt kívánom
továbbra is Vasad lakóinak!
Interjú: Kériné Veroczki Barbara

A Vasa�� D��k�� ��e��b��

Eseménydús időszakot tudhatunk magunk
mögött, a község négy alkalmas adventi rendezvényéből kétszer is énekeltünk, valamint
a nyugdíjas klubbal karöltve egy vasárnap
vállaltuk a vendégvárást és a műsort.

A december végi díszpolgár avatáson meglepetés műsorral álltunk
ki a református templomban, úgy
érezzük, nagyon jól sikerült és sikerült örömet okozni vele a hallgatóságnak. Az idei böllérfesztiválon
a nyugdíjasok mellett dalkörünk is
segédkezett, vendégeinknek húslevest főztünk, valamint mi főztük
a vacsorára szánt ízletes töltött káposztát, este pedig műsort adtunk
vendégeinknek, közel 150 ember előtt. jelenleg az áprilisi Kincsesláda szereplésre
készülünk, reméljük újra találkozhatunk
Önökkel!
Nagy Sándorné dalkörvezető
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Programokkal teli sportélet falunkban
Fesztivállal indítottuk a 2018. évet, ami az első találkozásunk az idei esztendőben is a közönséggel, a szurkolóinkkal. A Vasadi Böllér-fesztivál alkalmával jelen
voltunk községünk hagyománnyá vált rendezvényén.
Felvettük a versenyt az igen erős mezőnyben és tisztességgel helytálltunk. A hangulatra a mi sátrunkban sem
lehetett panasz. Szívesen vendégeltünk meg bárkit, aki
a sátrunkhoz jött. A jó szó mellett finom falatokat is
adtunk. Labdarúgóink segédkeztek a nap folyamán,
de akárcsak a játéktér mellett a nap folyamán szintén
Nánai vezényelt. A játékosok és a vezetőség a Nánai
család irányításával igyekezett elnyerni a zsűri elismerését. Sikeres napot zárhattunk.
A VASADI REGIONÁLIS SPORT CLUB
LABDARÚGÓ SZAKOSZTÁLYÁNAK JÁTÉKOSAI ÉS VEZETŐSÉGE EZÚTON
SZERETNÉ MEGKÖSZÖNI A BÖLLÉRFESZTIVÁL ALKALMÁVAL A TÖBBI
CSAPAT ÁLTAL FELAJÁNLOTT HURKÁT,
KOLBÁSZT.
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN A JÓ SZÍVVEL
FELAJÁNLOTT FINOMSÁGOKAT!

Egyesületünknél a téli holtszezonban sincs megállás a
sport terén sem. Labdarúgó szakosztályunk játékosai
és a Ritmikus gimnasztika szakágunk leányai a tornaterem lehetőségét kihasználva mozogtak hetente több
alkalommal az óvódásoktól a felnőttekig. A jó idő érkezésével újra a sportpályát fogjuk használni futball
edzésekre.
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VASADI RSC HÍREI

Öregfiúk csapatunk január 20-án Marcelháza csapatának játékosaival focizták át a délutánt a Szterényi csarnokában, majd ízletes vacsorával zárták a napot. Válaszul a szíves vendéglátásért, amiben a mi csapatunkat
részesítették decemberben. Jó hangulat, sok szép megoldás és rengeteg gól színesítette mindkét napot.
A Megyei III. osztály felnőtt bajnokság menetrendjében változások történtek. Két csapat nem folytatja tavasszal a küzdelmeket, emiatt lyukas hétvégéink
lesznek. Ennek is köszönhetően április elsején lépünk
pályára elsőnek hazai közönség előtt.
A tavaszi szezon a kedvezőtlen időjárás miatt március
utolsó hétvégéjén tudott csak elrajtolni. De onnantól
kezdve nincs megállás június közepéig.
December hónapban megkezdődött az öltőző építése
is, ami óriási fejlődés a településnek és a helyi sportélet számára. Egyenlőre az Önkormányzat nyertes
pályázatának szemmel is láthatói munkálatai folynak.
Az MLSZ TAO programján keresztül kivitelezhető
építkezés is halad. A közbeszerzési eljárás elindult és
reményeink szerint április hónapban megkezdődhet az
építkezés is.
A nyárra is gondolunk már. Az idei nyári szünidőben
is szervezünk napközis táborokat általános iskolás
gyermekek számára. A dátumok már megvannak, lehet tervezni a szülőknek. Leányoknak a Ritmikus gimnasztika táborait tudjuk ajánlani, de a foci táborokba is
szívesen várunk mindenkit.
A sportolni, mozogni vágyók keressenek minket bizalommal!
Még több naprakész hírt találnak egyesületünkről honlapunkon a www.vasadirsc.hu oldalon.
Ifj. Szíjjártó Imre Vasadi RSC elnöke
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A Monori Kosársuli háza táján is szép győzelmeknek
lehettünk tanúi. Eredményeiket, a csapatok mérlegét
edzőjük foglalta össze:
A Pest Megyei Serdülő Fiú Bajnokságban a legjobb
nyolc csapat között versenyzünk. Itt mi vagyunk mes�sze a legfiatalabbak, így számunkra a fejlődési lehetőség a legfontosabb ebben az erős mezőnyben.

