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Augusztus 20-án Magyarországot ünnepeljük, az ország születésnapját. 
Hazánkét, egy olyan országét, amely nem ajándékba kapta létét, mindig meg 
kellett küzdenie érte.

Minden előttünk járó nemzedéknek meg volt a maga választása: ellenállás 
nélkül hagyja idegenek kezére jutni Magyarországot vagy harcba száll a Szent 
István által alapított Magyarországért. Amely keresztény államként született 
meg saját törvényekkel, saját identitással, biztonságos határokkal.

Minden előttünk járó nemzedéket próbára tett a történelem, hogy kész-
e megvédeni hazáját. Magyarország ma azért létezhet még, mert az őseink, 
amikor kellett, akkor kiálltak az országért, és megőrizték Szent István Ma-
gyarországát.

A küzdelmek, kihívások, bármennyire is szeretnénk, ma sem kímélnek bennünket. Az egész Európát 
átformáló migrációs nyomás, a gazdasági válság, a koronavírus okozta járvány, mind-mind próbára teszi a 
nemzetet, a kormányt, a családokat, és egyes embereket is.

Történelmünk során, ha szabadságunk nem is volt mindig, de mindig volt otthonunk, ahova hazatérhet-
tünk. Mindig volt földünk, amely munkát és élelmet adott, mindig volt becsületünk, amiért érdemes volt 
magyarnak lenni. 

Minden történelmi próbatételt túléltünk, mert megvolt hozzá az erőnk, a hitünk és soha nem szégyelltük 
a kemény munkát.

Ez az erő, ez a hit és a kemény munka hozta el végül a szabadságunkat is. Talpon maradni, magunk ura len-
ni és eközben ízig-vérig európainak maradni soha nem ölünkbe hullott ajándék volt itt a Kárpát-medencében.  

Magyarországnak most nagyon erősnek kell maradnia a változó és bizonytalankodó Európában. Olyan 
országot akarunk, amely a Szent Istváni alapokra épül, amely több mint ezer éve otthont és biztonságot ad 
a magyarságnak, amely a kereszténységre és a nemzeti identitásra és más nemzetek tiszteletére épül.

Pogácsás Tibor
országgyűlési képviselő

Fidesz-KDNP

Augusztus 20-i köszöntő

Fotó: Kovács géza
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Államtitkári fogadóóra Vasadon
Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár 2020. június 17-én 

17 – 18 óra között országgyűlési képviselői fogadó órát tartott Vasadon.

Trianon 100 –  emlékezett Vasad
2020. június 4.-én Vasad Község Önkormányzata megemlékezést tartott a Trianoni emlékműnél. A 

centenáriumi megemlékezésen beszédet mondott Marton József Zoltán polgármester, majd koszorúzásra 
került sor. Vasad Község Önkormányzata részéről Marton József Zoltán polgármester és Dr. Honti János 
János alpolgármester, a Vasadi Református Egyház részéről Király János lelkipásztor, Hargas Márton és 
Márk Árpád presbiterek, az 56-os Magyar Szabadságharcosok Egyesülete részéről Martonné Vas Éva és 
Professzor Dr. Tenke Sándor; Vitéz Apró József Vasad község díszpolgára részéről Kaldenecker Albert; a 
Vasadi Bölcsőde részéről Vörös Gábor Zoltánné és Jansík Ligeti Bettina; a Vasadi Napközi Otthonos Óvoda 
részéről Németh Bálintné és Nagy Ilona; a Vasadi Általános Iskola részéről Kovács Gézáné és Farkas Mária 
helyezte el a megemlékezés koszorúját.

Az ünnepségen részt vett a Komplett Kft. csoportja Ugray Katalin igazgató vezetésével. S külön-külön,  
és csoportosan is imádságban hálát adtak Istennek, a történelem Úrának, hogy az elmúlt 100 évben is 
megtartotta a magyar népet.  

A méltóságteljes megemlékezés koszorúzással és a székely himnusz közös eléneklésével fejeződött be.

Tájékoztató parlagfű mentesítéssel kapcsolatban
A parlagfű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni 

védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. Belterületen a jegyző, 
külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották 
a parlagfű elleni védekezést.

A bírság mértéke bel és külterületen egyaránt 15.000 Ft –tól 5.000.000 Ft-ig terjed. 

Folytatódnak a fejlesztések - interjú a Polgármesterrel
– A tavaszi járványhelyzet és az utóbbi hónapok sok nemvárt, eddig meg nem tapasztalt nehézséget rótt az önkormányzatra is. 
Ha visszatekintünk, hogyan jellemezné az eddig eltelt időszakot?
– Az Önkormányzatunk, hasonlóan a családokhoz, illetve a vállalkozásokhoz nagyon nehezen vészelte át a járvány sújtotta 

időszakot.  A kiadásaink a járványnak köszönhetően megnőttek, gondolok itt a védekezésre fordított plusz költségekre, a bevé-
teleink pedig csökkentek, hiszen a Kormány a központi védekezés költségeire elvonta az Önkormányzatoktól a gépjármű adó 
eddig helyben maradó részét, valamint ez év december végéig felmentést adott az idegenforgalmi adó meg�izetése alól. Valamint 
a gazdaság gyengébb teljesítménye végett a helyi adók is kevesebbnek bizonyulnak majd. Összességében amit a fenti soraimban 
felsoroltam bevétel kiesést, megközelíti a 15-20 millió forintot. Mindezek elviseléséhez a korábbi évek gondos gazdálkodása és 
a tartalékaink nyújtanak részben fedezetet, illetve bízunk a kormány rendkívüli segítségében.

– Több embertársunk is kiemelte a megélt nehézségek mellett a vírushelyzet pozitív oldalát: a lelassultunk, több időnk jutott a 
családunkra. Sokan évek óta parlagon hagyott területeken kezdtek kertészkedésbe. Hogyan látja, a vasadi emberek életében ezt?

– Igen, ha ilyen oldaláról vizsgáljuk a járvány helyzetet, akkor megállapíthatjuk, hogy ebben az időszakban  lelassult a koráb-
bi felpörgött életünk. A családok közelebb kerültek egymáshoz, olyan elfeledett dolgok mint, hogy együtt ülnek a reggeli, ebéd, 
vacsora asztal mellé újra valóra váltak, az addigi akár évekig halogatott háztartási, karbantartási munkákat megtudtuk oldani, és 
nem csak Vasadon de országosan is meg�igyelhető, hogy a korábban elhanyagolt házkörüli konyhakertek, előkertek újra színe-
sen régi időket visszaidézve pompáznak.

– Vasad életében a veszélyhelyzet alatt sem állt meg az élet, az elkezdett beruházások folytatódtak, sőt, új pályázatok is kerül-
tek beadásra. Ismertetné hol tartanak a felújítások és milyen lehetőségek elé nézünk?

