VASAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI LAPJA

IX. évfolyam, 2019. 2. (őszi-téli) szám

Megtartotta alakuló ülését az új Képviselő-testület
Az október 13-i önkormányzati választásokat
követően október 28-án tartotta ünnepi alakuló
ülését Vasad Község Önkormányzatának képviselőtestülete.
Az új képviselő-testület első ülésén Turjányi Miklós,
a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a
választás eredményeit:
A két szavazókörben összesen 1589 fő szavazhatott
volna, de szavazati jogával a jegyzőkönyvek
alapján 844-en éltek. A Helyi Választási Bizottság
a két szavazóköri eredmény alapján egy összesített
határozatot hozott, még aznap október 13.-án a
választás eredményéről. A polgármesteri választás
szavazólapjainak összeszámlálása után az urnában 843
szavazólapot találtak, ebből 8 darab volt érvénytelen,
és 835 darab pedig érvényes. Ezek megoszlása az
alábbiak szerint történt:
Marton József Zoltán 590 szavazatot szerzett,
Monori Sándor 245 szavazatot kapott. A választási
bizottság megállapította, hogy Vasad Község
polgármestere újra Marton József Zoltán lett.
A települési képviselők választásánál az urnákban
842 darab szavazólapot találtak, ebből 12 darab volt

érvénytelen, így 830 érvényes szavazólap maradt.
Mandátumhoz a szavazatok összeszámlálása után a
következő jelöltek jutottak:
-Tóth József 501 szavazat
-Dr. Honti János 475 szavazat
-Csizmadia László 388 szavazat
-Dr. Tenke Sándor 338 szavazat
-Kovács Géza 328 szavazat
-Kaldeneckerné Szabó Edit 327 szavazattal lett
önkormányzati képviselő.
Miután az aznapi határozattal kapcsolatban
semmilyen halasztó hatályú megkeresés, fellebbezés,
óvás nem érkezett, így a Helyi Választási Bizottság
október 21-én átadta a megbízó leveleket mind a
polgármesternek, mind a képviselőknek.
Turjányi Miklós megköszönte a szavazatszámláló
bizottságok és a delegált tagok munkáját.
Ezt követően a képviselők letették a hivatali
esküt, majd a település vezetője javaslatot tett az
alpolgármester személyére. A titkos szavazás után
bejelentették, hogy a következő 5 esztendőben is dr.
Honti János lesz az alpolgármester.
/folytatás a 14. oldalon/
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Falunapi összefoglaló

Vasad Község Önkormányzata immár 17. alkalommal rendezte meg falunapi rendezvénysorozatát június 1-2 között.
Tizenhét éve minden évben ez a pár nap egy olyan hagyománnyá vált, ahol a település lakossága és az oda érkező
vendégek számára közösségi élményt varázsol.
A két nap alatt számos programmal vártuk a lakosságot, akik
szép számmal kilátogattak a rendezvényre. Szombati napon
kora reggel készülődtek a csapatok a főzőversenyre, ahol a
szakmai zsűri elnöke Wilhelm György szakoktató, mesterszakács volt. Délelőtt a sátraknál a 700 éves Vasad rendezvényünkön megismert szatymazi tanyagondnokok sütöttek
óriáspalacsintákat több ízben. A délelőtti részben a főzőversenyen kívül egyéb programok is szórakoztatták a kilátogatókat. Reggel 8:00-12:00 óra között az érdeklődök egészségügyi szűrővizsgálatokon vehettek részt a szűrőkamionban,
Szőnyi Veronika védőnő segítségével és vezetésével.
A kisebb és nagyobb gyermekek örömére egy tűzoltó bemutatóval kedveskedtek nekünk a Monori Hivatásos Tűzoltók:
ahol kicsik és nagyok megismerhették a szakfelszereléseket,
a tűzoltók gépjárműfecskendőjét.
A gyerekek számára lehetőség nyílt felvenni a tűzoltók védőruházatát, és egy-két órára beleélni magukat a tűzoltók
mindennapjaiba.
11 órától traktor verseny vette kezdetét Matyó Csaba szervezésében. Az önkormányzat felajánlotta és a színpad előtt
kiállította a verseny fődíját: egy akkumulátoros kistraktort.
A rendezvény ideje alatt gyermeksarkot működtetünk, ahol
a kihelyezett játszószőnyegen a Vasadi Bölcsőde kisgyermeknevelőinek vezetésével kézművesfoglalkozáson vehettek részt a kisgyermekekkel, tipegőkkel kiérkező családok.
A nagyobbaknak a Monori Kézműves Alkotók Klubja tartott
kézműves foglalkozást. Mindkét napon a művelődési ház
által biztosított gyermekjátékokkal szabadon játszhattak a
kicsik. Köszönjük Tusor Tímea felajánlását, aki a West End
City Centerben található Braid Me and More nevú szalonban dolgozik, ahol a fodrászok a legmenőbb és legbonyolultabb fonásokat is elkészítik. Timi szivesen gyakorolt a
vasadi lányok, asszonyok haján, gyönyörű alkotások születettek a kezei között. A gyereksarokban arcfestés és henna
tetoválás várta a gyerekeket, valamint a kisgyermeknevelők
játékos baba fejlesztő tornát tartottak. Szombati napon – a
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nemrégiben lezajlott gyereknapra tekintettel- ingyenesen
vehették igénybe az óriáscsúszdát, Vártornyos légvárat és az
idei újdonságot, a rodeó bikát.
A délután programsorozat megnyitásakor Kériné Veroczki
Barbara köszöntötte a jelenlévőket, majd verset mondott
Marton Dorottya, aki Aranyosi Ervin: Boldognak lenni
című versét szavalta el, amivel a Monori vers és prózamondó verseny vers kategóriában szavalatával a 3. helyet szerezte meg. Meghallgathattuk ifj. Buzás István szavalatát, aki
a Monori Vers és prózamondó verseny vers kategóriában 1.
helyezést ért el, Kányádi Sándor: Arany János kalapja előadásával. Ezután Marton József Zoltán polgármester megnyitó beszéde következett.
A megnyitó ünnepség vendége volt az Azerbajdzsán Budapestre akkreditált nagykövete, dr. Vilayet M. Guliyev úr, aki
pár szóban szólt a vasadi közönséghez: örömét fejezte ki,
hogy már 17. alkalommal rendezi meg a település a fesztivált, és a hagyomány megőrzésére bíztatta a vasadiakat.
( Nagykövet úrral úgy kerültünk kapcsolatba, hogy a vasadi
katolikus temetőben fekszik egy mártírhalált halt azerbajdzsáni katona. Az Ő sírját idén májusban látogatta és koszorúzta meg a nagykövetség. Akkor az önkormányzat részéről
meghívást kapott a falunapi rendezvényünkre, melyet el is
fogadott).
Az ünnepi műsor keretében meghallgathattuk Király Barnabást, aki egy Wass Albert prózát szavalt el, a Monori Vers és
Prózamondó verseny 1. helyezettje volt előadásával.
Falunapunk megnyitó műsoraként a Vajákos Színjátszó Kör
Magyarország az én kedves szép hazám című előadása következett. Ezt követően ünnepélyes keretek között átadásra
kerültek a Vasad Községért emlékérmek.
Ezt követően került sor az eredményhirdetésekre:
Traktorverseny eredménye:
1. hely: Árgyelán Gábor
2. hely: Gál Rudolf
3. hely: Kröpﬂ Erik
A nyertes, Árgyelán Gábor nagylelkű felajánlást tett, a kis járművet felajánlotta a Vasadi Bölcsődébe járó gyermekek számára.
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A főzőverseny zsűri tagjai egész délelőtt figyelték és kóstolták, pontozták a sok különböző és ízléses terítéket és főztöket. A szakmai zsűri elnöke Wilhelm György szakoktató,
mesterszakács volt. Tagjai pedig Lambert Mária, Petráss
Éva és Petráss László voltak. Döntésük alapján az alábbi
helyezések kerültek kiosztásra:
Főzőverseny eredménye:
1. hely: Csak Úgy Összeálltunk Egy Főzésre
2. hely: Vasadi Hagyományőrzők
3. hely: Vasadi Képviselő-testület
Különdíjban részesült: A Vasadi Portéka Kft főzőkonyhája
„Kakukktojás” csapatnéven.
Meghirdették a sütemények különdíját is, ahol 1. helyezett
lett a csintalan Manók csapata, 2. helyezést ért el a Vasadi
Hagyományőrzők csapata.
Oklevelet kapott a Református Egyház, a Mákvirág és a
Lagzis Lányok csapata.
Vasad Község Önkormányzata a következő felajánlásokat
tette a főzőverseny első három helyezettjének:
Az első helyen végzett csapat a Főzőverseny 1. helyezett
csapata számára a Mahart Személyhajózási Kft-nél szárnyashajózás a Dunán Vácig 20 fő részére.
A második helyezett csapat számára Parlamenti látogatás 20
fő részére.
A harmadik helyen végzett csapat számára fagyizás a monori Rigolettó Fagyizóban 20 fő részére.
Délutánra már közel 500 ember töltötte meg a fesztivál
helyszínét. Érdemes is volt kilátogatni, mert színvonalas programok várták a közönséget. A kulturális műsorok
blokkjában fellépett a Vasadi Napközi Otthonos Óvoda néptánc csoportja, és a Vasadi Betyárok általános iskolás diákokból álló csoportja, Balázs Péter néptánc oktató vezetésével. Ezután a színpad a Vajákos Színjátszó Köré volt, akik
„Így próbáltunk mi” címmel tréfás előadással készültek a
nagyközönségnek. Zenés-táncos összeállítással készültek a
Vision Hip-Hop Dance tánciskola tagjai, a Vasadi Napközi
Otthonos Óvoda gyermekei. Az este folyamán a Vasadi Általános Iskolások osztályonkénti előadását láthattuk, köszönet a felkészítésért az osztályfőnököknek. A 8. osztályosok
a Rómeó és Júlia részlettel örvendeztettek meg bennünket,
az osztály egy csokor virággal köszönte meg a felkészítést
Zubornyákné Csillag Beatrix igazgatóhelyettesnek.
A programot a Vasadi dalkör előadása, majd a Vasadi Mórikáló Néptánccsoport, a Marcelházi Fürge Lábak Nyugdíjas
Klub műsora, a Vasadi Hagyományőrző Citerazenekar és a
Marcelházi Kincses Citera csoport és Fodros Menyecske
kórus folytatta. Vasad Község Önkormányzata minden kedves fellépőjét vendégül láta egy ízletes vacsorára.

Sztárvendégeink megérkezése előtt a Tűzzsonglőrök forrósították fel a hangulatot, a pörgős zenés koreográfia során
lángoló buzogányok, tűznyelés, tűzgömbök tették színessé
ezt a lángoló előadást, amely először volt látható Vasadon,
de biztosan nem utoljára. Este 9 órakor kezdte meg fellépését a falunap sztárvendége a 3+2 zenekar. A 4 tagú együttes
műsorára a nézőtér teljesen megtelt. A zenészek közvetlenségükkel, humorukkal, jókedvükkel azonnal elnyerték a közönség tetszését. Fellépésük után záró programként hajnali
kettőig a szintén közönség kedvenc Ötösfogat zenekar húzta a talpalávalót. Első napunkat hajnali kettőkor zártuk, köszönjük az egész napos helyszínbiztosítást a pilisi rendőrörs
és a Vasadi Polgárőr egyesület tagjainak.

