VASAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI LAPJA

X. évfolyam, 2020. 4. téli szám

Kedves Vasadi Polgárok!
A rövid nappalok és a hosszú sötét esték félreérthetetlenül jelzik az év végének
közeledtét. Ez az az időszak, amikor már várjuk az ünnepeket. Az idei év azonban
kegyetlen próba elé állított bennünket. A családok, a települések, az ország küzd a
járvánnyal. Olyan kihívással kell szembe néznünk, amit eddig csak a filmesek fantáziájában láthattunk. Az advent, a karácsony meghitt pillanatiban gondoljunk
mindazokra, akiket elért a járvány, gondoljunk azokra, akik értünk küzdenek. Ha
lehet, az ünnepeket töltsük szeretteink körében és a család erejével készüljünk a
következő évre. Tavasszal már sikerült, összefogással, együttműködéssel biztosan
újra sikerül, legyűrjük a kórt. Áldott karácsonyt és sikeres, boldog új évet kívánok!
Pogácsás Tibor
országgyűlési képviselő, Fidesz-KDNP
önkormányzati államtitkár, Belügyminisztérium

Karácsonyi köszöntő
Advent negyedik vasárnapja jelzi számunkra, hamarosan itt van legszentebb ünnepünk, a Karácsony, a
békesség, szeretet, az otthon ünnepe. Ez az év mindannyiunk számára sok nehézséget hozott. Tavasszal a járvány berobbant az életünkbe s lassan minden részét átrendezte annak. Korlátozások között éljük életünket,
de tudnunk kell, ezek a biztonságunkat szolgálják. Így mint egész éves programjaink, adventünk is közösségi
élmény nélkül marad, ám ezt is megtölthetjük tartalommal, próbáljuk észrevenni a jót. Községünk lakói bebizonyították, hogy a vasadiakra jellemző összetartás még ilyen nehéz helyzetben is él bennünk, hiszen aki
betegségben töltötte a karantén napjait, barátai, szomszédai nem hagyták magára. Szeretném jelezni, önkormányzatunkhoz is fordulhatnak segítségért, ha nehéz helyzetbe kerülnek, nem hagyunk senkit magára.
Év végéhez közeledve megköszönöm minden kedves vasadi lakosnak az egész évi önzetlen segítségét, a társadalmi munkákat. Engedjék meg, hogy Vasad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és az Önkormányzat minden dolgozója nevében kívánjak Önöknek Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!
Marton József Zoltán
polgármester

Önkormányzat

Főszerkesztői köszöntő

Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasókat abból az alkalomból, hogy történetének újabb mérföldkövéhez érkezett az idén decemberben 10 éves Vasadi Hírmondó önkormányzati újság. Szívből remélem, sok
örömet okoz Önöknek is helyi újságunk, amely mindig is figyelmet szentelt az önkormányzat hírei mellett
arra, hogy igazi közösségi lap legyen, így első lapszámunktól fontosak az intézmények, a közélet és közérdekű információk mellett az egyházak és a sport rovatok, amelyek még színesebbé teszik hasábjainkat.
Ezúton is köszönöm azok évtizedes közreműködését, akik negyedévente rendszeresen írnak lapunkba,
vagy segítik annak megjelenését. Számomra nagyon kedves ez a lap, amelynek születésétől fogva szerkesztője lehetek. Kedvenc rovataim azok, amelyek rólunk, vasadiakról szólnak, s jobban bemutathatunk
egy-egy értékes embert községünkből. Jubileumi számunkban ismerjék meg jobban Ifjú Kovács Géza hobbifotóst és Demeter László méhészmestert.
Jó olvasást, Áldott Karácsonyi ünnepeket és jó egészségben gazdag, Boldog Újévet kívánok Vasad község
minden lakójának.
Kériné Veroczki Barbara
Interjú a polgármesterrel
-Itt vagyunk december hónap közepén, az év utolsó hónapja, ebben az időszakban máshol a
lelassulásról, elcsendesedésről van szó, nem így az önkormányzatnál, ahol a zárt ajtók mögött is
folyik a munka, sikert-sikerre halmoznak. Előző őszi számunkban számolhattunk be az új tanyabuszról, új hivatali épületről beszélgettünk, s máris itt vannak az új sikeres pályázatok, megismertetné ezeket a Tisztelt Olvasókkal?
-Igen, valóban inkább felpörgött napokat élünk meg, mint lelassulást, de örömteli is ez a fáradtság, hiszen eredménye van. Határidős pályázatokról van szó, melyeket mindenképpen meg
szerettünk volna próbálni. Nagy örömömre szolgál, hogy a Magyar falu program Óvodaépület
felújítása alprogramban támogatták elképzeléseinket. A támogatás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára óvoda építésének és óvodák fejlesztésének támogatása. Az elnyert támogatás értéke 49.
890. 130 Ft. A Rákóczi utcai járdaépítést is pályázati pénzből oldottuk meg, itt köszönöm meg a türelmet az utcában
lakóktól és az arra rendszeresen közlekedőktől, valamint a kivitelező Viking House Plus Kft vezetőinek és munkásainak a munkájukat. Úgy gondolom minőségi járdánk lett, amelyet egykönnyen nem kezd ki a csapadék. Ezen
fejlesztésünk a Magyar Falu pályázat önkormányzati járdaépítés/ felújítás anyagtámogatása keretében 4.897.818 Ft
értékig élvezett kormány támogatást.
-S most itt napokban érkezett hír, miszerint újabb ingatlannal bővül az Önkormányzat vagyona.
Miről is szól ez a pályázat?
-Önkormányzatunk sikerrel indult az „ Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlásra” című alprogramban,
így a Szabadság utca Mátyás király köz sarkán lévő ingatlan az önkormányzat nevére került. A vételár 6 millió Ft volt,
melyből 5 millió Ft volt a pályázati összeg, tehát Önkormányzatunknak 1 millió forintjába került az újabb fejlesztés.
-Mi lesz a célja a vásárlás után a területtel az Önkormányzatnak?
-A községekben gyakran előfordul a romos, elhagyatott ingatlanok látványa, ami a település összképét jelentősen
rontja. Ezeknek az ingatlanoknak Önkormányzati tulajdonba történő kerülése elősegíti a rendezett falukép kialakítását. A pályázati kiírás szigorúan megszabja, milyen célja használható a megszerzett terület. A szebb, rendezettebb
falukép elérésén túl további pályázati cél, hogy a megszerzett ingatlant az önkormányzat kizárólag közcélra használja a jövőben.
Akkor ennyi munka után békés, pihentető napokat kívánok a karácsonyi ünnepkörre, s remélem a jövőben hasonló, szép sikerekről tudunk beszámolni.
Interjú: Kériné Veroczki Barbara

2

VASADI HÍRMONDÓ 2020. TÉL

Önkormányzat

Szűk körben emlékeztünk meg október 23 hőseiről
Idén a vírushelyzet végett községi nagy megemlékezést nem szervezett az
Önkormányzat, a Képviselő-testület részéről Marton József Zoltán polgármester és Tóth József képviselő helyezte el a megemlékezés koszorúját. Koszorút helyezett el a Napközi Otthonos Óvoda és a Bölcsőde vezetősége is.
Iskolánk alsós osztályai kisétáltak a kopjafához és a hősi emlékműhöz, és
elhelyezték saját maguk által készített zászlóikat, virágaikat. Pedagógusaink pedig beszéltek nekik ennek a napnak a jelentőségéről.
Az alábbiakban közöljük Marton József Zoltán polgármester megemlékező beszédét, amelyet videó üzenetként tekinthettek meg a Williams Televízó adásában.

(- A Szerkesztő)