– Igen az ingatlan felújításaink a járványnak köszönhetően ugyan megtorpantak, de precízen folytatódnak tovább, gondolok 
itt az Orvosi rendelőre, amit augusztus végén szeretnénk ünnepélyes keretek között átadni a tisztelt lakosság részére, itt már 
korábban beszámoltunk róla, hogy a jelenlegi háziorvosi rendelő felújításán túl egy fogorvosi  rendelővel, és egy helyben történő 
vérvétel céljára kialakított helyiséggel, megnövekedett váró szobával,valamint új korszerű mosdó helyiségekkel bővült az épület, 
mely teljes mértékben akadálymentes lett. A másik beruházásunk ami a művelődési ház és könyvtár épületét érinti szintén vé-
géhez közeleg. Ezen az intézményünk is teljes belső felújításon esett át, a nyílászárók cseréjén túl teljes burkolat cserére került, 
illetve az összes korábbi több tíz éves bútorainkat is sikerült korszerű és jól használható praktikus bútorzatra cserélni. Jelenlegi 
soraim írásakor bonyolódik az energetikai beruházásunk közbeszerzési eljárása, melyből a Könyvtár és Művelődési Ház teljes 
külső korszerűsítése, valamint az Általános Iskola és Óvoda felújítása lesz elvégezve.

– Köszönöm a beszélgetést.          Kériné Veroczki Barbara
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Községházi napló
A Kormány a 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyar-
ország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzet kihirdetése befolyással volt az önkormányzati munkára is, hiszen a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése a polgármester hatáskörébe utalta 
a képviselő-testületi és bizottsági döntéseket. A veszélyhelyzet alatt tehát a képviselő-testület és bizottság nem ülésezhetett, a 
döntéseket a polgármester hozta meg. 

A veszélyhelyzetben,  a polgármester
-képviselő-testületi hatáskörben határozatot hozott:  a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Az orvosi rendelők 

fejlesztése” és az „Orvosi eszköz” című alprogramok pályázatok benyújtásáról, valamint a pályázati dokumentáció és projekt-
menedzsment szakértői feladatainak ellátására vonatkozó árajánlat elfogadásáról. 

A veszélyhelyzetben, a polgármester
-szociális bizottsági hatáskörben egyedi települési támogatási kérelmekben hozott határozatot, állapított meg egyszeri telepü-

lési támogatást 17 kérelmező esetében. A nehéz helyzetbe került családok részére több mint félmillió forint pénzbeli támogatás 
került kifi zetésre.

A veszélyhelyzetben, a polgármester saját hatáskörben – a település lakossága és az intézmények biztonsága érdekében számos 
döntést hozott, melyről a lakosság a település honlapján folyamatosan értesült. 

Nem a teljesség igényével
-nevelési intézmények bezárása, majd újra nyitása,
-polgármesteri hivatal ügyfélfogadásának korlátozása,
-a játszótér lezárása,
-a közintézmények, üzletek, buszmegállók előtti közterületek napi kétszeri fertőtlenítése,
-a folyamatban lévő két nagy beruházás ( művelődési ház és az orvosi rendelő) koordiná-

lása, a felmerülő problémák orvoslása,
-pályázati lehetőségek fi gyelemmel kísérése és önerőt nem igénylő pályázatok benyújtása, mint  közösségi tér kialakítása, 

útépítés, járdaépítés anyagköltségével kapcsolatos pályázatok,
-folyamatosan biztosított volt az idős lakosság szükségleteinek kielégítésében való segítségnyújtás, mint bevásárlás, gyógy-

szerkiváltás,
-adományként kapott szájmaszkok lakossághoz való eljuttatása, 
-felettes hatóságok és társhatóság részére adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

Lejegyezte: Juhász Éva

Kedves Szülők, Tisztelt Lakosság!
Ez a tanév valljuk be nem a mi évünk volt. Március óta a gyerekeink is otthonról tanultak. Túljutottunk ezen a nehéz időszakon Isten 

segítségével.
Befejeződött a 2019/2020.-as tanév. Örömünkre szolgált, hogy a 8. osztályosokat a körülményekhez képest  el tudtuk búcsúztatni az 

Iskolától és a tanároktól. A ballagás egy kicsit különleges volt mindenki  számára de emlékezetes.
A Szülői munka közösség segítségével a ballagó nyolcadikosok megkapták a  hetedik osztályos tanulóktól a tarisznyát.  Ezúton 

szeretném megköszönni a pedagógusoknak és a tanulóknak a munkáját, hogy összehozták a ballagást.
A szülőknek köszönöm az egész éves munkájukat és külön köszönöm Jansikné  Fűri Csilla  SZMK-s szülő több éves munkáját, amit 

karácsony körül  sok – sok évig végzett a gyerekeknek. 
Köszönetemet fejezem ki  Vasad Község Önkormányzat dolgozóinak is  a segítségükért.
Sajnos a tervezett munkáink az idei tanévben elmaradtak de remélhetőleg alkalom lesz rá és be tudjuk pótolni.
A nyári szünidőre mindenkinek jó pihenést kellemes időtöltést és feltöltődést kívánok . Találkozunk 2020. szeptemberében.

Martonné Vas Éva SZMK elnök.

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., Kisújszállás, Munkácsy u. 8. Felelős vezető: Farkas Zsolt
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Beszélgetés Szlifka Lászlónéval, a vasadi gondozónővel

– Kedves Renáta, mióta vagy Vasadon? Mióta teljesítesz szolgálatot községünkben?
– Több mint 3 éve. Házi segítségnyújtás keretein belül gondozok időseket, valami-
lyen egészségügyi gondokkal küzdőket az otthonukban. Helybe megyek, házukhoz, 
és több feladatot is ellátok a gondozottjaim érdekében. 
– Tehát naponként több személynél is végzed a munkádat?
– Igen, munkám során sok helyen  megfordulok napi szinten.
– Mit végeztél, milyen képesítésed van? Mióta vagy a szakmában? 
– Általános ápoló és asszisztens vagyok. Már a képzés idején, sok tapasztalatra te-
hettem szert, mivel a klinikák különböző osztályán töltöttem a gyakorlati időmet. 