Nemzeti Kadett Leány Bajnokságban továbbra is erős
ellenfelek ellen bizonyíthatunk hónapról hónapra. Jelenleg Miskolccal, Debrecennel és Piliscsabával játszunk. Még van egy forduló, de eddig veretlenül vezetjük ezt a csoportot.
Nemzeti Junior Leány csapat bajnoksága már befejeződött, a 18. helyen végeztünk az országban, amit
óriási sikernek tartunk, hiszen nagyvárosokat sikerült
evvel megelőznünk és tudtunk fejlődni a tavalyi évhez
képest. Külön megtiszteltetés volt számunkra, hogy
a bajnokság befejezését jelentő Regionális Bajnokok
Döntőjét a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének felkérésére mi rendezhettük meg.
Pest Megyei Felnőtt/Junior Női Bajnokságban a 16-ból
16 győzelemmel a tabella első helyén állunk. Még van
négy mérkőzésünk az alapszakaszból, de szeretnénk
ezeket is megnyerni.
Csuba Attila kosárlabda edző, testnevelő tanár

Remekeltek
a vasadi fiúk

Matyó Konrád I. hely
Vincze Máté I. hely
Darabánt Péter III.
hely

A
Csévharaszti
Bírkózó
Sportegyesületbe
Vasadról több diák
is jár edzeni. Január 27-én Üllőn
rendezték meg a
kistérségi bírkózó versenyt, ahol
bírkózóink
diák
korosztályban
gyönyörű
eredményeket értek el:

Február 27-én kistérségi versenyt rendeztek Ócsán, a vasadi fiúk itt is dobogóra
álltak:
Vincze Máté I. Hely
Matyó Konrád II.
Hely
Kaári András edző

A szervezők sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt, kicsiket és nagyokat egyaránt a
Strázsahegyi Tekerő amatőr terepkerékpár-versenyre.
2018. május 12-én szombaton 9:00-tól több korosztályban indulnak a versenyek, Monoron a Strázsa-hegyen, Bajcsy Zs. E. u. Téglagyári pincék között. Korosztályonként az első három helyezett értékes ajándékot kap. A tekerő ideje alatt vetélkedők, ugráló vár és kézműves foglalkozások várják az
érdeklődőket.
A versenykiírás és a nevezési lap letölthető a www.vigadokft.hu weblapról.
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POLGÁRŐR HÍREK
Örömmel tettük,mert szívügyünk
az idős emberek védelme.
A hideg időben, fagyveszély miatt kiemelt járőr
szolgálatot tartottunk. Külön figyeltünk az idős
egyedül élő emberekre. Jenő bácsi is ezek közé
tartozik, aki egyedül él egy kis tanyán, a külterületen. Hargas Marton polgárőr, meleg vacsorát vitt
neki, a vad hidegben, aminek nagyon megörült.

