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Vasad Község Önkormányzata Képviselő-testületének öt éves munkájáról

2014-2019
2014. október 12-én Vasad választásra jogusult polgárai a következő személyeknek szavaztak bizalmat 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármester választásán. Ennek megfelelően a Község vezető tes-
tülete a következőképpen alakult:

Polgármester lett – újraválasztás után – Marton József Zoltán
A Képviselő testület tagjai lettek: Dr. Honti János

Kovács Géza
Dr. Tenke Sándor
Csizmadia László

Fekete Zsolt és Monori Sándor. A képviselők fele újraválasztás után került a testületbe.

  Vasad Község Önkormányzatának tagjai tehát öt év óta dolgoznak együtt községünkért. A Vasadi Hír-
mondó különszámában – a jegyzőkönyvek és más dokumentumok alapján - tematikus felsorolásban, 
és azon belül időrendi sorrenben vesszük számba a Képviselő-testület legfontosabb fejlesztéseit, beru-
házásait és maradandó intézkedéseit, amelyek előre vitték Vasad fejlődését és erősítették a közösségi 
életet.

B ö l c s ö d e
      2014. szeptemberében adta át – még az elő-
ző Képviselő-testület – a Vasadi Bölcsödét. 
De a körszerű, 3 csoportszobás 36 férőhellyel 
rendelkező intézmény működtetését már az 
új testület indította be. Ez azt jelentette, hogy 
be kellett rendezni, vezetőt és munkatársa-
kat kellett választani. Felvételükkel összesen 
9 munkahelyet teremtettünk Vasadon! A kö-
zség legújabb intézményébe Csévharasztról, 
Nyáregyházáról, de a távolabbi Gombáról, 
Bényéről, Káváról és Albertirsáról is hoznak 
gyermekeket.
      Az Önkormányzat a csoportszobákat mo-

dern bútorokkal és játékokkal tötötte fel, falaikat gyönyörű mesefigurák elkészíttetésével tette még ott-
honossabbá. Tágas udvara sok lehetőséget ad a kinti játékokhoz. A gyermekek védelmében fekvőrend-
őrt helyeztettünk el a Bölcsöde előtt, 2016-ban. Öt év alatt  2,5 Millió Forintot költöttünk rá.
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K o n y h a
    2015. októberében kezdtük üzemeltetni az Ön-
kormányzat Konyháját. Ezzel újabb 7  fő vasadi-
nak teremtettünk munkahelyet. Akkor még Va-
sadi Konyha néven, ma már Vasadi Portéka Kft. 
néven működik a helyi főzőkonyhánk. Felszerel-
tük a kívánt gépekkel és eszközökkel. 2015-ben 3 
500 000 Ft-ot költöttünk rá pályázati támogatás-
ból, 2016-ban pedig, saját erőből további 1 Millió 
Forinttal fejlesztettünk és kialakítottuk parko-
lóját 650 000 Ft ráfordítással. A NÉBIH évente 
átlagban 5-6-szor ellenőrzi és mindíg elismerés-
sel állapítja meg, hogy a Konyha maradéktalanul 

megfelel az új követelményeknek, a száraz- és húsáruk nyomonkövethetősége példás. A Konyha felkerült 
a NÉBIH honlapjára követendő példaként. A Konyha pályázati úton megnyerte a Bényei Óvoda és Isko-
la, a Gombai Óvoda, valamint a Kávai Óvóda és Iskola intézményei megrendeléseit. A lakossági étkezők 
száma is növekszik a három településen. Jelenleg 700 főre készít ételeket.
    Nyaranként 45 napon át biztosítja a rászoruló gyerekeknek a napi egyszeri meleg étkezést és négy al-
kalommal táboroztatási étkeztetést végez Vasadon és Csévharaszton.
    2018-ban új ételszállító gépjárművet, egy Fiat Dobló 1300 köbcentiméteres disel motorú, korszerű, 
kis fogyasztású, zárt rakterű autót vásároltunk. Minden évben kisebb-nagyobb beruházásokat végzünk. 
Járda és szikkasztó árkot építettünk, valamint parkosítottunk. 

Három Intézményünkre: 200 Millió Forint!

Ó v o d a
      Az évtizeddel ezelőtt épült Óvoda korszerűsítés-
re és bővítésre szorul. Addig is, amíg lehetőségünk 
lesz ezekre, jó gazdaként gondoskodunk a Vasadi 
Napköziotthonos Óvoda komfortosabbá és szebbé 
tételéről. 2015-ben az „Ovi-foci-pálya” programon 
10 millió Forintot nyert Önkormányzatunk. Eb-
ből egy 6x12 méteres műfüves korszerű focipályát 
készíttettünk. Azóta ezen edzhetnek kis óvodása-
ink és a nagyobb bölcsödés gyermekek. 2016-ban 
óvodai csoportlétszám emeléséről döntött a Képvi-
selő-testület. 2017-ben az Élhető Vasadért Alapít-
ványunk -, melynek elnöke dr. Eiseltné Szigetvári 
Bernadett volt – közel 3 Millió Forinttal támogatta 

a fűtés korszerűsítést. 2018-ban a bevezető járdát építtettük újjá.
     Az Önkormányzat megvásárolta az Óvoda, Bölcsöde és Orvosi Rendelő – három Intézményünk – köz-
vetlen szomszédságában lévő 1942 négyzetméteres ingatlant a lakóházzal (Petőfi utca 91) 10 Millió Fo-
rintért, 2018-ban. A két egybe nyitott területen bővülne a jelenlegi épület két új csoportszobával, ebből 
az egyik tornaszoba lenne. Épülne egy sószoba, egy pedagógus szoba, egy elkülönítő szoba és egy raktár 
helyiség, valamint napozó terasz, illetve a hátsó részen egy örökzőld park.
    2016 óta pályázunk egy nagyszabású épületenergetikai fejlesztési programra. Kitartásunkat és fára-
dozásainkat siker koronázta ebben az esztendőben. A KEHOP 5.2.9-16-2017-00187 számú pályázaton 
energetikai felújításra (nyílászárók cseréjére, tetőszigetelésre, napelemek és napkollektorok felszerelé-
sére stb.) nagy összeget nyertünk, melyet három Intézményre fordítunk: az Óvodára, a Könyvtárra és 
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Művelődési Házra, valamint – a fennhatóságunk alól kikerült -  Vasadi Általános Iskolára. Az elnyert 
összeg majdnem 200 millió Forint (pontosan: 199.899.076 Ft.) Az Óvodára 110 db 275 Wp teljesítmé-
nyű napelem is kerül: 30.2 kW.
     2019-ben az Óvoda bővítésére pályázatot nyújtottunk be 100 Millió Forintra és udvari játszóeszkö-
zökre 5 Millió Forintra. Pályázatunk elbírálás alatt van.

K ö n y v t á r  é s M ű v e l ő d é s i  H á z  
        Még a rendszerváltás előtt épült Művelődé-
si Ház kicsinek bizonyult, több mindenben kor-
szerűtlen. Minden esztendőben kisebb-nagyobb 
összegeket kell az Önkormányzatnak ráfordítani. 
Többek között 2016-ban 250 000 Ft-ot költöt-
tünk rá. 2017-ben önerőből és pályázati pénzből 
416 000 Ft-t fordítottunk rá: műszaki technikai 
eszközállományát és berendezési tárgyait gyara-
pítottuk, ill. az épület karbantartását végeztettük 
el.
       A KEHOP pályázatból 104 db 275 Wp teljesít-
ményű napelem kerül 28.6 kW a Művelődési Ház-

ra. Nyilván sokat jelent majd a KEHOP pályázatból az akár több  tízmilliós nagyságrendű ráfordítás, de 
ez sem oldja meg véglegesen a Művelődési Ház és Könyvtár épület problémáját.
       Évek óta várjuk a kedvező alkalmat, amikor – túlnyomórészt – pályázati támogatásból egy új kor-
szerű Művelődési Házat tud építtetni az Önkormányzat, amelyben a Könyvtár mellett más intézmény 
is helyet kapna és több funkciós közösségi háza lenne Vasadnak, például házasságkötésre és más fontos 
rendezvényekre.

