VASAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI LAPJA

X. évfolyam, 2020. 3. őszi szám

Átadták az Orvosi Rendelőt
Szeptember 8-án ünnepélyes keretek között tartották Vasadon az Orvosi rendelő átadó ünnepségét és a
Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház belső tereinek átadását. A képen Pogácsás Tibor a Belügyminisztérium
önkormányzati államtitkára, országgyűlési képviselő, Marton József Zoltán polgármester és dr. Honti János
alpolgármester, háziorvos együtt vágják át a nemzeti színű szalagot az új rendelő bejárata előtt.

Önkormányzat

Megújult Orvosi Rendelő és Művelődési Ház Vasadon!
2020. szeptember 8-án került sor településünk megújult Orvosi Rendelőjének és Szolgálati Lakásának, valamint Könyvtárának és Művelődési Házának átadására. Az alábbiakban közreadjuk Marton József Zoltán polgármester ünnepi beszédét.
(-A Szerk.)
Tisztelt Államtitkár Úr!
Tisztelt Polgármester Hölgyek és Urak!
Kedves Nagytiszteletű Úr!
Tisztelt meghívott kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy Vasad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében köszönetemet fejezzem ki a megjelenésükért! Az „Egészségügyi Szolgáltatások fejlesztése Vasad Községben” és a „Nemzeti és Helyi Identitás Növelése Vasad Községben” című projekt záró rendezvényén
– az új Orvosi Rendelő és a Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház ünnepélyes átadása alkalmából. Ünnep ez a mai nap községünk életében, hiszen
a hatályos szabályoknak maximálisan megfelelően elkészített modern, és
akadálymentesített orvosi-, fogorvosi rendelővel és vérvétel céljára kialakított helyiséggel gazdagodtunk, valamint - ahogyan a meghívóban is szerepeltettük - az ünnepségünk második helyszínéül szolgáló Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház belső tereinek teljes felújításán és korszerűsítésén vagyunk túl.
Az Önkormányzat tulajdonában álló Orvosi Rendelő több mint 50 évvel ezelőtt 1960-as évek elején épült. Évtizedeken
keresztül itt szolgálati lakás, és háziorvos rendelő működött. Közel 44 éve pedig dr. Honti János háziorvos látja el a orvosi
feladatokat. Innen is hála és köszönet Doktor úrnak az elmúlt több mint negyvenévnyi hűségéért és szolgálatáért. Az épület
állaga az évtizedek súlya alatt vészesen megromlott és korszerűtlenné vált. Ezért szükségessé vált az épületteljes felújítása
és bővítése. Településünk élhetőbbé tétele végett új szolgáltatásokat terveztünk bele!
Képviselő testület úgy döntött, hogy előtérbe helyezi az épület komplex felújítását, és egy épületben biztosítja a háziorvosi ellátás mellett a fogorvosi ellátást és a labor szolgáltatást is! Tekintettel arra, hogy a megvalósításhoz szükséges anyagi forrással
az Önkormányzat nem rendelkezett, pályázati támogatást remélve gondolkodott tovább, és 2018. nyarán pályázatot nyújtott
be a Belügyminisztériumnak az „Önkormányzati feladatok ellátása” című pályázati felhívásra,
majd ezt követően 2019- ben a Magyar Falu Program Orvosi Rendelő felújítására – „Egészségügyi
szolgáltatások fejlesztése Vasad Községben” címmel. 2018 végén és 2019 nyarán kaptuk az értesítéseket pályázataink sikerességéről. A két pályázatból összesen közel 60 millió forintot kaptunk,
amelyet még közel 45 millió forinttal kellett kiegészítenünk, hogy a mellettünk álló impozáns és
minden tekintetben korszerű épületet létre tudjuk hozni.
Ezt követően került sor a közbeszerzési eljárás lefolytatására, amelynél úgy hozta az élet, hogy nem
tudtam jelen lenni, hiszen egy remélhetőleg hamarosan induló gazdasági beruházás előkészítéseként
éppen Kínában folytattam tárgyalásokat. De Alpolgármester Úr, a Jegyző Asszonnyal és a Polgármesteri Hivatal munkatársai segítségével, valamint Képviselő társaim bölcsességével szabályosan
lefolytatta az eljárást, én már csak a legkedvezőbb árajánlat kiválasztására érkeztem vissza.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A legkedvezőbb árajánlatot, amely nagyságrendekkel kedvezőbb
volt mint a többi négy ajánlattevőé, a Viking House Plusz Kft tette, Kröpﬂ Krisztina és Kröpﬂ
Erik tulajdonosok részéről. Engedjék meg, hogy újfent gratuláljak a Viking House Kft-nek a
tender elnyeréséért és a színvonalasan elvégzett precíz munkáért, személy szerint a tulajdonos házaspárnak, és a Kft dolgozóinak, illetve alvállalkozóinak! Tapsot kérek köszönetünk kifejezéseképpen!
Az épület terveit a Ceglédi székhelyű Horizont Kft készítette Tőrös Csaba építészmérnök vezetésével. Szintén tapsot kérek
Mérnök úrnak és tervező kollégáinak köszönetünk kifejezésére!
Az épület mostantól szabályosan kialakított személygépkocsi parkolóval, kerékpártárolóval rendelkezik, gyalogosan és
kerekesszékkel egyaránt könnyen megközelíthető a beruházásnak köszönhetően.
A felújított épületben kap helyet a háziorvosi rendelő, a fogorvosi rendelő, és a mini labor helyiségein túl továbbra i, a
szolgálati lakás, amely segítségével majd annak idején - a mindnyájunk által ismert háziorvos hiányban - jobb pozícióból startol a komplexum. Ez alatt azt érteném, hogy sokkal nagyobb az esélyünk, dr. Hont János doktor urunk tényleges
nyugdíjba vonulását követőe. Egy ilyen impozáns és korszerű szolgálati lakás segítségével remélhetőleg minden koron