Így módomban állt, egészségügyi oldalról átlátni az ápoltak, gondozottak helyzetét. A kezelt betegek hazakerülve otthonaikba 
sokszor majdnem ugyanazokkal a gondokkal kell, hogy megküzdjenek, mint a kórházban. Ezért gyakran, hasonló, kezelés, 
utókezelés és gondozás következik. Ezt már nem az osztályos főorvos vagy kezelőorvosok szeme előtt, hanem egy család- vagy 
körzeti orvos felügyelete alatt kel megvalósítani.
Már 30 éve dolgozom egészségügyben, főleg idősek gondozásán. Korábban a 
a Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthonában dolgoztam, szinte a szolgálati időm felét. Akkor szakmailag nagyon jól 
felkészűlt csapat, orvosok és aszisztensek körében gazdagíthattam tudásomat.
– Akkor van rálátásod a gondozottak egészségi állapotára?
– Természetesen, felismerem gondozottaim helyzetét, állapotát, és ami meghaladja tudásomat, megfelelő szakemberhez fordu-
lok és kérem a segítségét, együttműködését. Mindig felelősen kell döntenem! A munkámban önálló, de nem önkényes, maga-
biztos hozzáállást kell, tanúsítsak.
– Most honnan kapsz szakmai irányítást, hátteret?
– A Monori Gondozási Központ, mint intézmény biztosítja, a szakmai hátteret. Nagyszerű intézményvezetőnk van, Iványi Mar-
git személyében. Nagyon jó szervező, irányító és szakmai ismerettel rendelkezik. Kiváló szakemberek veszik körül őt, és így a 
nagyszerű munkatársak kölcsönös bizalmát élvezhetjük. Meg tudjuk osztani tapasztalatainkat és a személyes gondjainkról is el 
tudunk beszélgetni vezetőnkkel és a kolléganőkkel! 
– Mire irányul ténylegesen a munkád és mit foglal magába?
– Erre most csak röviden tudok válaszolni, mivel részleteiben nagyon sokrétű feladatot látok el. Ez elsősorban gondozottam 
egészségi állapotától függ, ezen felül a helyi, házi adottságoktól és az egyén személyiségétől. A házi segítségnyújtás elsődleges 
feladata, hogy a gondozott személy állapota és életvitele a legjobban megközelítse a normál helyzetet, állapotot. Feladataim 
közé tartozik többek közt: bevásárlás, gyógyszer kiíratás, gyógyszerelés (adagolás), tisztálkodás segítése, esetenként injekciózás 
és még más dolgok. Ágyban fekvő idős ellátása, azaz mozgatás és egyéb segítség, többek között mentális segítés, tanácsadás a 
megfelelő igény szerint. Előírás: „az ellátottak maguk határozzák meg, hogy a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások köréből 
mire és milyen időtartamban tartanak igényt.” A munkánk előgondozással, gondozási- tervvel kezdődik. Majd a folyamatot és 
a körülmények meghatározó tényezőit adminisztráljuk, azaz írásba foglaljuk, amely a jövőben segíti az ellátást.
– Mi a tapasztalatod a településen? Milyen a kapcsolatod az Önkormányzattal és a szociális munkatársakkal?
– Sokan találkoztak velem feladataim végzése során – gondozottjaim otthonán kívül - , boltban, gyógyszertárban és a Polgár-
mesteri Hivatalban. Megismerhettem Vasad lakosainak jó részét, ahogy ők is engem.
Csak jót tudok mondani róluk! Az Önkormányzattal harmonikus a viszony, mindig segítőkészek. Nyitottak, ha gyors segítséget 
kérek. Igyekszem viszonozni. Rendszeresen tájékoztatom munkámról az Önkormányzatot és az illetékes szakmai köröket, ter-
mészetesen a személyi és szakmai tapintat, valamint bizalom szempontjait tiszteletbe tartva. Ezúton is köszönöm mindenkinek 
az irántam megnyilvánulót bizalmat, ami nagyon jól esik! 
– Mondanál e valamit családodról? 
– Tizenöt éve két nagy lányommal élek Monorierdőn. Jól érezzük magunkat. A környéken laknak hozzátartozóink, rokonaink 
és barátaink. Sok ismerős, falubeli van, akikkel jókat beszélgetünk. Lányaim szeretnének tovább tanulni. A helyi Önkormány-
zattal is jó kapcsolatom van. Kölcsönös a megbecsülés, számíthatnak rám, ha gyors kisegítésre van szükségük. 
– Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
– Szeretném megtartani, ezt a szolgálati helyemet. Vasadon sok kapcsolatom alakult már ki a munka és a magánéletem révén 
egyaránt. Fontosak a rendszeres továbbképzések, de szeretnék még további szakmai jellegű tanulmányokat végezni. Így Vasad-
ra hosszabb távra tervezem munkámat.
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– Szereted az iskolát! Szeretnéd akár felsőfokon is képezni magadat?
– Igen, még van bennem vágy a továbbtanulásra!
– A koronavírús-krízis hozott-e változást a munkádban? Hogyan befolyásolta a gondozás folyamatát?
– Igen, ránk nézve is kötelező volt a Operatív-törzs előírása és minden törvényes rendelkezés. A józan ész és a szabályok együtt-
hatása kellett megvalósúljon. Egyik oldalon saját magunkat és családunkat kellet védenünk a másik oldalon a gondozottunkat. 
Mindkettő fontos. Intézményünk szakmai és szervezési rendelkezései megvalósultak. A védőfelszerelések használata, a távol-
ságtartás és a fertőtlenítés gyakorisága fontos tényezője volt ennek az időszaknak. Jelenleg is fi gyeljük a napi rendelkezéseket 
és mindent a legnagyobb óvatossággal végzünk. Helyben, úgy a település vezetésével, mint a családsegítővel ezeket a konkrét 
kérdéseket megvitatjuk, és igyekszünk maximálisan érvényesíteni. Nyílvánvaló, hogy ez több munkát ró ránk, rám is személy 
szerint. De ezek elmaradhatatlanok. A krízis előtt is követtem az előírásokat és a higiéniai szabályokat, de a járvány idején még 
tudatosabban tartom be és igyekeztem betartatni. 
– A vasadi ellátás bővül-e? Lehet-e még gondozást igényelni?
– Igen! Ha az olvasók környezetében van olyan vasadi idős ember, aki igénybe akarja, és tudja venni az ellátást, akkor jelezze 
nekem vagy a Családsegítőnek vagy a Polgármesteri Hivatalnak. A gondozási központunk Monoron van, oda is lehet fordulni 
igénybenyújtással. Mindenképpen orvosi elbírálás és javaslat szükséges.
– Kívánok jó egészséget, sok sikert munkád végzéséhez és a tanulásban is álmaid megvalósulását!

Bódis László családsegítő
Kapcsolatfelvétel

Szlifka Lászlóné gondozónő:06-20/413-43-00 . Hétköznap 8-16 ig vagyok elérhető munkaidőben.
Bódis László családsegítő: 06-20/771-14-20. Hivatali időben
Gondozási központ, Monor 06-29/413-767. Hivatali időben

Védőfelszerelést küldtünk a Gátiaknak
Vasad Község Önkormányzata egészségügyi szájmaszkokat juttatott el testvértelepülésének, Gátra. 

Lokita István polgármester elmondta, ezúton is köszöni a lakosság nevében a nagyvonalú segítséget, a 
maszkokat a község utcaképviselői és körzeti presbiterei osztották szét, amelyből jutott a tanintézmények 
és az ambulancia munkatársainak is. 

Lokita István polgármester jó egészséget kíván a vasadi lakosoknak.

Fé l é vvel meghosszabbodik a lejá rt okmá nyok é rvé nyessé ge

2020. má rcius 11. é s jú lius 3. kö zö tt lejá ró  okmá nyok Magyarorszá g terü leté n 2020. december 
15-ig é rvé nyesek – közölte a Pest Megyei Kormányhivatal

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 
készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény alapján a 2020. március 11. és 2020. július 3. közt 
lejáró, a magyar forgalmi engedélyekbe bejegyzett műszaki érvényességi idők – függetlenül 
attól, hogy a kérdéses jármű magánszemély, vállalkozás, vagy esetleg költségvetési szerv 
üzemeltetésében van – 2020. december 15-ig automatikusan meghosszabbodnak. 