Tisztelt Megemlékező Kedves Vasadi Polgártársaim!
Sajátos ünnepre ébredtünk a mai napon, hiszen 1956-óta ugyan nagyon sokáig nem ünnepelhettük és nem emlékezhettünk
meg hivatalosan az ’56-os forradalmárainkról, az 1956os eseményekről, de ez már az elmúlt 30 évben természetessé vált, mert a szabadságunk és függetlenségünk
lehetővé tette, hogy nyíltan és közösségben éltük meg a
mártírjaink emlékét.
És íme itt a mai háborúnk, a mai forradalmunk, amit
szintén az életünkért, szabadságunkért, egészségünkért
vívunk, a biológiai ellenségünk a COVID-19 vírus ellen.
Párhuzamot ugyan nem lehet a kettő között vonni, de
az megállapítható, hogy hosszú évtizedek után újra fenyegetettnek érezhetjük magunkat, hiszen sokan kényszerülnek sok napos
karanténba, sokan elvesztették a munkahelyeiket, és sokan elvesztettük az eddigi kor nyújtotta komfort és biztonságérzetünket.
De visszatérve néhány gondolat erejéig az 1956-os eseményekre, egy maroknyi fiatal érzett magában annyi erőt, hogy az
akkori egyik legnagyobb hatalom ellen forduljon, és az Ő önbizalmukon és lelkesítő energiájukon felbuzdulva tízezreket vitt
a függetlenségünkért vívott harcba.
Tisztelt Ünneplő Társaim!
Lehet, hogy látták és érezték már akkor is, az ’56-os forradalmáraink, hogy kevesek lesznek abban a pillanatban a sikerük kivívásáért. De azt is tudták, hogy a jó és igazság előbb-utóbb győzni fog. És győzött is, ugyan nem akkor, hanem több
mint három évtizedet kellett várni rá, de abban a pillanatban 1956. október 23- tól november 4-ig mégis a szent cél vezérelte forradalmárainkat az őket követő nemzedékek függetlenségéért zajlott küzdelemben,
melyben sok Nemzettársunk a legfontosabb földi értéket adta az ÉLETÉT.
Megannyi család súlyos árat fizetett akkor a mai szabadságunkért, elvesztette szeretteit, elvesztette értékeit, vagyonát és tízezrek elvesztették a hazájukat, hosszú évtizedeket
kellett emigrációban tölteniük, messze a szülőföldjüktől és messze a családjuktól, rokonaiktól.
Arra kérném Önöket, mivel úgy hozta az élet, hogy a mai megemlékezésünket nem tudjuk
a megszokott közösségben megtartani, nem tudjuk a forradalmárjaink és mártírjainkért fájó
érzéseinket a tekintetünkkel egymásnak tolmácsolni, az együttérzésünk és tiszteletünk jeléül,
otthonainkban gyújtsunk az emlékükért egy-egy gyertyát és emlékezzünk lelkünkben Rájuk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kérem Önöket, hogy az 1956-os forradalmunk mementójaként a jövőben is fokozottan figyeljünk egymásra, tiszteljük és szeressük szomszédainkat, falubelieinket, és Nemzettársainkat, hogy a Nemzeti Nagyjaink értünk vívott küzdelmei és áldozatai ne legyen
hiábavaló. Kérem az egymás iránti türelmüket, hiszen a járvány okozta küzdelem talán nehéz napokat hozhat Ránk.
Kérem Önöket ismételten, hogy fokozottan vigyázzunk egymásra, hogy a Közösségünk a jövőben továbbra is egy emberként tudjon a fejlődésért dolgozni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
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Köszöntjük az időseket!
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Napjává. Községünkben sok éve
december végén ünnepeljük az időseket ahol általános iskolásaink szivet melengető műsora után szerény vendégséggel és kiszolgálással őket ünnepeljük.
Ez az ünnep felhívja a figyelmünket az idősek tiszteletére, arra hogy szeressük, értékeljük őket, hiszen életünket tőlük kaptuk. S ezúttal azok is eszünkbe jutnak, akik sajnos már nem lehetnek velünk:
nagyszüleink, dédszüleink, hisz a mi eredményeink, az Ő munkájukra épült.
Ez az ünnep kiváló alkalom arra, hogy kapcsolatainkat megújítsuk velük, hiszen az elmúlt időszakban sok család kemény megpróbáltatásokon ment keresztül. Sajnos, van olyan család, ahol többé már
nem lehetnek együtt...
A koronavírus is figyelmeztet Bennünket: becsüljük meg az együtt töltött időt, és amit együtt töltünk,
az valóban minőségi idő legyen, amit a figyelem és szeretet hat át. Tudom, nem könnyű most az időseknek, leginkább ők tartoznak a veszélyeztetett korosztályba, esetenként – védve őket – a családtagokkal
nem találkozhattak, a négy fal között töltötték a szürke hétköznapokat gyermekeik, unokáik nélkül.
Voltak olyan esetek is, amelyekben láttam a falunkban lévő összefogást, hiszen alig volt olyan karantén, ahol a barátok, szomszédok össze ne fogtak volna, és a kerítéslécre mindig került egy-egy kilogramm kenyér, gyümölcs, esetenként gyógyszer is. Büszke vagyok mindenkire, aki a bajban segítette és
segíti a körülötte élőket.
Úgy látszik, az élet rákényszerít Bennünket - és ez az ünnepek közeledtével még élesebben látszik mint elődeink, érjük be kevesebbel. Hiszen dédszüleink életében nagy szerepe volt a kapcsolatoknak,
az odafigyelésnek a sok munka mellett is. Kívánom fedezzük fel az ebben az időszakban rejlő lehetőséget: lassítsunk le, gondoskodjunk egymásról, hiszen a bajok, problémák ellenére is élvezzék az életük
minden egyes pillanatát, mert hatalmas ajándék az élet. Az év minden napján érezzék a megbecsülést,
érezzék, hogy szükség van Önökre, érezzék, hogy vannak dolgok, amiket jobban tudnak és vannak dolgok, amiket csak Önök tudnak! Jó egészséget kívánok idős és szép korú lakosainknak, érezzék, hogy
számíthatnak az Önkormányzatra is, a Képviselő-testület minden tagja nevében kívánok Önöknek Áldott Karácsonyi Ünnepeket és elsősorban egészségben gazdag boldog újévet!
Marton József Zoltán
polgármester

Isten éltesse Lica nénit!
Mészáros Sándorné született Mészáros
Lídia, 1930 szeptember 25-én látta meg a
napvilágot. Idén ünnepelte 90. születésnapját.
Sajnos, a vírus helyzet miatt csak szűk
családi körben köszöntöttük 94 éves
férjével, valamint gyermekeivel, illetve azok
családjával.

Vásárlási utalványt kapnak
Községünkben szép hagyománynak számít, hogy a Képviselő-testület
élelmiszervásárlási utalványt ad a 65 év feletti nyugdíjasoknak Karácsonyra. Idén ez az összeg 5000 Ft, amelyeket a helyi élelmiszerboltokban és a hentes üzletben lehet levásárolni.
Ezt az összeget az Önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja mondta el Marton József Zoltán polgármester.
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Meghosszabbították az engedményes kút-engedély díjakat!
Tisztelt Lakosság, a Vasadi Településüzemeltetési Kft törvényi előírásoknak megfelelően, a kutak
fennmaradási engedélyezési eljárásának ügyintézését vállalja, a vasadi belterületi magán ingatlanok
vízi létesítményei (engedély nélküli fúrt kút) esetében.
Az engedélyezési eljárás díja 2021. május 31-ig leadott megrendelések esetén: 10. 000Ft + ÁFA (csak
vasadi magán ingatlanok esetén), amely tartalmazza:
- az engedélyeztetéshez szükséges teljes terv-dokumentáció elkészítését, valamint az Önkormányzathoz való beadását,
- háromszori kiszállást az ingatlanhoz. 1. A kút felmérése. 2. Az elkészített dokumentáció aláíratása a Tulajdonossal. 3. A dokumentáció átvételi igazolásának, valamint a számla személyes átadása.
A Magyar Közlöny 207. számában megjelent 2018. évi CXXI. törvény
szerint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt az alábbiak
szerint módosították:
28. § A Vgtv. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy
üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi
CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi
fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.”
A fenti Törvényt a Kormány 2023. december 31-ig meghosszabbította, tehát van idő a kérelem beadására. Az viszont nem azt jelenti, hogy az utolsó pillanatig érdemes várni, hiszen fenn áll annak a „veszélye”, hogy az országban található több százezer kút Kérelmének elkészítéséhez az utolsó hónapokban
nem lesz elég szakember, illetve hasonlóan magas árak (30.000-50.000 Ft) alakulhatnak ki, amit már
a határidő meghosszabbítása előtt tapasztalhattuk.
A megrendelést az alábbi email címre kérjük:
Mészáros Sándor Zoltán
Email: mszoltan@gmail.com
Tel: +36-30-931-1904
A Vasadi Polgármesteri Hivatalban téli közigazgatási szünet lesz
2020. december 21 - 2021. január 3. között.
Utolsó munkanap: december 18., első munkanap az új évben január 4.
Rendkívüli, sürgős esetben Prakter Jánosné igazgatási ügyintéző kereshető
az alábbi telefonon: 06-30/318-48-71.
Minden vasadinak békés, nyugodt Karácsonyt és jó egészséget kíván
a Polgármesteri Hivatal jegyzője dr. Csoba Beáta

Szociális Tűzifa
A szociális tűzifa támogatás során 72 m3 tűzifa megvásárlására kapott támogatást Önkormányzatunk. A Képviselő-testület rendeletalkotási kötelezettségének szeptember 30-án már
eleget tett, az igényléshez szükséges jogosultsági feltételek az elmúlt évekhez hasonlóak,
változás ezen a téren nem történt. A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Szociális Bizottság online egyeztetést végzett és a beérkezett kérelmek feldolgozását követően a polgármester meghozta a döntést.
Minden kérelmező - a rászolutság mértékének megfelelően - kapott tűzifát, összesen 92-en.
December 31-ig minden kérelmező megkapja az Önkormányzat által kiszállított tűzifát.
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Községházi napló
Október 13-án munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés volt, melyen a Képviselő-testület
-döntést hozott a Vasad Településrendezési Eszközök módosítása tárgyában és az Állami Főépítész javaslatára, véleményére tekintettel módosította a véleményezési dokumentációt,
-döntést hozott az önkormányzat tulajdonában lévő MZY 388 Volkswagen Transporter ( régebbi ) kisbusz eladásáról
– az eladási árat bruttó 4 millió forint körüli összegben jelölte meg a testület,
-javaslattal élt a Vasadi Településüzemeltetési Kft. tulajdonát képező MTZ 820-as traktor eladásával kapcsolatban – az
eladási árat bruttó 5 millió forintban javasolta megállapítani a testület.
Október 21-én rendkívüli testületi ülés volt, melyen a Képviselő-testület
-megtárgyalta és elfogadta a Vasadi Portéka Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét, valamint a munkavállalókra és
tisztviselőkre vonatkozó javadalmazási szabályzatot,
-módosította és elfogadta a Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház alapító okiratát és Szervezeti és Működési Szabályzatát,
-megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát,
-foglalkozott a testület a díszpolgári cím adományozásával – e témában a testület arra az álláspontra jutott, hogy a
témára jövőre, a járványügyi helyzet függvényében tér vissza.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás szerint veszélyhelyzetben a képviselő-testület és bizottságok hatáskörét a polgármester gyakorolja, a testületek
és bizottságok nem üléseznek.
2020. november 4-től polgármesteri hatáskörben az alábbi témákban születtek önkormányzati döntések:
Szociális bizottság hatáskörét gyakorolva 47-57/2020. határozatok alapján
egyszeri települési támogatás kérelmekben hozott döntést a polgármester.
Képviselő-testület hatáskörét gyakorolva a polgármester
-Vasad Településrendezési Eszközeinek módosítása tárgyában megkereste
az Állami Főépítészt a záró szakmai vélemény kiadása végett,
-A Helyi Esélyegyenlőségi Program kötelező, két évenkénti áttekintéséről
hozott döntést,
-A Monori Rendőrkapitány megkeresésére a helyi körzeti megbízott év
végi jutalmazásához járult hozzá, vásárlási utalvánnyal,
-Rendelkezett a vasadi 65 év feletti lakosság karácsonyi vásárlási utalványának kiosztásáról – az utalványokat december
31-ig lehet levásárolni a település élelmiszer- és hús boltjaiban,
-Kiegészítette a Közbeszerzési Bírálóbizottságot, eseti tagok bízott meg a feladat elvégzésével, mivel a közbeszerzési
törvény szerint, szakirányú felsőfokú végzettségű szakember is szükséges a bizottságba,
-Áttekintette és elfogadta az „Energetikai korszerűsítés” tárgyú közbeszerzési eljárás felhívását és dokumentációját és
meghatározta a közbeszerzésben részt vevő cégeket,
-Döntést hozott a Polgármesteri Hivatal téli közigazgatási szünetének idejéről, a döntés szerint 2020. december 21. és
2021. január 3. között a Hivatal zárva tart. Az utolsó munkanap: december 18., az új évben az első munkanap január 4.
Rendkívüli esetben telefonon kereshető: Prakter Jánosné 06-30/318-48-71
Lejegyezte: Juhász Éva
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Hírek a Bölcsiből