2

VASADI HÍRMONDÓ 2020. ŐSZ

Önkormányzat

betöltve lesz a háziorvosi praxis, és az alapvető és elengedhetetlen egészségügyi szolgáltatást szüntelenül biztosítani tudjuk
a falu lakossága, mindnyájunk részére.
A beruházás másik nagy része, hogy az új épület - a betegek kiszolgálását még komfortosabbá téve - új várópadokkal,
ruhafogasokkal, számítástechnikai eszközökkel , deﬁbrillátorral, - s a várakozási időt még elviselhetőbbé téve - Italautomatával, televízió készülékkel, fogorvosiszékkel, valamint új - jelenleg Magyarországon a legkorszerűbb - betegbehívó
rendszerrel és egyéb orvosi eszközök kerül felszerelésre. Az említett eszközök beszerzése folyamatban van, sajnos azonban
a hasonló egészségügyi intézmények nagyszámú felújítása miatt az országban némi hiány alakult ki.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szívből reméljük, hogy a beruházás a helyi közösség életminőségének és társadalmi feltételeinek javítását, a fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének biztosítását fogja szolgálni
hiánytalanul és hosszútávon. Szintén bízunk abban, hogy az itt nyújtott egészségügyi alapszolgáltatások minden vasadi
polgártársam számára, akut vagy tartós betegséggel élő emberek számára is önállóan, külső segítség és korlátozás nélkül,
biztonságosan, kényelmesen igénybe vehetőek lesznek. Az ehhez szükséges megfelelő méretű hely, informatikai rendszer,
jelző rendszer és műszaki háttér a beruházással megvalósult, amely biztosítja az egyenlő esélyű hozzáférést az eltérő képességekkel rendelkezők számára is. Ugyanakkor mégis azt kell kívánjam Mindannyiunknak, hogy minél kevesebbszer keressük fel a rendelőket ,ámha mégis szükséges akkor csak prevenció céljából!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ahhoz, hogy mindezt meg tudtuk valósítani összehangolt munkára volt szükség, amely a
Képviselő-testület előrelátó, jó döntésével kezdődött. Mikor a köszöntő gondolataimat papírra vetettem sokat töprengtem azon, hogy kinek is kellene most köszönetet mondani, olyképpen, hogy az időbe is beleférjen és - ami a legfontosabb
- ﬁgyelve arra: senkit meg nem sértve a teljességet tükrözze. Sajnos, erre újfent nem találtam elfogadható gyakorlatot, így
a teljesség igénye nélkül minden kedves jelenlévőnek és most itt nem jelenlévőnek - Vasad Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében - kifejezzük köszönetünket mindazoknak, akik bármilyen tekintetben hozzájárultak, hogy ez az új
intézmény a mai napon ünnepélyes keretek között átadható, és - a vasadiakat szolgálva - működőképes legyen.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Végül de abszolút nem utolsósorban,- sőt ha lehet kiemelve - köszönetemet szeretném
kifejezni Magyarország Kormányának, amely fontosnak tartja a vidéken és a kis településeken élők mindennapi igényeit,
és jobbá kívánja tenni az életfeltételeiket akár a Magyar Falu Program, akár a Belügyminisztérium pályázatain vagy más
forrásokon keresztül ! Vasad Község minden lakosának nevében köszönetemet fejezem ki Pogácsás Tibor államtitkár úrnak,
úgy is mint Vasad Község országgyűlési képviselőjének, a településünk iránt érzet lojalitásáért, gondoskodásáért és segítőkészségéért. A magam nevében pedig külön megköszönöm az irántam való türelmét, hiszen nagyfokú bölcsességgel kezeli
a lehetőségekhez mérve időnként túlzónak mondható igényeimet, amelyeket szisztematikusan időről-időre rázúdítok. S ha
megengeded Államtitkár Úr - megragadva az ünnepi alkalmat és ezt a meghitt magasztos pillanatot - a további türelmedet
és bölcsességedet kérnem az ilyen irányú jövőbeni cselekedeteimért is!
Köszönetemet fejezem ki, a Képviselő-testület tagjainak, az irántam érzett bizalmukért, partnerségéért és támogatásukért, kiemelve Tóth József képviselő társamat, hiszen Ő szinte valójában sajátjának érezte ezt a beruházást és éjt nappallá
téve munkálkodott rajta. Köszönetemet fejezem ki Jegyző Asszonynak, Munkatársaimnak, Kollégáimnak és a Közfoglalkoztatott kollégáimnak is.
Köszönetemet fejezem ki Tenke András kollégámnak a sok-sok késő éjszakába nyúló munkájáért, amit a pályázatok elnyerése és lebonyolítása érdekében végzett! Köszönetemet fejezem ki Kériné Veroczki Barbara kolléganőmnek, a Vasadi
Könyvtár és Művelődési Ház vezetőjének, illetve Családjának, hiszen a Művelődési Házban történt munkálatokat Ő navigálta és sok munkaórával hozta, hozták a jelenlegi szép tiszta állapotba.