Vasárnapi napunkat a református templomban tartott Istentiszteleten kezdtük, közben a sportpályán kezdetét vette a
fogathajtás. A versenyen 22, többségében Pest megyei fogat
indult, a vasadi, a monori, és gyáli, pándi, ócsai és jászárokszállási térségből. Dr. Honti János a Vasadi Lovas Kör
elnöke lapunk hasábjain keresztül is köszönetet mond azoknak, akik segítették a verseny megszervezését.
/folytatás a 17. oldalon/
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Nemzeti Összetartozás Napja

Június 4.-én Vasad Község Önkormányzata megemlékezést tartott a Trianoni Békediktátum 99. évfordulója
alkalmából. A magyar nemzetgyűlés 1920. november 15én ratiﬁkálta, és 1921. július 26-án, a XXXIII. törvénycikkel hirdette ki a trianoni szerződést, amely kimondta,
hogy az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlott, ennek
következményeként Magyarország (Horvátország nélküli) területét 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakosságát 18,2 millióról 7,6 millióra csökkentették. Mintegy 3,2 millió magyar, a magyarság harmada került az új
határokon túlra.
Beszédet mondott Marton József Zoltán polgármester.
Műsort adtak a Vajákos Színjátszó Kör tagjai, Magyarország az én kedves szép hazám címmel. A Vasadi Dalkör
tagjai idén is megható dalcsokorral leptek meg bennünket, köszönet érte.
Koszorút helyezett el Vasad Község Önkormányzata, a Vasadi Hagyományőrző Egyesület, a Magyar Szabadságharcos
– 56-os Hagyományőrző Veteránok Világszövetsége Egyesülete.
Az alábbiakban Marton József Zoltán polgármester beszédét
közöljük:
Tisztet Hölgyeim és Uraim!
Kedves jelenlévő Emlékezők!
A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a Magyar Országygyűlés 2010-ben a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett Magyarság minden
tagja és közössége része az egységes Magyar Nemzetnek.”
Amíg a Magyarság egészében megvan az összetartozás tudata, az egymásért érzett felelősség, az önző egyéni érdekek
és anyagi javak hajszolása helyett a nemzet érdekeiért vállalt
szolgálat, addig ez a nemzet erősödik.
A nemzeti összetartozás napja – a trianoni békediktátum– a
Magyar történelem egyik legfájdalmasabb eseményéhez fűződik!
Nem elsősorban azért, mert ennek értelmében Magyarország elveszítette területének és nemzeti vagyonának mintegy kétharmadát. Hanem azért, mert az elcsatolt területeken
több mint hárommillió magyar is élt.
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A magánéleti tragédiát – legyen szó, családi viszályról vagy
egy balesetről – minden ember
nehezen dolgozza fel. A nemzeti
tragédiát egy nemzetnek kell feldolgoznia.
Sokan fogalmazunk úgy szerintem helyesen, hogy a trianoni
béke szerződés a „Békétlen béke”
szerződése.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Akár
kérdezhetnénk
Önmagunktól!
Megtanítottuk-e a gyermekeinket, unokáinkat arra, hogy álmukból felébredve is fel tudják sorolni a leszakított területek
vármegyéit, nagyobb városait, jelentősebb hegyeit, várait,
folyóit?
Megtalálják-e tétovázás nélkül a térképen Balassi Bálint, Arany János, Tamási Áron, Ady Endre, Hunyadi János, Rákóczi Ferenc, Bethlen Gábor szülőhelyét.
A nándorfehérvári győzelem helyszínét? Elmagyaráztuk-e
nekik, hogy hol élnek, milyen nyelven beszélnek a székelyek, a csángók, merre keressék Kalotaszeget, a Zobor vidéket vagy akár a Mura vidékét?
Kedves Megemlékezők!
A nemzeti emlékezés a Kárpát-medence népei közös jövőjének elősegítése és az európai értékek érvényesülése azt
a feladatot rója ránk, hogy segítsük trianon döntéseinek
megértését és feldolgozását, ugyanakkor lehetőséget ad
arra is, hogy nyomatékosan bebizonyítsuk: a nyelvéből
és kultúrájából erőt merítő Magyarság, a történelem eme
nagy tragédiája után is képes a nemzeti megújulásra és az
előtte álló történelmi feladatok megoldására.
Máig fájó seb az egész Magyar Nemzetnek Trianon.
99 évvel a békediktátum aláírása után még mindig összeszorul a szívünk a hazánkat ért példátlan igazságtalanság láttán, de valljuk be őszintén, morálisan az igazságtalanságot
mindig jobb elszenvedni, mint okozni. Merítsünk tehát erőt
belőle, erősítse lelkünket, Magyarságunkat.
Magyarnak lenni, a Magyar Nemzethez tartozni nagy kitüntetés, de egyben drámai sors. Nem cserélnénk senkivel. A
Nemzeti Összetartozás Napján köszönet mindenkinek, minden embernek, égi és földi hatalomnak, aki tett valamit a
nemzeti összetartozásért, nemzetünk fennmaradásáért.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy köszöntőmet a Magyar Hiszekegy soraival zárjam.
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
hiszek egy Isteni örök igazságban,
hiszek Magyarország feltámadásában.
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Pedagógusnapi köszöntés
Tisztelt Tanár,Tanító Hölgyek és Urak! Tisztelt Óvó nénik,
Gondozó nénik! Kedves Meghívott Vendégeink!
Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok munkájának társadalmi elismeréseként június első vasárnapját PEDAGÓGUSNAPnak nyilvánította.
Megünneplésére először 1952-ben került sor, ekkor átadták a kiváló tanítói és tanári okleveleket az ország legjobb oktatóinak.
A pedagógusnap alkalmat ad mindenkinek, így nekünk is
szülőknek és településvezetőknek arra, hogy a pedagógusoknak: a dajkáknak, óvó néniknek, tanító néniknek, tanároknak köszönetet mondjunk.
Én, mint eme intézmény egykori diákja, mint apa és mint polgármester nagyon hálás vagyok, hogy községünk gyermekeit
is ilyen elhivatott, szeretni tudó pedagógusok nevelik-oktatják. Tanárnak lenni vitathatatlanul a legcsodálatosabb foglalkozás – és a legellentmondásosabb is.
Pedagógusaink életünk legmeghatározóbb alakjai, tanításuk
egy életre elkísér bennünket.
Számtalan alkalommal emlékszünk vissza rájuk, tanításukból utólag értünk csak meg sok mindent, és sokszor az igazi
hálát is csak utólag érezzük.
Kicsit szomorúak lehetünk, mert lassan elmúlik az a régi, természetes, jó szívvel adok és örömmel elfogadok állapot! Pedig, ha a pedagógusoknak adunk, azzal gyerekeinknek adunk!
A boldog diákévek gondtalansága, a megszerzett ismeretek
sora mindannyiunkat vissza-visszavezet időnként, – ha csak
gondolatban is – egykori iskolánkba.
Boldog lehet az az ember, aki olyan iskolában, olyan pedagógusok
keze alatt nevelkedhetett, akikre sok év múltán is jó szívvel gondolhat.
A pedagógusok munkája talán soha nem szólt ennyi küzdelemről, alkalmazkodó készségük, türelmük valószínűleg
soha nem állt ki annyi próbát, mint napjainkban. Többek között ezért is tartom különösen indokoltnak azt, hogy pedagógusnapkor köszöntsek minden, a településen, a településért,
a Vasadi gyerekekért dolgozó pedagógust.
A pedagógus lét nem csupán munkát jelent, hanem szellemiséget és egész életre szóló elhivatottságot.
Az örök értékek továbbadása, vagy ha úgy tetszik átmenekítése a következő generációkra a legszebb vállalások egyike,
amit ember tehet.
A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett optimizmusa.
Tudom és érzem, hogy a Vasadi pedagógusoknak is van karizmájuk, s optimistán tudnak a jövőbe tekinteni. Optimistán, hiszen egyre többen látják, tudják, érzik, hogy Vasad jó úton halad, fejlődik.
Mindnyájunk munkájához így az Önökéhez is valljuk be
őszintén elengedhetetlenek a külső körülmények, hisz csak

ekkor tudjuk a tőlünk elvárt precíz és jó munkát elvégezni.
Örömmel és büszkén mondhatom, hogy a településünk korábbi és jelenlegi vezetése mindig felelősségteljesen kezelte
ezt a kérdést, hiszen ha csak körülnézünk eme falak között,
ha nézzük az Általános Iskolánkat Óvodánkat és Bölcsődénket, mi Vasadiak büszkék és nyugodtak lehetünk hisz a
környék legimpozánsabb és legkorszerűbb épületeket tudhatjuk a sajátunknak, boldogok lehetünk mert maximálisan
adottak a körülmények az Önök munkájához és gyermekeink fejlődéséhez okulásához.
Tisztelt Kollégák!
Örömömre szolgál, hogy településünk 2019 es Pedagógusnapi ünnepén e-tekintetben újabb jó hírrel szolgálhatok, hiszen a napokban vehettem kezembe azt az értesítés, illetve
Támogatói Okiratot mely értelmében közel 200 millió forintos energiahatékonysági fejlesztést tudunk megvalósítani
az említett intézményeinkben ezzel is szolgálva az Önök és
Diákjaink további komfortját.
Tisztelt Ünnepeltek!
Engedjék meg, hogy Vasad összes szülője nevében fejezzem
ki nagyra becsülésünket és hálánkat mindazért, amit egész
évben tettek és tesznek.
Kérem továbbra is ajándékozzák meg gyerekeinket ismerettel, tudással, emberséggel és jó példával.
Mutassák meg az utat, amely a kitartáshoz, a szorgalomhoz, a
becsületességhez, az igazsághoz való ragaszkodáshoz vezet.
Ajándékozzák meg őket türelmükkel, kedvességükkel, dicséreteikkel, hisz tudják az „élő anyag” formálásához, nemesítéséhez mindezek elengedhetetlen eszközök.
Tisztelt Kollégák!
Ha most is körülnézünk közöttünk, akkor láthatjuk, hogy a mai
Pedagógusnapi ünnepünkön hiányoznak a megszokott arcok,
és valljuk be így már nem is olyan önfelett a boldogságunk.
Gondolok itt Bakos Feri bácsira, egykori tanáromra, címzetes igazgatónkra, településünk díszpolgárára, korábbi Képviselő társamra és kedves barátunkra.
Feri bácsi néhány hete kórházi kezelés alatt áll, de bízom
benne, hogy hamarosan felépül és még megannyi Pedagógusnapot tölthetünk el, hiszen máris hiányzik a bölcsessége,
optimizmusa és kedvessége és valljuk be őszintén nélküle
kevesebbek vagyunk.
Kedves Kollégák engedjék meg, hogy Feri bácsinak innen
is kívánjunk az Önkormányzatunk és mindnyájunk nevében
mihamarabbi felépülést további nagyon jó egészséget.
Engedjék meg, hogy végezetül Vasad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében megköszönöm egész
évi munkájukat, kívánok a szünidőre nagyon kellemes időtöltést és pihenést, valamint további jó egészséget.
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Bakos Ferenc emlékére
Még nyáron kaptuk a hírt, Feri bácsi kórházba került,
reméltük felgyógyulását, imádkoztunk érte. Most november 1-jén őérte is gyújtok gyertyát, hiszen Ő minden vasadi Feri bácsija volt. Június 15.-én 77 évesen
hunyt el, búcsúztatásán június 25.-én az egész falu részt
vett. Sokan őrzünk szép emlékeket diákéveinkről Róla,
életútjáról a Vasadi Hírmondó 2017. tavaszi
számában részletes írtunk, mikor díszpolgári
címet kapott. Életének legfontosabb állomásaira így emlékezünk:
Bakos Ferenc János Vasadon született
1942. február 8-án. Anyja Monori Ilona, apja Bakos Ferenc kovácsmester.
Életüket Vasadon élték le. Egy testvére van Ilona Erzsébet. Születésétől
fogva Vasadon élt. Itt járt óvodába, itt
kezdte és végezte el az általános iskolát. Autó-motorszerelő szakmát tanult ki,
majd rövid ideig dolgozott, mivel az akkor
még 3 éves katonaságra megkapta a behívóját.
A katonaság alatt már elkezdte a Monori József
Attila Gimnáziumban az esti tagozatos tanulmányait,
illetve leérettségizett. Leszerelése után a Vasadi Mezőgazdasági Szakiskolában felnőtt képzésen résztvevőknek gépkezelési gyakorlati és elméleti oktatást végzett.
Ekkor már az Egri Tanárképző Főiskolán levelező oktatásra járt, illetve ott szerezte meg a biológia és technika
szakon a tanári diplomáját. Maradva a diákotthonban
a továbbiakban általános iskolai tanárként dolgozott.
Innen rövid időre Monorra illetve Csévharasztra került tanítani. Ezután a Vasadi Általános Iskolába került
vissza ahol igazgatói minősítésben folytatta a munkát.
Igazgatói tevékenysége megszűnése után egészen
nyugdíjba vonulásáig tanított az iskolában és mind
a mai napig viseli a Címzetes Igazgatói kitüntetést.
Kollégái szerették, becsületes embernek, jó szakembernek tartották. Több generáció került ki a kezei közül.
Mindig az őszinteségre és emberségre nevelte a gyerekeket. Nagyon szerette a természetet, ezért a gyerekekkel is olykor kirándulásokkal, túrákkal igyekezett
jobban megszerettetni azt.
A vasadi emberek gyerekkora óta ismerték, felnőttként
vállalta el a képviselői tisztséget, 20 éven át betöltötte
e társadalmi tevékenységet. Szívén viselte az emberek
sorsát. 1960-tól szakszervezeti tisztséget is vállalt, a
Pedagógus Szakszervezetben, mint titkár, és mint az
országos etikai bizottmány tagja képviselte a Vasadi
és a Monori Járás pedagógusait nagy odafigyeléssel.
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Munkáját több kitüntetéssel ismerték el, melyek a következők:
Pedagógusi munkáért kapott kitüntetései:
- 2 darab Kiváló munkáért Miniszteri kitüntetés.
- Eötvös József emlékérem 3 arany, 1 ezüst és 2 bronz
fokozat
- Szakszervezeti munkáért ezüst fokozat
- Pedagógus szolgálati emlékérem
- Pedagógus Szakszervezeti elismerés, köszönet plakett
- Pedagógus Szakszervezet Jubileumi Emlékplakett
- Címzetes Igazgatói fokozat
Képviselői munkájáért kapott kitüntetései:
- 2 darab Képviselői Munkáért Emléklap
- Falunapi rendezvény Emléklap
- Vasad Községért Emlékplakett
- Végül Vasad Község Díszpolgári címet kapott.
Így köszönték meg Neki azt a sok-sok önzetlen tevékenységet nyugdíjas éveiben is, ahol tudott segített,
utolsó napjáig a szociális bizottság tagja volt. Természetrajongását kertje is tükrözi, ahonnan még élete
utolsó hónapjaiban is egy-egy kedves szóval üdvözölte
az arra járókat.
Feleségével Szántó Erzsébettel 1983-ban kötöttek
házasságot és 35 évig éltek együtt szeretetben, harmóniában, egymást segítve, közös fiuk Gábor. Az Őáltala
írott verssel búcsúzunk mi is:
Nem gondoltuk, hogy így fog fájni.
Hogy szívünket a fájdalom így át fogja járni…
Most csak nézünk előre, és ülünk.
Hangját már nem hallja többé fülünk.
A szeme már nem ragyog többé ránk,
Ismerte, s elfogadta rengeteg hibánk.
Egy élő angyal volt. Szerettük, s szeretett.
Mégis úgy éreztük, hogy nem élhetett eleget.
Csend van. A harang nem kondul most érte.
Pedig ő segített, s a segítséget nem kérte.
Emléke abban ki szerette így is él,
Hisz most nyár van, de jön ősz, tavasz, tél…
Búcsúzik mindenkitől, kisebb s nagyobb körökbe!
Az igazgató a tanévet lezárta Örökre…
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Államalapítás és az új kenyér ünnepe Vasadon
A Millenniumi park adott otthont idén is augusztus 20.-i rendezvényünknek. Marton József Zoltán polgármester ünnepi
beszéde után következtek a kulturális fellépések: a Vasadi
Dalkör és a Vasadi Hagyományőrző Citerazenekar, valamint a községünkben
először fellépő Dzsezzlezser zenekar segített ráhangolni Bennünket az ünnepre.
Az új kenyér megáldásában Nagytiszteletű Király János református lelkipásztor
segédkezett. Az ünnepélyes megnyitó
után az Ötösfogat Zenekar élő zenével
gondoskodott számunkra a jó hangulatról. Vasad Község Önkormányzata vacsorával kínálta meg
vendégeit, a Vasadi Portéka Kft dolgozói ízletes töltött káposztát készítettek.
Este 9 órakor került sor a hagyományos tűzijáték fellövésére. Rendezvényünket a Vasadi Polgárőr Egyesület biztosította. Köszönjük az önkormányzat közmunkásainak is az egész
napos segítséget és háttérmunkát.
Az alábbiakban Marton József Zoltán polgármester beszédét közöljük:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ünneplő Vasadiak!
Szeretettel köszöntöm Önöket Államalapító Szent István királyunk ünnepén!
A magyar állam megalapítása első magyar királyunk, Szent
István király elvitathatatlan érdeme. Ő élt a kor adta lehetőséggel, holott ezek a lehetőségek mindenki más számára is adottak voltak. A Kárpát-medencében ötezer éve laktak különböző
népek: kelták, rómaiak, avarok, frankok, germán törzsek, akik
vagy beolvadtak a többi nép közé, vagy eltűntek nyomtalanul a
történelem során.
Csak a magyarság tudott itt megmaradni, erős, ezeréves államot
alapítani, amelyet Szent István királyunknak köszönhetünk, és
elsősorban annak, hogy államát a keresztény hitre építette.
Szent István nagysága abban rejlik, hogy felismerte, hogy
ott és akkor Jézus Krisztus tanításainak sziklája az egyetlen,
amelyre építeni lehet, egyetlen ami egyben tudja tartani a
magyarságot olyan módon, hogy országunk rövid idő alatt
nagyhatalommá nője ki magát.
István király megálmodott egy országot, volt bátorsága meghoznia egy végérvényes döntést, amellyel Magyarországot
és vele minden lakóját a keresztény Európához csatolta.
Tudta, hogy ez az egyetlen út van, és még ha számos kétkedő próbálta is őt elbizonytalanítani, állhatatosan kitartott az
elve mellett. Kemény ember volt!
Fiát, Imre herceget nem csak taníttatatta, hanem nevelte is.
Erre legszebb fennmaradt példa a hozzá fűzött intelmei,
amelyet nekünk is örökül hagyott és meríthetünk belőle alkalmasint. De mi nekünk, magyaroknak mi is a dolgunk