                                                  Ö n k o r m á n y z a t  é s  Á l t a l á n o s    I s k o l a
   Annak ellenére szólnunk kell az Iskoláról, hogy 
jelenleg nem az Önkormányzat fennhatósága alá 
tartozó intézmény.
   2013-ban az Országgyűlés döntését követően 
megalakult a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ (közismert rövidítéssel a: KLIK). Azzal 
a céllal, hogy mint állami intézményfenntartó a 
köznevelési intézmények működtetési feladatait 
lássa el. Vasad Község Önkormányzata úgy dön-
tött (úgy kellett döntenie), hogy az iskolát átadja 
vagyonkezelés céljából a KLIK-nek. Vasad Község 
Önkormányzata ragaszkodott legalább a tornate-
rem és az aula megtartásához. A tornaterem és az 

aula feletti rendelkezési pozicióját 2017-ig tudta tartani. A 2017. áprilisi ülésén „a Képviselő-testület 
sajnálattal hozta meg döntését, hogy 2017. május 1-től az illetékes tankerület (a Monori Tankerületi 
Központnak)  vagyonkezelésébe adja az Általános Iskola azon épületrészeit is, melyek eddig még az 
Önkormányzat fenntartásában működtek (tornaterem, aula)”. Ebben az évben a Képviselő-testületnek 
még meghagyták azt a feladatát, hogy véleményezze az új igazgató kinevezését. De a kinevezési jog az 
oktatásügyi államtitkárnál volt. Azóta ez a maradék feladat is elvétetett az Önkormányzattól.
   Tehát ez a helyzet. De ezt az Általános Iskolát Vasad Község Önkormányzata építette, 2010-ben került 
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átadásra. Az iskola mindig fontos volt Vasad népének. 1758-tól 1951-ig a Vasadi Református Egyház tar-
totta fenn, az 1951-ben államosított iskolát és annak épületét az Önkormányzat örökölte. Előbb az Egyház, 
majd az Önkormányzat viselte szívén e fontos intézményt. A tulajdonjog még mindig az Önkormányzaté.
     Amíg Önkormányzatunk volt a fenntartó, igyekezett eleget tenni minden kötelezettségének. Példá-
ul az Általános Iskola épületénél jelentkezett korábbi építési és konstrukciós hibák felszámolására és 
helyreállítására közel 10 Millió Forintot fordított Önkormányzatunk. Amikor elkerült a vagyonkezelés, 
a „gondoskodó jog” a Képviselő-testülettől, akkor sem szakadt meg a kapcsolat. Önkormányzatunk 
próbált és próbál azzal és abban segíteni amiben tud. Például gyakorlókert kialakításához alkalmas 
területet bérelt az általános iskolai gyerekek számára, hogy ezzel is hozzájáruljon a növénytermesztési 
kultúra megismeréséhez, a fizikai munka megbecsüléséhez.
     2015-ben fejlesztettük az Iskola tálaló konyháját. Mind a mai napig az Önkormányzat munkatársa 
végzi az Iskolán belüli étkeztetést.
    Az Önkormányzat – többek között - több százezer forinttal támogatta az iskolások nyári táborozását 
a Zamárdi Gyermektáborban és 2000 Ft/résztvevő összeggel támogatta a gyerekek erdei iskolai kirán-
dulását.                                                                                                                                               

    Pedagógusnapon, minden évben, a Polgármester és a Képvi-
selő-testület tagjai köszöntik az Általános Iskola pedagógusait, 
valamint a Bölcsőde és Óvoda nevelőit. Tiszteletükre vacsorát 
adnak, virággal és köszönő szavakkal fejezik ki nagyrabecsü-
lésüket. A nyugdíjba vonulók munkáját oklevéllel ismerik el. 
Legutóbb Szántó Erzsébetét.
    A 2018. szeptember 27-i Képviselő-testületi ülésen (a to-
vábbiakban a Községházi Napló megfogalmazását idézzük): 
„Képviselői kezdeményezésre a Képviselő-testület párbeszé-
det folytatott a Vasadi Általános Iskola igazgatójával, melynek 
célja volt az Önkormányzat és az Iskola kapcsolatának erősí-
tése, a már kialakult iskolai hagyományok megőrzésére való 
törekvés – a nézetek, elképzelések ütköztetésre kerültek, a jogi 
szabályok viszont kötöttek – a párbeszéden az Iskolaigazgató 
mellett jelen volt a Tankerületi Központ képviselője is”.

   2019. március 28-i keltezéssel a Monori Tankerület igazgatója levélben (iktatószám: TK/126/00898-
1/2019) fordult Marton József Zoltán polgármester útján az Önkormányzathoz. A Tankerület, mint 
„fenntartó az évek során azt tapasztalta, hogy az iskola tetőszerkezetével probléma van. Nagyobb eső-
zések során állandósultak a beázások és jelentős károk keletkeztek. Megvizsgáltattuk a tető szerkezetét 
több szakemberrel, akik egységesen a következő megállapításokat tették:

• A cserépsorok kiosztása ritkább a megengedettnél, így a takarás nem elégséges.
• A cserép és a párazáró fólia között nincs megoldva a kiszellőztetés.
• A párazáró fólia teljesen tönkre ment, szerepét nem tudja betölteni.
• A beázások következtében a hőszigetelés is veszített szigetelési értékéből, mely többlet energia költ-
séget jelent.

    A tető kijavítása csak a héjazat teljes visszabontásával, újra lécezéssel és fóliázással oldható meg, 
amely kb. 30 % többlet cserepet is igényel. Költségeket tekintve ez 30-50 millió forint körüli összeget 
jelent. Sajnos, a Monori Tankerületi Központ költségvetéséből nem tudjuk ezt felvállalni, ezért kérjük 
a tisztelt Önkormányzatot és a Polgármester Urat, hogy mint tulajdonos tegyen meg minden lépést 
annak érdekében, hogy az iskola tetőszerkezete kijavításra kerüljön”. - Eddig a levélidézet.
    A Polgármester és a Képviselő-testület mindent megtett a kérésnek megfelelően. És pályázott az Ál-
talános Iskola tetőszerkezetének felújítására is. S hamarosan megkezdheti a 30-50 (vagy több) milliós 
rekonstrukciót a  már említett KEHOP-pályázaton nyert 199.899.076 Forintos pályázatból! Az Iskolára 
a tetőszerkezet teljes felújítása után 104 db 275 Wp teljesítményű napelem kerül, 28,6 kW.
     Ahogy írtuk: ez az Iskola a miénk, a vasadiaké. Hiába van „csak” a tulajdonjog nálunk, a Vasadi Ál-
talános Iskola a mi „gyermekünk”. Ezért felelősséggel tartozunk iránta.
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O r v o s i   r e n d e l ő
       Két pályázatot nyertünk az Orvosi Rendelő, ill. Szolgálati lakás bővítésére és felújítására: 2018-ban 
30  000 000 Ft-ot, 2019-ben pedig a Magyar Falu program keretében: 28 240 743 Ft-ot. Saját erőből 
pedig 21 000 000 Ft-ot teszünk hozzá. Ennek értelmében teljes infrastruktuális fejlesztés valósul meg, 
ill. a jelenlegi épülethez bővítmény lesz építve. Itt kap helyet a prevenciós szoba és a régóta tervezett 
vérvételi helyiség, hogy ne kelljen a vasadiaknak Monorra utazniuk vérvételre. A kibővített Orvosi Ren-
delő adott estben fogorvosi rendelésnek és időszaki tüdőgyógyászati vizsgálatoknak is helyet ad. Ezzel 
a beruházással javul az egészségügyi alapellátás biztosítása községünkben.
    A felújítás és bővítés már megkezdődött, 2020 március végéig befejeződik.
    Még 2017-ben szakorvosi rendelő építésére nyújtottunk be pályázatot, sajnos, azóta is tartaléklistán vagyunk.

 S p o r t p á l y a   é s  é p ü l e t e i
    2016-ban döntést hozott a Képviselő-testület, mint a Sportpálya tulajdonosa a Vasadi Regionális 
Sport Club számára építendő öltözőről. Az öltöző két épületszárnyból tevődik össze. Az egyiket pályá-
zati pénzből és saját erőforrásból az Önkormányzat építteti meg, a másik szárnyat a Vasadi Regionális 
Sport Club TAO forrásból és önkormányzati támogatásból.
    2018. szeptember 16-án adtuk át az öltöző komplexumot a Sportpályán, amelyre 63 millió Forintot 

költöttünk: 40 millió Forint volt a pályázati forrá-
sunk, a fennmaradó részt (23 millió Forint) pedig 
saját erőből kellett kigazdálkodni az Önkormány-
zatnak. Az öltözőhöz lelátót is építtettünk. Ezzel a 
beruházással is gazdagabb lett Községünk.
    Az épületben egy 40 négyzetméteres aula, egy 
folyosó, egy öltöző a hazai csapatnak, egy öltöző a 
vendégcsapatnak, fürdő helyiség, mosdó, tároló és 
egy-egy női és férfi akadálymentesített WC, vala-
mint 128 darab ülőhely, amely fele-fele arányban 
a futball pályára és a fogathajtó pályára néz.