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Köszönetemet fejezném ki Búzás István vállalkozó
barátomnak, hiszen Ő is sok-sok munkaórát töltött itt
teljesen ingyenesen a munkagépeivel. Köszönetemet fejezném ki annak a közel 100 vasadi barátomnak, akik az
elmúlt hetekben több alkalommal segítettek egyetlen facebook felhívásra! Köszönet a Vasadi Konyha Munkatársainak, hiszen az állófogadáson a remélhetőleg ﬁnom ízek
az Ő kezük munkáját dicsérik majd.
S nagy-nagy köszönet illeti meg dr. Honti János háziorvosunkat, Alpolgármester Urat és kedves feleségét,
Gyöngyikét az építkezés alatti zökkenő- és probléma
mentes rendelések lefolytatásáért és a türelmükért. Külön köszönet illeti meg Doktor Urat az építkezés alatti aktív jelenlétéért és jógazda gondoskodásáért, valamint azért, hogy több hete hajnaltól késő éjszakáig dolgozott a jelenlegi állapot elérése
céljából. Köszönet dr. Honti János doktor úr Családjának is: dr. Honti Kingának és Gál Szabolcsnak, Guzsván Zsoltnak és
feleségének, Honti Orsolyának, Matyó Csabának és feleségének, Honti Verának. Köszönet Szvitekné Szőnyi Vera védőnőnek, hogy türelmesen kivárta az új épület átadását és addig helyt adott a háziorvosi rendelésnek. Végezetül az Orvosi
Rendelő átadása alkalmából az itt dolgozóknak kívánom, legyen erejük településünk betegeinek gyógyításáért dolgozni.
Mindehhez adassék erő, egészség, és gyógyító munkájukhoz lelkesítő eredmények.
Tisztelt Jelenlévő ünneplők! Mielőtt átadnám a szót Államtitkár Úrnak és Nagytiszteletű Úrnak, engedjék meg, hogy a
Vasadi Könyvtár és Művelődési Házban történő fejlesztésről is megosszak Önökkel néhány ünnepi gondolatot.
De mielőtt ezt meg tenném, meg kell, hogy állapítsam a településünk életében talán soha nem volt ilyen termékeny hét
mint a mostani, hiszen ma az Önkormányzatunk két helyszínen két párhuzamosan futó beruházást tud lezárni és átadni a
Község lakói számára, és remélhetőleg a hétvégén, vasárnap, a jó Isten segítségével a Vasadi Református Gyülekezet tulajdonában lévő Parókia és Gyülekezeti terem átadására kerül sor. Engedjék meg, hogy legalább egy mondat erejéig kitérjek
ezen beruházásra is, és köszönetünket fejezzük ki Király János Nagytiszteletű úrnak, valamint a Presbitétium tagjainak a
munkájáért, hiszen azon beruházásnak köszönhetően a hitéletünket is méltó és komfortos körülmények között tudjuk megélni a jövőben. Istené legyen érte a dicsőség!
Visszatérve a Könyvtár és Művelődési Házunkra, a beruházás megvalósítását a Magyar falu Program „Nemzeti és Helyi Identitás Növelése”, illetve a Nemzeti Kulturális Alap „Kistelepülések Könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése” című pályázatok
tették lehetővé. A két pályázaton, közel 24 millió forintot nyertünk, amelyet az Önkormányzat további 3 millió forinttal egészített ki, ebből az összegből az intézményen teljes infrastrukturális fejlesztést végeztünk, teljes belső felújítással karöltve, szintén
a Viking House Plusz Kft közreműködésével. Újjá épültek a mosdók és a folyosó. Az előtér szűk kis részeit összenyitottuk, kialakítva így egy impozáns világos és jól használható aulát. Felújításra került a nagyterem, amelyet a legkorszerűbb technikával
láttunk el. Elektromos mozgatású lett a színpadfüggöny és a hangosítás is a proﬁ, legkorszerűbb eszközöket rejti.
Szeretnénk ha mihamarabb belaknák ezt a termet a Civilszervezeteink és a hétköznapi estéken a Vasadi Dalkör messze
földön híres kellemes dalai, a Nyugdíjas Klub szófoszlányai és vidám hangvételű történetei, a Citera zenekar fülcsiklandozó
dallamai, valamint a Néptánc együttes csizma csattogásai szűrődnének ki újra.
Felújítottuk és összenyitottuk a korábbi könyvtár és irodai szobákat, így kaptunk egy világos korszerű. nagyon jól és kellemesen használható könyvtári szobát. És ami ennél az intézménynél szerintem kiemelkedően fontos és a településünkre
nézve nagy előrelépés, hogy a korábbi klub szobából kialakítottunk egy zeneszobát. Sőt, már tovább is léptünk. Megtöltöttük
tartalommal. Ugyanis a Monori Zeneiskolával együttműködési megállapodást kötöttünk, amelynek értelmében a településünkön a zene oktatására hamarosan ebben a teremben kerül sor.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sajnos, az örömünkbe üröm is vegyül, mivel a korábbi KEHOP pályázatból elnyert támogatást ez idáig nem tudtuk elkezdeni és felhasználni, amely ennél az intézménynél a külső korszerűsítést és felújítást hivatott