Kedves Olvasók!
Az idei évben Bölcsődénk működése igazodik a járvány helyzet alakulásához, voltak nehéz időszakok, mind a Szülők és a dolgozóink részére
is, próbáljuk a lehető legjobban végezni a munkánkat, odaadással-törődő gondoskodással, mint mindig.
De sajnos ez a fokozott járványhelyzet sokkal nagyobb megszorításokat
kér a Bölcsődétől is, illetve már enyhe tünetekkel is hazaküldjük a kisgyermekeket, mivel mindannyiunk érdeke a megelőzés. Mind amellett óhatatlan
a terjedés, dolgozóinkat az utóbbi hetekben tesztelték, remélhetőleg túl leKölcsöncipő
szünk ezen az időszakon hamar és minden visszaállhat a megszokott rendbe.
Idén a lehetőségekhez képest amit csak tudtunk megvalósítottunk rendezvényeinkből:
gondolok itt a gyermeknapra, és a bölcsődei búcsúztató délutánunkra.
Hogyha eljön Mikulás nagy napja, Csigabiga mit tesz majd az
Mindig igazodva a kialakult szabályokhoz. Méltóképpen megemlékeztünk
ablakba?
Október 23-ról. December elején Bölcsődénk átöltözött mesés télikabátjába.
Hiszen tudjuk, cipőcskéje
A Mikulás is megérkezett hozzánk, igaz nem a megszokott rendben, mivel
nincs neki, Gyermekeit lábak
a szabadlevegőn történt köszöntése, természetesen maszk mögé rejtette ősz
nélkül neveli.
szakállát.
Csigamama gondolkodott
sokáig, Eldöntötte e nagy
Mind emellett munkatervhez igazodva készülünk az ünnepekre, kicsi kegonddal elbánik! Szívességre megkérte a százlábút, Kölzek alkotásaival várjuk a szeretet ünnepét, melyet remélünk, minden család
csönözzön cipőt, mire már ráunt. Így került az ablakába
egészségben tölthet együtt.
kiscipő, S hálás lesz a százlábúnak mindig ő!
A járványhelyzettől függetlenül, Bölcsődénk továbbra is szeretettel várja a
(Kurczina Terézia)
kisgyermekes családok jelentkezését.
Ezúton kívánunk Áldott Ünnepeket mindenkinek.
Vigyázzunk magunkra és társainkra.

Üdvözlettel a Vasadi Bölcsőde Dolgozói és Vörös Gábor Zoltánné mb.intézmény vezető

Őszi pillanatképek az Óvodában
Az előző lapszám végén írtuk, bízunk abban, hogy sok-sok megvalósult programról tudunk beszámolni a következő lapszámban.
Sajnos, az intézménybe továbbra sem jöhet be senki a gyermekeken és a dolgozókon kívül, ám minden tőlünk
telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az éppen soron következő ünnepet illetve programot zárt ajtók mögött bár, de meg
tudjuk tartani.
Így történt ez az Október 23-i megemlékezéssel is. A gyermekek
csoportonként emlékeztek meg versekkel és dalokkal. Az elkészített
zászlókat haza vihették és elhelyezhették a szüleikkel az emlékműnél.
Sajnos, a családi nap is elmaradt. Gyakran mennek sétálni a gyermekek a dolgozókkal csoportonként az erdőbe vagy a faluba. Nagyon
vártuk a Mikulást. Készültek a gyermekek, bár az idén ez is rendhagyó
módon valósult meg. Az Óvoda ablakába pénteken kitett csizmákba,
hétfőre ott voltak a csomagok. A gyermekek egész hétvégén türelmetlenül várták, hogy mit hozott a Mikulás.
Már nagyon várta az Óvoda apraja-nagyja a karácsonyi ünnepséget, amit ismét sikerült meghitté tenni és a
gyermekek arcára mosolyt varázsolni!
Ebben az évben is köszönettel tartozunk a szülők, hozzátartozók egész évben nyújtott segítségéért!
Kívánunk mindenkinek Kellemes Ünnepeket és Békés, Boldog Új Évet!
Óvoda dolgozói
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A Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház belső felújítása
A zárva tartás alatt sem állt meg az élet a könyvtárban.

Új kormányrendelet
November 11-től többek között a könyvtárak, közművelődési intézmények sem fogadhatnak látogatókat a járványügyi védekezés végett, mégis számos módos eljutnak a könyvek a tisztelt olvasókhoz. Ettől a naptól intézményünkben működő zeneiskola is digitális oktatásra tért át.

Új szolgáltatás
Sikeres a „könyvet házhoz programunk”, nagyon örülök, hogy a 65 éven felüliek, kismamák, élnek ezzel a lehetőséggel, az új könyveink nagy része már kölcsönzésben van. Természetesen a kért olvasmányok a könyvtár bejáratánál is
átvehetők a lakosság számára.

Elkészült intézményünk új logója
Fiatalos, barátságos arculat tervezése van folyamatban, ennek első lépése
az intézmény logója, köszönöm a szerkesztést Topál Mártonnak, aki tervezői
munkáját felajánlva elkészítette azt számunkra.

Könyvtárközi kölcsönzés
Nagyon népszerű a könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatásunk is. Mivel több egyetemista, főiskolásunk online tanul,
így a vizsgára felkészüléshez szükséges szakirodalom beszerzéséhez tudtam segíteni. Forduljanak bizalommal hozzám e téren is, ha itt nincs is meg a könyv nálunk, egy nagy rendszer tagjaként a kért könyv beszerezhető.

Régebbi könyveinket várom vissza
Fontos, hogy folyamatosan várom vissza a kiolvasott könyveket, kérem ezeket ne tartsák maguknál, egyeztetést
követően hozzák vissza a könyvtárba. A könyvek 10 napos karantén után újra kölcsönözhetőek lesznek.
A zárva tartás idejére késedelmi díjat nem számítunk fel. A kölcsönzésben lévő könyvek, folyóiratok, DVD lemezek,
hangoskönyvek meghosszabbításra kerülnek az újranyitásig.
Fent vagyunk a YouTube-on

Novemberben elindult az intézmény YouTube csatornája, ahol 2015-re
visszamenőleg visszanézhetőek a riportjaink.
Könyvtárunkban a jövőben nagyon fontos a zöld szemlélet, ami megjelenik majd az épületben megújuló energiaforrások használatában, a
könyvtári állományban is el lesznek különítve azok a könyvek, amelyek
a környezet és természetvédelemmel kapcsolatosak.
Az ENSZ is megfogalmaz a fenntartható fejlődésről 17 olyan célt, amelyekért a könyvtárak is sokat tehetnek, a zöld út ezek közül az egyik. A
Zöld Könyvtári Percek alatt az online térbe költözünk, hol a könyvtárból- hol szabadtérről, a természetből közvetítve érintünk érdekes és aktuális témákat. Első videóink a téli madáretetésről szólnak, érdekes tippeket láthatnak a nézők, madárkalácskészítésről könyvajánlóval egybekötve. Ha elnyerte
tetszésüket, iratkozzanak fel a csatornára, kövessék tevékenységünket.

Gyors információkért látogassanak el Facebook oldalunkra
Hetente frissülő tematikus könyvajánlók, könyves érdekességek, és
az új könyvekről készült album várja az olvasás szerelmeseit:
https://www.facebook.com/vasadkonyvtar
Vasad Község minden lakójának kívánok békés, boldog karácsnyi ünnepeket, és boldog újévet!
Kériné Veroczki Barbara
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Az Általános Iskola mindennapjai
Mindennapjaink nem mindennapiak. A gyerekek fegyelmezettségének, a szülők támogató, nyitott és
őszinte hozzáállásának köszönhető, hogy zökkenőmentesen zajlik a tanév.