Az épület méltó körülményeket biztosít labdarúgócsapatunk és fogathajtóink számára, valamint az 
RSC más szakosztályainak is.
     Terveink szerint a jövőben a tetőtéri részben vendégszobákat szeretnénk kialakítani, melyhez már 
most kiépítésre kerültek az infrastruktuális részek.
     A sportcélú fejlesztés folytatódott ebben az évben is. A Vasadi Regionalis Sport Club elkezdte építe-
ni az épület másik szárnyát, a nyugatit, (tükörképe a megépültnek), amelyet a TAO pályázati pénzből 
vállalt. (Ezt a fajta támogatást önkormányzat nem kaphatja.) Az Önkormányzat, hogy az RSC  pályá-
zatát segítse, 900 000 Ft-ot adott az RSC-nek 2017-ben. Ebben az esztendőben pedig 11 650 000 Ft-
tal támogattuk. A Képviselő-testület költségvetési rendeletében szabályozta, hogy önerőből származó 
támogatást biztosít a további építkezéshez.
     Az Önkormányzat a fenti támogatások mellett kétszer adott 800 000 Ft-t, összesen 1.600 000 Ft-ot 
2015 és 2016-ban. Kifizette az áram költségeit: 1 240 000 Ft és a vízdíját. Az Önkormányzat ebben a 
ciklusban közel 16 Millió Forinttal támogatta a Vasadi Regionalis Spor Clubot.

U t a k
      Megújult a 4605-os jelű út, a Vasadot a 4-es főúttal összekötő út mintegy 472,4 Millió Forintért 
hazai forrásból. A jelenlegi és a régebbi Képviselő-testület is évtizeden át lobbizott a rendkívül rossz 
minőségű út felújításáért. A fáradozását siker koronázta.
      A Polgármester többszöri sürgetésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára az  ide másolt 
levélben válaszolt 2016. március 30-án:
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    A munkálatok 2016. április 27-én kezdődtek. A Monor 4-es úttól a csévharaszti Csillagig közel 6 ki-
lométer hosszan újúlt meg a Vasadi bekötő út és végig a Szabadság utca. A munkálatok során a teljes 
burkolatcsere, illetve a szükséges vastagságú aszfaltréteg terítésén túl, helyenként új pályaszerkezet 
építése és az autóbuszmegállók felújítása is megtörtént.
    Mivel az út kiépítéséhez néhány koros, öreg fát ki kellett vágni a Vasadi út két oldalán, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. 200 darab facsemetével ajándékozott meg bennünket, amelyeket a Zrt. elültetett 
az út mentén.
    Az új út átadása 2016. szeptember 14-én történt, határidőre.
   Az Önkormányzat a 4605-ös út felújítása kapcsán a Vasadi út mellékútjainak becsatlakozóit (sárrá-
zóit) saját költségén megcsináltatta.
    2017 nyarán a Képviselő-testület elfogadta a Községfejlesztési Bizottság javaslatát és a Vasadi Álta-
lános Iskola előtti útpadka rendbetételéről döntött. Elvégzésre került az útpadka simára gyalulása, a 
ledepózott martaszfalttal való terítése és döngölése, valamint az út túloldalán, az Iskolával szembeni 
ingatlanok előtti árkok és padkarendezése.
    2019-ben Önkormányzatunk sikeresen  pályázott belterületi utak és járdák felújítására. Így 15 Millió 
Forintért újúlhat meg a Rákóczi utcán az aszfalt burkolat. A pályázat magában foglalja a bontási mun-
kákat, a meglévő aszfalt réteg marását, a padka anyag elbontását, a lokális hibák kijavítását, a kőanyag 
elterítését és hengerelését, a bitumen emulzió szórását, kopóréteg kiépítését, a süllyesztett szegély épí-
tését és a stabilizált padka kialakítását. Az Önkormányzat még – önerőből -  4 406 000 Ft-al toldotta 
meg a felújítást  A felújított útszakaszt ez év október középén vehetik birtokukba a vasadiak.
   Felújításra kerülhet a Rákóczi utca járdája is 5 Millió Forintért, ha a beadott pályázatunk sikeres lesz.
   Elbírálás alatt van még a Széchenyi utca és a Rávágyi út felújítására benyújtott 30 000 000 Ft-os 
pályázatunk.

K ü l t e r ü l e t i   b e r u h á z á s o k.   T a  n y a g o n d n o k s á g
    Önkormányzatunk igyekszik mindent megtenni a Vasad külterületén, a tanyákon élő emberekért 
erejéhez mérten, többször még azon felül is.
    Előbb a személyi feltételekről szólunk. Két tanyagondnok végzi a szolgálatot.  Szolgálatuk célja, hogy 
a mozgásukban korlátozott és beteg emberek hozzáéférjenek az egészséges embert megillető szolgál-
tatásokhoz. Ezért orvoshoz, egészségügyi intézetbe és sürgős ügyintézésre Monorra viszik a rászorul-
takat, valamint rendszeresen bevásárolnak nekik. S látogatják őket, figyelnek rájuk, amit pedig nem 
tartalmaz a munkaköri leírásuk. A másik fő feladatuk: az óvodás és iskolás gyerek beszállítása a vasadi 
Óvodába és Iskolába, illetve hazaszállításuk. Az országban csaknem egyedülálló módon mindennap 
30-35 iskolás és 8-10 óvodás gyermeket szállítanak a tanyagondnokok a vasadi Intézményekbe. E mel-
lett minden hétvégén, elsősorban vasárnap, pékárút, tartós élelmiszert visznek a rászoróló családok-
nak. Így heti szinten 40-50 családnak tudnak segíteni.

RÉGERégen RÉGEMa
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    Másodszor a tárgyi feltételek biztosításáról a ta-
nyagondnoki szolgálathoz és a Külterületen élők se-
gítségéről szólunk.
   2015-ben új,  9 személyes Volswagen Tran-
sporter tipusú kisbuszt vásárolhattunk a Da-
rányi Ignác Terv nevet viselő nyertes pályáza-
tunkon és három utánfutót a tanyagondnoki 
szolgálathoz, összesen 12 Millió 360 ezer Fo-
rintért, ebből a saját erő 2 Millió 360 ezer Fo-
rint volt.
   2017-ben az Önkormányzat két pályázata 
is sikeres volt tanyafejlesztés terén. Az egyik 
nyertes pályázatunkból 13 db napelemes köz-
világítási lámpatestet, úgynevezett kandelá-
bert, helyezhettünk el. A másik nyertesből 15 

db térfigyelő kamerarendszert (kamerát és képek rögzítéséhez szükséges számítógépet és szoftvert) 
nyertünk A két pályázat értéke  11 Millió Forint – az Önkormányzat 1,5 Millió Forint  hozzájárulásával 
együtt.
    2018-ban a külterületi kritikus útszakaszok karbantartására 500 000 Ft-ot áldoztunk saját erőből, 
2019-ben pedig a tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére és finanszírozására 4 100 000 Ft-t fordítottunk 
pályázati támogatásból. Még 2016-ban 50 000 Ft támogatást nyújtottunk a Rávágyi Bűnmegelőzési 
Egyesületnek.
    Ezeken kívül rendszeresen glédereztetjük a külterületi utakat, amelyeken száraz időben 40-50 km/
óra sebességgel lehet közlekedni. Az elmúl öt évben a kültelken lakók segítségével többször takarítot-
tuk – többek között - a Széles utat. A munkálatok során a belógó gallyak kivágásra kerültek, mellyel 
elősegítettük a biztonságos közlekedést, egyúttal az Önkormányzat értékes alapanyaghoz jutott, hiszen 
az aprólékot tüzelőanyagként felhasználtuk. S ahogy fentebb írtuk: elbírálás alatt van a Rávágyi út fel-
újítására benyújtott pályázatunk.
     Ezúton is köszönetet mondunk mindazon Külterületen élő vasadiaknak, akik fizikai munkájukkal és 
ötleteikkel segítették az Önkormányzat munkáját az elmúlt öt évben is!
     Nem kevés leleménnyel, tárgyalások után az Önkormányzat minden tanyát a UPC által beüzemelt, a 
legmodernebb optikai kábel alapú Internet szolgáltatással láttatott el Rávágyban. Ez szinte egyedülálló 
az országban, ahogy a Cég felelős embere megfogalmazta. A Községben is bővítésre került a 2009 óta 
működő Internet hálózat. A munkálatok 2019. február 28-án fejeződtek be.