Pest megyei Kormányhivatal

Új határidő mellett döntött a Magyar Kormány a fúrt és ásott kutak bejelentésére vonatkozóan

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben a Magyar 
Kormány javaslata alapján az Országgyűlés ú gy dö ntö tt, hogy a fú rt kutak ü gyinté zé se kapcsá n a 
morató riumot 2023. december 31.-ig meghosszabbí tja. A tová bbi 3 é v haladé kot elrendelő  tö rvé nyt  
az országgyűlés elfogadta. 

A fúrt kutak bejelentésével kapcsolatban közreadott tájékoztatónkban leírt, a bejelentési 
kötelezettséggel kapcsolatos szabályok nem változtak – azok a www.vasad.hu honlap címlapjáról letölthetők.

Természetesen amennyiben a bejelentési kötelezettség szabályai változnak illetve ezzel kapcsolatban elrendelő jogszabály 
jelenik meg tájékoztatni fogjuk a Tisztelt Lakosságot!

 Dr. Csoba Beáta jegyző

A Magyar Falu Program 2020. évben is számos lehetőséget kínált a fejlesztésre. Szerencsére több kiíráson is sikerrel jártunk:
Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása pályázatán 4.999.722 Ft-ot 

Orvosi eszköz pályázaton 2.621.889 Ft-ot nyert Önkormányzatunk
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A SIVATAG SZENTJE VASadon
Vasad római katolikus kápolnáját Boldog Charles de Foucauld 
életét bemutató falfestés díszíti a bejárat felett. Biztos, hogy so-
kaknak ez nem mond semmit ez a név Vasadon, pedig a világon 
számos tisztelője van hiteles életének. Boldog Károly testvér 
Strasbourgban, 1858. szeptember 15-én született és Tamanras-
set, (Algéria) 1916. december 1-én lőtték le és halt meg.  Francia 
származású szerzetes, katolikus pap, földrajztudós, nyelvész. 
Lelki hagyatéka nyomán számos szerzeteskongregáció, világi 
és papi közösség, társulás jött létre. Őt a katolikus egyházban a 
“sivatag szentjének” - hisz Istent a sivatagban muszlimok között 

szolgálta, hirdetve az evangéliumot és ennek lett az áldozata is. A világon talán három olyan katolikus hely van, 
ami neki állít emléket: Algériában, Franciaországban és Magyarországon Vasadon.  Az éle-
te áldozatából fakadó nővér közösség - Jézus Kistestvérei - pártfogolják a vasadi kápolnát 
és időnként csendes napokat töltenek itt. Talán túl csendesen is, hisz a község ebből szinte 
semmit nem érzékel. Az elmúlt napokban Ferenc pápa Rómában bejelentett, hogy a szentek 
közé emeli Charles de Foucauldot. A vasadi közösség Rómából egy un. ereklyét fog kapni 
a szentté avatás előtt - megtisztelve a kápolnát és ezzel Vasadot is, - melyet július közepe 
táján fog a kápolna megkapni. Várható, hogy a kápolna búcsúja is átkerül a szent emlék-
napjára december 1-ére. Ez a csendben, Vasad szélén meghúzódó imahely így egy kicsit a 
világ körforgásának is része lesz. 
Online elérhetőségünk: www.vasad.vaciegyhazmegye.hu
Szeretettel hívom és várom a vasadiakat és a vasadi katolikusokat is minden ünnepi pillanatra: 

Urr Zsolt Ipoly, plébános

A technika segítségével vehettek részt
 az emberek az istentiszteleten

Az életünk minden területére nagy hatással volt az elmúlt időszak, így közös-
ségi alkalmainkra és személyes találkozásainkra is. Veszélyhelyzetet hirdetett 
Magyarország kormánya a koronavírus elleni védekezés miatt. Összhangban 
a kötelező intézkedésekkel a Magyarországi Református Egyház Zsinatának 
elnöksége is kérte, utasította a gyülekezeteket, hogy az általuk megfogalma-
zott intézkedéseket tartsák be.

Alakalmaink rendje megváltozott, Vasadon is hallgatóság nélkül maradt vasárnaponként a templom, 
nem szólalt meg az orgona, nem hallhattuk a padokban ülve Isten igéjét. A rendkívüli helyzethez a va-
sadi gyülekezet is alkalmazkodott. A vasárnapi harang hangja viszont hívott! Istentiszteletet ugyanis a 
veszélyhelyzet idején is volt. 

A világjárvány alatt online közvetítéseken keresztül tartottuk meg az istentiszteleteket. Élőben lehetett 
látni és hallani Király János lelkipásztor igehirdetéseit vasárnap délelőttönként a szokott rendben. A 
facebook-on többen követték nyomon alkalmainkat olyan személyek is, akik egyébként nem látogatják 
templomunkat. Más településen élő, sőt volt rá példa, hogy külföldön tartózkodó emberek is részt ve-
hettek íly módon az istentiszteleten. Hálásak vagyunk, hogy az online lehetőségeken keresztül többen 
kaphattak hitbeli megerősítést, mint egyébként. 

Az élet Istennek hála, újra kezd visszaállni a megszokott állapotba mind a hétköznapokban, mind a hit 
gyakorlásának alkalmain. Újra részt vehetünk személyesen gyülekezetünk életében. Sikerült átvészelni 

eme szokatlan időszakot, és ami jó volt benne, az megpróbáljuk megtartani. Online közvetítések egyelőre a jövőben is lesznek Vasad 
református templomából.

Jó újra személyesen, közösségben részt venni az alkalmakon, találkozni embertársainkkal, gyülekezetünk tagjaival. Lehetőség van 
újra úrvacsorát venni, keresztelni, esküvőket, évfordulós alkalmakat tartani. Az elmaradt eseményeket pótolni fogjuk. Idén is lesz kon-
fi rmáció, csak erre rendhagyó módon ősszel kerül majd sor. Ha Isten is úgy akarja, előre láthatóan október 31-én, a reformáció ünnepén 
tesznek hitvallást a felkészülésben részt vevő fi ataljaink. 

Találkozzunk Vasad református templomában!
ifj. Szijjártó Imre presbiter
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 Óvodai mindennapjaink egy hétvége alatt gyökerestől megváltoztak!