Miközben a lehető legtöbbet próbálunk megtartani a hagyományainkból, a nehéz helyzethez alkalmazkodva újjáélesztettük az iskolarádiót. A megemlékezéseket ezen médium segítségével sugározzuk, mint
például az Október 23.-i ünnepet is.

Minden héten a gyerekek által, a DÖK szervezésében néhány alkalommal zeneszámokkal vidámítjuk a
lelkünket az iskola rádión keresztül.
Az adventi készülődések is rendhagyó módon zajlanak. A szülők és a gyerekek gyönyörű munkáiból készült kiállítás varázsolja ünnepivé ezt az időszakot. A hagyományainkhoz híven az idén is megszervezésre
került a Mosoly manó akció, a rászoruló családokat segítve. Beszéljenek helyettünk a képek.
Iskolavezetés

Sporthírek

Türelem és kitartás
Az élet, a sport területén fontos sok minden más mellett a türelem és a kitartás. A világ jelenlegi alakulásában
még inkább meghatározó. Településünk sportegyesületében versenyzők életében sincs másként, független attól,
hogy a versenysport amatőr részén képviseltetjük magunkat.
A kitartást mi sem mutatja jobban, hogy a Vasadi Regionális Sport Club évek óta résztvevője a Pest megyei
labdarúgás öregfiúk-bajnokságának. Az elmúlt esztendők során rendre a tabella alsó negyedében tanyáztunk
vagy a legalsóbb fokát foglaltuk el. Mígnem az idei versenykiírásban a középmezőny oszlopos tagjai lettünk, sőt
kis szerencsével a dobogó közelében is lehetnénk. A lejátszott tíz bajnoki mérkőzés alatt több pontot gyűjtöttünk,
mint az ezt megelőző három versenyévad során.
Mindez annak köszönhető, hogy vannak az egyesületnél olyan emberek, akik hisznek abban, amit elvégeznek.
Időt, energiát nem sajnálva kitartanak a céljaik mellett és lehet, hogy lassan, de biztosan haladnak előre. Lehetséges olykor az látszik, mintha visszafelé haladnánk. De türelemmel kell lenni a megvalósulásokkal kapcsolatban.
Sajnos, valóban megesik, hogy nem úgy alakulnak rövid távon a dolgaink, ahogyan elképzeltük, de nem adjuk fel.
A világot sújtó járvány a nyugalmas nyári időszakot követően ismét megbénította a sport világát is. Nem lehet
zárt térben sportolni, így a Ritmikus gimnasztika szakosztályunk leányai online formában kapják a felkészüléshez az instrukciókat. A korábban bérelt iskolai tornatermekben nem lehet edzéseket tartani, ezért kellenek ilyen
formabontó megoldások.
A sportpályán sincs mozgás, leszámítva az öltöző épület építésén résztvevő munkásokat, akik a hideg idő ellenére végzik munkájukat. A kitartás itt is megmutatkozik.
Remélhetőleg, a tavasszal visszatérhetünk a zöld gyepre és lesz folytatás, hogy megörvendeztethessük kedves
Szurkolóinkat. Addig is türelemmel leszünk.
A Vasadi Regionális Sport Club meghitt, békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és gondoktól mentes Új esztendőt kíván.
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egyház

Nem volt számukra hely!

Újra itt a Karácsony! Gyermekek szívében őszinte, felhőtlen öröm jelenik meg,
amikor ezt a mondatot hallják. A felnőttek öröme már nem annyira felhőtlen.
Mindenkinek eszébe jut a Karácsonyi teendők végeláthatatlan sora. Takarítás,
díszítés, ajándékkeresés, nagybevásárlás, ünnepi menü kialakítása, és sorolhatnám
még hosszan a sort. Most ebben az évben itt van még ez a vírus is. Még egy
probléma. Milyen lesz így a Karácsony? Fogunk-e találkozni a rokonokkal vagy
a családdal? Lesz-e közös ünnepi ebéd? Mire lesz lehetőség és mire nem? Tele
van az emberi szív félelmekkel és aggodalmaskodással.
A vírusjárvány felforgatta az életünket, mindent átalakított. Ez igaz, érezzük az életünkön, de a karácsony azért
még Karácsony marad! Lehet, hogy nem azt fogod csinálni, mint az eddigi eltelt évtizedek Karácsonyain, de a
karácsony az megmarad karácsonynak! A Karácsony lényegére nincs hatása a világjárványnak. Karácsony üzenete
arról szól, hogy Isten elküldte egyszülött Fiát ebbe a világba! Ezt az üzenetet semmi sem tudja megfertőzni. Isten
csodájának hírét, amit belekiált a világba nem fertőzheti meg a vírus.
Azon a bizonyos éjszakán, amit mi csak „csendes éjnek” szoktunk nevezni, az angyalok a sötét éjszakába
kiáltották bele az örömhírt: „üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában”. Közben tényleg
megszületett a világ Megváltója, Isten egyszülött Fia. Szomorú, hogy az emberi testet öltött Istennek nem jutott
hely az emberek világában. Egy istállóban, állatok között, jászolba fektetve kapott helyett. Megdöbbentő, hogy
az ige arról beszél, hogy nem kapott helyett. Persze meg tudjuk magyarázni, hogy akkor nem tudták, hogy aki
azon az éjszakán született, az nem más, mint Isten Fia. Annál megdöbbentőbb, hogy bár a modern kor embere
világosan tudja, kicsoda Jézus, mégsem kaphat helyet az emberek szívében és életében. Hány olyan Karácsony
van mögötted, amikor mindennek jutott hely az ünneplésedben, csak Jézusra nem jutott idő, Neki nem jutott hely!
Most egy egészen másfajta Karácsony vár ránk! A járvány sok ünnepi szokást tesz semmissé, sok rokoni találkozást,
a kapcsolattartás megszokott formáit teszi lehetetlenné, pedig ezek eddig részei voltak minden ünnepünknek.
Sokan kérdezik: miért? Miért engedi Isten, hogy ilyen ünnepünk legyen? Talán azért, mert Isten az eddigi túlzsúfolt
ünnepeinkben helyet akar készíteni ezen a Karácsonyon az Ő egyszülött fiának! Eddig nem volt helye Jézusnak
az életünkben még Karácsonykor sem. Most Isten szeretné, hogy észrevegyük a Karácsony igazi lényegét. Annyira
szeret téged az Isten, hogy egyszülött Fiát adta érted! Amikor az ünnepben nem lehet nagy rokoni összejöveteleket
tartani, nem lesznek céges Karácsonyi partik, amikor egyedül maradsz otthon, vedd észre, hogy Isten helyet készít
Jézusnak. Kétezer éve nem volt számára hely. Jó lenne, ha most helyet tudnál készíteni neki ezen az ünnepen a szívedben!
Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánok a falu minden lakosának Jézussal együtt!
Király János
református lelkipásztor

A Római Katolikus egyház hírei
Idei Adventünk és Karácsonyunk a megszokott ünnepi pillanatok és események böjtjében telik el. Többek javaslatára
adventünk témájának az eucharisztiát választottam. Az eucharisztia az, ami összetart és megerősít bennünket. Tavasszal
megtapasztalhattuk valódi böjtként, hogy mit jelent hiánya.
Körbejárjuk a lehetőségekhez mérten, hogy még jobban
megerősödjünk, még erősebben vágyakozzunk tiszta szívvel
magunkhoz venni vasárnapról vasárnapra. Karácsonyunk betlehemien egyszerű lesz az idén, pásztorjáték nélküli.
A templomi közösség az, ami lehetőségként van előttünk, hogy Jézussal és barátaival minél többet legyünk együtt.
Használjuk fel a roráté szentmiséket a karácsonyra való készületként. Nem tudjuk, hogy lesznek-e járványügyi
szigorítások, ezért minden, amit leírunk, viszonylagos. Találkozzunk az adventi rorátékon, gyújtsunk otthon családi
körben az adventi koszorún gyertyát és imádkozzunk! Várakozzunk!
Adventi időszakban tartunk rorátékat- avagy hajnali miséket, Vasadon decemberben három alkalommal péntekentént, a legutolsó 18-án 6:30-kor.
Ipoly atya
www.monorita.com
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A karácsonyi idő liturgikus alkalmai:
December 25-én 16:00 órakor karácsonyi szentmise.
Kedves Testvéreink az időszerű rendet és egyházközségünk híreit megtalálják honlapunkon
( www.monorplebania.hu) és facebook oldalunkon (www.facebook.com/monorplebania)
Szentmise közvetítések:
A Nagyboldogasszony-templomból minden vasárnap 09:30-tól élőben közvetítjük a szentmisét a www.monorita.com oldalon.
Vasaddal kapcsolatos híreink olvashatók: a www.vasad.vaciegyhazmegye.hu oldalon
Hogyan készültek elődeink az ünnepre?
Közeledik a Karácsony, a legtöbb háziasszony már gondolatban készülődik, tervezi a menüt, a sütemények
sorát.
Vajon hogyan készülődtek elődeink az év legszebb ünnepére?
Száz éve még rendkívül fontos volt a hit, ami meghatározta a
szokásokat, vele együtt a karácsonyi ünnepkört is. Az egyik legismertebb Karácsonnyal kapcsolatos hagyományunk az ünnepi vacsora. A régi vallásos szokások szerint a római katolikusok 24-én
éjfélkor vagy 25-én napközben misén vesznek részt és Szenteste
böjtölnek. A reformátusok 24-én istentiszteletre mennek, majd következő napon úrvacsorán vesznek részt. A néphagyomány szerint
december 25-én következett a karácsonyi ebéd, vagy ünnepi vacsora. Összegyűlt a család, olykor a távolabbi rokonság is, hogy együtt fogyasszák el a gazdasszony által az asztalra helyezett ételeket. Karácsonykor a dióevés
szinte egész Magyarországon ismert volt, talán ezt a szokást még ma is tartja a legtöbb család. A hüvelyesek, sült
tök, valamint a hal a következő év pénzbőségét jelentette.
Ahogy haladunk előre az időben, úgy változnak a szokásaink, veszünk át ételeket más nemzetektől. A dánoktól
például a sült kacsát honosítottuk meg ünnepi ételként, angolszász vidékről érkezett a pulyka, a töltött libanyak a
franciák kedvenc karácsonyi étele. Ma a legtöbben halat esznek főfogásként, de az angolszász hagyományokból
eredően már pulyka is az asztalra kerül ünnepekkor. Ez köszönhető annak is, hogy egyre nyitottabbak vagyunk,
egyre több információhoz jutunk a filmekből, eljutnak hozzánk más nemzetek karácsonyi szokásai is
(- A Szerkesztő)