                                                    I n g a t l a n   v á s á r l á s a i n k
              Vasad Község Önkormányzatának megválasztott tagjai sosem rövid távon gondolkodnak. Be-
ruházásait és ingatlan vásárlásait ciklusokon átnyúló feladatként kezeli.
     Az Önkormányzat megvásárolta az Orvosi Rendelő, Bölcsöde és Óvoda – három Intézményünk – 
közvetlen szomszédságában lévő 1942 négyzetméter nagyságú ingatlant a rajta lévő lakóházzal (Petőfi 
utca 91) 10 000 000 Ft-ért az Óvoda bővítése céljából, 2018-ban.
     A Vasadi út mellett kialakítandó kerékpárúthoz megvásárolta a 0243/361 hrsz-ú 2920 négyzetméter 
nagyságú földterületet  292 000 Ft-ért, 2016-ban, és a 0240/29 helyrajzi számú 3706 négyzetméter 
szántó ingatlant 371 000 Ft-ért, 2019-ben.
     2019. május 2-i rendkívüli Képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület tárgyalást folytatott a 
Petőfi Sándor utca 52. szám alatti (a Művelődési Ház melleti) ingatlan adás-vétele tárgyában. Ezen az 
ingatlanon szeretnénk a Község Tájházát kialakítani és elhelyezni benne a vasadi földművelő kultúra 
tárgyi eszközeit, utódain okulására is. A tárgyaláson az egyik tulajdonos volt jelen. A tárgyalás nem 
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hozott pozitív eredményt az Önkormányzat számára, az ingatlan árában nem született megegyezés. A 
kért 22 Millió Forintot nem tudja kifizetni az Önkormányzat a független szakértővel felbecsültetett 11,5 
Milliós ingatlanért.

 K ö z s é g i   h o n l a p u n k     me g ú j í t á s a

     2015. évben megújult a községi honlapunk. Csatlakoztunk az egységes önkormányzati rendszerhez. 
Ennek kiépítése 7 Millió Ft pályázati pénzből és 2 Millió Ft saját erőből valósult meg. Az ún. ASP rend-
szer az önkormányzatoknak egységes felületén, felhőalapú szolgáltatásként teszi elérhetővé a feladata-
ik ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítva az ügyfelek hatékony kiszolgálását.

S z o c i á l i s    t á m o g a t á s a i n k
 Szociális tüzifa
    A szociálisan rászorulók téli fűtését könnyítő program keretében az öt-
ezer főnél kisebb települések önkormányzati támogatást kapnak, hogy a 
lakosság egy részének térítésmentesen adhassanak tüzelőt. A ciklus mind 
az öt évében megpályáztuk a szociális tüzifa támogatást. Így a Belügymi-
nisztérium döntése alapján községünk is részesedett a támogatásból, ezál-
tal több családon és egyedül élő személyen tudtunk segíteni. A kapott összeg sosem fedezte a rászorulók 
igényét, ezért az Önkormányzat mindig kiegészítette azt. Sőt minden évben a nálunk dolgozó közcélú 
dolgozók feldarabolták, hasábolták a fát és Karácsony előtt minden évben kiszállították az igénylőkhöz, 
bár ez nem képezte az Önkormányzat feladatát. Összesen 351 m3 szociális tüzifa került kiosztásra  kb. 
323 főnek (az idei kb 60 jelentkezővel együtt). Részletezve az alábbi táblázatban láthatjuk.

         2014-ben      40 m3                                                                                   33 főnek
         2015-ben      43 m3                                                                                   43 főnek
         2016-ban      52  m3                                                                                  62 főnek
         2017-ben       65  m3                                                                                 66 főnek
         2018-ban        80 m3  + 16 m3 előző évi kiegészítés 14 főnek, összesen 59 főnek
         2019-ben        71 m3 – kérelmet november 15-ig lehet beadni.

Rászorulók szociális jellegű készpénz támogatása
    Az Önkormányzat Szociális Bizottsága évente 8-10-szer ülésezett és öt év alatt több mint 400 határoza-
tot hozott, ami azt jelenti, hogy ugyanennyi személyt részesített támogatásban, Vasad bel- és külterületén 
lakókat egyaránt. A szociálisan megadható legmagasabb összeg miniszteri rendeletben meghatározott, 
tehát a Bizottság keze e tekintetben kötött volt, hiába akart több pénzt adni, a rendelet nem engedte.
   A támogatások megnevezését és összegét az alábbi táblázatok tartalmazzák. A táblázat tartalmazza, 
mégis külön kell szólni:
   a Bursa támogatásról, amely teljes nevén Bursa Hungarica Felsőoktatási Program. Évek óta támogat-
juk azokat a vasadi fiatalokat, akik felsőoktatási intézményben tanulnak. Ebben a ciklusban 1.300 000 
Ft-al segítettük őket.
   Karácsonyi utalvány ajándékozása. Községünkben szép hagyománynak számít, hogy a Képviselő-
testület, saját forrásból, minden évben, Karácsony előtt élelmiszervásárlási utalványt ajándékoz a 65 
év feletti vasadiaknak: 2014-2017 között 3000 Ft/fő értékben, 2018 óta 5000 Ft/fő értékben. Az utal-
ványt a helyi élelmiszerboltokban lehet levásárolni, ezzel a vasadi kereskedőket is segítjük.
   2014-2018 között 3 111 000 Ft  értékben adtunk karácsonyi utalványt. Ehhez jön még az idei, a 2019. 
évi, a tavalyit alapul véve, kb.789 000 Ft értékben.  Az öt év alatt összesen kb. 1300 vasadi  nyugdíjason 
tudtunk/tudunk segíteni a karácsonyi élelmiszer utalvánnyal.
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   Képviselő-testületünk az utóbbi öt éves ciklusban több, mint 20 Millió Forinttal (20 214 000 Ft) tudta 
támogatni a vasadi rászoruló polgárokat. Részletezve lásad az alábbi táblázatokban:
   

2015
Lakhatási támogatás                                                        724 000 Ft
Temetésu támogatás                                                           50 000
Születési támogatás                                                          880 000
Ápolási támogatás                                                            620 000
Rendkívüli települési támogatás                                    410 000
Fogyatékos gyermekek támogatása                                120 000
Táborozási költségek támogatása                                     84 000
Tábor felújítási költségeinekk támogatása                      30 000
Bursa támogatás                                                               250 000
Karácsonyi utalvány                                                         750 000
Összesen:        3 918 000 Ft
 
2016
Lakhatási támogatás                                                      1 565 000 Ft
Temetési támogatás                                                             50 000
Születési támogatás                                                            680 000
Ápolási támogatás                                                               547 000 Ft
Rendkívüli települési támogatás                                        297 000
Fogyatékos gyermekek támogatása                                   130 000
Bursa támogatás                                                                   400 000
Karácsonyi utalvány                                                             777 000
Összesen:                                                    4 439 000 Ft

2017
Lajhatási támogatás                                                         1 252 000 Ft
Temetési támogatás                                                             100 000
Születési támogatás                                                             720 000
Ápolási támogatás                                                               798 000
Rendkívüli települési támogatás                                       455 000
Fogyatékos gyermekek támogatása                                  135 000
Kamatmentes szociális kölcsön                                         280 000
Bursa támogatás                                                                   500 000
Karácsonyi utalvány                                                             795 000
Összesen:                                                    5 035 000 Ft

2018
Lakhatási támogatás                                                           1 053 000 Ft
Temetési támogatás                                                              200 000
Születési támogatás                                                              440 000
Ápolási támogatás                                                                 665 000
Rendkívüli települési támogatás                                         750 000
Fogyatékos gyermekek támogatása                                    235 000
Kamatmentes szociális kölcsön                                           400 000
Bursa támogatás                                                                     150 000
Karácsonyi utalvány                                                               789 000
Összesen:                                                        4 682 000 Ft
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2019. szeptember 30-ig
Lakhatási támogatás                                                            640 000 Ft
Születési támogatás                                                             480 000
Tartós beteg gyermekek támogatása                                  200 000
Rendkívüli települési támogatás                                         740 000
Temetési támogatás                                                               80 000
Összesen:                                             2 140 000 Ft

     Az Önkormányzat tehát a  263 személynek adott 351 m3 tűzifa-támogatáson túl, több, mint 20 Millió 
Forinttal támogatta a rászorúlókat az elmúlt öt esztendőben.