volna megoldani, de bízom benne, hogy a közeljövőben ezt is el tudjuk végezni. Kérem Önöket, hogy a Könyvtár és Művelődési Ház külső állapotát most ne szemléljék meg, csak a belsőre összpontosítsanak. Reményeink szerint, ha minden jól
működik, akár az idei évben, a külső felújításnak is örvendhetünk majd.
Kérem Önöket, legyenek vendégeink, s az állófogadás alkalmával tekintsék meg azt a beruházásunkat is, a belsőleg megszépült Könyvtár és Művelődési Házat.
Ezúttal kérem Önöket arra is, hogy a koronavírussal kapcsolatos járvány ügyi rendelkezéseket maximálisan tartsuk be:
tartsunk kellő távolságot egymástól és a belterekben használjuk az arcmaszkot és a kihelyezett kézfertőtlenítőket.
Köszönöm megtisztelő ﬁgyelmüket.
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Községházi napló
A veszélyhelyzet megszűnését követően a Képviselő-testület
Július 02-án hosszú szünet után tartott testületi ülést, ahol
-meghallgatta a Tűzoltóság, a Rendőrség és a Polgárőrség 2019. évi munkájáról szóló beszámolót,
-megalkotta a tavalyi évi költségvetés módosító rendeletét, valamint a 2019. évi zárszámadási rendeletet, valamint módosította szociális rendeletét,
-elfogadta a 2019. évi ellenőrzési jelentést, valamint a 2020. évi közbeszerzési tervet,
-megtárgyalta és elfogadta a 2019. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokról szóló értékelést,
-felülvizsgálta, módosította az önkormányzat költségvetési szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatát,
-döntést hozott – egyéni kérelem alapján – belterületbe vonásról, valamint közterület elnevezéséről ( így a Hajnal köz mostantól hivatalosan is Hajnal köz, egészen az Ifjúság utcától a Bem utcáig ),
-foglalkozott az Augusztus 20-i rendezvénnyel, valószínűleg hagyományos formában kerül megtartásra a rendezvény, pontosítások még vannak.
Július 30-án rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott, ahol
-határozatot hozott a Vasadi Portéka Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának lemondásáról, visszahívásáról, valamint új Felügyelő Bizottsági tagokat választott,
-árajánlatot fogadott el a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvodaépület felújításával kapcsolatos pályázatírás,
valamint projektmenedzsmenti feladatok ellátásáról,
-árajánlatot fogadott el az Orvosi rendelő térkövezése, kerítés építése tárgyában,
-árajánlatot fogadott el szúnyoggyérítésre vonatkozóan,
-egyeztetés történt az augusztus 20-i települési ünnepségről, s mint az már tapasztalták is – a járványügyi helyzet miatt a rendezvény nem került megtartásra,
-áttekintette az aktuális és jövőbeni pályázati lehetőségeket.
Augusztus 11-én rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott, ahol
-elfogadta a helyi közművelődési rendeletet, melyet a honlapon olvashatnak,
-döntést hozott a szociális célú tűzifa támogatás benyújtásáról, önerő biztosításáról.
Szeptember 17-én rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott, ahol
-árajánlatot fogadott el új polgármesteri hivatal kialakításának vázlattervéről, valamint engedélyes tervdokumentációjáról,
-döntést hozott a MFP-EIM/2020 pályázathoz önerő biztosításáról.
Szeptember 29-én munkaterv szerinti képviselő-testületi ülést tartott, ahol
-megtárgyalta a Vasadi Napközi Otthonos Óvoda és a Vasadi Bölcsőde 2019 -2020 nevelési évi tevékenységét,
-megtárgyalta és elfogadta a Vasadi Településüzemeltetési Kft. és a Vasadi Portéka Kft, mint 100 %-os önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok 2019 évi beszámolóját,
-megalkotta a 2020. évi szociális célú tűzifa támogatás igényléséről és a szociális rászorultság feltételeiről szóló rendeletet
– ebben az évben 72 m3 tűzifa szétosztására nyílik lehetőség, a kérelmeket november 15-ig lehet a polgármesteri hivatalhoz
eljuttatni, kérelem nyomtatványt a honlapról lehet letölteni, illetve a polgármesteri hivatalban igényelni,
-megalkotta az Önkormányzat 2020. évi költségvetését módosító rendeletet,
-megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2019-2024 ciklusprogramját,
-döntés hozott arról, hogy ebben az évben is csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázati rendszerhez, így a felsőoktatás nappali tagozatán tanuló szociálisan rászoruló vasadi ﬁatalok élhetnek a pályázati lehetőséggel.
Lejegyezte: Juhász Éva
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Önkormányzat
Interjú Marton József Zoltán polgármesterrel