Éjszaka többször ránéztünk, és raktunk neki a tűzre.
Ezzel a kis figyelmességgel is bekapcsolódtunk az Országos Polgárőr Szövetség karitatív programjába,
amelyet füstölő kémény címmel indítottak el az idei télen. Buzás István a Vasadi Polgárőr Egyesület elnöke
Meghívó Kincsesláda rendezvényre
A Vasadi Hagyományőrző Egyesület meghívja Önt
2018. április 14-én 16 órai kezdéssel megrendezésre
kerülő III. Kincsesláda kulturális rendezvényére.
Az „Itthon vagyok” című rendezvényen vasadi fellépők mellett marcelházi, varsolci és bényei barátaink is fellépnek.
A belépés díjtalan!
Helyszín: Vasadi Általános Iskola tornaterme
Mindenkit várunk sok
szeretettel egy színes
kulturális utazásra!

Programajánló

i
vos
r
o
t
álla yelet
üg Április 7-8: Dr. Tamáska István
2723, Nyáregyháza, Petőfi u. 7.
Tel.: 06 (70) 317-1035
Április 14-15: Dr. Hajdinák Zoltán
2721, Pilis, Tölgyfa u. 15.
Tel.: 06 (20) 979-0057
Április 22: Dr. Zöldi Lajos
2200, Monor, Kossuth L. u. 224.
Tel.: 06 (30) 985-8122
Április 28-29: Dr. Kis Elek
Tel.: 06 (70) 211-1953
Április 30-május 1: Dr. Tamáska István
2723, Nyáregyháza, Petőfi u. 7.
Tel.: 06 (70) 317-1035

Május 1. Családi nap a sportpályán
Május 25-26-27 Vasadi Falunapok rendezvénysorozat
Május 5-6: Dr. Szakács Árpád
2200, Monor, Móricz Zs. u. 4.
Június 4. Trianoni megemlékezés a Milleniumi parkban
Tel.: 06 (30) 390-8526
Június 10. Vasadi Római Katolikus Kápolna búcsúja
Augusztus 20. Államalapítás ünnepe, községi ünnepség
Szeptember 29. Szüreti felvonulás és bál
Szeptember 30. Szent Mihály nap és II. Földművesek napja
Október 23. Községi megemlékezés
December 2,9,16,23 Adventi gyertyagyújtás
December 23. Díszpolgári ünnepség
December 31. Szilveszteri bál
Fotó: Török Árpád
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Közszolgáltatói tájékoztató
lomtalanítással kapcsolatban
A lomtalanítást évente ingatlanonként egy alkalommal házhoz menő rendszerrel végezzük el, amely
december 31-ig igényelhető. A lomtalanítás e módon
történő elvégzése a lakosság számára is kényelmes,
figyelembe véve, hogy nem kell egy meghatározott
időponthoz igazodni, telefonon (53/500-152), vagy emailen (ugyfelszolgalat@okoviz.hu ) is lehetőséget
biztosítunk az időpont egyeztetésére, melyet egy héttel előbb jelezni szíveskedjenek!
Lomtalanítás alkalmával a háztartásban feleslegessé
vált használati tárgyakat, eszközöket,
bútorokat szállítjuk el.
A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás
megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
-gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati
hulladék
- építési hulladék, egyéb ipari hulladék;
- veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl.
TV-készülék, hűtőgép…);
-veszélyes hulladékok, (pl.: gumiabroncs, akkumulátor, festékes dobozok, kátrány származékok…);
-heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék.

Leendő iskolások figyelmébe
A 2018/2019-es tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
április 12 (csütörtök) 8:00-19:00 óra között,
április 13 (péntek) 8:00-18:00 óra között.
A részletekről érdeklődni lehet a Vasadi
Általános Iskolában.

Hulladékok szállítási időpontjai
Tisztelt Lakosság, a Kövál Zrt ezúton tájékoztatja
Önöket a szelektív hulladék szállítási időpontokról.
sárga zsák: április 6,20, május 4,18, június 1,15,29,
zöld zsák: április 19, május 30, június 30, július 28.
2018. május 1-én hulladékszállítás nem lesz, helyette
április 28-án szállítják el a szemetet Vasadon.
KÖVÁL Nonprofit Zrt., az Ökovíz Nonprofit Kft. nevében
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