Március közepén - ahogy mindenki másnál - óvodánkban is „új időszámítás” kezdődött.
Március 16-án és 17-én fertőtlenítő takarítást végeztek a dolgozók az intézményben.
18-tól ügyeleti rendszerben tudtuk fogadni a gyermekeket, a szabályok szigorú betartásával. A kialakult helyzet nem tette 

lehetővé a már hagyományosnak mondható programjaink megtartását.
Az óvodai beiratkozás is csak online rendszerben valósulhatott meg. Telefonon ismerkedtünk a leendő kiscsoportosok 

szüleivel. Furcsa, nehéz időszak volt ez mindenkinek! A gyermekek nem a megszokott helyükön, nem a megszokott cso-
porttársakkal voltak. Nekünk felnőtteknek  pedig olyan szabályokat kellett megtanulnunk, sajátunkká tennünk, a gyerme-
kekkel is elfogadtatnunk, ami eddig elképzelhetetlen volt! A hetek teltek és a helyzet javulni látszott. Már több gyermeket 
is lehetett fogadnunk. Elkülönítve kis csoportokban….de mégis visszatérhetett lassan a gyerekzsivaj oda, ahol a csend nem 
megszokott. Nem is volt jó az a néma óvoda! Nagycsoportosainkat - ebben a már nem olyan szigorú időszakban, természe-
tesen minden előírást, szabályt betartva- elballagtattuk. Úgy gondoljuk, hogy a körülményeket fi gyelembe véve, a lehető-
ségeinket maximálisan kihasználva, így is sikerült maradandó emléket adni gyermeknek, felnőttnek egyaránt.
Aztán pár hét után kimondták: JÖHETNEK! VÉGRE! Ezt várta már felnőtt, gyermek! Az óvoda ismét benépesült!
Reméljük, hogy nem kell ismét visszatérnünk ehhez a furcsa, idegen, távolságtartó létformához.
Bízunk benne, hogy a következő nevelési év, ismét a megszokott, biztonságos, betegségtől mentes lesz!
Kívánunk ehhez mindenkinek mindent, amit ez a vírus próbált tőlünk elvenni: egészséget, jókedvet, sok ölelést családja-

iktól, szeretteiktől! Arisztotelész idézetével zárom be ezt a cikket: „Az ember természeténél fogva társas lény.”
Szalai Jánosné intézményvezető

18-tól ügyeleti rendszerben tudtuk fogadni a gyermekeket, a szabályok szigorú betartásával. A kialakult helyzet nem tette 

Tisztelt Olvasók! Kedves Vasadiak!

Az elmúlt időszak a Vasadi Bölcsődések számára is nagyon megterhelő volt, mint mindenkinek. Rendkívüli 
helyzet révén, március 16. hétfői nappal bezárt intézményünk is,
március 23-tól ügyeleti rendben működtünk a többi környező település intézményeivel együttesen.
Függetlenül ettől a kialakult helyzettől, megtörtént a beíratkozás is a böl-

csődénkben, természetesen kizárólag online módon. A vírushelyzet ellenére 
is teljes létszámmal fogunk üzemelni szeptemberben, illetve kőrvonalazódik a 
8-10 fős várólista. Ezen megterhelő időszak alatt nagyon nagy türelemre volt 
szükség a Szülők részéről, akik egyik pillanatról a másikra kényszerültek otthon 
maradni a munkából, megértésüket és hozzáállásukat is ezúton köszönjük.
Jelenleg május 25-től újra régi rend szerint nyitva intézményünk, azzal a kü-

lönbséggel, hogy, sokkal nagyobb óvintézkedések és szabályok kerültek beve-
zetésre, remélhetőleg ez elegendő lesz a megbetegedések elkerüléséhez, illetőleg toleránsan oda figye-
lünk egymásra.
Nagyon jól vették a kicsik is azt a fajta akadályt, amitől a Szülőkkel együtt féltünk, hogy újra vissza kell 

szoktatni őket a bölcsődébe. Kellemes csalódás volt tapasztalni, hogy egyáltalán nem okozott gondot nekik 
a visszailleszkedés, sőt alig várták az újra találkozást és a szeretetteljes légkört.
Mert mi itt szeretve- játszunk, játszva- szocializálunk, mosolyogva- nevelünk. 
Gyermeknapunkról is beszámolhatunk, hiszen a bölcsődés korosztálynak ez még nem olyan tudatos, de mi 

mégis igyekeztünk színesíteni ezt a napot amennyire lehet.
Szerveztünk kisállatokat simogatásra,(kis nyuszit, kis kacsát, kis kecskét, és pónilovat)
Élményekkel gazdag délelőtt volt, illetve egy kis traktort is beszereztünk a kisfiúk nagy örömére.
Bölcsődénkbe a teljes létszám ellenére is folyamatos a beiratkozás, hiszen mindig van olyan kisgyermek, 

aki évközben távozik az óvodába.
Minden kisgyermekes család jelentkezését szeretettel várjuk, de sajnos nyílt napot az idei évben nem áll 

módunkban tartani, talán csak online bemutatkozás lesz lehetőségünk.
Tisztelettel:   Vörös Gábor Zoltánné 

Megbízott intézményvezető
Vasadi Bölcsőde Kisgyermeknevelői dolgozói
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sikeresen lezÁrtuk a rendhagyÓ tanÉvet
Iskolánk életében óriási változást hozott az utolsó negyedév. A járványhelyzet miatt március 16-tól digitális oktatás folyt intézmé-

nyünkben az ország többi iskolájához hasonlóan. Annak ellenére, hogy a pedagógusoknak nagyon rövid idő - két nap - alatt kellett 
felkészülni a tantermen kívüli oktatásra, az átállás gördülékenyen és példaértékűen sikerült. Tanulóink is jól vették az akadályo-

kat a rendkívüli helyzetben, ügyesen oldották meg a feladatokat a virtuális térben, gyakran a szülők 
segítségével. Köszönjük a szülők áldozatos és lelkiismeretes munkáját, hiszen a támogatásuknak is 
köszönhető, hogy a tanulók és az iskola összesített tanév végi tanulmányi eredménye javult az elmúlt 
évekhez képest és a félévhez viszonyítva is. Büszkék  lehetünk a közösen elért eredményekre.

A rendkívüli helyzet miatt a második félévi munkatervünkben szereplő programok jelentős része  
elmaradt (vers- és prózamondó verseny, országos kompetenciamérés, tanulmányi kirándulások, DÖK 
programok, stb.), így a rendezvényekre való előzetes felkészülési munkánk megsemmisült.

A február végén megrendezett Zrínyi Ilona megyei matematikaverseny eredményét a rendkívüli helyzet 
idején hirdették ki. Több ezer versenyző közül iskolánk legeredményesebb tanulója Rendek Lili 8. osztályos tanuló oklevélben és könyvjuta-
lomban részesült, valamint két 6. osztályos tanulónk az első kilencven közé jutott. Gratulálunk a szép eredményekhez! 

Áprilisban érkeztek meg a középiskolákból a felvételi visszajelzések. Minden 8. osztályos tanulónk felvételt nyert valamilyen általa első 
vagy második helyen választott középfokú intézménybe. Gratulálunk a végzős diákoknak! 

Már áprilisban - a kialakult járványhelyzet miatt - azon gondolkodtunk, hogy hogyan és milyen módon tudjuk méltóképpen elbúcsúztatni a 
végzős diákjainkat. Az első gondolatunk az volt, hogy megrendeljük a ballagási tarisznyát, amit megtöltünk, és ha semmi más lehetőségünk 
nem lesz, az osztályfőnök a bizonyítványok osztásakor azt is átadja a tanulóknak. De ennél többet akartunk.

A középiskolákhoz hasonlóan elkezdtük az online ballagóhoz szükséges anyagokat összegyűjteni, és 
drónnal a felvételeket elkészíteni. Amikor ezeket a kezünkben tartottuk, még több napos munka volt a 
forgatókönyv összeállítása és az anyagok összevágása. Köszönet ezért a hetedikes tanulóknak és a hete-
dikes szülői munkaközösség vezetőjének. 