2019-ben? Mi a helyes irány, melyik a jó út?
Augusztus 20-a évről évre emlékeztet minket arra, hogy a
helyes út csakis a szentistváni út lehet, úgy kell élnünk és
dolgoznunk, olyan országot, községet és közösséget kell
magunk köré teremtenünk, amely nem tér le az ezer éve kijelölt útról. Ahhoz, hogy államalapítónkat követni tudjuk, kellő állhatatosságra
és bátorságra van szükségünk.
Szent István király helyet biztosított az
idegeneknek is országában, nekünk pedig akkor nem volt kellő bölcsességünk
teljes közösséget vállalni nemzettársainkkal.
Szerencsére, azóta megtalálta Magyarország a helyes utat, és ha államhatárok is választanak el
Nemzettársainktól, a Szent Korona országaként mégis mi
egy nemzetként összetartozunk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szent István intelmeiben a hit megőrzését tette az első
helyre, amely a mai korban is olyan fontos, olyan szükséges ahhoz, amikor többek között ki kell állnunk nemzeti
érdekeinkért a világ előtt, Európa előtt. Ha mi magyarok
nem védjük meg érdekeinket, értékeinket, kultúránkat senki
nem fogja ezt megtenni helyettünk. Vállalni kell a kritikát,
viselni a kétkedést és Istenben való hitünkkel megerősödve,
bátran kiállni döntéseinkért.
Ma ismét hasonló kérdések merülnek fel, mint 1000 éve:
hogyan maradhat fenn a magyarság, hogyan tudjuk biztosítani hazánk és Nemzetünk jövőjét? Pár évtizeddel ezelőtt,
úgy érzem, mi, Vasadiak is elindultunk a saját utunkon.
Felismertük, hogy a főváros közelsége önmagában még nem
elég ahhoz, hogy Vasad fejlődni tudjon és élhető maradjon.
Európai színvonalú községgé kellett válnunk, mind az infrastruktúrát, úgy a kulturális életet tekintve is. Vasad valóban egy intenzív fejlődésnek indult, mely feljogosít, hogy
felírjuk magunkat Európa térképére, amely ahhoz képest,
hogy egy 2000 lelkes kis közösség vagyunk, nagyon nagy
szó. Községünk megtalálta saját kulturális arculatát, hiszen,
csak ebben az évtizedben megannyi civil szervezet jött létre,
amelyek rendre szórakoztatják kis falunk lakóit és a vendégeink számára értéket is közvetít közösségünkről.
És valljuk be őszintén, még ennél is sokkal több érték van
kis falunkban, még véletlen sem értünk a végére ezen értékeinknek az átörökítése céljából.
Nekünk, azaz a mai generációnak majdnem olyan felelősségünk és feladatunk van, mint az előttünk az elmúlt 1000
évben tevékenykedő felmenőinknek.
Azt az utat, amit akár Szent István, de mondhatnám, hogy Őt
követve apáink kijelöltek számunkra, mind hitünkben, mind
cselekedeteinkben hűségesen követnünk kell.
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Szüreti felvonulás
Vasad Község Önkormányzata és
a Vasadi Lovas Kör nagy szeretettel várta minden kedves vendégét
a szeptember 21-én szombaton megrendezésre kerülő szüreti felvonulásra és a másnap megrendezett „
Magyarország szeretlek, hazavárunk” rendezvényére.
Községünk ismét megmutatta összetartó erejét,
A két napos ünnepség szombaton 13 órától vette
kezdetét, az idei év bírói párja Szabó Adrienn és
vőlegénye Zakariás József voltak, akik fáradhatatlanul kínálták a pogácsát és bort, és táncolták végig a napot. Meghívott vendégeinknek – 60
főre- a művelődési ház nagytermében terítettünk
meg, s szolgáltuk fel az ízletes ebédet. A fogatok,
felvonulók a művelődési ház elől indultak, majd a
református templom előtt Nagytiszteletű Király
János lelkész terményáldást mondott. Innen
a szokásos útvonalon
remek hangulatban haladt a szüreti menet,
az Ötösfogat zenekar
gondoskodott az egész
napos remek hangulatról, mind nappal, mind
éjszaka.
Köszönetet
mondunk azoknak, akik
megvendégelték a felvonulókat, lovasokat az út
mentén. Mindenkinek jólesett a házi sütemény, fasírt, szendvicsek és a szívmelegítők. Nagyon kedves gesztus, és sokat jelentett nekünk.

- a Jávorszky családnak a
terményes kocsi elkészítéséért
- a Vasadi Polgárőr
Egyesületnek a közbiztonságért, a menet
szakszerű vezetését Búzás Istvánnak
- a Vasadi Portéka
Kft dolgozóinak a fi-

-

nom ételekért
Prof. dr. Tenke Sándornak, Péntek Sándornak, Som Sándornénak, Érsek Erzsébetnek, Veroczki Attilánénak és a közmunkásoknak az általuk nyújtott segítségéért,
háttérmunkáért
a Vasadi Bölcsőde kisgyermeknevelőinek a
felszolgálásért
mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a rendezvény sikeréhez

A felvonulók részére vacsorát biztosítottunk a
Millenniumi parkban, ahol a Vasadi Portéka Kft
dolgozói székelykáposztával várták a menetben
megfáradtakat, majd kis pihenő után a szüreti bálra – az általános iskolába- vártuk a táncos lábúakat.
Köszönet:
- Barabás Imrének, aki pénteken érkező vendégeink részére rendelkezésre bocsájtotta
tanyáját
- Martonné Vas Évának és a konyhai dolgozóknak az ételeket és a pénteki háttérmunkát
- a felvonulóknak a lelkesedésért, kitartásukért
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Hazavárunk

Szeptember 22.-én került sor a „ Magyarország szeretlek, hazavárunk” rendezvényünkre. A csodás, napos
délutánon 14:00-16:00 óra között séta hintózásban lehetett részük azoknak, akik hazalátogattak Vasadra,
megnézhették miben fejlődött a falu, mióta elmentek. A Lovas Kör tagjai minden érdeklődőt elvittek sétakocsikázásra, aki szivesen vállalta a félórás utat. Eközben a kilátogató családok számára állat simogatóval
készültünk, a több mint tíz féle állat nagy sikert aratott, sőt, a kicsik kedvence, a pónilovagoltatás sem
maradhatott el.
Több újdonsággal is készültünk a vendégeink számra:
• Először volt lehetőség Vasadon daruból, 30 méter magasból
megtekinteni községünket, örömmel láttuk, ez a lehetőség megmozgatott kicsiket-nagyokat egyaránt. Készültek a légi felvételek a magasból, miközben saját magunkat is legyőztük.
• Népi játékok – fa körhinta, gólyaláb, csigafuttató, kisállatfuttató, libikóka és sajtlabirintus várta a kisgyermekeket. A mézeskalács és textiljáték
árusnál pedig mindenki beszerezhetett egy kis finomságot és ajándékot.
A 16 órai megnyitót követően Marton József Zoltán polgármester köszöntője és beszéde
után a kulturális fellépések következtek. Műsort adott a Tápióságról érkező Mendei Hagyományőrző Népi Együttes és Fúvós zenekar, a Vasadi Dalkör és a Vasadi Hagyományőrző
Citerazenekar.
Felhívást intéztünk a községünkből elszármazott vendégeink felé, hogy hagyjanak örökül pár sort a kihelyezett emlékkönyvünkbe, s ezután átadásra került számukra egy vasadi címerrel ellátott ajándékcsomag,
amelynek ízletes tartalma a következők voltak: vasadi termelői méz, csalamádé, paradicsomlé és almalekvár.
Önkormányzatunk minden kedves kilátogatót szeretettel várta a vacsorával, többféle menüből is választhattunk, a Vasadi Portéka Kft dolgozói sertéspörköltet kínáltak burgonyával.
Mészáros Sándor Zoltán jóvoltából a régi képviselők is főztek, ízletes bográcsos babgulyást ajánlottak fel,
Mészáros Lajos, Nagy Csaba pedig miccset és grill kolbászokat sütött. Az est folyamán a hangulatos élőzenéről a Family Party zenekar gondoskodott, a fázósabbak már nagyon várták a tábortüzet, amit este 19 órakor
meg is gyújtottunk, így a körtánc során már senki sem fázhatott.
Írta: Kériné Veroczki Barbara
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„Egy nép kiáltott” - emlékezés október 23-ra
Vasad Község Önkormányzata október 22-én 17 órai kezdettel
tartotta az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából
tartandó megemlékezését.
A lakosságot a Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház látta vendégül, ahol ünnepi beszédet mondott Marton József Zoltán
polgármester, és ünnepi műsort adtak a Vajákos Színjátszó
Kör tagjai „Egy nép kiáltott” címmel. Köszönjük a diákoknak
a szép előadást és Kaldenekkerné Sipos Máriának a felkészítést. Az ünnepély után együtt vonultunk a koszorúzásra a református templom melletti emlékműhöz.