H á z i     s e g í t s é g n y ú j t á s    é s  c s a l á d s e g í t ő s z o l á l a t           
                 

  2016. szeptember 1-től családsegítő munkatársunk dolgozik a Községházán, aki rendelkezésre áll 
mindazoknak, akiknek családjában szociálisan vagy ügyintézésben segítségre van szükségük.
   2017. októberétől házi segítségnyújtást is működtet a Képviselő-testület a Monori Polgármesteri 
Hivatallal együttműködve. A házi segítségnyújtást azok a vasadi lakosok igényelhetik, akik önmaguk 
ellátására  saját erőből nem képesek otthonukban. Az Önkormányzatnak ez a szolgáltatás évi 2 332 550 
Ft kiadást jelent. Szolgáltatásunknak a saját erőből történő  kiadása feletti részét a központi költség-
vetésből igényeljük meg. Ebben a ciklusban erre a szolgálatra, az idei év első félévéig 3 275 000 Ft-ot 
fordítottunk.
    Az Önkormányzat a Családsegítő szolgálattal együttműködve minden évben nyári napközis tábort 
szervez a szociálisan rászoruló diákoknak, egy héten keresztül tartalmas programokkal, felnőtt fel-
ügyelet mellett élvezhetik szünidei szabadságukat.

I d ő s e k    é s   s z é p k o r ú a k   k ö s z ö n t é s e
        Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek mindenkitől: a társa-
dalomtól, a közösség tagjaitól és intézményei részéről. Vasad Község Önkormányzata minden évben a 
Vasadi Általános Iskolával közösen, vacsora és karácsonyi ünnepi műsor keretében köszönti az időse-
ket. Az Általános Iskola tanulói pedig saját kezűleg készített ajánkékokkal lepik meg őket.

       2018-ban az Idősek Napja keretében köszöntötték és köszönték meg a Kép-
viselő-testület tagjai Lukács Béláné több évtizedes szolgálatát, amelyet a Búza-
virág Nyugdíjas Klub vezetőjeként végzett.
      A Magyar Köztársaság Kormánya az Idősügyi Tanács kezdeményezésére, a 
szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen, rendeletet alkotott 
a szépkorúak jubileumi köszöntéséről. A Kormány a Magyar Köztársaság nevé-
ben köszönti a 90., a 95. és a 100. életévüket betöltött, Magyarországon beje-
lentett lakóhellyel rendelkező, magyar állampolgárságú szépkorú személyeket. 
A jubileumi köszöntéssel okirat és jubileumi juttatás jár.
     Öröm számunkra, és hálaadásra okot adó,  hogy Vasadon minden évben kö-

szönthetünk szépkorú lakosokat és tiszteletet tehetünk náluk.

C i v i l e k   t á m o g a t á s a
        A Képviselő-testület két évben, 2015 és 2016-ban támogatni tudta a Községben működő közössé-
geket: hagyományőrzőket, sportkört, egyházközségeket, nyugdíjas klubot, Polgárőrséget, egyesülete-
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ket stb , összesen 4 Millió Forinttal. 2017-től nem állt módunkban készpénzzel segíteni őket, de más 
módon támogattuk. Támogatásunk további hiányának oka, hogy ebben az évben kezdük el építeni az 
Öltöző-lelátó épület komlexumot a Sportpályán, ill. több pályázatunk benyújtása elkészíttetését kellet 
finanszíroznunk. Ráadásul nem nyertük meg a civil szervezetek támogatásra benyújtott 3 200 000 Ft-
os pályázatunkat.

      Az alábbi táblázatokban részletezzük a támogatásokat:

2015
Civil Összefogás Vasadért Egyesület (CÖVE)                           50 000 Ft
Római Katolikus Egyház                                                          100 000
Református Egyház                                                                   300 000
Nyugdíjas Klub                                                                          200 000
Dalkőr                                                                                        100 000
Hagyományőrző Egyesület                                                        250 000
Polgárőrség                                                                                 200 000
Regionális Sport Club                                                                800 000
 Összesen:                                          2 000 000 Ft

2016
CÖVE:
-Nyugdíja Klubnak                                                        200 000 Ft
-Dalkör                                                                          150 000
-Kökényszem Citerazenekar                                           50 000
Római Katolikus Egyház                                                             100 000
Református Egyház                                                                      250 000
Hagyományőrző Egyesület                                                           200 000
Polgárőrség                                                                                    200 000
Rávágyi Bűnmegelőző Egyesület                                                   50 000
Regionális Sport Club                                                                    800 000
 Összesen:                                                   2 000 000 Ft

V a s a d i   e g y h á z k ö z s é g e k   t  á m o g a t á s a
        Képvislő- testületünk figyelemmel kiséri a két vasadi: a református és a római katolikus  egyházkö-
zség munkáját. Támogatásuk a rendszerváltás óta szinte töretlen. A fentebbi kimutatásból látszik, hogy 
a jelenlegi Képviselő-testület is folytatta ezt a szép hagyományt.
       2006-ban a római katolikus kápolna megépítéséhez 5 000 000 Ft értékben telket adományozott a 
Vasadi Önkormányzat. Ezt a támogatást véve alapul:
       2019-ben a Képviselő-testület 5 000 000 Ft-al támogatta a Vasadi Református Egyházközség épü-
let-komplexumának (gyülekezeti alkalmakra készülő helyiségek, imaterem, lelkészlakás) az építését.

  N é p t á n c o k t a t á s   t á m o g a t á s a
     Képviselő-testületünk 2016. szeptemberétől minden évben támogatja az óvodai és általános iskolai 
néptáncoktatást. Eddig összesen 1 880 000 Ft-t fordítottunk rá, örömmel. Részletezve:

     2016/2017 tanévben:   360 000 Ft
      2017/2018 tanévben:   340 000 Ft
      2018/2019 tanévben:   340 000 Ft
      2019/2020 tanévben     340 000 Ft
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P é n z ü g y i  ö s s z e g z é s
    Vasad Község Önkormányzata a kis bevételű települések közé tartozik, mivel nincs jövedelmező ipari 
parkja.A szomszédos községek ilyen jellegű bevételei többszöröse a vasadinak, nem beszélve a városokról (pld. 
az ipari parkok tucatjával rendelkező Üllőről), ahol több  Milliárd  Forint az ebből származó bevétel évente.
       Egy ilyen szerény bevételő településnél, mint Vasad is, fontos, hogy minél több pályázati pénzt nyer-
jen, lehetőleg vissza nem térítendőt, és kevés (max. 5-10 %-os) hozzájárulást igénylőt. Ezért pályázunk 
igen intenzíven. Több pályázatunkat elutasítják, de a zömét megnyerjük.
       Az elmúlt 5 évben Vasad Önkormányzata  856 221 424 Ft-ot nyert pályázaton.
       Ehhez önerőből az Önkormányzat   138 022  000 Ft-ot tudott hozzátenni.
       Összesen:                                                994 243 424 Ft-ot.
       Tehát majdnem 1 Milliárd Forintot sikerült Vasad fejlődésére fordítani a kifutó ciklusban!