Az online ballagási műsor elkészülésekor tovább enyhültek a korlátozások, így felvetődött a részben 
hagyományos ballagás megrendezése is. Ezek után, hogy a lehető legszebben és méltó módon búcsúztas-
suk el diákjainkat a szigorú járványügyi előírások betartása mellett – a hetedikesek a szüleikkel együtt június 12-én egész délelőtt 

díszítették az iskola bejáratát és a nyolcadikosok osztálytermét. Köszönet ezért a hetedik 
osztálynak és a szüleiknek.A rendkívüli ballagót a végzős diákok szülei is emlékezetessé 
tették, s így délután 14 órakor megérkezett a kisvonat, amely körbement a kis falunkban és 
a ballagó diákokat az otthonuk előtt felvette. Az ünnepély kezdésére értek az iskola elé a 
tanulóink az osztályfőnökükkel. Üres kézzel, maszkban, a távolságot betartva bejöhettek 
az osztálytermükbe, ahol átvették a padjukra kirakott tarisznyákat és a lufi kat. Eközben az 
ebédlőt és az aulát összenyitottuk, hogy a távolságot tartani tudjuk –, s megnéztük a végző-
seinkkel együtt az online ballagót. A megható, visszapörgetett pillanatokat látva többen el 
is érzékenyültek. Ez a videó az iskola honlapján és a youtube-on is látható. Végzőseinket 
úgy bocsátottuk útjukra, hogy minden kolléga a saját terme előtt egy-egy kedves szóval, 
gondolattal vagy idézettel búcsúzott.

A tanév végén a bizonyítványosztás is eltért az eddigi megszokottól. A bizonyítványokat és 
a jutalomkönyveket külön-külön, osztályonként osztottuk ki a tanulóinknak. A hatosztályos 
gimnáziumba felvett diákok ekkor kapták meg a ballagói tarisznyát az osztályfőnököktől. 

Köszönet a gyerekeknek, szülőknek, kollégáknak a rendkívüli helyzetben az együttmű-
ködésért és a kitartásért. Reméljük, hogy szeptemberben találkozunk és beindul az élet az 
iskolánkban. Addig is a nyári szünetben mindenki vigyázzon magára, egymásra! Jó pihe-
nést mindenkinek!

Az Iskola Tantestülete 
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Hírek a Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház háza tájáról

Mikor lesz már kész? – kapom a kérdést jártamban-keltemben a községben. Bizony sokunknak hiányzik ez a hely, s va-
lóban örömmel tölt el a kérdés, hiszen sokan szeretjük, életünk mérföldköveinek, közösségi életünk színtere. A ház korábbi 
látogatottsága azt bizonyítja, hogy a vasadiaknak nagy igényük van a kulturális közösségi együttlétre, ezért is fontos, hogy 
az intézmény külleme, belső műszaki állapota is nívós legyen. Ehhez hosszú hónapok vezettek, amelyeknek lassan a végén 
járunk. Számos újítás történt az intézményben:

• a nagyterem új padlót kapott, megérkezett és felszerelésre került a motoros „színpadfüggönyünk”, amely gyönyörű ke-
retet ad majd az esküvők polgári szertartásának megtartására;

• a tér megnövelése érdekében színpadunkat elbontattuk, amennyiben előadásra kerül sor, azt mobil színpaddal oldjuk meg;
• teljesen felújítottuk a mosdóinkat is: új burkolatot, szanitereket és nyílászárókat szereltettünk be;
• kialakításra kerül egy modern konyha helyiség a büfé mögötti raktárunkból;
• a nyertes Nemzeti Kulturális Alap könyvtári eszközfejlesztés pályázat alapfeltétele nyomán az eddigi olvasóterem és kis 

iroda közti falat elbontattuk, immáron az egy tér, amelyben elhelyeztük a már megérkezett új könyvtári bútorzatot. A könyv-
tári állomány így új, egységes, könnyen áttekinthető bútorzatot kap. A gyerekek számára új, vonzó gyermek és ifjúsági sarok 
kerül kialakításra. A héten a könyvtári könyveket vissza is költöztettem a könyvtárba;

•az eddig kisteremként használt helyiségben a Zeneiskola kap majd helyet, valamint néhány könyvtári bútorzat. A terem-
ben elhelyezésre került egy faltól-falig érő beépített szekrény, amelyben végre elzártan lehet tárolni az intézmény iratait, 
dekorációs kellékeit; 

•A jövőben a civil szervezetek, klubok összejöveteleiket a nagyteremben tudják megtartani szép, tágas környezetben;
Korábbi cikkünkben írtam, az intézményben három nyertes pályázat összehangolásával zajlanak a munkálatok. Ebből 

egy van hátra, a KEHOP energiafejlesztés. Amint ez elkezdődik, a megújulásunk már kívülről is látványosabb lesz, hiszen 
az intézmény régi tetejét napelemes tetőszerkezetre cserélik, az épületet kívülről beszínezik, a régi, szinte balesetveszélyes 
kerítés elbontásra kerül, és fűtésrendszerünk is megújul. S hogy mikor lesz végre kész? Reméljük hamarosan.

Kériné Veroczki Barbara mb. intézményvezető

Polgárőrség hírei

Tisztelt Lakosság! Több bejelentést is kapott önkor-
mányzatunk az elmúlt hónap-
ban, hogy trükkös tolvajok 
próbálkoztak idős korú lakosok 
portájára bejutni különböző 
indokokkal- van-e tojás el-
adó, vizet kérek...stb. Kérjük 

fokozottan fi gyeljenek oda idős rokonaikra, vagy 
egyedülálló szomszédjaikra. Egy esetben sajnos idős 
lakosunktól 10.000 Ft-ot tulajdonitottak el. 
Ha ilyet látnak, tapasztalnak, értesítsék a rendőrséget, 
a polgárőrséget agy önkormányzati hivatalunkat.

Rendőrség: 107
Polgárőrség- Buzás István polgárőr parancsnok: 

06-30/621-37-90
Önkormányzati hivatal: 06-29/694-710

Marton József Zoltán polgármester: 06-30/627-44-77
Vigyázzanak egymásra!

Üdvözlettel: Marton József Zoltán polgármester
Búzás István a Vasadi Polgárőr Egyesület elnöke



10 VASADI HÍRMONDÓ 2020.- NYÁR 

ÖnkormányzatÖnkormányzat

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program a magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása. 
Az egész éven átívelő programban Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyar lakta településeiről ajánla-
nak fel búzát a gazdálkodók a rászoruló magyar gyermekeket segítő szervezeteknek – határainkon innen és túl.

Vasadról is részt vettek az eseményen: Kovács Géza, Édes Sándor, Zólyomi László, Czemmel István, Pirót Sándor Károly 
gazdák és Marton József Zoltán polgármester személyesen vitték le terményüket.