Koszorút helyezett el: Vasad Község Önkormányzata részéről: Marton József Zoltán polgármester és Dr.
Honti János alpolgármester.
A Vasadi Református Egyház részéről: Nagytiszteletű
Király János lelkipásztor.
A Vasadi Bölcsőde részéről: Vörös Gábor Zoltánné és
Jansík Ligeti Bettina.
A Vasadi Napközi Otthonos Óvoda részéről: Szalai
Jánosné és Németh Bálintné.
A Vasadi Általános Iskola részéről: Bárány Jánosné és
Farkas Mária.
A Magyar ’56-os Szabadságharcos Hagyományőrző Veteránok Világszövetsége Egyesülete részéről: Vitéz Apró
József és Martonné Vas Éva.
A Vasadi Portéka Kft részéről: Martonné Vas Éva.
Megemlékezésünket a Szózattal zártuk.
Úgy tartják, az ember sikerének az a titka, hogy ne
felejtsük el a barátság és az egymás iránti tisztelet
fontosságát.
Tisztelt Vasadiak! Kedves Emlékező Honﬁtársaim!
A nemzetre is igaz ez. Erőt és reményt nem meríthetünk a kudarcból, a balsorsból, a sötétségből,
mások gyengeségéből, csakis a büszkeségre okot
adó pillanatokból. Például abból a büszkeségből,
amit a hatvanhárom évvel ezelőtt forradalom és
szabadságharc eseményeire emlékezve érzünk.
Ami akkor történt itt, velünk, Magyarországon,
máig reményt és erőt ad. Százezrek álltak barátként
egymás kezét fogva városaink főterein, százezrek
ölelték meg egymást ismeretlenül, de barátsággal.
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Volt, akinek a szeme könnybe borult a boldogságtól,
mert a nemzet közös szívdobbanása olyan erős volt,
hogy még azok is megérezték, akik nem akarták.
Ennek a közös szívdobbanásnak a visszhangja hozott ma össze minket.
Ha most egymás mellett megállunk és megnyitjuk a szívünket, azt tapasztaljuk, hogy ügyes-bajos dolgaink zsugorodnak, hogy egyre erősebbnek
érezzük magunkat. Élesen látjuk egymás arcát,
tudjuk: összetartozunk, mert barátok és nemzettársak, falubéliek vagyunk. És jól van ez így.
Ma azért vagyunk itt, hogy közösen emlékezzünk
azokra a 63 évvel ezelőtti napokra, amik máig
mércéül szolgálnak a számunkra. A hazaszeretet,
a haza iránti elkötelezettség a mércéje most és immár mindörökké, ami 1956. október 23-án történt.
Mi, itt mindannyian, a pesti srácok és lányok utódai vagyunk, és azoknak, akik a hősök közül még
itt vannak közöttünk. Az ő élni akarásukból, szabadságvágyukból táplálkozunk ma is. Ha csak felidézzük hősi tetteiket mosolyra szalad a szánk,
büszkeség és megújult életerő költözik belénk.
Isten áldja hőseinket!
Mindenkoron tisztelet a hősöknek!
Mi itt későbbi utódok, nagyon sokat kell tanulnunk
az elődeinktől, illetve a nemzeti és helyi hőseinktől.
Tanulnunk kell az 56-os hőseinktől az egymás
iránti tiszteletet! De nagyon! Tanulnunk kell az
56-os hőseinktől megbecsülni egymás értékeit!
Tanulnunk kell az 56-os hőseinktől egymás elfogadását. Tanulnunk kell az 56-os hőseinktől, hogy
egymásért és nem egymás ellen kell dolgoznunk!
Meg kell tanulnunk az 56-os hőseinktől, hogy egymás iránt és magunkkal szemben is alázattal kell
lenni, hiszen az utódaink, ebből tanulnak majd és
ezért kérhetnek számon minket később! Meg kell
tanulnunk mindenekfelett indulatok nélkül, boszszúvágy nélkül, és cinizmus nélkül az érdekeinket,
terveinket sikerre vinni!
Annál is inkább mert nekünk, a hétköznapokban
is egymás szemébe kell néznünk, találkozásokkor
meg kell magyaráznunk, esetleg meg kell védeni a
tetteinket. Tanulnunk kell az 56-os hőseinktől nekünk is és egyben tanítani gyermekeinket, hogy a
céljainkat, feladatainkat, csak becsülettel és egyenes gerinccel lehet csak hiánytalanul elvégezni!
Meg kell tanulnunk az 56-os hőseinktől, melyek
példát statuáltak az egymás iránti önfeláldozásból,
hogy a közösség iránti szolgálatunkat hitelesen
csak önmagunkat adva önzés nélkül, nem megta-
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gadva addigi mivoltunkat tudjuk csak elnyerni!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mit is köszönhetünk az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak: Először is, hiába próbálták felülírni
nemzeti emlékezetünket, hogy egy mesterséges és
emberellenes tanítás alapján megszüntessék, felszámolják a hazaszeretetünket, a haza iránt érzett elkötelezettségünket. Kudarcot vallottak.
Hiába igyekezték kitörölni emlékezetünkből történelmünk megannyi nagyszerű alakját, a magyar
szabadságért és hazánk függetlenségéért küzdő
óriások emlékét. Ebben is kudarcot vallottak.
És hiába tettek meg mindent azért, hogy az ifjúság
lelkéből kimossák a hazaszeretetet, hogy a ﬁatalok agyát internacionalistává programozzák át, ez
a vállalkozásuk is sikertelen maradt.
1956-ban a magyar kommunisták és a megszálló szovjet birodalom azzal szembesült, hogy tízévnyi terroruralom sem volt képes megtörni a magyarok gerincét.
Mert ilyen a természetünk. , őszinték vagyunk, ragaszkodunk a múltunkhoz, nincs ínyünkre a rohanás,
megfontolva haladunk, nem adjuk könnyen a szeretetünket, de ha igen, akkor tiszta szívvel szeretünk.
Ezt képviseljük többen itt helyben is Vasadon.

Augusztus 20. - folytatás
Nekünk, azaz a mai generációnak nem kevesebb felelősségünk van, mint elődeinknek, hiszen mind keresztény
hitünket, mind szellemi és vagyoni értékeinket kötelességünk megőrizni az utánunk következő nemzedékek számára.
Ha Mi néha, nem is értünk egyet bizonyos dolgokban, ne
csüggedjünk ez pontosan a sokszínűségünket, a felelősségtudatunkat és életképességünket támasztja alá.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A fennebb felsoroltak megtartása bizony kötelező érvényű mindannyiunk számára, úgy mint.:

Mivel ma már több olyan magyar állampolgár él
hazánkban, akinek nincs személyes emléke a diktatúra idejéből, új feladatunk van. El kell nekik
mondanunk, mennyire boldoggá és elégedetté tesz
bennünket a szabadság, a függetlenség, milyen jó,
hogy részünk lehet benne, mennyi áldozatot hozott
nemzetünk azért, hogy a szabadság ellenségei ne
győzedelmeskedhessenek felettünk. Meg kell nekik
tanítanunk, hogy a szabadságot és a nemzeti függetlenséget nem adják ingyen és nem adják örökbérletbe. Minden nap újra és újra meg kell küzdenünk érte. Tudniuk kell nekik is, hogy eljöhet az a
pillanat, amikor nekik is meg kell harcolniuk érte!
Vannak hőseink, akiknek a példája segít az eligazodásban. A pesti srácok és lányok önfeláldozó hősiessége világtörténelmet írt. Megmutatta a világnak és nekünk is, hogy a legnagyobb túlerővel is
szembeszállunk, ha a szabadságunkról és a függetlenségünkről van szó. Mert ezzel mindenkoron tartozunk magunknak, családunknak, barátunknak,
falubélinknek és nemzettársunknak. Hiszen mindannyian 1956 büszke örökösei vagyunk!
Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza!
Isten áldja a Magyarokat!

- Keresztény hitünk megtartása
- Nemzeti és helyi értékeink és kultúránk megőrzése
- Nemzet és polgártársaink feltétel nélküli tisztelete.
Kedves Nemzettársaim!
Ez a három pillér a záloga Nemzetünk és kicsiny közösségünk jövőjének.
Végezetül ki kell jelentenünk, hogy Szent István királyunk történelmi példája arra tanít meg minket, hogy
állhatatosan, bölcsen mérlegeljük a kor adta lehetőségeket és kihívásokat, és bátran hozzunk olyan döntéseket,
amelyek előbbre vihetik községünk, nemzetünk sorsát.
Köszönöm a megtisztelő ﬁgyelmet!

Elkészült a Rákóczi utca új aszfaltburkolata
Önkormányzatunk újabb sikeres pályázatot nyújtott be a
Belügyminisztériumhoz, így 15 millió Ft értékben újulhatott meg a
Rákóczi utcán az aszfalt burkolat.
A pályázat magában foglalta a bontási munkákat, a meglévő aszfalt
réteg marását, a padka anyag elbontását, a lokális hibák kijavítását,
a kőanyag elterítését és hengerelését, a bithumenemulzió szórását,
kopóréteg kiépítését, a süllyesztett szegély építését és a stabilizált
padka kialakítását. Ezúton is köszönöm az ott lakók türelmét, hiszen az
aszfaltozás idejére teljes útzár mellett kerülhetett csak sor.
Marton József Zoltán polgármester
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Községházi napló
Május 23. rendkívüli képviselő-testületi ülés
-a Képviselő-testület megalkotta vagyonrendeletét,
valamint rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtásáról hozott döntést,
-a Képviselő-testület a rendezési tervet érintő módosítással kapcsolatos tervezői árajánlatokkal foglalkozott,
-a Képviselő-testület pályázat benyújtásáról döntött
– belterületi utak felújítása, pályázati összeg 15 millió
forint – a felújítással érintett utca a Rákóczi utca.
Május 28. munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés
-a Képviselő-testület megalkotta 2018 évi zárszámadási rendeletét, elfogadta a házi segítségnyújtás 2018 évi munkájáról szóló
beszámolót, valamint a 2018 évi belső
ellenőrzési jelentést,
-a Képviselő-testület megtárgyalta és
elfogadta a 100 %-os önkormányzati
tulajdonú Vasadi Portéka Kft. és a Vasadi Településüzemeltetési Kft. 2018 évi
beszámolóját, valamint elfogadta a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok értékelését,
-a Képviselő-testület tervezői árajánlatot fogadott el
a rendezési terv módosításával kapcsolatban, valamint
pontosításra kerültek a módosítási kérelmek.
Július 11. munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés
-a Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monori Hivatásos
Tűzoltóság 2018 évi tevékenységéről szóló beszámolót,
-módosította a házasságkötés szabályairól és díjairól,
valamint az anyakönyvvezető díjazásáról szóló rendeletet,
-foglalkozott a központi orvosi ügyelet ﬁnanszírozási kérdésével, a falunap és a közfoglalkoztatás tapasztalataival,
-meghatározta a ciklust záró közmeghallgatás időpontját és napirendjét ( szeptember 30. 18 óra művelődési ház )
-döntést hozott a szociális tűzifa támogatás pályázat
benyújtásáról, az önerő biztosításáról,
-döntést hozott a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett óvodafejlesztési pályázat benyújtásáról,
-2 millió forint tagi kölcsön nyújtásával segítette a
Vasadi Portéka Kft. működését.
Július 26. rendkívüli képviselő-testületi ülés
-a Képviselő-testület elindította az orvosi rendelő
felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárást,
-döntést hozott a KEHOP energetikai pályázat önrészéről,
-döntést hozott a művelődési ház eszközfejlesztési
pályázatának benyújtásáról,
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-elfogadta az orvosi rendelő felújítás műszaki ellenőri
feladatok ellátására vonatkozó árajánlatot.
Augusztus 27. rendkívüli képviselő-testületi ülés
-a Képviselő-testület a KEHOP energetikai beruházás közbeszerzési eljárásáról, az eljárást lebonyolító
megbízásáról hozott döntést,
-megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait
és póttagjait,
-megtárgyalta és elfogadta a Vasadi Portéka Kft.
étkezési díj emelésre vonatkozó javaslatát – a díjemelés a gyermekétkeztetést igénybe vevőket közvetlenül
nem érinti,
-a Képviselő-testület a 2019/2020-as
nevelési évben is támogatja az óvodai és
iskolai néptánc oktatást,
-a Képviselő-testület az alábbi pályázatok benyújtásáról hozott döntést:
1. Magyar Falu Program – temetőfejlesztés (ravatalozó építés )
2. Magyar Falu Program – járdaépítés, felújítás
3. Magyar Falu Program – utak felújítása,
4. Magyar Falu Program – óvoda udvar fejlesztése
5. Magyar Falu Program – közterület karbantartása,
eszközfejlesztés.
Szeptember 12. rendkívüli képviselő-testületi ülés
-a Képviselő-testület megtárgyalta a Vasadi Művelődési Ház és Könyvtár felújítása tárgyában érkezett
árajánlatok – a Viking House Plus Kft. vasadi cég
árajánlatát fogadta el,
-a Képviselő-testület megtárgyalta a Rákóczi utca
felújítása tárgyában érkezett árajánlatokat – a Lakesz
Út Útépítő Kft. árajánlatát fogadta el.
(mindkét fejlesztés pályázati forrásból kerül felújításra )
Szeptember 26. munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés
-a Képviselő-testület megalkotta a szociális célú tűzifa
felhasználásával kapcsolatos rendeletét – a kérelmeket
november 15-ig kell benyújtani az önkormányzati hivatalban, a 71 m3 tűzifa már leszállításra került, így a
jogosultak a karácsonyi ünnepek előtt megkaphatják
a tűzifát,
-a Képviselő-testület meghallgatta és elfogadta az
Óvoda és a Bölcsőde nevelési évről szóló beszámolóját,
valamint megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat
I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót,
-a Képviselő-testület áttekintette a Magyar Államkincstár ellenőrzési jelentését,
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-a Képviselő-testület kinyilvánította csatlakozási szándékát a Bursa Hungarica 2020 pályázati fordulóhoz,
-a Képviselő-testület lezárta és eredményt hirdetett
az orvosi rendelő felújítása közbeszerzési eljárásban,
-a Képviselő-testület saját forrásból biztosított pénzeszközt ahhoz, hogy a pályázati forrásból felújításra kerülő
Rákóczi utca a pályázatban megjelöltnél szélesebb legyen,
-a Képviselő-testület az önkormányzati választásra
tekintettel Helyi Választási Bizottságot tagságával kapcsolatosan hozott döntést, Szőkén Balog Ibolya póttagot,
választási bizottsági taggá választotta, póttagnak pedig
megválasztotta Schreiner Gabriella Ifjúság utcai lakos.
Szeptember 30. ciklus-záró közmeghallgatás
-Marton József Zoltán polgármester értékelte a
2014-2019-es önkormányzati ciklust,
-Marton József Zoltán polgármester tájékoztatót
tartott a ciklusban megvalósult és még folyamatban
lévő beruházásokról, pályázatokról.
Október 10. rendkívüli képviselő-testületi ülés
-a Képviselő-testület módosította a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló rendeletét
– ezzel a módosítással több éves munka zárult le – az
évek folyamán beérkezett és képviselői döntésekkel
bíró kérelmek egyeztetési eljárása lezárult és beépült
a helyi önkormányzati rendeletbe.
Október 13. Önkormányzati választás
-a választás eredménye a lakosság előtt ismert – a
választás több hónapos előkészítő munkával sikeresen lezajlott. Ezúton mondunk köszönetet a Helyi
Választási Bizottságnak, a szavazókörökben működő
Szavazatszámláló Bizottságoknak és a Helyi Választási Iroda vezetőjének Dr. Csoba Beátának, valamint
a választási munkában részt vevő iroda tagoknak a
választással kapcsolatos munkájukért.
Október 21. megbízólevelek átadása
-a Helyi Választási Bizottság elnöke ünnepélyes keretek között átadta a megbízó leveleket a Polgármesternek és a Képviselő-testület tagjainak.
Október 28. alakuló képviselő-testületi ülés
-a jelenlévők meghallgatták Turjányi Miklós, a Helyi
Választási Bizottság elnökének választással kapcsolatos
tájékoztatóját,
-a Képviselők, majd a Polgármester letette hivatalos esküjét,
-a Képviselő-testület döntéseket hozott a Polgármester juttatásairól,
-a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület

titkos szavazással Dr. Honti Jánost társadalmi megbízatású Alpolgármesterré választotta,
-a Képviselő-testület döntéseket hozott az Alpolgármester juttatásairól, melyről Dr. Honti János az alakuló
ülésen írásos nyilatkozatával lemondott,
-a Képviselő-testület megalkotta az Önkormányzat
és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendeletét,
-a Polgármester javaslatára a Képviselő-testület
létrehozta bizottságait, megválasztotta a bizottságok
képviselő és nem képviselő (külsős) tagjait,
-a Polgármester ismertette, a Képviselő-testület elfogadta a 2019-2024-es Polgármesteri programot.
November 14. rendkívüli képviselő-testületi ülés
-a képviselő-testület döntést hozott arról, hogy 2020.
január 1. napjától a Vasadi Bölcsőde intézményén
keresztül üzemelteti a Vasadi Konyhát,
-a képviselő-testület kinyilvánította szándékát, hogy
a Vasadi Közös Önkormányzati Hivatalt megszünteti
és 2020. január 1-től önálló Vasadi Polgármesteri Hivatal hoz létre és tart fent, ( 2013. március 1-től nem
volt önálló hivatala az önkormányzatnak )
- a képviselő-testület foglalkozott a 2020. évi rendezvényekkel, azok időpontjairól tárgyalt.
November 28. munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés
-a képviselő-testület a helyi adórendeletek vizsgálta
felül és hosszas tárgyalás után rendeletet alkotott egyes
adófajták emeléséről:
az építményadó mértékét 100 Ft/m2-ről 500 Ft/m2-re emelte,
az idegenforgalmi adó mértékét 300 Ft/fő/vendégéjszakáról 500 Ft/fő/vendégéjszakára emelte,
a magánszemélyek kommunális adóját 7.000 Ft-ról
10.000.-Ft-ra emelte.
December 10. rendkívüli képviselő-testületi ülés
-a képviselő-testület tárgyalást folytatott az RSC
elnökével a beérkezett támogatási kérelmekről – a
tárgyalás januári ülésen tovább folytatódik,
-a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a
tanyagondnoki szolgálatok és a mezőőri szolgálat
beszámolóját,
-a képviselő-testület megtárgyalta a belső ellenőrzésre vonatkozó módosító és jövő évi tervet,
-a képviselő-testület döntést hozott, hogy a Csévharaszt-Nyáregyháza-Vasad Műszaki Feladatellátó Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről,
-a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a
2020. évi munkatervet.
Lejegyezte: Juhász Éva
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Önkormányzat
Megtartotta alakuló ülését az új Képviselő-testület folytatás
Alpolgármester úr megköszönte a jelölést, a választóknak a bölcs döntést, a képviselő testület összetételét
illetően. Bejelentette ebben a ciklusban sem kívánja felvenni alpolgármesteri tiszteletdíját és költségtérítését,
arról elődeihez híven a község érdekében lemond. Dr. Honti János szavaival élve:
-Ennek a kis községnek minden forint jól fog jönni. nagy szükségünk lesz rá, hiszen ez az összeg 1 millió 29.
200 Ft lenne. Véleménye szerint akár pályázatok önrészénél is igénybe lehet venni ezt az összeget.
A testület módosította a Szervezeti és Működési Szabályzat azon részét, amely a különböző szakbizottságok
összetételére vonatkozott. Ezután a bizottsági tagok is letették az esküt, Végezetül Marton József Zoltán
polgármester ismertette a polgármesteri programját.

Bizottságok személyi összetétele

Pénzügyi Bizottság
Kovács Géza elnök
Dr. Tenke Sándor tag
Varjasiné Beke Éva tag

Szociális Bizottság
Dr. Tenke Sándor elnök
Csizmadia László tag
Búzás István Tibor tag

Községfejlesztési Bizottság
Csizmadia László elnök
Kovács Géza tag
Tóth József tag
Gál Rudolf tag
Nagy Sándor tag

Kulturális-Ifjúsági és Sport Bizottság
Tóth József elnök
Csizmadia László tag
Kaldeneckerné Szabó Edit tag
Édes Boldizsár tag
Matyó Csaba Béla tag
Külterületi Bizottság
Kaldeneckerné Szabó Edit elnök
Kovács Géza tag
Csizmadia László tag
Csepregi Károly tag
Kókai István tag
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Önkormányzat

Tisztelt Vasadi Polgártársaim!

fejlődése érdekében. A megfogalmazott ötleteiket, tanácsaikat
javaslataikat továbbra is felelősséggel szándékozom kezelni.

Szeretném tiszta szívből megköszönni Önöknek a bizalmat,
hogy ismét Vasad Község polgármestereként dolgozhatom
szeretett falunkért!
Természetesen köszönöm azon Választópolgároknak is, akik
ugyan nem rám szavaztak, de éltek választójogukkal és elmentek szavazni.
Mindenek előtt gratulálok a megválasztott önkormányzati
képviselőknek! Munkájukhoz erőt, kitartást, kreativitást és jó
egészséget kívánok!
A szavazatok számomra egyértelmű legitimitást és erős felhatalmazást jelentenek, hogy a megkezdett munkát tovább folytassam.
Szeretném, ha a polgármesteri programom mellett (mely közép- és hosszútávú célokat fogalmaz meg és amelyet az alakuló ülés alkalmával ismertettem a megválasztott képviselők
és a jelen lévő lakosok előtt) a Képviselő Társaim elképzelései megvitatásra és lehetőség szerint beépítésre kerülnének
abba a gazdasági programba, melyet a képviselő-testületnek
kell megalkotnia a következő öt évre.
Lehetőséget szeretnék biztosítani a jövőben is arra , hogy a
lakosok továbbra is elmondhassák véleményüket, Községünk

Végezetül, de nem utolsósorban Köszönetem fejezem ki
magam és Képviselő társaim nevében a Helyi Választási
Bizottságnak, és a Szavazat Számláló Bizottság választott
és megbízott (delegált) tagjainak, a bizottságok tagjai az
önkormányzati választás ideje alatt újfent lelkiismeretes és
precíz munkát végeztek, és Önzetlen munkájukkal nagyban
hozzájárultak ahhoz, hogy Vasad Községben az önkormányzati választásokat a jogszabályokat betartva, zökkenőmentesen bonyolíthattuk le.
Köszönetem végeztével szeretném Önökkel megosztani,
hogy nézetem és hitvallásom szerint továbbra sem pozíciót,
hanem munkát és felelősséget vállaltam.
Pártpolitikai, ideológiai, világnézeti hovatartozástól függetlenül számítok mindenkire, aki együttműködve szeretne tenni Vasadért.
Munkámat továbbra is közösségpolitikai elvek mentén, a
többség érdekeit maximálisan figyelembe véve határozottan, de alázattal kívánom folytatni szeretett kis Falunkért,
Vasadért.
Tisztelettel és köszönettel: Marton József Zoltán polgármester

Boldog Karácsonyi Ünnepeket
és eredményekben, sikerekben
gazdag új évet kívánok
Vasad minden lakójának Vasad
Község képviselő-testülete és
az önkormányzati hivatal
minden munkatársa nevében:
Marton József Zoltán
polgármester

Kedves Vasadi Polgárok!

is sikeres évet zárt, a település fejlődése biztosított és
Elérkezett az Advent, néhány folyamatos volt.
hét múlva karácsony. A sze- A térség országgyűlési képviselőjeként az új esztendőretet ünnepének közeledtével ben is minden lehetőségemmel segíteni fogom a továbünneplőbe öltöztetjük nem bi előrehaladást és bízom benne, hogy együtt még több
csak a szívünket, de háza- jót tudunk tenni településükért.
inkat, utcáinkat is. Ebben a
meghitt időszakban többet Kívánok a település minden lakójának áldott karácsonyt
gondolunk szeretteinkre, ba- és békés, boldog, eredményekben gazdag új évet!
rátainkra, és figyelünk arra, Kívánom, hogy az elkövetkező 2020-as esztendőben
hogy mit nyújthatunk azok- is a közös építkezés, az együttgondolkodás jellemezze
nak, akik fontosak számunkra.
mindennapjainkat!
A készülődés mellett ilyenkor átgondoljuk az elmúlt
Pogácsás Tibor
esztendő eseményeit, történéseit, mind családi, mind
országgyűlési képviselő Fidesz-KDNP
önkormányzati államtitkár Belügyminisztérium
közösségi szinten. Örömmel tölt el, hogy Vasad idén
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Önkormányzat
Újabb nyertes pályázat a Magyar falu programban- temető fejlesztése tárgyában

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdetett a Magyar Falu program keretén
belül temetők fejlesztése tárgyában, amelyen
önkormányzatunk is indult, pályáztunk az új
ravatalozónk felépítése érdekében. Tisztelt lakosság, örömmel jelentem be, hogy sikeres pályázatot nyújtottunk be, a ravatalozó megépítésére 29.999.998 Ft-ot nyert önkormányzatunk.
Az alábbiakban két látványterv is látható az
újonnan megépítendő épületről.
Tisztelettel: Marton József Zoltán polgármester

Adott ünnephez öltözünk....
Egy új kezdeményezés valósult meg községünkben, a szüreti mulatság óta Vasad bejárata mindig az adott ünnepkörnek megfelelően
fogadja a látogatókat, és nagy örömére van a
falubelieknek is. Legelőször két szalmababú
hirdette a szüreti időszakot, köszönjük szépen
a dekorálást a Főzőkonyha és a Vasadi Bölcsőde dolgozóinak, Országné Szász Anikó, Ország
István, Balogh Tibor munkáját. A szalmabálákat
felajánlotta Keszeg Gábor és Halász Ferenc. Az
odaszállításban ifj. Veszelka György segített. Ötletgazda: Keszeg Gáborné és Berkes Istvánné.
A szalmabábok szerencsére maradtak és tematikusan köszöntik a községbe betérőket. Márton nap közeledtével az őszi termények között
vidám liba párban gyönyörködhettünk, akik
megbújtak a kukorica kunyhó oltalmában.
Lapzártánk ideje alatt készül a karácsonyi ünnepkör betlehemje. Reméljük, sokunknak örömet okoz.