ha

Vasadi kony

Minden ellenőrzésen megfeleltek

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Vasadi Bölcsőde Főzőkonyha újabb ellenőrzéseken van túl.
A konyhát meglátogatta 2020.11. 16.-án a NÉHBIH Budapesti kirendeltsége, 2020.11.17.-én
a Népegészségügyi hatóság és 2020.11.18.-án a Monori Járási Hivatal élelmiszerlánc biztonsági
osztálya.
Ez utóbbi ételmintát vitt a konyháról melyben a konyha nagyon jól teljesítette a feladatát.
A NÉBIHK a konyha tisztaságát, felszerelését, raktározását ismét elfogadta és vízmintát is vettek
tőlünk ami szintén jónak minősült.
A konyha 2020. szeptember végén ismét átállt az egyszer használatos dobozokra és a Vasadi
Lakosok ismét így előre csomagolva kapják az egyszeri meleg ebédet. A konyha működése
munkanapokon reggel 6:00 órától délután 14:00 óráig van nyitva. Az ünnepek miatt a konyha utolsó
nyitva tartása 2020.12.22. első munkanapunk 2021.01.04.
Vasad Község Lakosainak ezúton kívánunk nagyon jó egészséget az Ünnepekre való tekintettel
mindenkinek Áldott Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt kívánunk.
Tisztelettel: a Konyha Dolgozói
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Vasad felett az ég
– Beszélgetés Ifj. Kovács Géza hobbifotóssal –
- Ifj. Kovács Géza képeiben mindig megfog a természet szeretete, s egyúttal a technikás felvétel is, hiszen fotóinak kivitelezése mindig igényes.
- Géza, láttunk már tőled csodás természetképeket a község
állatvilágából, természeti jelenségekről, hatalmas viharokat,
villámokat örökítettél meg, amelyeket Vasad felett cikáztak
egy-egy nagy éjszakai vihar után. Mikor és minek a hatására
kezdtél fényképezni?
- A fényképezőm már lassan 5 éve megvan. A történet ott
kezdődött, hogy Sanyi barátommal elhatároztuk, kimegyünk
Vecsésre a spotterdombra szétnézni és megnézzük a leszálló
és felszálló repülőket, ahol ezelőtt még sose voltunk. Azon az
egy délutánon láttunk kint több fotóst is, aki nézelődött és várta
a gépeket, hogy lefotózza. Ez engem, úgy megfogott, hogy elhatároztam vennem kell egy komolyabb fényképezőt, amivel én is
le tudom fotózni a repülőket.
A fényképezőt aztán itthon is egyre többször elkezdtem használni, de nagyrészt mindig az ég felé nézek vele, nappal felhőket,
zivatarokat, repülőket, éjjel pedig a Holdat, csillagokat, ha lehetséges villámokat is. Igazából a hobbifotózásom a repülőtérről
indult.
- Mostanában csodás felvételeket láthatunk Tőled a világűrről, hogyan alakult ki az asztrofotózás iránti szenvedélyed? (asztrofotózás: a csillagos égbolt jelenségeinek fotografikus úton történő megörökítése)
- A csillagászattal már sokkal korábban elkezdtem foglalkozni. Érettségi után rögtön vásároltam egy nagy távcsövet, amit 7-8
évig használtam is, de mivel fotózni úgyse tudtam volna vele, ezért azt eladtam. Ekkor vettem helyette a fényképezőt, illetve egy
kis kétszemes távcsövet vagyis binokulárt. Ez nagyon kényelmes, mert bárhova könnyen magammal tudom vinni. Egy ilyen kis
távcsővel már rengeteg égitest megfigyelhető. Több száz csillaghalmazt, gömbhalmazt és galaxist lehet látni vele. Ezenkívül a
Naprendszerünkből is többet látunk, láthatóak a Jupiter Galilei holdjai, a szabad szemmel láthatatlan Uránusz és Neptunusz is,
továbbá több törpebolygó is. Idén ősszel a Ceres törpebolygót figyeltem több héten keresztül és egy rajzot készítettem róla, ahol
látszott hogyan mozog a csillagos háttér előtt.
Tehát igazából sok vizuális megfigyelést végzek és ezt párosítottam a fotózással, amióta van ehhez használható fényképezőm
és állványom. A fotózásnál mindig megpróbálok valami olyat kitalálni, aminek látványos a végeredménye. Ilyen fotó lehet egy
teljes Tejút panoráma, aminek a nyári időszak a kedvező, vagy egy csillaghúzós (úgy nevezett: Star Trails), vagy valamilyen naprendszerbeli bolygóegyüttállás vagy Hold-bolygó együttállás, amikor az égi mozgásuk során nagyon közel kerülnek egymáshoz.
- A fotográfiának ezt az ágát sokan kedvelik, azonban akik elkezdik, hamar fel is adják, hiszen rájönnek, ehhez komoly technikai tudás, tervezés majd kivitelezés szükséges. Hogyan kell elképzelni
egy ilyen fotózást, mesélnél a részletekről?
- A fotózás előtt, mindig megnézem van-e valami aktuális égi esemény,
amit érdemes megörökíteni, valamilyen fogyatkozás vagy együttállás és
esetleg egy váratlan vendég, mint amilyen egy üstökös lehet. Az éjszakai fotózáshoz, az egyik legfontosabb eszköz a fényképezőgépen kívül
egy stabil állvány, mivel itt hosszú expozíciós idejű fényképeket készítek.
Egy Tejút panorámához vagy csillaghúzós fotóhoz egy egyszerű állvány
elegendő, utána már csak a fényképezőt kell beállítani. Hasonlóan jó
fotó téma, ha úgynevezett time-lapse felvételeket készítek. Ilyen módszerrel készítettem a holdnyugta fotóimat, ahol több fényképet készítek
2-3 percenként és végül egyesítem őket egy képre, ilyenkor egy vonalban szerepel a Hold, ahogy fokozatosan közelít a horizont felé.
Timelapse a Holdnyugta és a Vénusz nyugtáról
A mélyég fotók elkészítéséhez viszont már egy olyan csillagászati állvány szükséges, amivel tudom követni az égbolt forgását. Itt a fotózás elkezdése előtt pólusra kell állítani az állványt, magyarul
az állvány forgástengelyét párhuzamosítom a Föld forgástengelyével. Utána már több perces felvételeket is tudok készíteni a
fényképezővel, anélkül hogy a csillagok bemozdulnának a képen. A kiválasztott célpont után csak rá kell állítani a fényképezőt és
beprogramozni. A beállítások után a fotózás már eléggé automatikus, ha több óráig nem nyúlok a fényképezőhöz akkor is végzi a
dolgát, amíg az akkumulátorok bírják. A fotózás során egy célpontról több felvételt is készítek, általában egy-kettő-három perces
fotók, amiket egy automatikus program segítségével egyesítek, így sokkal kontrasztosabb lesz a végeredmény. A legtöbb részlet
eléréséhez több órás felvételt kell készíteni, hogy látszódjon egy csillagköd szálas szerkezete, vagy egy galaxis esetén láthatóak
legyenek a spirálkarok.
- Eredeti szakmád szerint földmérő vagy, az asztrofotózásokhoz – különösen a mélyég fotózáshoz tervrajzokat is készítesz.
Hogyan készülnek ezek a rajzok és miben segítenek?
- A csillagászati rajzokat nem nevezném tervrajzoknak, ezek megfigyelési rajzok, vagy inkább észlelési rajzok. Ezeket a rajzokat, ha jól sikerülnek, akkor be szoktam küldeni a Magyar Csillagászati Egyesület észlelési oldalára is.
Ezek a rajzos észlelések arra jók, hogy ábrázoljuk ki mit lát a saját szemével a távcsövön keresztül.
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Egy rajz készítése akár 1-2 óráig is eltarthat, hosszú ideig tartó megfigyelés azért is jó, mert megszokja a szemünk a sötétet
és egyre apróbb, halványabb részleteket is észrevehetünk.
Fontos még, hogy a rajzot a sötétben készítem az ég alatt, tehát nem lehet akármilyen elemlámpát használni, csak valami sötét
vörös színűt, az kevésbé bántja a szemet sötétben.
Azt azért érdemes tudni, hogy saját szemmel sose látunk olyan részleteket mint a fényképeken, alapvetően csak erősebb vagy
halványabb kontraszt különbségeket láthatunk, de ez elég arra, hogy egy-egy csillagköd szálas szerkezetét már láthassuk, vagy a
Jupiter felhősávjait. Továbbá az emberi szem a színeket se látja, minden fekete-fehér, egy-két fényes vörös csillagnál lehet észlelni
ténylegesen a vöröses árnyalatot.
-Egyik jól sikerült rajzomat idén ősszel csináltam a Ceres törpebolygóról és
annak környezetéről, az első éjszakán megrajzoltam a csillagos hátteret, utána 3-4 naponta ránéztem a törpebolygóra és mindig berajzoltam az aktuális
pozícióját. Két hónapig figyeltem, ez idő alatt nem csak a pozíciója változott,
hanem a fényessége is, mivel a Föld és a Ceres egyre jobban távolodtak