Magyar asztalra magyar alapanyagból

Élet a csicsergő házikedvencek között
Tóth Imre gyermekkorától szereti a madarakat. Vele beszélgetve hamar egyértelmű lett szá-

momra, a zsigereibe van kódolva a természet, az állatok, madarak szeretete. Gyönyörű, rende-
zett kertjében készíthettem Vele interjút és még a madarak etetését, kis fi ókákat is megmutatta. 

– Mióta foglalkozik madártenyésztéssel?
– Mindig is voltak papagájaim, 12 éves korom óta a galambokat tenyésztettem.
– Honnan van ez a madárszeretet?
– A gyerekkorból. Mikor Vasadra kerültem, hoztam magammal a galambokat. Soha nem a tenyésztés 

volt fontos számomra, hanem az, hogy minél szebb galambjaim legyenek, nekem ez kedvtelés volt min-
dig. Sajnos a vércse sokat elvitt, elzavart közülük. Ez elvette a kedvem nagyon. A galambok mellett volt 
pár darab papagájom, s mivel jóbarátom, Csipes Sándorral (maga is díszmadártenyésztő Vasadon) koráb-
ban egy munkahelyen dolgoztam, többször beszéltünk a madarakról, meghívott magához, nézzem meg az 
Ő állományát, s így beleszerettem a papagájtenyésztésbe. Így a galambosházból papagájosház lett. 

– Miből áll most az állomány Önnél?
– Először csak 5-10, majd később már 20 pár alkotta az állományt s az Ő fi ókáik. Két pár nímfám van, egy pár rizspinytem, hullámos 

papagájból 60-100 darab. Korábban foglalkoztam kanárikkal is, de a párok sajnos nem akartak tojást kelteni több alkalommal sem. 
– Mi adja a legnagyobb örömet a madártenyésztés során?
– A csicsergésüket nagyon szeretjük. Míg korábban a mellettünk lévő telken tartottam őket, feleségem mindig mondta, olyan szépen 

azok a madarak, de távol vannak tőlünk, hozzuk őket közelebb. Így újabb madárházakat készítettem, s a nap folyamán itt csicseregnek, 
hangjuk számunkra nem zavaró, olyanok, mint a rádió. Mindig szólnak a háttérben. 

– Úgy tudom, ezeknek a madaraknak a tartása sok fi gyelmet, időt és gondosságot igényel. A napi munkája mellett hogy tud időt szakítani rá?
– Naponta 45-50 perc az, amit munkával töltök velük, ez általában az etetést foglalja magába, általában délután 17-18 óra között. 

Végigjárom az odúkat, ha van tojás, csipasz akkor igényel e valamit. Szivesen töltöm velük az időt, nincs sok probléma velük. 
– Miből áll az eleség számukra?
– Esznek tojást, szeretik a piskótát is, salátát. Apró magból nyolcfélét kapnak. Ha vannak csipaszok, az etetésük picit megváltozik. A 

nimfák nagyon szeretik a napraforgót, a hullámos papagájok szeretik a hasukat, fő eledelük a köles, de szeretik a fénymagot, repcét is. 
Ha jó a szülő, jól tápláltság mellett 7 tojást is költ és nevel. 

– A faluban többen is foglalkoznak madártenyésztéssel tartják e a kapcsolatot? összejárnak-e?
– Én Csipesz Sándorral szoktam együtt madarászni, korábban évekig voltak díszmadarai Mészáros Józsefné Zila Borikának, de Ő már felszá-

molta az állományt. Korábban így hárman jártunk össze. Korábban jártunk Kisállatbörzére Monorra, de volt, hogy még a Kecskeméti vásárba is 
elmentem, mikor hullámos papagáj tojó kellett az állományba, azóta mindig kinevelek egyet és meghagyom, hogy tavaszra legyen saját. 

Köszönöm, hogy testközelből is megnézhettem a madarakat, kézbe foghattam a kis csipaszokat, s beleláthattam a velük töltött mindennapokba. 
Interjú: Kériné Veroczki Barbara
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Közérdekű

Újraindult a sportélet is
A világjárvány okozta kényszerpihenő után a sportélet kezd újraindulni. A hivatalos versenysorozatokat 
gyakorlatilag a legfelsőbb szintek kivételével minden szinten törölték, befejezetnek nyilvánították.
Magyarország Kormányának döntésének értelmében azóta újra lehet edzeni, felkészülési mérkőzéseket 
játszani. Természetesen az egészségügyi korlátozások és óvintézkedések betartása mellett.

Szabadtéren, egészen pontosan a vasadi sportpályán tartják foglalkozásaikat a Ritmikus gimnasztika Szak-
osztályunk növendékei. A nyári szünet alatt, pedig edzőtáborok keretében gyakorolják az koreográfi át a leányok. 

Július közepén a Balaton partján táboroznak öt napon keresztül, majd augusztus elején a szokásos napközis táborukat ren-
dezik meg. Ezúttal Csévharaszton kerül sor az elmúlt esztendőkben nagy sikernek örvendő rendezvényre.
A helyi labdarúgó élet is megmutatta már magát. Látható jele, hogy öregfi úk csapatunk heti rendszerességgel mérkőzik meg 
környező települések csapataival. A kilátogató nézők jó hangulatú, gólokban gazdag összecsapásokat láthatnak. Míg kevés-
bé látványos, de annál fontosabb eleme a jövő szezonnak, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest megyei Igazgatósága 
által szervezett 2020/2021. évadra egyesületünk benevezte Felnőtt és Öregfi úk csapatát a kiírt versenysorozatra.
Felnőtt együttesünk még formálódik, de bízzunk benne, hogy amikorra kell, összeáll a csapat.
Az idén tavasszal nem tudtuk megrendezni a mindig sikeres és már hagyományos Május elsejei kispályás foci kupánkat. De 
augusztus 20-án lesz a tervek szerint kis pályás torna Vasadon Magda Gábor szervezésében. Remélhetőleg semmi sem fogja 
befolyásolni ezen programot és természetesen az előttünk álló időszakot.
Reményeink szerint szeptembertől, az iskola megkezdésétől pedig újra a megszokott módon és kerékvágásban mennek a 
helyi sportélet dolgai is. Lesznek edzések a tornatermekben és a zöld gyepen, ahová természetesen várjuk az érdeklődőket 
nagy szeretettel. Hajrá Vasad!

ifjabb Szijjártó Imre 
Vasadi RSC elnöke

Rajtunk is múlik!
Tisztelt Vasadi, Rávágyi Lakosság! 

Önkormányzati döntés alapján a 2020- as évben szükségszerűen az eddigi-
nél nagyobb fi gyelmet fordítunk a környezetünk tisztaságának, levegőjének 
megóvására. E programunk keretében kézbesítettük ki már harmadszor külte-
rületen a fi gyelmeztető felhívást tartalmazó szórólapokat.  (Azért koncentrál-
tunk a külterületre, mert az ottani szabálysértések sokkal nehezebben nyomon 
követhetőek ) 

Gyermekeink, s a jövő nemzedékeinek érdekében utolsó pillanatokban vagyunk, hogy egységesen környezettudatos ma-
gatartásra váltsunk át.   Lesújtó az a tény, hogy a rovarfajok kihalásával elindult a földtörténet 6. nagy kihalási krízise, az új 
kihalási ciklus.  Ez a tény, valószínűleg sokunk számára annyira nem testközeli, valósan érzékelhető változás, hogy inkább 
fi gyelmen kívül hagyjuk. Azok a változások, amiket sajnos nem csak a statisztikákból tudunk, de a fi gyelmesebb ember már 
a saját környezetében is tapasztalja.: a méhek számának rohamos csökkenése, veszélybe kerültek a fecskék és a verebek is. 
… már testközeliek. 