Falunapi összefoglaló folytatása
Kiemelte a fogatok rendezettségét, tisztaságát és ápoltságát,
a fogathajtók megjelenésükben figyeltek arra, hogy minden
az előírásoknak megfelelően történjen, ezt a versenybíróság
el is várja: kesztyű, kalap, baktakaró megléte tartozik ide.
Minden jelenlévő okleveles elismerésben részesült, a helyezést elérők pedig serleget kaptak. A délutáni eredményhirdetést követően kezdődött meg a Vasadi Hagyományőrző
Egyesület által szervezett Parasztolimpia. A népies vetélkedőre számos csapat benevezett, erőpróbáikon végig kacagtuk a délutánt. Rendezvényünket este 20 órakor zártuk.
Leírva is terjedelmes ennek a két napnak a története. Aki
ott volt, reméljük szép élményekkel tért haza. Egy rendez-
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vény megszervezése mindig különleges izgalommal jár a
rendezők részére, hisz nehéz előre megítélni, hogy mennyi
vendég várható, mennyire lesznek sikeresek a programok,
mennyire lesznek alkalmasak a feltételek. Mennyire veszik
komolyan mások is.
Reméljük mindenki talált érdeklődésének megfelelő programot. Nagyon sok ember munkája, jó szándéka, támogatása, ötlete kellett ahhoz, hogy az idei falunap megvalósuljon.
Köszönetet érdemel mindenki, aki bármilyen formában hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
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Írta: Kériné Veroczki Barbara

Tisztelt Vasadi Szépkorú kedves Vendégeink!

Sok szeretettel köszöntöm Önöket ma az idősek világnapja
alkalmából, melyet 1991 óta ünnepelünk minden év október elején, de itt mi Vasadon már hagyománnyá vált, hogy
az Általános Iskolával közösen minden év Adventjében.
Az Idősek Nemzetközi Napját az UNESCO vezette be
1991-ben. Ez az ünnep az idősekért van, róluk szól.
Felhívja a figyelmünket arra, hogy az idősebb embereket tisztelnünk kell.
A tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és az érzését, hogy értékeljük, szeretjük őket.
Fontos, hogy mindnyájan felismerjük azt, hogy amit az
életben elértünk, azt csak egyrészt magunknak, másrészt
szüleinknek, nagyszüleinknek köszönhetjük.
Ki ne emlékezne jószívvel dédnagyszülei történeteire,
nagymamája finom főztjére?!
Ők szüleinkkel együtt mindig mellettünk álltak, ha támogatásra, jó szóra volt szükségünk.
Munkánkat az elődök, szüleink , nagyszüleink eredményeire építve végezzük.
Ami életünk is akkor tekinthető értékesnek, ha az idő előrehaladtával saját utódainknak értékesebb világot, és jó példát tudunk átadni.
Mindennapi munkánkhoz az elődök nyújtotta mintából
meríthetünk hitet, erőt, és bátorságot.
Szebbé és reménytelibbé teszik életünket.
Sokat segítenek nekünk tapasztalataik átadásával, véleményük, bölcsességük megosztásával.
Az idősek világnapja kiváló alkalom arra, hogy felülvizsgáljuk felmenőink irányába tanúsított, néha-néha bizony elmaradozó gondoskodásunkat.
A mindennapi tennivalók mellett sajnos, hajlamosak vagyunk arra, hogy elfeledkezzünk róla: hogy törődéssel
tartozunk az időseink felé. Pedig a figyelem kijárna mindennap, és nem is csak családi szinten.
Október elseje az idősek világnapja, persze ahogy nem csak karácsonykor kell szeretni a másikat, úgy most sem csak ezen az
egy napon kell odafigyelni a sokszor beteg és gyenge idősekre.
De ez a jeles alkalom mindenesetre kiváló arra, hogy a régen
halogatott dolgokat megtegyük időseinkért szeretteinkért.
Kedves Ünneplők!
Tudjuk, hogy az idős embereket tisztelnünk kell.
Tiszteletünk magában foglalja elfogadásunkat, támogatásunkat, szeretetünket és nagyrabecsülésünket.
Kívánom, hogy valamennyien járuljunk hozzá a nemzedékek közötti, illetve a családon belüli emberi harmónia,

odafigylés, közösségi gondolkodás és összetartozás megteremtéséhez, mely idős embertársaink szívét melegséggel,
békességgel tölti meg.
Őszinte szeretettel és tisztelettel kívánom, hogy derűsen
és jó egészségben, a család nyújtotta örömökkel töltse a
pihenés éveit Községünk minden szépkorú lakója!
Helyi szinten is lehet tenni, és mióta Vasad község polgármestere lehetek az Önök bizalmából, igyekeztünk is
Képviselő társaimmal tenni azért, hogy Önök a Községünk megbecsült polgárainak érezzék magukat.
Év mint év kiemelt kérdésként kezeljük az egyösszegű 5000
Ft-os támogatást, a szociális étkeztetést, a szociális tüzifát, a
gyógyszertámogatást, és egyéb nyugdíjas kedvezményeket.
De a felsoroltaknál is fontosabb hogy így Advent idején
összejöjjünk meg ünnepelni Önöket, mely egyben a szeretet, és a megbecsülés kiemelt ünnepe.
Hiszen nincs annál fontosabb egy olyan kis településen,
mint a miénk, hogy az ünnepeinket ne csak rideg megszokásból, hanem őszintén és tiszta szívvel egymás mellett
tudjuk eltölteni.
Ha most körülnézünk itt az aulában egymás között, bizony fájó szívvel láthatjuk, hogy jó néhány kedves arc a
tavalyi szépkorúak ünnepe óta hiányzik közülünk.
Jó néhányan nem lehetnek már közöttünk, mert eltávoztak
mellőlünk, és ami fájóbb eltávoztak családjuk köréből.
Én hiszem, nekünk akik már szülők és még gyermekek
is vagyunk egyben az a dolgunk és felelősségünk, hogy
megtanuljuk mi magunk is, és megtanítsuk a gyermekeinknek is, a következő generációnak szeretni,tisztelni az
időseket, amíg lehetőséget kapunk erre.
És misem méltóbb bizonyíték az elhangzottakra mint
az Általános Iskolásaink műsora, kérem fogadják őket,
ugyan olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel készültek Önöknek.
Mielőtt átadnám a gyermekeknek a terepet, engedjék
meg, hogy nagy szeretettel, meginvitáljam Önöket és
egész családjukat december 22-én délután 15:00 órára
a Községháza előtti térre a településünk Adventi ünnepségére, melyen a mai meghitt hangulatot tudnánk együtt
folytatni.
Végezetül engedjék meg, hogy Vasad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében kívánjak
Önöknek, Áldott Karácsonyi ünnepeket és elsősorban
egészségben eljövő boldog új évet!
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A Vasadi Bölcsődéről
Nyári időszakban is teltházzal működött bölcsődénk, három
hetet voltunk zárva, (igyekeztünk szem előtt tartani a szülők
igényeit is.) Augusztus utolsó napján tizenhárom kistarisznya került az óvódás vállakra.
Szeptembertől megkezdődött az új kisgyermekek beszoktatása, ezáltal ismét teljes a létszám.

Tisztelt Vasadiak, Kedves Olvasók!
Kedves Kisgyermekes Családok!
A bölcsőde, mint olyan meghatározó szerepet tölt be a gyermekek és családok életében, úgymond szociális előtér, (játéktér). A játszva tanulás szem előtt tartása.
A gyermekek életkorának megfelelően mintegy szociális
anyaölben, érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes
légkörben történjen minden egyes gyermek, sajátos fejlődésének elősegítése. Ezért a bölcsődei nevelés iránt már elvárt
követelmény, a bölcsődéknek személyiségközpontúnak kell
lenniük, illetve a gyermekek szükségleteiből kell kiindulniuk.
A Vasadi Bölcsőde immáron negyedik éve ezzel a meghatározott tevékenységi céllal várja minden kedves kisgyermek
érkezését, legyen az évközben érkező illetve, a szeptemberi
gondozási évet kezdő..
Bölcsődénkben a korábbi évekhez hasonlóan nincs szabad
férőhely, a szülőknek legalább fél évvel a kezdés előtt jelentkezniük kell, ez is azt mutatván milyen nagy szükség igény
van a bölcsődei ellátásra.
Természetesen a vasadi kisgyermekes családok előnyben részesülnek, ezzel is segítséget nyújtva a munkába visszatérni
szándékozóknak, hiszen számos más településen nincs sajnos bölcsőde, ezért a szülők lehetőségei korlátozottabbak.
Nagy szeretettel és odaadással végezzük munkánkat, mind a
szakmaiság mellett, az egyéni bánásmód elve alapján, illetve számos továbbképzésen veszünk részt, ezzel is szakmai
ismereteinket bővítve, színesítve.
Az elmúlt negyedév időszakára visszatekintve, sok programban vettünk részt, illetve biztosítottunk a kisgyermekek
részére…
Májusban gyermeknapot tartottunk, ezt megelőzően bölcsődekóstolgató napot, ahol a kisgyermekes családok betekintést nyerhettek mindennapi tevékenységünkbe.
A falunapon is részt vettünk, ahol a számos programsorozat
mellett a foglalkoztató gyermeksátorban tevékenykedtünk a
Monori kézműves hölgyek társaságában és sok kisgyermeknek nagy élményt jelentett a kézzel-tenyérrel való kreatív
festés.
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Nemrégiben újra munkába álltak Vasadi kisgyermeknevelőink, akik szülési szabadságukat töltötték. Idén is részt
vettünk és együtt kikapcsolódtunk a Szüreti felvonuláson,
minden évhez hasonlóan megvendégeltük a felvonulókat a
Vasadi főzőkonyha dolgozóival közösen.
A közelmúltban megszépült a kisgyermekek játszóudvara,
bölcsődénk nagyértékű felajánlásban részesült, (a gyermekhomokozóra méretpontos takaróponyva,(amely fontos
a higiénia szempontjából, hogy takart állapotban legyen,)
a nádszövettakaró - takaróponyva kerítés bevonatra, illetve a homokozónk eddigi árnyékolása is szép napvitorlás
árnyékolóra cserélődött, melyet egy kedves szülőpárunk
(Korecz Attila és Szlavikovics Viktória) közbenjárásának
köszönhetünk, az Albertirsai telephelyű, NORTENE cég
márkaképviselete kelet-európai forgalmazója jóvoltából valósulhatott meg. Köszönet érte ezúton is.
Illetve nem utolsó sorban köszönet a Szülőknek, akik szabadidejükben társadalmi munka keretein belül segítettek
mindezeket az eszközöket betelepíteni bölcsődénk játszóudvarába.
Ezúton is köszönjük Takács László vasadi lakosnak a
bölcsőde részére felajánlott új állapotú kerti trambulint,
mely igen hatékony szerepet tölt be a kisgyermekek mozgás
és beszédfejlődésében. Köszönet Árgyelán Gábornak az akkumlátoros kistraktor felajánlásáért.
Köszönjük a Vasadi közmunka program dolgozóinak, hogy
mindig segítenek gondozottan tartani a virágoskertjeinket.
„ A nevelés nemcsak eleven és okos taktikán múlik,
mert elsősorban lényünkkel nevelünk,
A nevelés titkos metakommunikáció. Ami jó benned és tiszta,
és ami rossz benne színtelen, továbbadod.
A gyermek remegi a félelmeidet, aggódja az aggodalmaidat,
de éli a nyugalmadat és a derűt is,
ha valódi.” (Müller Péter)
Bölcsődénk továbbra is várja a kisgyermekes családok jelentkezését.
Tisztelettel: Vörös Gábor Zoltánné
mb.intézmény vezető
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Évkezdés A VASADI ÓVODÁBAN
Minden évben nagy örömmel várjuk az új nevelési év kezdetét.
Erre készülünk a nyári zárás után. Minden óvodás elmeséli,
hogy ő már nem kiscsoportos lesz, hanem középsős. A másik
elmondja, hogy ő pedig már nagycsoportos. Van olyan gyermek
is, aki pedig iskolába megy szeptember elsején.

Változnak a gyerekek is, változunk mi is!
A nagyokat elengedjük- az épületből - de a szívünkből,
emlékezetünkből nem!
A kiscsoportosokat pedig nyitott szívvel és tárt karokkal várjuk. És azokat a gyermekeket is, akik nem kiscsoportosok, de
most kezdenek a mi óvodánkban.
Ennek első jeleként augusztus 22-én szülői értekezletet tartottunk az új gyermekek szüleinek.
Szeptember első hétfő reggelén, nagy izgalommal vártuk az iskolába induló első osztályosokat. Aztán megérkezett az új nyolcadik osztály, hogy egy - egy elsőst kézen fogva átkísérjék őket
az iskolába. Igazán szép hagyomány ez is kis községünkben.