-A járványhelyzet végett újabb korlátozó intézkedések meghozataláról döntött a Képviselő-testület.
Melyek ezek a döntések és mire irányulnak?
-A Képviselő-testület súlyosbító és korlátozó döntések meghozatala mellett döntött, elrendeltük a Konyha fertőtlenítését,
illetve rendelkeztem arról, hogy a főzőtérben lévő dolgozók másokkal ne érintkezhessenek, eltolt munkarendben végzik munkájukat. Így a főzőkonyhán dolgozók fél órával korábban érkeznek és fél órával korábban mennek haza, addig a munkaidejükben
a helyiséget nem hagyják el. A kiszállító személyzet pedig nem mehet be a konyha helységébe. Az ételszállító járművet naponta
többször fertőtlenítjük, a Konyha belső és külső tereivel együtt. Munkájukat a védőeszközök (szájmaszk, gumikesztyű) megléte
mellett végzik. Mindezekre az óvintézkedésekre azért volt szükség, mert nagyon sok lakosunk számít a konyha által főzött ételre,
meg kell tennünk mindent a szolgáltatás biztosítása érdekében.
-Máshol is történtek intézkedések?
-Igen, korlátozó intézkedéseket hoztunk az Óvodánál, még az őszi hónap elején, „zsilipelő-rendszert” alkalmazunk, a szülő
a bejáratig kísérheti a gyermekét, ahol testhőmérséklet mérés után mehet be a gyermek az intézménybe. Ugyanez az eljárás az
Általános Iskolánál, ahol az alsós és felsős diákok külön bejáraton közlekednek. A Bölcsődénél - Óvodánál szintén testhőmérsékletet mérnek a gyermekeknél illetve a dolgozóknál egyaránt, valamint szülői nyilatkozatokat is bekértek arra vonatkozólag,
hogy nincs a környezetükben igazolt Covid-19 fertőzött személy.
-Mit üzenne a lakosságnak?
-Sajnos, a vírus által érintve van községünk is, helyben is van több fertőzött lakótársunk. Felhívom a tisztelt lakosság ﬁgyelmét, hogy
minden intézménybe, boltokba, postára védőmaszkba lépjenek be. Vigyázzunk egymásra. A betegeknek gyors gyógyulást kivánok!
-A vírushelyzet mellett hatalmas munkák, pályázatok folynak a háttérben. Alig egy hónapja került sor az Orvosi Rendelő átadására, indult útjára a Zeneiskola az új Művelődési Házban, máris további pályázatokon dolgoznak. Tájékoztatná az olvasókat, melyek ezek?
-Igen, a Képviselő-testület döntése értelmében a személyes ügyfélfogadás szünetel, de kollégáim minden feladatot elvégeznek. Pályázati lehetőségek sora nyílik meg előttünk, amivel mi mind élni szeretnénk. Az elmúlt hetek,
hónapok munkái mind erről szóltak. Mint azt a lap hasábjain olvashatják, a Magyar Falu tanya és falubusz pályázatán sikerrel indultunk, egy 17 személyes Ford Tranzit típusú busszal gazdagodik községünk, a tanyasi gyermekek
iskolába történő szállítása érdekében. Pályáztunk a polgármesteri hivatal új épületére
is, a Magyar Falu program keretén belül nyílik erre lehetőség, a felső határa 50 millió forint.
A Községháza épülete túlnyomó többségében több mint 200 éves, ebből adódóan több hibával,
talaj és tetőproblémákkal küszködünk. Szakértői véleményt is kikértünk, amely szerint gazdaságosan már nem felújítható az épület, egyik része már balesetveszélyessé van nyilvánítva.
-Hogyan képzeljük el az új hivatal épületét?
-A tervezővel az egyeztetések most zajlanak, a Képviselő-testület szinte hetente dönt bizonyos ügyekben. A Kossuth Lajos
utcára néző főoldal egy több mint 100 m2-es díszteremmel bővülne, ezt követnék a hivatal helységek, majd egy olyan épületszárny következne ahol a polgárőrség, a rendőrörs, családsegítő kollégák, közcélú foglalkoztatottak kerülnének elhelyezésre.
Mindezek a munkálatok 2-3 ütemben zajlanak majd. A Képviselő- testület elképzelése alapján a teljes tetőtér beépítésre kerülne,
kivéve a díszterem, mert ott ez a kellő magasság miatt nem kialakítható.
-Van még más pályázat is, amelyen munkálkodik a Községvezetés?
-Igen, az idei őszön elindul a Ravatalozó felújítási programunk is. Mi olyan mértékű felújítást álmodtunk meg, ami egy pályázatba
nem fér bele, - hiszen korábban erre 30 millió forintot már elnyertük - de az elkészült tervek a költségvetési terv becslés alapján is 7080 millió forintba kerülnek. A hiányzó tőkét az idén indult Magyar Falu Programon belüli Ravatalozók bővítésére, felújítására kiírt
pályázatból kívánjuk hozzátenni, a két pályázatot így kombinálva reméljük sikerrel járunk és végre megvalósulhat ez a tervünk is.
Emellett a Vasadi Napközi Otthonos Óvoda belső felújítására és korszerűsítésére 50 millió forint értékben adtunk be pályázatot.
Van egy speciális pályázat is, amit szintén a Magyar Falu Program keretében lehetett benyújtani, az Elhagyott ingatlanok közcélra történő hasznosítása. Ha a tulajdonos tőke hiányában nem tudja felújítani, vagy az ingatlan elhagyatott, a szebb, rendezettebb falukép végett az önkormányzat a megszerzett ingatlant kizárólag közcélra használhatja, itt 5 millió forint a felső kerethatár
-Köszönöm a beszélgetést.
Interjú: Kériné Veroczki Barbara
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Önkormányzat
Október 6-án Önkormányzatunk
megemlékezett az aradi vértanúkról.
Ady Endre: Október 6.
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott - hősi áron Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára

Emlékük örökké él!
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsucsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.
Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon

S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.

Isten éltesse a szépkorúakat!

Augusztus 24-én köszöntöttük Zila Jánosné, Rózsika
nénit 90. születésnapja alkalmából.
Az emléklapot dr. Csoba Beáta jegyzőasszony és
Marton József Zoltán polgármester adta át az ünnepeltnek családja körében. Szeretettel köszöntjük Őt!

Kérelem szociális tűzifa igényléshez

Vasad Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta
a 10/2020. (IX.29.) rendeletét a szociális célú tüzelőanyag ellátásról. A támogatás kérelmeket november 15ig a www.vasad.hu községi honlapra feltöltött nyomtatványon lehet benyújtani, illetve jelenleg elektronikus
úton eljuttatni a hivatalhoz.
Személyes ügyfélfogadási szünet a Községházán

Dr. Csoba Beáta jegyző tájékoztatta lapunkat arról, hogy a jelen járványhelyzet alatt a személyes ügyintézések szünetelnek a Községházán.
A hivatal ügyintézőit az alábbi elérhetőségeken kereshetik:
Dr. Csoba Beáta jegyző: 06-30/243-8745,
Marton József Zoltán polgármester: 06-30/621-4477;
Prakter Mária adóügyi ügyintéző: 06-30/243-6350;
Prakter Jánosné titkársági, szociális ügyintéző:06-29/694-710;
Balog Katalin pénzügyi ügyintéző: 06-30/646-3975;
Nagyné Rubi Irén gazdasági vezető: 06-20/264-1526;
Tenke András pályázati referens: 06-30/243-9107;
Csizmadia László tanyagondnok: 0630/221-4382;
Dobai Zoltán tanyagondok: 06-30/222-5837

VASADI HÍRMONDÓ 2020. ŐSZ

jegyzo@vasad.hu
polgarmester@vasad.hu
ado@vasad.hu
titkarsag@vasad.hu
penzugy@vasad.hu
penzugy@vasad.hu
2penzugy@vasad.hu
laszlocsizmadia757@gmail.com

7

Intézmények
Beköszöntött az új bölcsődei év
Tisztelt Olvasók! Kedves Vasadiak!
Az idei nyár gyorsan eltelt, beköszönt az ősz az új kis bölcsődéseinkkel együtt.
Bölcsődénk a tavaszi vírushelyzet miatt nem zárt be a nyáron, nagyon nehéz lett volna a Szülőknek megoldani
a gyermek elhelyezését.
Elbúcsúztak a kis óvodás korúak, és ismét hangos a bölcsőde az újonnan érkezett gyermekektől. Igyekszünk
minél hamarabb beszoktatni a kicsiket, hogy Szüleik minél előbb munkába állhassanak.
Különböző életkorúak és mind más kedves kis színes személyiség, akik mind arra várnak reggelente, hogy megkezdődjön a játékos szocializálás, ebben a meseszép szeretettel
teli kis világban.
Sajnos, az idei ősz a korona vírus helyzet miatt, igen nagy
megpróbáltatást jelent a Kisgyermeknevelők és a Szülőknek
egyaránt. Bekorlátozódik minden, a higiéniás szabályok és
az előírások betartása mellett a prevenció a legfontosabb,
sajnos, óhatatlan tény, hogy a vírus terjedését nem lehet
meggátolni, egy ilyen kisgyermek közösségben.