egymástól.
- Mondanál pár szót arról, az Univerzum részleteiből miről sikerült már
képet készítened?
- Eddig sima fotós állványról fotóztam, úgyhogy nagyrészt nagy látószögű
fotókat készítettem, ami az égbolt felét vagy negyedét mutatja. Ez a nézet
tökéletes a nyári tejutas fotókhoz, vagy a csillaghúzós fotókhoz, amikor szép
körben kirajzolódik az égi pólus környéke. Ezenkívül még a Naprendszer égitesteit, illetve mozgásait fotóztam többször is, illetve a Holdat. A csillagászati
állványt most novemberben vásároltam, ezzel még csak egy darab értékelhető fotóm készült az Androméda galaxisról, többet
egyelőre nem enged az időjárás. Ezt is még biztos újra fogom fotózni, mivel még lehet ezen a képen javítani. A mélyég fotók készítésénél még egy dolog van, amit érdemes figyelembe venni, hogy jobb akkor fotózni, amikor nincs Holdfény, mivel akkor sötétebb
az ég és szabad szemmel is sokkal több csillag látszódik. Sajnos a budapesti fényszennyezés már Vasadon is erősen látszik.
- Van esetleg olyan fotó a „bakancslistádon”, amit mindenképpen szeretnél fényképezni?
- Rengeteg ilyen égi objektum van még, amit célba fogok venni, igazából még csak most kezdtem komolyabban, tehát évtizedekre be lehet osztani. Minden hónapban változik egy kicsit az égbolt, mindig más csillagképeket látni.
Idén télen az Orion-köd ami elsődleges célpont, továbbá a Fiastyúk a Bika csillagképben és a Perzeusz ikerhalmaz. Ez a három
mélyég objektum elég népszerű fotós célpont, úgyhogy mások képeivel is össze tudom hasonlítani, ha még valamit rosszul csinálnék. Ráadásul ezek olyan célpontok, amelyek szabad szemmel is könnyen láthatóak, tehát nem kell hozzájuk semmi távcső.
Csak tudni kell, hogy hol keressük őket.
Szerencsére, mivel már több mint tíz éve foglalkozok a csillagászattal, ezért a Magyarországról látható összes csillagképet ismerem, de ha valami konkrét célpontot keresek, vagy ami kevésbé ismert, azokhoz mindig használok csillagászati atlaszt. Illetve
mindig próbálok valami olyan objektumot megkeresni a kis távcsövemmel, amit már nehéz észrevenni, mert nagyon halvány,
vagy olyat, amit eddig még sose láttam, sose kerestem meg. Persze vannak kedvencek is, amikre viszont minden hónapban ránézek, mert tényleg annyira szépek, látványosak.
- Fotóztál már üstököst, a Tejutat, galaxisokat, lesz-e a közeljövőben valamilyen „égi esemény” amire készülsz?
- Igen, idén decemberben is lesz látványosság, a legnagyobb a Jupiter és a Szaturnusz együttállása lesz. A két égitest, már december elején is szorosan egymás
mellett látható kora este a délnyugati égen. A Jupitert könnyű észrevenni, mert ő a
legfényesebb, tőle balra található a Szaturnusz. A két égitest legközelebb december
21-én este lesz egymáshoz, ekkor 6 szögperc lesz köztük a távolság, ami a Hold
átmérőjének egyötöde. 21-e után már a Jupitertől jobbra lesz látható a Szaturnusz
és távolodnak majd egymástól. Mivel a délnyugati horizont felett mindössze 5-10
fokkal láthatóak, ezért a fotózásuk még problémás lehet, a kertből valószínűleg
nem látom majd, ezért lehetséges, hogy csak vizuálisan tudom megfigyelni az
együttállást.
A kora esti órákban a délkeleti égen látható fényes égitest pedig a közeli szomszédunk a Mars, őt is könnyű azonosítani, mert fényességével kiemelkedik a környezetéből. Általában este 7-8 óra körül delel, akkor látható a legmagasabban, déli
irányban.
Rajtuk kívül még a Vénusz is könnyen megfigyelhető, hétköznapi nevén „Esthajnalcsillag”, őt hajnalban a délkeleti égen láthatjuk. Az éjszakai égbolt legfényesebb égitestje, tehát könnyű azonosítani. A Vénusz egyébként olyan égitest, ami
a Nap és a Hold mellett, szép tiszta derült idő esetén még nappal is látható. Idén
nyáron többször is sikerült megtalálnom napközben is, de tudni kell, hogy milyen
irányban és milyen magasan keressük. Továbbá egy szeles hidegfront utáni derült
Andromeda köd
időben a legkönnyebb megtalálni.
- Sok sikert és sok örömet kívánok a fényképezés terén!
Interjú: Kériné Veroczki Barbara
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Védje egészségét, a természet patikájából, mellékhatások nélkül!
– Beszélgetés Demeter László méhészmesterrel –
Demeter László méhészmester neve nem ismeretlen
Vasadon, ahol csak lehet, népszerűsíti a mézet: többször tartott kóstolót a helyi óvodában, csatlakozva az
Európai Mézes reggelihez, a Vasadi Termelői Piacnak
is állandó résztvevője volt. Mézei minden évben Magyarország legnagyobb mézversenyéről rendre arany
– ezüst és bronzminősítést érnek el.
- Laci, hogyan kezdődött a méhészet iránti érdeklődésed?
- Minden 1992-ben kezdődött, az Aggteleki Nemzeti Park
szomszédságában lévő kistelepülésen. Szomszédom, Nagy Máté
Lajos bácsi méhészkedett, akitől elleshettem az alapokat. 50-60
méhcsaládot gondozott évtizedek óta, kirajzott méhei a mi gyümölcsöseinkben landoltak legtöbbször. Megfigyeltem rajzásukat és mindig segítettem neki befogni a méhrajokat. Egy idő után
Ő tette fel nekem a kérdést, nem akarok-e méhészettel foglalkozni, természetesen igent mondtam.
- Komoly tanulmányokat folytattál, kemény évek állnak a mostani szakmai tudásod mögött. Hogyan képezted magad?
2002-ben agrármérnöki diplomát, majd 2007-ben pedig Méhészmesteri címet szereztem, 2013 óta méhegészségügyi felelős
vagyok Jandácsik Attila Pest Megyei Szaktanácsadó felkérésére, Vasadon és még 4 környező településen. 2014-ben a Szent
István Egyetemen elvégeztem a Méhegészségügyi tanfolyamot. A szakma legnagyobb elismerése, hogy 2014-ben nekem ítélték a megtisztelő „Év Méhésze” címet. 2018. áprilisától Budapesten az OMME-ban ( Országos Magyar Méhészeti Egyesület)
budapesti szaktanácsadói munkakörben dolgozom. Ezzel korábbi vágyam is teljesült, a hálózat elindulásakor 2008-ban már
beadtam jelentkezésem, de akkor nem sikerült. 2018-ban ismét megüresedett a munkakör, pályázatom elfogadásra került, és
megkaptam a munkakört. Számomra ez is azt bizonyítja, aki nem adja fel, és vannak célkitűzései, előbb - utóbb célba ér.
- Hogyan jellemeznéd az idei szezont a mézhozamot tekintve?
- Az elmúlt 20-30 év legrosszabb időszaka volt ez, mert tartós szárazság, aszály volt, májusi fagyok tarkították Magyarország klímáját, ezért a virágzó növények és fák, részben, vagy teljesen, a méhészeti szempontból májusban nyíló és virágzó
akácosaink lefagytak, így Magyarország akácterületei 75-80%-ban megsemmisültek.
A nektártermelés szempontjából 20-25 Celsius fok az optimális nappali hőmérséklet, májusban szinte végig a nappali maximumok épp elérték az alsó küszöböt, ezért azok az akácok, amelyek a hegycsúcsokon, dombokon nem fagytak le, a hűvös
idő végett csekély mennyiségben tudták biztosítani az akácnektárt, az elmúlt 30 évben nem volt ilyen.
Az előző évekkel ellentétben a nagybani piacon a méz felvásárlási ára 900 Ft-tal növekedett. Ezért boltonként is aranyárban mérik az akácméz kilóját. A magyar akácméz hungarikum, Európában Magyarország rendelkezik a legnagyobb kiterjedésű akácterületekkel. Nincs az EU-n belül még egy ilyen akácnagyhatalom.
- És más mézek terén?
- A méhészek bevétele 50% az akácból származik, a másik 50%-ot a virágméz, selyemfűméz, hársméz adja.
- A magyarországi méhészágazat helyzetéről tudnál röviden tájékoztatni?
- Számokban kifejezve: országunkban 18.000 méhész van, 1 millió méhcsalád, ebből Vasadon 12 méhész űzi ezt a mesterséget, hozzávetőlegesen 400 méhcsaládot gondoznak.
- Miért érdemes termelőtől vásárolni?
- Sajnos, a statisztikákban évek óta szomorúan tapasztalható, hogy az EU nem önellátó, összességében a 28 tagállamban
kb. 500.000 tonna mézet fogyasztanak, amelyhez Magyarország 20.000 tonna mézet exportál, különös tekintettel Németország, Olaszország és Franciaországba. A magyar méz minősége kiváló, ezt a 20.000 tonnát feljavító méznek használják a