Az egész Föld népét sújtó világjárvány azonban már közvetlenül az emberi fajt  érinti, és utolsó fi gyelmeztetésként értel-
mezhető. Ez már olyan közel került hozzánk és annyira kézzelfogható, hogy rosszabb esetben ismerőst, barátot, rokont is 
érinthet.  Nem érdemes a továbbiakban senkinek sem engedékenynek lenni Önmagával szemben. Nem érdemes lebecsülni 
az egyéni szemetelések, égetések negatív hatását! Nem érdemes megnyugtatni magunkat, hogy az a kis műanyag égetés, 
amit rendszeresen végzünk, nem okozhatja a világkatasztrófát. Nem érdemes továbbá azt sem gondolnunk, hogy az a kis 
szemét elfér az erdőben, amikor a kocsiból kidobáljuk az útközben elfogyasztott italok, ételek palackjait, dobozait.  Nem 
érdemes továbbá az elhagyatottabb utakon autóról kiszórni építési és egyéb hulladékot, mondván, hogy úgy sem látja senki.   
Érdemes viszont nem lebecsülni annak a jelentőségét, ha mindezeket mégsem tesszük meg! A szelektív szemetet nem több 
munka zsákba tenni, mint elégetni.  Csak egy kicsivel kerül több pénzbe, mint az égetés, de nem kell egész nap a bűzét 
szagolni, nem hagy maga után évtizedekig mérgező salakot. Autóból kidobott szemetet sokkal nehezebb összeszedni, mint 
hazáig a kocsiban tárolni, és zsákba gyűjteni. Az építési hulladékot eldugott helyről újra utánfutóra szedni, megszervezni az 
elszállítását lerakóhelyre sokkal körülményesebb, mintha egyből rendeltetésszerűen kezeli a lom tulajdonosa.

 



Értesítés védőnői helyettesítésről
Május hónaptól Szvitek-Szőnyi Veronika védőnőt Kissné Gonda Szilvia helyettesíti. 

Veronika a napokban adott életet második gyermekének. 
Ezúton is jó egészséget kívánunk neki és családjának egyaránt. 

Kissné Gonda Szilviát a megszokott védőnői mobilszámon kereshetik 06-30/7086846-os telefonszámon.

Változás a házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendjében
2020. június 1-től a csomagolási és zöldhulladék házhoz menő szelektív gyűjtésének gyakorisága havi 

1 alkalomra módosult, a szolgáltató DTKH Kft döntése alapján. 
A sárga zsákot legközelebb augusztus 19-én, a zöld zsákot augusztus 18-án szállítják el. 

Ismét igényelhető lomtalanítás
A  Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Kft tájékoztatása alapján 2020. június 2-től ismét igényelhető 

a házhoz menő lomtalanítás.
Időpont egyeztetés az alábbi elérhetőségen az Ügyfélszolgálaton keresztül történik: 

53/500-152 vagy 53/500-153-as telefonszámokon. 

Új nyitvatartás a kormányablakokban
A hatékony és gyors ügyintézés biztosítása érdekében a kormányhivatal a Miniszterelnökséggel 
együttműködve felülvizsgálta a megyei kormányablakok nyitvatartási idejét, és – �igyelembe 
véve az elmúlt évek tapasztalatait, az ügyfélforgalmi adatokat és a helyi sajátosságokat – új, az 
állampolgárok számára kedvezőbb ügyfélfogadási rendet határozott meg.

Hétfő- 8:00-18:00   Kedd - 8:00-16:00   Szerda - 11:00-19:00   Csütörtök - 8:00-16:00   
Péntek - 8:00-14:00

Azokat az embereket, akik ezt nem így látják, és nem meggyőzhetőek, sajnos csak büntetve lehet rábírni a szabályok 
betartására. Községünk felkészül a kiterjedt, gyorsan működő ellenőrzési lánc kiépítésére, és a katasztrófavédelemmel 
való hatékony együttműködés megszervezésére a leleplezések, büntetések folyamatában, melyet az elkövetkezendő nyári 
időszakban a külterületen felszerelésre kerülő kamerák is segíteni fogják. 

 Közös érdekünkben tisztelettel kérjük a lakosság együttműködését a lakossági szemét és lom helyes kezelésében, kérjük 
e levél tartalmának tudomásul vételét, betartását! Kérünk Mindenkit, hogy fokozottan fi gyeljenek a községünkben és a kül-
területen előforduló, környezetünket érintő szabálysértésekre, és gyors bejelentéseikkel segítsék ezen ügyek leleplezését! 
Vonatkozik ez mind a szemetelésre, mind az égetésre. Az égetés egészen szeptemberig tilos, de tervezve van az őszi égetés 
betiltása is. Kérjük a Tisztelt Lakókat, egyénenként, családonként gondolják át a lombhulladék kerti humuszként való ke-
zelésének lehetőségét! Belterületiek bezsákolhatják, eláshatják, humuszként feldolgozhatják. Külterületieknél nem okozhat 
problémát, hiszen a természet örömmel visszafogadja, hasznosítja a tiszta lombhulladékot.  

Felhívjuk fi gyelmüket, hogy mindennemű műanyag és veszélyes hulladék égetése szigorúan Tilos, és büntetést von maga 
után szabadföldön és kályhában, kazánban egyaránt! Ne mérgezzük tovább Földünk levegőjét!

A bejelentéseket az alábbi telefonszámon lehet megtenni, a következő napi időtartamokon belül: 
Veszelka György mezőőr; +36 30 221 3458, valamint hivatali időben: Vasadi Polgármesteri Hivatal +36 694 710.
Kérjük a lakosság türelmét a szelektív hulladék begyűjtésével kapcsolatos szükségszerű korlátozások miatt, és kérjük, 

hogy otthonukban szabályszerűen tárolják azt elszállításig.
Szeretnénk olyan helyzetet teremteni, ahol a megelőzés előtérbe kerül. Az évente szervezett szemétszedés váljon öröm-

ünneppé, ahol évről évre kevesebb hulladékot kell majd begyűjteni, és ne a lelkiismeretesebbek önként vállalt szomorú 
kötelezettsége maradjon!

Szintén az előttünk álló nyári periódusban kerül kihelyezésre a külterületen 50 db fi gyelmeztető tábla, amely hasonlókép-
pen a Megelőzési programunk része. 

Kérjük a fentiek alapján a lakosság minden egyes tagjának építő közreműködését! Valamint várjuk azokat a javaslatokat, 
amelyekkel gyorsabban, hatékonyabban, maradandóbban tisztíthatjuk meg a kis községünk vonzáskörzetébe tartozó területet!

Karcag Éva