A csoportszoba megüresedett! De nem sokáig, mert a délelőtt
folyamán benépesítette az új kiscsoportosok sokasága.
Majd szeptember 13-án közös évnyitó szülői értekezlet volt,
ahol a nevelési év első felének a programjait megbeszéltük.
Ismét elindultak a megszokott heti programlehetőségek:
•Hittan•Foci•Néptánc
Szeptember 21-én megvendégeltük a szüreti felvonulókat!
Szeptember 27-én családi napot tartottunk.
Nagyon jól sikerült! Köszönjük a segítséget mindenkinek!
Szeptember 28-án Telkiben került megrendezésre az évnyitó
Bozsik fesztivál. Jókedvűen telt el a nap!
Ősz elején rendszeres éves fogászati szűrésen voltunk a gyerekekkel, valamint két zenés-mesés előadást tekinthettek meg
a gyerekek. Nagyon jól sikerült.
Október 23. alkalmából megemlékezést tartottunk az óvodában
és a kopjafánál a gyerekek elhelyezték kis zászlóikat.
Így telik az évkezdés a vasadi óvodában! /Az óvoda dolgozói/

A Vasadi
Általános Iskola Hírei
Szeptember eleje minden évben kiemelt ünnep,
mert kezdődik egy új tanév. Az iskolába először lépő
tanulók számára különösen fontos esemény, hiszen
egy új és ismeretlen világba érkeznek.
Az intézmény régi és szép hagyományát ápolva az
idén is a 8. osztályos diákok kísérték át kézen fogva
az óvodából a kis elsősöket az iskolába. Az iskola
falai közé lépve vidám és nyári dallamok, valamint
esztétikus dekoráció fogadta a még bátortalanul és
nagy izgalommal érkezőket.
A tanévnyitó ünnepélyen a második és a harmadik

osztályos tanulók köszöntötték az elsősöket egy
színvonalas műsor keretében. Az „Állj be közénk,
mert itt a helyed!” című dal gondolatát a kicsiknek
átnyújtott ajándékkal és simogatással erősítették
meg az alsó tagozatos szereplők.
Az iskola pedagógus-és tanulóközössége érdeklődve
és kíváncsian hallgatta az elsősök rövid műsorát,
melyet a kedvenc óvónénik állítottak össze. Köszönjük nekik!
Az ünnepély további részében az iskola intézményvezetője köszöntötte a jelenlévőket és beszámolt
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az eredményekről. A nyári szünetben megszépült
az iskola. Megtörtént a tantermek, a folyosók és
a tornaterem festése és takarítása. Az intézmény
kazánjait felülvizsgálták, a karbantartási munkálatok megkezdődtek. A Tankerület támogatásával
egy elektromos zongorával gazdagodott az iskola.
Az igazgatónő megköszönte minden munkatársának
a lelkiismeretes munkáját, amivel hozzájárultak
a tanév zökkenőmentes kezdéséhez és az iskola
munkatervének elkészítéséhez. A nevelőtestület
által összeállított éves program számos újdonságot
tartalmaz. Új szakkörök, új ingyenes sportolási lehetőségek várják a kicsiket és a nagyokat egyaránt.

A Monori Tankerületi Központ támogatásával ebben
az évben is úszni járhatnak a 4. és az 5. osztályos
tanulók.
Az intézményvezető a tanévnyitó beszédében szeretettel és lelkesen szólt a tanulókhoz, a szülőkhöz
és a kollégáihoz. A mindennapi munkához sok örömöt és jó egészséget, együtt elért sikereket és jó
csapatmunkát kívánt. Végül a következő lelkesítő
sorokkal nyitotta meg a 2019-2020-as tanévet:
„Annyi minden vár idén ránk, állok én is elébe,
Vágjunk bele vidáman hát az idei tanévbe!”
Vasadi Általános Iskola vezetősége és tantestülete

Megújul a Művelődési Ház
Mozgalmas hónapokat tudhatunk magunk mögött. Június 12én Papírszínházzal vártuk a Vasadi Napközi Otthonos Óvoda
gyermekeit, a Három toll című előadásra. A 43 kis ovis szépen
bekapcsolódott a mesébe, amit Bartalus Boglárka és Héjja Balázs
tartottak a Hamvas Béla Megyei Könyvtárból. A mesét végig
kísérte ének és zeneszó, amit utána részletesen megismerhettek
a gyerekek. Így közelségbe kerültek a citerával, triangulummal,
xilofonnal stb. A nagycsoportos gyerekek pedig kézműves foglalkozáson mélyíthették el a mesében hangzottakat.
Június 17-21 között helyet adhattunk az önkormányzati családsegítős tábornak Bódis László családgondozó vezetésével.
Indulhat a zenei képzés intézményünkben

Szintén júniusban kaptam a jó hírt, hogy előkészítő munkánk
során intézményünk a Monori Budai Imre Alapfokú Művészeti Iskola (korábban Zeneiskola) tagintézménye lett. Már
az Emberi Erőforrások Minisztere is aláírta a dokumentumot,
amely alapján szeptembertől előkészítő (kezdő) szolfézs és
furulya oktatás indul heti két alkalommal. Az oktatás a Vasadi Általános Iskolában zajlik, míg a felújítási munkálataink
tartanak. Köszönet érte az Iskola vezetésének.
Nyertes pályázataink

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma még
nyár végén jelentette meg Kistelepülések könyvtárainak szakmai
eszközfejlesztése, korszerűsítése című nyílt pályázati felhívását.
Pályázati anyagunk benyújtását, melyben bemutattam településünket, könyvtárunkat és megfogalmaztam céljainkat, a Hamvas
Béla Pest Megyei Könyvtár Ajánlásában támogatásra javasolta.
Az NKA szakmai kollégiuma ősszel elbírálta a beérkezett pályázatokat és támogatandónak ítélte a Vasadi Könyvtár pályázatát.
A szakmai eszközfejlesztésére és korszerűsítésre a maximális és
megcélzott összeget: 3. 150. 000 Ft támogatást ítélt meg.
Ez az év számos pályázati lehetőséget kínált számunkra,
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Régi ablakok
új ablakok

amellyel mind éltünk is. Vasad Község Önkormányzata nyertes pályázatot nyújtott be épületenergetikai fejlesztés céljából.
Esetünkben ez a következő munkálatokat jelenti: homlokzati
nyílászárók cseréje, homlokzatszigetelés, padlástér-tárolótér
hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, megújuló energia hasznosítás.
Ahogyan azt már a Kedves Olvasók láthatták, a nyílászárók
cseréje, a bejárati ajtó és üvegfal beépítése már megtörtént. A
nagyteremben és könyvtárban lévő ablakokra redőny került,
valamint a párkányok is beszerelésre kerültek. A belső burkolati
munkák is elkezdődtek, így kérem a lakosság és a civil szervezetek türelmét, a munkálatok idejére az intézmény szolgáltatásai
szünetelnek (könyvtár, terembérlet).
Az épületen végzendő munkálatokhoz szinte minden helységet
ki kellett ürítenünk, a legtöbb munkát a könyvtár adta, hiszen
itt 6500 darab könyv került tematikusan ládákba, a berendezési
tárgyainkkal együtt. Ezen időszak alatt a könyvtári nyitva tartás
szünetel. Bízom abban, hogy ez az időszak alatt kívül-belül
korszerűsödünk azért, hogy szolgáltatásaink és olvasói környezetünk fejlesztésével lehetőség nyílik nemcsak az eddigi látogatók
megtartására, hanem számuk növelésére is. Látogatónk pedig
még nagyobb örömmel járnak majd a „közművelődés házába”.
Kériné Veroczki Barbara mb. intézményvezető
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A Vasadi Polgárőr Egyesület hírei

Egy kétségbeesett hölgy telefonon segítséget kért a
Vasadi Polgárőrségtől augusztus 30.-án 17 órakor. Ismételten elveszett, eltűnt H. M. családtag a Vasad II.
Külterületi tanyájukról, segítségünket kérte a felkutatásában.
Összeszedtem néhány polgárőrt és a keresésére indultunk a megadott a címről, majd elindultunk a közeli
erdőbe, hogy megtaláljuk a környéken. Sajnos nem
jártunk sikerrel, a család rendőrségi segítséget kért, a
rendőrség a monori polgárőröket küldte segítségül, így
közösen indultunk tovább. Erdőről erdőre mentünk,
kerestük az eltűnt személyt. Éjjel 11 órakor az Üllői
polgárőrök is csatlakoztak hozzánk, majd folytattuk
a keresést. Mindenkit megállítottunk az úton, akivel

találkoztunk, a lakosság segítségét kértük, hogy nem látták-e az eltűnt személyt.
Ránk esteledett, az éjszakai keresést 24
órakor felfüggesztettük, mivel a látási viszonyok és a sűrű bozótos végett nem láttunk szinte semmit.
Másnap reggel folytattuk, ahol éjjel abbahagytuk, jártuk az erdőket Vasad II. Külterületén. Volt olyan személy, aki látta Őt
bizonyos helyeken, azokra a pontokra öszszpontosítottuk a kutatást. A család a monori kapitányságon személyesen tett bejelentést, így hivatalossá téve az eltűnést.
Ezt követően egy autóvezető az Üllői Ócsai úton meglátta az útszélén ülő hölgyet, gyorsan értesítette a rendőrséget, és így kerültünk oda mi is. Megszólítottam,
és megismert, mivel már máskor is segítettünk a felkutatásában. Megkérdeztem, jól van-e? Kissé zavartan
válaszolt, a rendőrség hivatalból értesítette a mentőket,
és ők vizsgálták tovább. Ismételten bebizonyosodott,
hogy jó polgárőrnek lenni, mert ismét segíthettünk egy
emberen, aki bajban volt. A család köszönetet mondott
az önkéntes segítőknek: az üllői, monori és vasadi polgárőröknek és mindenkinek, aki részt vett a kutatásban.
Maradok tisztelettel: Búzás István a Vasadi Polgárőr
Egyesület elnöke

Vasad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben Vasad Községért Emlékérmet adományozott Pirót Sándor Károlyné
született Ordasi Zsuzsanna, a falu közössége
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

Vasad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. évben Vasad Községért Emlékérmet adományozott Monori Sándor hagyományőrző
valamint a falu közössége érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként.

Elismerték munkájukat
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Vasadi Hagyományőrző Egyesület

Vasad község rendezvényén, a 2019. június 1-2. napjain megrendezett XVII. Falunapon szintén jelen volt
a Hagyományőrző Egyesület.
Az előkészületeket pénteken délutáni megkezdtük, hogy a másnap reggeli kezdődő főzőverseny zavartalanul indulhasson. Szombaton ebéddel vártuk marcelházi vendégeinket. Az ebéd nagyon ízletesre sikeredett,
amelyet a Wilhelm György vezette zsűri ezüstéremmel jutalmazott. A második helyezés elérését az ízletes
ételeken felül a környezet és a tálalás is befolyásolhatta. Mint ahogyan szokott, idén is Jávorszki István
és családja vállalta és építette fel a zsűri számára az étkező sátrat. Minden évben más témájú díszlettel
gondoskodnak a hangulatos környezetről. Az idei választott díszlet egy pince, présház stílusát, hangulatát
idézte. Köszönjük évről-évre a fáradozásukat. Az ételt Piroth Sándor és Vincellér György irányításával egy
nagyon lelkes csapat készítette. Nekik is köszönjük a fáradozásukat és a ﬁnom ételeket.
A szombat délutáni műsor részeként fellépett a Vasadi Mórikáló Néptáncegyüttes is. Mezőségi sűrű magyar, valamint küküllő-menti ( magyarszentbenedeki) szegényessel a ﬁúk, páros táncban pedig küküllőmenti ( magyarszentbenedeki) csárdást és szökőst táncoltak. A táncokat Balázs Péter tanította be. Vasadi
Hagyományőrző Citerazenekar válogatott népdal csokorral szórakoztatta a közönséget.
Vasárnap a rendezvénysorozat záró programja – az immáron hagyománynak számító – Parasztolimpia,
amely IV. alkalommal szerepel a műsorban. A Parasztolimpia idén is nagy sikernek örvendett. Évről-évre
egyre több nézőt érdekel. Az idén nyolc csapat indult. Köszönet a lelkes versenyzőknek és a szervezőknek.
Nagy megtiszteltetés érte Monori Sándort az egyesület elnökét, mivel Vasad Község Önkormányzatától,
Vasadért Emlékplakettet kapott közösségbeli munkájáért. Monori Sándor megköszönte az elismerést és
úgy gondolja , hogy ez a plakett az egyesület minden tagjának szólt.
Ez évben is részt vettünk június 4-én a Trianoni megemlékezésen, a helyi Milleniumi parkban.
Június 22-én marcelházi barátaink vendégei voltunk a XXI.
falunapjukon. Közülünk néhányan az oda utat (kb. 160 km-t)
újból kerékpáron tették meg.
Augusztus 18-án a Kávai Lecsófesztiválon léptünk fel.
Augusztus 20-án az Államalapítás ünnepén vettünk részt és
léptünk fel Vasadon.
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Vasadi Hagyományőrző Egyesület folytatás
Szeptember 9-én a Badacsonyi Szüreten vettünk rész. A hagyományos szüreti felvonulás Badacsonytomajról Badacsonyba a 71-es számú főúton halad. Felvonulnak az ország borrendjei, a környező települések
küldöttségei, civil szervezetek, intézmények, néptáncegyüttesek. Mi is képviseltettük magunkat és a falut.
A szüreti gálaműsor részeként mi is felléptünk a nagy plénum előtt. A hazaút előtt egy ﬁnom vacsorával és
beszélgetéssel zártuk az ott tartózkodást.
A Hagyományőrző Egyesület munkája
rendületlenül halad, az egyesület tevékenyen próbál részt venni a település életében, hogy jelenlétével és rendezvényeivel
színesítse azt.
A néptánccsoport folyamatosan új táncok, a citerazenekar pedig új dalcsokrok
tanulásán fáradozik. Mindkét csapat szívesen vár tagjaik közé minden érdeklődőt!
Jövőbeni terveink között szerepel egy
(elsősorban) férﬁakból álló énekkar megalakítása. Ezért kérjük, hogy aki kedvet érez az énekléshez és szeretne egy jó hangulatú csoporthoz tartozni,
csatlakozzon hozzánk!
Írta: Lukács René

Vasadi Dalkör
2019. augusztus 24-25 között rendezték meg hazánkban a X. Muzsika Hídja Nemzetközi Kórusfesztivált, amelynek az Újpesti
Rendezvénytér adott otthont. Célja továbbá a különböző vallási, világi és hagyományos népi kultúrák megismertetése a
kóruséneklésen keresztül, valamint a kórusok és énekesek közötti barátság elmélyítése. Dalkörünk bemutatkozása nagy sikert
aratott, részt vettünk még a barátság koncerten is, melynek helyszíne a Duna Pláza volt.
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Tartalmas nyár, mozgalmas ősz
A Vasadi Regionális Sport Club szakosztályai a mögöttünk hagyott nyári időszakban is aktívak voltak.
Nyári táborokat szerveztünk és tartottunk meg nagy
sikerrel és sokat dolgoztunk azon,
hogy ősszel zökkenőmentesen induljon az idényünk.
Ritmikus gimnasztika szakosztályunk három egyhetes tábort szervezett. Komáromban, Budapesten
és Vasadon is tartottunk tábort. A
lányok élvezték az együtt töltött időt
és már az ősz folyamán esedékes versenyekre készültek. Új koreográﬁát
tanultak már a nyár közepétől, amit
az iskola kezdést követően tovább
fognak gyakorolni.
Van is mire felkészülni! Egyesületünk Ritmikus gimnasztika szakosztálya 2019. november 9-én, szombaton az Üllői sportcsarnokban nagyszabású versenyt
szervez. A tervek szerint az ország minden pontjáról
várják majd a versenyzőket. Mindemellett természetesen más egyesületek és az országos szövetség
versenyein is szeretnének idén részt venni Zajti Kinga
és segítőinek egyre ügyesebb tanítványai.