silány, Kínából származó, szintetikus úton előállított méznek nevezett (sem méhekkel, sem virággal nem találkozó) anyag
feljavítására. Arra azért ügyelnek, hogy a kellő paraméterek meglegyenek, igy ezért nehéz ellene tenni bármit is.
- Milyen jellegű mézet termelsz és melyik a legkeresettebb termék most a piacon?
Én vándorméhészetet működtetek, a méhállományommal folyamatosan nagytömegű, virágzó, mezőgazdasági területen
termesztett kultúrákat keresek fel, így: repce, akác, selyemfű, hárs, erdei vegyes alapmézeim vannak. Ezeken kívül kézműves mézkülönlegességeket is előállítunk: bodzaágyon érlelt akác, propoliszoos akác, chillis akác stb. Ezek a mézek minőségiek és különlegesek. Minden év decemberében Gyulán megrendezik az Országos Mézversenyt, az elmúlt években az elküldött
mézmintáink arany, ezüst és bronz fokozatban részesültek, dobogós helyezéseket értek el. Nemcsak a mennyiségre, hanem
a minőségre törekszünk, ezért minden évben megmérettetünk ezeken a versenyeken.
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- Hogyan válasszák ki a legjobb mézeket?
- Kettős mércével: nézik és pontozzák a csomagolást, a „dizájnt”, ezt követően a 10 fős zsűri érzékszervi vizsgálattal minősíti és pontozza a fajtán belüli mézeket: íz, illat, víztartalom, amelyik megütette a mércét, mézlaborba kerül, és ott további
paraméterek alapján pontozzák a mézeket. A végén összpont alapján minősítik, az ez évi 269 méz között is ott voltak mézeink. Nagyon friss információ alapján repce mézünk arany minősítést, a selyem és akácmézünk ezüst minősítést ért el a
napokban zajló versenyen.
Egyre több olyan vészjósló híreket hallunk és olvashatunk mostanában a méhek pusztulásáról, mi
erről a véleményed?
Régen is voltak veszteségek, de az elmúlt 5-10 évben ezek száma megnövekedett mind télen, és
nyáron. Ezen okok összetettek, részben az ember okozta környezetterhelés, másrészt a vegetációs
időszakban a szárazság miatt kevesebb a virágzó növény, mind a vadon termő, mind a termesztett
növények száma csökken.
A méhészkedés alapja a méhlegelő. Nagytáblás, homogén növényfajták, a táblaszéleket is művelés alá vonják, így a vadon
termő virágok megsemmisülnek. A mezőgazdaságban az intenzív növény védőszerek fokozott kijuttatása miatt a méhek
immunrendszere legyengül, és a végeredmény: a méhcsalád összeomlik.
- Mit tehetünk mi, kisközségben élő emberek a védelmük érdekében?
- Tavasszal a kiskerti növényvédelmi óvintézkedéseket tartsuk be, napnyugta előtt permetezzünk, ezzel is óvjuk, védjük a
láthatatlan jótevőinket. A méhek megporzó munkája felbecsülhetetlen, ha nem lennének, az általunk fogyasztott zöldséggyümölcs 75%- a nem hozna termést, a megporzó munkájuktól függ ez is.
- Mindennapjainkat eléggé meghatározza a járványügyi védekezés, a méznek milyen tulajdonságait tudnál kiemelni,
ami erősíti az immunrendszerünket?
- A méz minden része vírus és baktériumölő hatású, savas kémhatású, ami alapjaiban pusztítja a vírusokat és a baktériumokat. Emellett a méz 80 %-ban szőlő és gyümölcscukrot tartalmaz, kb 17%-a víz, a maradék 3 % ásványi anyagokat,
enzimeket, vitaminokat foglal magába.
28 féle aminosavat, 12 féle ásványi anyagot, 10 féle szénhidrátot és 8 féle vitamint tartalmaz a méz. 1 kg méz tartalma
egyenértékű 50 db tojással vagy 40 db naranccsal, vagy 2 kg hús beltartalmi értékével.
Tartalmazza a legalapvetőbb vitaminokat: a B, D vitaminsort, A vitamint, C vitamint. A néphiedelemmel ellentétben 42
Celsius fok fölött gyógyerejét elveszti, ezért leginkább nyers formában, vagy kézmeleg teában fogyasszuk. Minden valódi
méz idő függvényében meg kell hogy kristályosodjon, mivel a mézben a jelenlévő szőlőcukor tartalma magas. A repceméznek nagyon magas, ezért az két hét alatt bekristályosodik, ellenben az akácméz másfél évig is megtudja őrizni természetes
állapotát. Optimális tárolási hőmérséklete 20 Celsius fok, itt a leglassabb a méz kristályosodása. A kristályos méz ugyanúgy
megőrzi a gyógyhatását, hő hatására nyáron napon, télen radiátorra téve, de semmi esetre sem mikrohullámú sütőben, 1-2
nap alatt folyékony állapotba rendeződik.
- Tudnál e mondani egyéb méhészeti terméket, amelyek gyógyhatással bírnak?
- A propoliszt, a méhek különböző növények rügyeiről gyűjtik. Alkotóelemei: flavonoidok, vitaminok (B1, B2, B6, C és E
vitaminokat tartalmaz, aminosavak, enzimek, ásványi anyagok közül kiemelném a magnézium, vas, kobalt, cink tartalmat.
Bizonyítottan tartalmaz ferulasavat, amely gátolja a baktériumok szaporodását. Immunerősítő, görcsoldó, gyulladáscsökkentő és vérnyomáscsökkentő. Külsőleg hámsérülések esetén bőrregeneráló hatással bír. A méhek a mézgyűjtő munka
során jelentős mennyiséget gyűjtenek be virágporból, ez az éltető fehérjeforrás, ami az ő alapvető táplálékforrásuk. Minden
virágpor tartalmaz 20 féle aminosavat, ásványi anyagokat.
- Egészségünk védelmében hogyan fogyasszuk ezeket a termékeket?
- Naponta 3 evőkanálnyi virágpor elfogyasztása tartalmazza egy felnőtt ember egész napos fehérje szükségletét, ezért a
sportolók is előszeretettel fogyasztják. Kedvező hatással bír, a köszvényre kifejezetten jó, vérképző hatású, növeli a fizikai
erőnlétet, erősíti a szívizmot. Fogyaszthatjuk mézbe vagy joghurtba keverve is. A propolisz fogyasztása vagy propoliszos
mézet, vagy mivel ez egy tinktúra, ami 96 %-os alkoholban van oldva, csak és kizárólag segédanyaggal fogyasztható, hogy
a szájüregben ne okozzon égési sérüléseket. Napi 8-10 csepp vagy teába, mézbe keverve tisztítja a szájüreget, illetve kitakarítja a hörgőket, felszaggatja a lerakódást. A méhmempő a fiatal méhek garatmirigyváladéka, több mint 150 biológiailag
aktív fehérjét tartalmaz, nyomelemet, enzimeket, és egyéb bioaktív anyagot. Legfőbb értéke, hogy növeli a betegségekkel
szembeni ellenálló képességünket és a teljesítményt. Depresszió ellenes hatásáról is híres. Hangulatjavító és étvágygerjesztő, az ivarsejtek tevékenységét serkenti, használják kimerültség, levertség ellen, afrodiziákum is. Fogyasztás kúraszerűen
javasolt, 30 napon keresztül napi 1 gramm. Utána 2 hónap szünet. Mindkét nem esetében mellékhatása sem elhanyagolható: hölgyeknél a libidót, férfiaknál a szexuális étvágyat növeli. Babaprojektnél orvosok által is javasolt készítmény.
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Magyarország méztermelő nagyhatalom, 30.000 tonna mézet termelünk, ebből 10.000 tonna a belső fogyasztás, 20.000
tonna export. Sajnos számos gyógyító hatását figyelembe véve, az egy főre eső mézfogyasztás még az 1 kg-ot is alig éri el egy
évre. Ezzel szemben a statisztikák szerint 55 kg kristálycukrot fogyasztunk, amely hasznosulása során, épp a vitaminokat
veszi el a szervezetből, ami fáradtsághoz vezet.
- A nappalok most már hidegebbek, lassan jönnek a fagyos éjszakák is, hogyan telik a méhek élete?
- Ez egy passzív időszak, amelyben ők már nem dolgoznak, a kaptárakban téli álmot alszanak, ahol téli üzemanyagként
15-20 kg mézet beraktározok számukra. Egy kaptárban 15-20.000 egyed található, plusz a méhkirálynő, aki ebben a téli
időszakban nem petézik, így a fészekhőmérséklet is lecsökken. A méhek így fürtbe rendeződnek, ahol belül jó meleg van
számukra, a fürtön belül a jóllakott méhek cirkulálnak, így mindig van, aki középen jól tud lakni és helyet enged a másiknak. A téli időszak március elejéig tart, ha a külső hőmérséklet eléri a 10 fokot, és kipattannak az első rügyek, megjelenik a
virágpor, akkor a méhek egy tisztuló kirepülést végeznek, és új szezon kezdődik.
- Gratulálok az idei verseny eredményekhez és mézben gazdag jövő évet kívánok!
Interjú: Kériné Veroczki Barbara