M ú l t u n k      m e g b e c s ü l é s e
        Önkormányzatunk számára fontos a múltunk megbecsülése, hazánk és településünk megismer-
tetése, valamint a magyarságtudat és testvériség elmélyítése a testvér-településekkel tartott kapcsolat 
révén is. Három alkotást emelünk ki.
     1. 2015. május 31-én felavattuk a Trianon emlékművet a Milleneumi parkban. Az impozáns, zsin-
delyes kupolájú fa építmény Kelemen Dénes gelencei (Erdély) fafaragó művész alkotása. (Az eredeti 
ötlet Mészáros Sándor Zoltán korábbi alpolgármestertől származik.) A megható ünnepségen beszé-
det mondtak az elszakított területen lévő testvér-településink polgármesterei. Varga Ervin Marcelháza 
polgármesterének reményt adó szavai: „Kegyetlen iskolába járatta a történelem a magyar népet. De 
népünk olyan, mint a kova, mentül inkább ütik, annál jobban szikrázik. Segítsen, adjon az Isten erőt, 
kitartást és szent akaratot a közös feladathoz: megőrizni az elmúlt évszázad viharaiban szétszabdalt 
nemzeti egységet!”
     2 . A másik művészi alkotás falunkban Karcag Éva szobrász művész munkája felajánlásból, szintén 
a Milleniumi parkban. A Pilisi Parkerdő ajándékozta tölgyfa rönkből faragta ki a Művésznő a Testvé-
riség nevet viselő, egyedi elgondolású, különleges, honfoglalás kori  kürtöt formázó szobrot, korabeli 
motívumokkal ékesítve. A szobor Vasad 700 éves ünnepségére készült, 2018. szeptember 14-én lett 
felállítva. A szobor anyagát képező tölgyfa a II. világháborúban repesztalálatot kapott, most pedig új 
feladatként hirdeti a testvériséget a község központjában. Marton József Zoltán polgármester megfo-
galmazásával: „külön üzenetet hordoz és békességre int bennünket!”
     3. Vasad Község Önkormányzata évekkel ezelőtt felkérte dr. Tenke Sándor önkormányzati képvi-
selőt, hogy írja meg Vasad település történetét. A ny. egyháztörténész professzor felhívta a Képviselő-
testület figyelmét Vasad első írott emlékére, az 1318-ban kiadott oklevélre és ennek következtében a 
falualapítás 700 éves évfordulójára, 2018-ban.
    Tenke Sándor ismertette községünk történetét a 700 éves évforduló alkalmából rendezett ünnepsé-
gen. Az Önkormányzat pedig kivonatot jelentetett meg a készülő könyvének kéziratából: „Vasad tör-
ténete a honfoglalástól napjainkig” címen a Vasadi Hírmondó mellékletében (2018/2. szám). A könyv 
nyomdai előkészítés alatt van, és a jövő év elején jelenik meg az Önkormányzat kiadásában.

J e l e n ü n k    m e g b e c s ü l t j e i
Vasad díszpolgárai
    Vasad Község legmagasabb kitüntetése a díszpolgári cím. A kiemelkedő életutat, a Község fejlődésé-
ért és közösségéért végzett több évtizedes munkát méltányolja.
   Vasad Község Képviselő-testülete a kifutó ciklusban öt díszpolgári elismerést adott át, közülük az 
egyik posztumusz. 
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A kitüntetettek:
    Szalay István tanító (1889 - 1957) – posztumusz, 2014-ben,
    Ordasi Károly gazdálkodó (szül.: 1927)  – 2014-ben,
    Bakos Ferenc címzetes iskolaigazgató (1942-2019) – 2016-ban,
    Zólyomi László, volt önkormányzati képviselő, fogathajtó (szül.:1955) – 2016-ban,
    Pirót Sándor Károly aranykalászos gazda, volt önkormányzati képviselő (szül.: 1949) – 2017-ben.

A „700 éves Vasadért” emlékérem kitüntetettjei
     Egyszeri és megismételhetetlen kitüntetés. Vasad Község Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te a 700 éves évfordulóra alkotta ezt a rendeletet, 2018. augusztus 16-án. Ennek alapján a település 
fejlődése érdekében végzett munka elismeréseként a „700 éves Vasadért” emlékérmet adományoz-
ta Mészáros Éva volt polgármesternek (2002-2010), Mészáros Sándor Zoltán volt alpolgármesternek 
(1990 és 2014 között kétszer), Mészáros Lajos volt alpolgármesternek (2006-2010) közel két évtizeden 
áti önkormányzati képviselőnek (1994-2010) és posztumusz néhai Kiss Mihály vasadi lelkipásztornak 
(1984-2000).

„Vasad Községért” emlékérem

     Községünk azon polgárai kapják, akik a település közössége érdekében aktív és sokrétű munkát vé-
geztek. A Képviselő-testület az elmúlt öt esztendőben öt emlékérmet adományozott:
     Juhász Éva címzetes tanácsosnak (2014),
     Csizmadia László önkormányzatio képviselő, tanyagondnoknak (2017),
     Hargas Márton Vincze művészi kovács mesternek (2018),
     Monori Sándor önkormányzati képviselőnek (2019),
     Pirót Sándor Károlyné szervezőnek, a Búzavirág Nyugdíjas Klub vezetőjének (2019).

    A Faluszépítő mozgalmon belül az Önkormányzat két díjat adott át minden évben.
Szép porta
    Ebben az elismerésben azok részesültek, akik egyedi módon alakították ki portájukat. A régi és az új 
épületek összhangban vannak egymással. Az épületekkel harmóniában parkosítottak udvart és utcai 
részt egyaránt: sok virággal, fával, bokorral, gyeppel, díszkővel, melyek szemet gyönyörködtető lát-
ványt nyújtanak. Időrendi sorrendben a következők érdemelték ki a Szép porta elismerést:

                  Marton József Zoltán -     Kossuth Lajos utca 17  (2014)
                  Ugrai Zoltán -                   Kossuth Lajos utca 8.   (2015)
                  Zólyomi Ágnes -               Szabadság utca 62        (2016)
                  Bernula Pál -                     Petőfi utca 130              (2016)
                  Apró József -                     Bem utca 5                    (2016)
                  Mackó László -                Petőfi utca 22                (2016)
                  Marton Katalin -               Kossuth utca 25             (2017)
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                  Orlik Sándor -                   Ifjúság utca 16                (2017)
                  Dr. Honti János -              Kossuth utca 35             (2018)

Virágos Vasadért
     Ezen elismerésben azok részesültek, akik gondosan ápolták kertüket, udvarukat és a házuk környékét. 
Parkosítottak, rendszeresen nyírják a sövényt és a füvet. Sok virág van cserepekben, ládákban, a portán 
szinte mindenütt. Virágos Vasadért elismerést (tábla és 8000 Ft OÁZIS vásárlási utalványt) kapott:

2014-ben:
         Nánai János -                       Petőfi Sándor utca 73
         Balogh Tibor -                      Petőfi Sándor utca 32
         Édes Sándorné -                   Petőfi Sándor utca 8.
         Szeibertné Kucsák Ágnes -  Petőfi Sándor utca 51
         Vincellér György -                Bercsényi utca 18
         Keszeg Imre -                       Bem utca 56
         Vasadi Általános Iskola -      Petőfi Sándor utca 56

2015-ben:
         Farkas Zoltán -                      Gárdonyi utca 5
         Gál Rudolf -                          Mátyás király utca 1/Szabadság utca 11
         Oravecz Sándor -                  Bem utca 36

2016-ban:
         Hargas Márton Vince -          Szabadság utca 28
         Győri Tibor -                        Jókai utca 13
          Lukács Béla -                        Kossuth Lajos utca 49
          Vincze Sándor -                    Petőfi Sándor utca 1

2017-ben:
          Kalmár Ferenc -                   Bem utca 51
          Mészáros Attila -                  Szabadság utca 108
          Édes Oszkár -                       Petőfi utca 10
          Szabó János -                      Széchenyi utca 4

Takaros tanya
      Takaros tanya elismerést 2014 óta ad a Képviselő-testület, amely egyenértékű a Vasad belterületén 
adományozott  Virágos Vasadért elismeréssel. A kitüntetettek  táblát és 8000 Ft OÁZIS vásárlási utal-
ványt kaptak:

2014-ben:
        Tóthné Lix Éva -            Vasad, II. Külterület 11
         Varjasiné Beke Éva -     Vasad, II. Külterület 106/b
         Oláh István -                   Vasad, II. Külterület 106/a

2015-ben:
          Barabás Imre -                 Vasad, II. Külterület 103/b
          Ordasi Gusztáv -              Vasad, II. Külterület 0156/26 hrsz.