Labdarúgó szakosztályunk nyári napközis táborai is
hasonlóan sikeresek voltak. Két alkalommal egy héten
keresztül tartottunk napközis tábort a Nádas Pihenőparkban. A Tófürdő adta lehetőségeket kihasználva a legnagyobb
melegben is élvezték a gyerekek.
A 2019/2020. évi labdarúgó idényre
a nyár elején kellett nevezni. Egyesületünk a felnőtt csapat mellett
öregﬁúk csapatunkat is nevezte a
pontvadászatba. Szeptember első
hétvégéjétől november első hétvégéjéig láthatnak mérkőzéseket a
labdarúgást kedvelők, a helyi csapat
szurkolói. Felnőtt csapatunk szombati napokon, míg öregﬁúk csapatunk hétfői napokon
játssza mérkőzéseit.
Az ősz folyamán minden mérkőzésünket hazai környezetben rendezzük, mert terveink szerint 2020 tavaszán felújításra kerül a vasadi sportpálya játéktere.
Reményeink szerint az öltöző épület is jövő őszre teljes
egészében megépül.
Várjuk kedves szurkolónkat a mérkőzésekre!

Programokkal tarkított nyári-őszi idény
fogathajtóink számára

Tápiószőlősön augusztus 23-án kettesfogathajtásban 7. helyet szerzett. A hónap Jászberényben zárult augusztus 31-én, ahol kettesfogatok akadályhajtásában 4. helyet ért el.

Számos versenyen öregbítették községünk hírnevét a vasadi fogathajtók. A tudomásomra jutott versenyek közül az alábbi szép eredményeket érték el:
Czemmel István
A június 2.-án megrendezett vasadi falunapi fogathajtáson kettes fogathajtásban D kategóriában 1. helyezést szerzett.
Június 29-én a Monori Fogathajtó versenyen kettesfogatok akadályhajtásában 4. helyezést ért
el.
Szintén itt Monoron a Polgármesterek hajtásán,
Vasad Község Polgármestere Marton József Zoltán az idei évben is az első helyen végzett, Zólyomi László fogatát hajtotta, a segédhajtója pedig
Czemmel István volt.
Augusztus 3-án Fülöpházán kettesfogathajtás
akadályhajtásban D kategóriában 2. helyezést
ért el, pontgyűjtésben 5. helyet.
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Zólyomi László
Kunszentmiklóson augusztus 9-én a kettesfogatok
C kategóriában induló akadályhajtásában 16. helyet szerzett. Újszilváson a Fehér Tibor emlékversenyen kettesfogatok versenyén 2. helyezést ért el
augusztus 17-én.
További fogathajtó sikereink:
Vasadi falunapi fogathajtás eredményei
Kettesfogatok D kategóriája:
4. hely: Tóth József
5. hely: Bolyán Zoltán
Egyesfogatok D kategóriában akadályhajtásban
Fegyverneki Sándor 2. helyet szerzett.
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Közös erővel újították fel a pályát
A legutóbbi két falunap alkalmával a fogathajtást nem a szokványos pályán tarthatta a Vasadi Lovas Kör, hiszen a pálya
felújításra szorult. A Lovas Kör éves ülésén döntés született
Czemmel István szorgalmazására a pálya rendbetételéről, így az
idei ősz első napjaiban a tagok neki is láttak önkéntes segítőkkel
együtt a munkálatoknak, melyet a Lovas Kör saját költségvetéséből a tagdíjakból finanszírozott. Szeptember 10.-én kedden
egész napos kemény munkával megkezdődött a lovas pálya felújítása, köszönjük a segítségét a következő személyeknek: Búzás
István, Kókai István, Szemők Attila, Czemmel Tibor, Czemmel István, Zólyomi László, Hargas Márton, Dobai Zoltán, Péntek
Sándor, Marton József Zoltán, Dr Honti János.
A lovas pályán a fűtelepítésben nagyon köszönjük Vígh János Imre úr a Monori Oázis kertészet tulajdonosának a segítségét,
aki ingyenesen telepítette el a Lovas Kör számára a gyepet. Egy finom ebéd várta a munkában elfáradtakat.

Az októberi Baba Mama Klubban Anyukák és Kismamák a csecsemőmasszázst próbálhatták ki. Vendégünk Surmanné Nagy Krisztina, védőnő és csecsemőmasszázs oktató.
Mindennapi tevékenységünk során fontos a megfelelő Szülő-gyermek kapcsolat kialakítása.
A csecsemőmasszázs többek között ezt is hivatott erősíteni.
Bár a kisbabák a gondoskodó szavakat még nem értik, az érintés nyújtotta melegség és
biztonság a picivel történő kommunikáció legvarázslatosabb eszköze, amely egyúttal
nagyon fontos szerepet tölt be a csecsemő testi-lelki is értelmi fejlődésében.
Krisztina a hasfájós időszak enyhítésére mutatott gyakorlatokat.
Nagyon jó alkalom volt egy kötetlen beszélgetés elindítására is, hiszen az érintés által nem csak Anya, de
gyermeke is egy feloldódott állapotban volt.
További csecsemőmasszázs alkalmak is lesznek, melyekre személyesen Nálam lehet érdeklődni.
Szvitek-Szőnyi Veronika védőnő
Baár Rebeka a Dance Fan Táncstúdió
tagjaként számos
versenyen részt vett
már, legutóbb a VII.
Abigél Országos Minősítő Táncfesztivál
Téli Kupáján ezüst
minősítést szerzett

decemberben.
Gratulálunk!

Gratulálunk a kosárcsapat újabb győzelmeihez!

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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VASAD

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK 2020. ÉVI SZÁLLÍTÁSI REND
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt a kommunális (háztartási) szilárd, az újrahasznosítható csomagolási, a
zöldhulladék, továbbá a lom hulladékok gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2020.
jan.
(csak
fenyőgyűjtés)

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

10.; 24.

20.

19.

30.

28.

27.

25.

22.

29.

29.

26.

22.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit
Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket
max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé
helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak.
Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv
aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák
átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos
zsák árával megegyező: 324 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
(NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű
megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2020.
jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

10.; 24.

7.; 21.

6.; 20.

3.; 17.

1.; 15.; 29.

12.; 26.

10.; 24.

7.; 21.

4.; 18.

2.; 16.; 30.

13.; 27.

11.; 23.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére
szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került. A csomagolási hulladék bármilyen áttetsző
(nem fekete) zsákban is kihelyezhető!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg
gyűjtőpont(ok)on történik! (Szövetkezeti út)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz
menő rendszerrel végezzük el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben)
igényelhető.

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés
cím

ügyfélfogadás

telefon

e-mail

honlap

Monor
Kossuth L. u. 147.

H: 8.00 – 12.00; 13.00 – 15.00
Sz: 8.00 – 12.00; 13.00 – 15.00
P: 8.00 – 12.00

-

-

-

DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.

H: 8.00 - 20.00
K- Cs: 08.00 - 15.00

53/500-152
53/500-153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu

www.dtkh.hu

Változó ügyfélfogadás
A Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Kormányablak osztályának az alábbiak szerint
módosult a nyitvatartási ideje:
Hétfő: 7:00-17:00
Kedd: 8:00-16:00

Szerda: 12:00-20:00
Csütörtök: 8:00-16:00

Péntek:
8:00-14:00

Sorszám kiadására legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt 30 perccel van lehetőség.
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A Forest-Vill Kft az NKM Áramhálózati Kft. megbízásából Vasad,
külterületén középfeszültségű hálózat kivitelezését végezte.
2019.11.18-án a hálózat feszültség alá került, a 203032 sz. oszlopon
található transzformátor és az abból induló hálózat érintése életveszélyes és szigorúan tilos!
Kitüntetést kapott a Megyei elnöktől

A Pest Megyei Polgárőr Szövetség (PMPSZ) május
25-én tartotta éves közgyűlését, ahol elismeréseket
is átadtak:
Filó Vilmos r. zls. Gomba, Bénye, Káva körzeti megbízottnak a polgárőr mozgalomért végzett áldozatkész és önzetlen munkájáért a PMPSZ Elnökétől, dr.
Bilisics Pétertől köszönetként elismerő oklevelet és
emlékplakettet kapott.

Világbajnokságra készülve
2018 áprilisában, lehetőségem nyílt, hogy egy
világvezető cég színeiben folytassam versenyzői
pályafutásom, az Andreas Stihl Magyarország
csapatát erősíthetem jelenleg iﬁ kategóriában,
a klasszikus verseny sorozatban. Ez a verseny 5
versenyrészből áll: kombinált darabolás, lánckímélő darabolás, döntés, gallyazás és szerelés.
Ezek mind teljes odaﬁgyelést kívánnak, hiszen
minél gyorsabban és pontosabban kell végrehajtani ezeket a feladatokat. A Stihl felkészítő
edzéseket tart Budaörsön a központban ahol a
Stihl által támogatott magyar válogatottban szereplő versenyzőkkel együtt eddzünk, oktatnak
minket ilyen pl. Bakó László, Rittlinger Róbert,
Juhász István többszörös magyar válogatott tag.
2018 tavaszán, Perbálon több felmérő edzés után
sajnos nem sikerült a világbajnokságra induló
magyar csapatba bekerülni (3felnőtt,1iﬁ) de bizakodó vagyok, a 2020-as évet tekintve ahol remélem már én is köztük lehetek. Edzés folytonos
gyakorlás és sok türelem, ami ehhez szükséges, de
remélem 2020-ban Belgrádban magyar színekben
versenyezhetek.

Versenyeim 2018-ban:
VI. Husqvarna Országos Fakitermelő Bajnokság
Nyíregyháza csapatban: felnőtt 3. hely, diák 1. hely
Stihl Regionális Fakitermelő verseny Bükkzsérc
döntőbe jutottunk (első 6 csapat jut tovább a döntőbe)
XVII. Stihl Országos Fakitermelő Verseny DÖNTŐ Bábolna (Magyarország 40 legjobb csapata)
középmezőnyben végeztünk
Versenyeim 2019-ben:
Stihl Regionális Fakitermelő verseny Keszeg 4.
hely döntőbe jutottunk (első 6 csapat jut tovább
a döntőbe)
The young loggers of carpathians III. Fakitermelő
verseny Lengyelország, Leskó magyar színekben
csapat 2. hely egyéni 7. hely
XVIII. Stihl Országos Fakitermelő Verseny DÖNTŐ Pákozd (Magyarország 40 legjobb csapata)
középmezőnyben végeztünk
Versenyeken kívül a Stihl Timbersports Series
magyar versenyein segítőként és időmérőként
egyaránt részt szoktam venni, hiszen a Stihl csapata egy nagy család és ott segítjük egymást ahol
csak tudjuk.
Kalina András
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Adventi gyertyagyújtás
Vasad Község Önkormányzata közös
gyertyagyújtást szervez a Községháza előtt
elhelyezett adventi koszorú körül.
A negyedik adventi hétvégén, december 22-én
vasárnap délután 15 órára várjuk Önöket, és
kedves családjukat ünnepi műsorral.
Helyszín: A Községháza előtti tér
Műsort ad:
A Vasadi Napközi Otthonos Óvoda
nagycsoportosai és a Vasadi Dalkör
Karácsonyi kézműves vásárral, meleg teával,
forralt borral, bejglivel és mézeskaláccsal
várjuk kilátogató vendégeinket.

Gyújtsuk meg együtt
a várakozás gyertyáit!