Nehezen haladnak a beszoktatások, mert egy (enyhe tünettel) is haza küldjük a gyermekeket az előírások szerint,
sajnos, válogatás és tünet nélkül is begyűrűzik mindenhova
a betegség. Működésünket nagymértékben befolyásolja ez a helyzet, mi is mint mindenki, csak remélni tudjuk,
hogy hamar túl leszünk ezen az időszakon, és visszaállhat a régi rend.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a Bölcsőde zavartalan működését, kívánunk mindenkinek jó egészséget, kitartást és türelmet az elkövetkezendő időszakra. Vigyázzunk egymásra!
Tisztelettel: Vörös Gáborné
mb.intézményvezető és a bölcsőde dolgozói
Óvodai életünk néhány mondatban a nyár elejei rendhagyó ballagtatás után
Miután nagycsoportosainkat elbúcsúztattuk, visszatértünk a mindennapokba. Az Intézmény ebben az évben
egész nyáron nyitva volt, hogy a tavaszi kényszerű szünet után a szülők tehermentesítve legyenek.
Augusztus utolsó napjaiban kiderült, hogy kivitelezhető a már hagyományos iskolába indulás - a nyolcadik osztályosok kíséretében – az Óvoda udvaráról. Nagyon örültünk, hogy
ezt nem kellet lemondani, sikerült megvalósítani!
Szeptember 2-tól ismét visszatértünk a „zsiliprendszer-szerű”
beléptetéshez. Minden szülőnek köszönjük a türelmet! A gyermekek hőmérséklet ellenőrzés és kézfertőtlenítés után mennek az öltözőbe. A kisebbek, bátortalanabbak felnőtt kísérettel.
Az Intézménybe a logopédiai vizsgálatok és fejlesztések ütemezés
szerint elkezdődtek, de ezen kívül az óvodai különfoglalkozások és
egyéb programok a fenntartó egyeztetésével és egyetértésével jelen helyzetben nem kezdődnek el.
Az eddig írt beszámolókhoz képest, sajnos ez a cikk a programok
elmaradása miatt elég rövidre sikeredett.
Bízunk benne, hogy a következő lapszámba már ismét a megszokott, programokkal teletűzdelt tájékoztatást
tudjuk adni a Kedves Olvasóknak!
Vigyázzanak magukra, egymásra! Mindenkinek kívánunk betegségektől mentes kellemes, nyugalmas őszi hónapokat!
Óvoda dolgozói
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Intézmények
Újra gyermekzsivajtól hangos a Vasadi Általános Iskola
„Útnak indul fecske, gólya, elbúcsúzik már a nyár
Minket újra hív a suli. Hiányoztunk neki már.”
A tanévnyitó napját már nagyon vártuk, diákok, szülők
és pedagógusok egyaránt. A mindenki számára megélt
okok kiderülnek a vers folytatásából:
„Márciusban, olyan gyorsan otthon kellett maradni.
Azt sem tudtuk akkoriban, hogyan fogunk tanulni.
Nem volt könnyű feladatunk, online lett az oktatás.
Diákoknak, tanároknak ez volt ám a kihívás!
Azt hittük, most lazíthatunk, de jött az utasítás:
Ez nem szünet! Hallod-e? Ez digitális tanulás.”
Március 16-tól a tanév végéig tartó digitális oktatás miatt
a tanév elejét minden osztályban lényegesen több ismétléssel és gyakorlással kezdtük. Fokozottan �igyelünk a felzárkóztatásra és az esetleges hiányosságok pótlására.