2016-ban:
          Karcag Éva -                    Vasad, II. Külterület  66
          Szőke Tibor -                    Vasad, II. Külterület 144/a
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Vasadi gazdák kitüntetése

   Nagyatádi Szabó István (1863-1924), a hajdani földosztó mezőgazdasági miniszter születésének év-
fordulója alkalmából került megrendezésre - immár másod ízben -  a Földművesek Napja. Vasadon, 

2018. szeptember 15-én, Nagyatádi Szabó István születése 
napjához legközelbb eső hétvégén. Az Országgyűlés nem-
zeti emléknappá nyilvánította a reform miniszter születés-
napját: szeptember 17-et.
   A Földművesek Napját szervező Aranykorona Alapít-
vány felkérte Marton József  Zoltán polgármestert, hogy 
elismerésre terjesszen fel Vasadi Gazdákat. A Polgármes-
ter 50 gazda nevét terjesztette fel. Így indokolta: „Mindvé-
gig azt az eszmét képviseltem, hogy azon Családok tagjai 
foglaljanak helyet a kitüntetettek soraiban, akik egész éle-
tükben vérrel és verejtékkel, és mondhatnám, talán a bá-

nyászat mellett a legnehezebb munkából, a földművelésből keresik a mindennapi kenyerüket és tartják 
el családjukat. Döntésemben mindvégig a gazda társaim iránt érzett tisztelet és alázat vezérelt”.
    A kitüntetettek között van – többek között - a Vasadon egyedül mezőgazdasági szak- technikummal 
rendelkező Kucsák Sándor,  az aranykalászos gazda  Pirot Sándor Károly, valamint a mezőgazdasági 
üzemmérnök Marton József Zoltán.                                                                                                      

ABC rendben soroljuk fel az elismerésben részesülteket: Baár László őstermelő húsfeldolgozó; Baksa 
Gyula gazdálkodó, őstermelő; Benke Ferenc gazdálkodó, őstermelő; Bus István őstermelő állattenyész-
tő; Búzás István mezőgazdasági vállalkozó; Czemmel István gazdálkodó, őstermelő; Csizmadia István 
őstermelő, gazdálkodó; Demeter László őstermelő méhész; Édes Boldizsár gazdálkodó, őstermelő; Édes 
Sándor gazdálkodó, őstermelő; Filóné Kucsák Andrea mezőgazdasági vállalkozó; Hargas Márton gaz-
dálkodó, őstermelő; Ifj. Jansik István gazdálkodó, őstermelő; Jávorszky István gazdálkodó, őstermelő; 
Kalináné Édes Brigitta gazdálkodó, őstermelő; Kaldenecker Albert őstermelő, gazálkodó;Kádár Attila ős-
termelő húsfeldolgozó; Ifj. Kellner József gazdálkodó, őstermelő; Kellner Nándor gazdálkodó, őstermelő; 
Keszeg Kálmán őstermelő, gazdálkodó, állattenyésztő; Kovács Gáborné őstermelő, gazdálkodó; Kovács 
Géza gazdálkodó, őstermelő;  Kucsák Sándor gazdálkodó, mezőgazdasági vállalkozó, mezőgazdasági 
szaktechnikus; Leányfalvi István őstermelő, gazdálkodó; Mackó László gazdálkodó, őstermelő; Marton 
József Zoltán őstermelő, gazdálkodó, mezőgazdasági üzemmérnök; Mészáros Attila őstermelő, gazdál-
kodó; Mészáros Éva őstermelő, gazdálkodó; Mészáros Gyula gazdálkodó, őstermelő ; Mészáros László 
őstermelő, mezőgazdasági vállalkozó; F. Mészáros Sándor őstermelő, gazdálkodó; T. Mészáros János 
őstermelő, gazdálkodó; Muszkán István őstermelő, gazdálkodó, állattenyésztő; Ordasi Gusztáv gazdálko-
dó, őstermelő; Ordasi Károly őstermelő, gazdálkodó; Piroth Sándor  őstermelő, gazdálkodó; Pirót Sán-
dor Károly gazdálkodó, mezőgazdasági vállalkozó, aranykalászos gazda; Prakter Jánosné gazdálkodó, 
őstermelő; Stieber Orsolya gazdálkodó, állattenyésztő; Szalai István őstermelő, gazdálkodó; Szalai János 
őstermelő, gazdálkodó; Szvitek Károly őstermelő, húsfeldolgozó; Szvitek Zsolt őstermelő, húsfeldolgozó; 
Tenke István őstermelő, gazdálkodó; Ifj. Tóth József gazdálkodó, őstermelő; Tóth József gazdálkodó, ős-
termelő; Varga Attila őstermelő, gazdálkodó; Ifj. Veszelka György állattenyésztő őstermelő; Zólyomi Elek 
őstermelő, gazdálkodó; Zólyomi László őstermelő, gazdálkodó, állattenyésztő.
      Vasad Község Önkormányzata Képviselő-testületeaz az elmúlt öt évben a fenti 97  vasadi polgárnak 
nyílváníthatott köszönetet és fejezhette ki elismerését oklevéllel vagy emlékéremmel.

 R e n d e z v é n y e i n k
        Csak Vasad polgárainak és Intézményeink munkatársainak a bevonásával és segítségével, valamint 
az Általános Iskola tanárainak és diákjainak a közreműködésével tudtuk megrendezni Községünk ün-
nepeit, kemelkedő alkalmait.
        Nemzeti ünnepeinket: az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékezést ( Március 
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15), a Nemzeti Összetartozás Napját (Trianinra emlékezés, Június 4), Államalapításunk évfordulóját, 
az új kenyér ünnepét  (Augusztus 20) és az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapját ( Októ-
ber 23) minden évben – koszorúzással egybekötötten – megtartottuk.
       Közösségi rendezvényein sorából kemelkedik a Vasadi Falunap, ebben az évben már a 17 .-et tar-
tottuk. Hagyományőrző Böllérfesztiválunk már a 6. volt.  A Szüreti felvonulással és bállal összekötött  
„Hazavárunk Vasadiak!” nevet viselő programot  is megrendeztük az elmúlt öt esztendőben. A Falunapi  
programokra pályáztunk a Bethlen Gábor Alapítványnál. Három évben kaptunk támogatást, összesen: 
4, 5 Millió Forintot. Ez lényeges, de legalább ilyen fontos a vasadiak hozzájárulása az önkormányzati 
rendezvényekhez! Mind a három rendezvényünkből nem a színes, változatos, minden korosztályt kielé-

gítő programot emelem ki, hanem (név nélkül) 
a különböző vasadi csapatokat és személyeket, 
akik részt vettek a főzőversenyen, pogácsát sü-
töttek, pálinkaversenyt szerveztek, sütöttek-
főztek ebédre-vacsorára, felléptek a kulturális 
műsorokban, felajánlásokat tettek, a szüreti 
felvonulásra népviseletbe öltöztek, lovasko-
csival, hátaslóval, házuk előtt terített asztallal 
járultak hozzá a hagyomány fenntartásához, a 
közösségi szellem erősödéséhez. Továbbá azok, 
akik Vasad 700 éves évfordulóján megszervez-
ték és megvalósították a Vasadi Lakodalmast, 

hatalmas ünnepi tortát sütöttek és természetesen a Vincze zenekart, Vasad büszkeségét, s azt aki ezen 
az ünnepségen vasadi terményeket állított ki, s jóvoltából a hozzánk látogató vendégek képet kaphattak 
a vasadi mezőgazdasági kultúráról, és még sorolhatnám, hogy mennyien és  mi mindennel segítették 
az Önkormányzatot, Községünket! Csak a településüket szerető bel- és külterületen lakó polgártársa-
inkkal együtt tudtuk megvalósítani ezeket a rendezvényeket az elmúlt ciklusban! Köszönet és hála érte!

  T e r v e i n k
      Nemcsak sikereknek örülhettünk, kudarcok is érték az Önkormányzatot. A következőkben mindket-
tőről írunk, de figyelmünket a remény teljes intézkedésekre összpontosítjuk.
                                           
Kerékpárút
     Szerettünk volna kerékpárutat építeni Vasad és Monor között. Megvásároltuk a hozzávaló fökdterülete-
ket, ahogy írtuk az ingatlanvásárlásaink alatt. A kerékpárút kiépítéséhez még kellett volna az egyik szomszé-
dos Önkormányzat csatlakozása és az az 50 Millió forint, amelyre benyújtott pályázatunk nem volt sikeres.

Bel- és külterületi utak
    Hálásak vagyunk az elnyert támogatásokért, de jóval több utat szeretnénk felújítani. Csak a legsür-
gősebbeket emeljük ki: A Rávágyi utat, a Diákotthonhoz vezető bekötő utat, a Rákóczi-, Deák Ferenc és 
Kossuth Lajos utcát. Csapadékvíz elvezetésére 40 Millió Forintért pályáztunk, sikertelenül, pedig csak 
5% önerő szükségeltetett volna.

Tájház
       Ahogy fentebb írtuk: szerettük volna megvenni a Művelődési Ház melletti ingatlant, a rajta levő 
düledező házzal. A ház tipikus régi falusi ház. Az ilyenek jellemezték Vasadot. A mélléképületek már 
menthetetlenek, de a régi stílusban felépíthetők (ólak, istálló, magtár, kocsiszín, stb). Nagyon sok me-
zőgazdasági eszköz, régi használati tárgy van a vasadiak birtokában. Megmenthetőek lennének egy 
tájházban. Szinte már minden magára adó községnek van tájháza. Hálásak lennének az utódaink, ha 
mi is megvalósítanánk. Ennek az ingatlannak más előnye nincs az Önkormányzat számára, mint hogy 
önkormányzati igatlan mellett fekszik. Tájháznak való épület, hála Istennek, van még Vasadon.