Sok család örülhetett az adományoknak
Nagy Sándorné a sok jószívű adakozó révén egy őszi akció során 80 zsák
ruhát osztott szét a bel- és külterületiek között.
Nagyszerű felajánlást kapott a Vasadi Dalkör Kun Jánosnétól, aki piros
és kék mappákat ajándékozott a Dalkörnek, amelyet Nagy Sándorné Karácsonyra kiosztott a tagok között.
(- A Szerkesztő)
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Hulladékszállítás
Az év utolsó hónapjában az alábbiak szerint történik a szelektív hulladékok szállítási ideje:
sárga zsák: december 22
				zöld zsák: december 23
A 2021. évi hulladékszállítási időpontok lapzártánkig nem ismertek, azokat a www.vasad.hu községi
honlapon és Vasad Község Önkormányzatának Facebook oldalán fogjuk közzétenni, mivel legközelebbi újságunk márciusban fog megjelenni.
Az országos főállatorvos elrendelte a baromfik zártan tartását

A madárinfluenza vírus jelenleg főként vadmadarakban van jelen, de az elmúlt hetekben tenyésztett szárnyasállományokban is okozott

már megbetegedést a határainkon túl. A vándorló vadmadarak vonulási útvonalai hazánk egész
területét érintik, így dr. Bognár Lajos országos főállatorvos Magyarország teljes területét nagy

kockázatúnak nyilvánította a vírus megjelenésének veszélye szempontjából. Ennek megfelelően

országos főállatorvosi határozatban azonnali hatállyal, országszerte elrendelte a baromfik kö-

telező zártan tartását, minden olyan állományban, ahol a kifutó felülről és oldalról nem védett
megfelelő erősségű madárhálóval.

A baromfikat fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen kell etetni, itatni. A takarmányt zárt, fedett

helyen kell tárolni. Az alom tárolását is lehetőleg fedett, zárt helyen vagy fóliával letakarva kell

biztosítani. Ezzel a szárnyasok és vadon élő madarak érintkezését lehetőség szerint ki kell zárni.
Bővebben: www.portal.nebih.gov.hu

Januártól tilos a kerti avar égetése

2021. január 1-jét követően jelentősen megváltoznak az avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó rendelkezések. Ettől az időponttól az önkormányzatok nem
engedélyezhetik a kerti zöldhulladék égetését. Aki ezt a szabályt megszegi, súlyos
büntetésre számíthat: az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók
kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 10.000,- forinttól 3.000.000,- forint összegű tűzvédelmi bírságot szabhat ki.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
225. §- a értelmében: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata
során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.”
Adódik a kérdés, mit kezdhetünk akkor a hétről-hétre keletkező zöldhulladékkal? Az egyik megoldás a komposztálás lehet, aki
pedig nem akar ezzel vesződni, annak a DTKH által biztosított zöldhulladék elszállítás lehet megoldás.
Igent mondtak és segítettek
Október 20-21 között tüdőszűrés volt községünkben, amelyet immár nem a Művelődési Házban, hanem a megújult Orvosi Rendelőben tartottunk. Az adminisztrációs feladatokat a szakszemélyzet
mellett önkéntes segítőkkel oldottuk meg.
Köszönetet mondunk Som Sándornénak és Marton Viktóriának a
két napos segítségért.
Intézkedések a postákon
A társaság az ország összes postáján a nyitást követő egy órában elsőbbséget biztosít a
kiszolgálásban a 65 év felettieknek, a koronavírus járványra tekintettel. Hasonlóan a tavaszi,
első hullámban meghozott intézkedéshez, a reggeli nyitást követően a postai munkatársak a
65 év feletti ügyfeleket előre veszik a kiszolgálásban. Az időseknek javasolják, hogy közvetlenül nyitás után érkezzenek, a többi ügyféltől pedig türelmet és a megértést kérik.
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Év végi gondolatok a szociális munkáról!
Elérkezett, egy küzdelmes év vége, 2020 Adventje, amely még
mindig nehéz terheket ró településünk lakosai, de az egész világon
élő emberek vállára. Akár hogyan is szeretnénk szépíteni ezt a helyzetet, még is a tények tükrében kell, lássuk magunkat. A pandémiává
nőtt ellenség, leuralta kisebb, vagy nagyobb világunkat és terveinket
felülírva, munkánkat fékezve szorít le az élet normál és jól megalapozott, céljaitól, fejlődésünk útjáról. Nem igazán vagyunk hozzá szokva
ilyen jellegű támadáshoz. Nehéz elfogadni és elviselni mindezeket, a
botlasztó hatásokat, jól átgondolt terveink végrehajtásában. Most nagyon időszerű a népi szólás: „ember tervez, Isten végez!”. Most szó
szerint, a sors áthúzott egy csomó mindent. Sajnos, de így éltük meg
a szociális szférában is ezt a körülményt 2020-ban. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a magunk területén, egész évben
végezte a munkát. Monor és Térsége Integrált Család, és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat vezetői és szakemberei folyamatosan figyelve a járvány alakulását és azon rendelkezéseket, amelyek ezzel kapcsolatosan megjelentek, mindig toppon voltak. A
rendelkezéseket, útmutatásokat továbbították. Akár a tavaszi időszakban, az első hullám idején, akár most az őszi második hullám, újabb kihívásai idején. Sajnos korábban, a home office munkát kellett elrendelni, majd enyhítés után több más szigorítást
kellett bevetni a járvány terjedése ellen. A bölcs szakmai vezetés és a rendeletek jogszabályok követése megoldotta egyik részről
az ügyfeleinkkel való kapcsolattartást és együttműködést. Megtanultuk a kevesebbszer találkozás művészetével a hatékonyabb
ügyintézés eredményességét. A családlátogatások sem maradtak el teljesen, de csak az indokokat megvizsgálva, telefonos kérdezés és kommunikáció révén intézkedtünk. Bizonyos értelemben még újabb lehetőséggel is bővítettük, a tevékenységünket
azáltal, hogy jelenleg heti rendszerességgel támogató élelmiszercsomagokat van módunkban eljuttatni rászoruló családoknak és
együttműködő ügyfeleinknek. Ebbe a feladatba lelkesen vetette bele magát Sajti Zoltánné esetmenedzserünk, és természetesen
a tanyagondnokok segítségét is folyamatos igénybe véve, végezzük a szolgáltatásokat. Az utóbbi időben Dobai Zoltán vállalja a
kiszállítást, úgy a faluban, mint a külterületeken élő családokhoz. Zoltán nagyon sokat segít nekem és munkatársaimnak akkor is
mikor olyan helyre kell, kimenjünk, ahova nehezen jut el az ember, a távolság és külterületi viszonyok miatt.
A szakmaközi munka, együttműködés is jól megy. Mivel a szakemberek és jelzőrendszeri tagok igyekeznek kölcsönösen
segíteni egymást, ha kell segítséget kérni tőlem is, akár a kiskorú gyermekek, de a felnőttek főleg az idősebb korosztály gondozása érdekébe. A helyi önkormányzat, élén Marton József Zoltán polgármesterrel, igyekszünk a lakosság szükségeit felmérni,
létbiztonságuk érdekében intézkedni, a szükség és lehetőségek határain belül. A Hivatallal illetve, dr. Csoba Beáta településünk
jegyzőjével közös erőfeszítéseket teszünk a szabályosság és törvényes jó rend érdekében. A családsegítő szerepe ezekben, a
tanácsadás, segítő beszélgetések, és a probléma (főleg szociális, lelki stb.) kezelése helyi szinten. Gyermekek, kiskorúak érdekében a védelmet biztosító szabályok, törvények betartása/betártatása sarkalatos tényező. Ezeken a területeken, kulcsszavunk az
„együttműködés” velünk és a többi szakemberrel. A jelzőrendszeri tagok, akik közül ki kell, emeljek néhányukat, mint: dr. Honti
János háziorvost, asszisztensét (egyben neje) Gyöngyikét, Kissné Gonda Szilvia védőnőt; Szlifka Lászlóné gondozónőt. Biztonságunk és gördülékeny munkánkhoz elmaradhatatlan a rendőrség jelenléte és közreműködése. Körzetünkben, Pjeczka Sándor c.
r. főtörzs-zászlós segíti munkánkat, aki egyben jelzőrendszeri tagunk is. Korábban és most is jó kapcsolatot és jó együttműködést
tartunk a település polgárőrségével.
Az Általános Iskolában Varga Zoltán tanár, valaimnt gyermek-, és ifjúságvédelmi felelős résen áll, a gyermekek védelme
érdekében kölcsönös információáramlás továbbra is meg van. Az Intézmény kiemelkedő, súlyosabb eseményt nem jelezett. Szülő-pedagógus kapcsolat területéről sem érkeztek negatív hírek. Még az év zárása előtt, egy jelzőrendszeri körlevél fog elmenni
minden jelzőrendszeri taghoz, amelyben azt is kérjük, hogy a járvány ügyében, illetve ennek hatására kialakult véleményüket,
tapasztalataikat írják meg a Gyermekjóléti szolgálat részére!
Ezúton is megköszönöm a 2020-as évben tanúsított segítséget, együttműködést és tájékoztatást, közös nemes munkánkban!
Kívánok jó pihenést, a jól kiérdemelt szabadnapokon és téli ünnepeinken! Isten áldását kívánom életükre!
Bódis László családsegítő
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