18 VASAD 2014-2019

Önkormányzat

 Szakorvosi Rendelő
    

Fontos és nagy előrelépés a mostani Orvosi Rendelő és Szolgálati lakás felújítása és bővítése. De az igazi 
nagy előrelépés egy több funkcionálos Egészségügyi központ lenne, amely évtizedekre meghatározhat-
ná Vasad község egészségügyi helyzetét. E célból még 2017-ben nyújtottunk be pályázatot 150 Millió 
Forintra, de sajnos, azóta is tartalék listán vagyunk.

Ravatalozó
    

Az Önkormányzat Vasad mindkét temetőjét gondozza, rendben tartja.
    A római katolikus temető (régebbi nevén: köztemető) felújítását 2017-ben kezdtük el. Kitakarítottuk, 
kivágtuk a túlburjánzott fákat. Parkosítottuk, tereprendezés történt. Rendbe hoztuk a kerítést. Szaksze-
rűen telepítettünk növényeket. Mindazonáltal szükség lenne egy fedett alkalmatosságra, amely alá le-
hetne állni rossz idő esetén. (A búcsúztatások 99 %-ban a Ravatalozóból történnek, a református teme-
tőben, de a más ravatalozóból hozott néhány koporsó/urna temetésére is gondolunk rossz idő esetén.)
    Az évszázados  református temető ravatalozójából történik a temetés, szinte kivétel nélkül mindkét 
temetőben. A jelenlegi Képviselő-testület évek óta gyűjtötte rá a pénzt. Tavaly elkészítette a látvány-
terveket, az idén pedig a költségvetését. Sajnos, az összegyűjtött pénzt be kellett fektetnünk másba, 
például a sportöltözöbe és oda, ahol ki kellett pótolni önrésszel valamelyik megnyert pályázatot. De 
nem mondtunk le megépítéséről. 2019. szeptember 5-én a Magyar Falu Program keretében adtunk be 
pályázatot a legmagasabb megpályázható összegre, 30 Millió Forintra.
    Már rég korszerű ravatalozóval kellene rendelkezni Vasadnak. A Kormány, jó ha 20 évenként ír ki 
pályázatot ravatalozók építésére. 2008-ban írt ki utoljára. Sajnos, akkor a Község vezetése elmulasztott 
élni a lehetőséggel. Ha pályázott volna, ma olyan modern ravatalozónk lenne, mint Csévharasztnak.

Posta épület felújítása
    Képviselő-testületünk még az idei évben szerette volna a helyi Posta épületét felújítani. A munká-
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latokra félretettünk 1,5-2 Millió Forintot. Idei fejlesztésnek indult, azonban nem tudtunk egyezségre 
jutni a Magyar Posta Zrt-vel, mivel a felújítás idejére csupán a pénteki zárástól a hétfői nyitásig adott 
engedélyt. Ha a jövőben sikerül megegyeznünk a Magyar Posta Zrt-vel, akár egy konténer kihelyzésével 
(ahogy a Takarék felújításánál történt), részünkről nincs akadálya a Posta épülete felújításának

Óvoda bővítése

    Ez évben az Óvoda bővítésére pályázatot nyújtottunk be 100 Millió Forintra,  és udvari játszóeszkö-
zökre 5 millió Forintra.

Sportöltöző másik fele

Örülnénk, ha a Vasadi Regionális Sport Club tudná teljesíteni vállalását és a TAO pénzből megépülne 
az Önkormányzat által épített rész másik fele.
       Reménységgel tölt el bennünket a Vasadi RSC elnökének levele, amelyet 2018. január 25-i Képviselő-
testületi  ülésen minden képviselő megkapott. Az Elnök úr csatolta a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkárá-
nak két levelét (kelt: 2016. 11. 30 és 2017. 11. 29), amelyekben megírta a  jóváhagyott támogatások összegét.
      A 2016/2017. évi TAO program  keretében a tárgyi eszközökre (fűnyírótraktor, öntöző dob, szivattyú, 
fűkasza stb.) 2 085 700 Ft-ot (előfinanszírozott), öltöző felújítására 7 150 153 Ft-ot (utófinanszírozott) és 
az utánpótlás nevelés feladatainak ellátására 2 556 351 Ft-ot. Összesen: 11 792 204 Ft-ot. Ehhez az összeg-
hez az RSC 277 910 Ft önrészt biztosított, míg az Önkormányzat (a feljebb már említett) 900 000 Ft-ot.
    A 2017/2018. évi TAO program keretében a tárgyi eszközökre 343 297 Ft-ot (előfinanszírozott), öl-
töző építésére 21 450 460 Ft-ot (utófinanszírozott), tervezési díjra 1 316 701 Ft-ot (utófinanszírozott),  
az utánpótlás nevelés feladatainak ellátására 2 058 993 Ft-ot. Összesen: 25 169 360 Ft-ot. Az RSC nem 
tudta biztosítani az önerőt az öltöző építéséhez - ahogy írta Elnök úr - , ezért az Önkormányzat 11 Millió 
650 ezer Ft-al járult hozzá. Ezt az összeget elutalta a Polgármesteri Hivatal ebben az évben (ahogy írtuk 
már egyszer fentebb).
     Az Önkormányzat szívesen segít a Vasadi RSC-nek a jövőben is. De a legjobb az lenne mindenkinek, 
ha az öltöző  TAO pénzből épülne fel. Szívből kívánjuk!
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Diákotthon felújítása

    A kommunisták által 1951-ben államosított Szemző kúria tulajdonjog átadással került az Önkor-
mányzat tulajdonába. Közel 70 év alatt, a rendszerváltás előtti Tanács és a rendszerváltás utáni Képvi-
selő-testület sem rendelkezett akkora összeggel – és nem kapott rá akkora támogatást –, hogy teljesen 
felújítsa és megfelelően hasznosítsa az összes épületet.
   A Rákosi-rendszerben magtár is volt, oda kellett behordani a mai gazdák szüleinek, nagyszüleinek a 
kötelező beszolgáltatást a „padlássöprési időszakban”.
   Később jó ötletnek bizonyult, hogy a Megyei Tanács Mezőgazdasági Szakiskolát és bentlakásos Kollé-
giumot hozott létre benne. A Szakiskola megszűnése után az Önkormányzat kisegítő épületként hasz-
nálta, 2010 előtt, amikor a mai, modern Általános Iskola épült. A Vasadi Általános Iskola oda költözött 
és ott működött évekig.

Minden testület foglalkozott a hasznosításával. Ennek a Testületnek a tagjai is. Egyik sem tudott reális 
javaslatot tenni, amihez támogatást kaphattunk volna. A Polgármester készíttetett egy szakvéleményt 
az Aquaplus Kft-vel és informális úton, a Járási Hivatal támogatásával, benyújtotta a szakminisztéri-
umnak. A  felmérés szerint Vasadon, a Diákotthon mellett olyan hőfokú melegvíz van a mélyben, ame-
lyet hasznosítani lehetne, 500 m mélységben 30-35, míg 800 m mélységben 40-45 C fok.                                                                                                              

Nyilvánvaló, hogy az ún. Diákotthont saját erőből nem tudjuk felújítani. Célszerű hasznosításához, 
felújításához a Magyar Kormány segítsége nélkülözhetetlen.

Polgármesteri Hivatal

     Hosszú távon új épületre lesz szüksége az Önkormányzatnak. A főépület falai repedeznek, évekkel 
ezelőtt alá kellett dúcolni. Ez nagy falat! Százötven Millió Forint körüli költség. Csak állami támogatás-
ból valósítható meg. Reménység szerint a közeljövőben kiírnak pályázatot a Polgármesteri Hivatalok 
újjáépítésére is. Bizakodjunk! És több, más tervünk is van. Adjon Isten hozzá sok erőt és jó körülményt.
    Még egyszer köszönetet mond Vasad Község Önkormányzata Képviselő-testülete minden vasadi kül- 
és belterületen élő polgárnak, akik tanáccsal, jobbító szándékkal, felajánlásokkal, munkával, sokféle 
áldozatvállalással segítették munkánkat. Köszönet és hála érte!
    
A Képviselő-testület megbízásából összeállította: 
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