„Végre újra itt lehetünk! Mindannyian vártuk már!
A sulinak is jobb, ha zajos, mintha üres és sivár.”
A 2020/2021 tanévnyitó ünnepélyünket rendhagyó módon az iskolarádión keresztül tartottuk meg. Itt hangzott
el kolléganőnk kifejezetten erre az alkalomra írt verse.
„Szót fogadunk, kezet mosunk, minden szabályt betartunk, Ígérjük, hogy egész évben egymásra is vigyázunk!”
A tanévünk mindennapjait egyelőre a járványügyi intézkedések betartása határozza meg. Tanulóink gyorsan
és jól alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez,
fokozottan �igyelnek a higiéniai szabályokra. Ezúton köszönjük a szülők támogatását, kívánunk mindenkinek jó
egészséget, tanulóinknak sikeres tanévet!
Az Általános Iskola igazgatója, tanárai és munkatársai

Interjú Gosztola-Rendek Fanni pedagógussal

engem Ági néni tanított és ez motiválttá tett. Innen indult
minden. Aztán végül középiskolás koromban döntöttem
el, hogy a tanítói pályára lépek, ezért nagyon elszántan
vetettem bele magam a tanulásba.
-Szerinted melyek egy pedagógus legfontosabb tulajdonságai?

Ez az év az élet sok területén változott az életünkben. Így
voltak ezzel községünk kis első osztályosai, akik szeptember elsején szép sorokban várakoztak az iskola előtt, ahol
egy kedves, mosolygós tanítónéni várta őket. S így volt ezzel
maga az iskola is, hiszen új pedagógusokkal gyarapodott.
Őszi számunkban szeretném bemutatni Gosztola-Rendek Fannit, aki idén szeptemberben kezdte meg tanítói
munkáját s a kis elsősök osztályfőnöke is egyben.
-Mikor döntötted el, hogy pedagógus leszel?

-Kisiskolás korom óta nagyon jól kijövök a kisgyermekekkel. Ennek talán az is az oka, hogy van egy öcsém, akivel már gyerekként is nagyon szerettük egymást. Természetesen mikor iskolás lettem mindenre szerettem volna
megtanítani abból, amit én tudok, így már akkor nagyon
élveztem a „tanító néni” szerepet. Aztán ahogy teltek az
évek, egyre nagyobb örömömet leltem a gyermektáboroztatásban és a gyerekekkel való foglalkozásban, s erre
még az is rásegített, hogy olyan pedagógusok vettek körül, akikre felnéztem. Elképzeltem, hogy egyszer majd én
is megtanítom a gyerekeket írni, olvasni, számolni, ahogy

Szerintem a legjobb pedagógust az jellemzi elsősorban,
hogy szereti a gyerekeket. Mindegyiket, kivétel nélkül. A
szeretet nagy csodákra képes, mert akit szeretünk, azt
nem bántjuk, nem akarjuk beskatulyázni, megbélyegezni,
elítélni. Akit szeretünk, azt elfogadjuk úgy, ahogy van, támogatjuk, segítjük abban, hogy egyre jobb és jobb legyen
és türelemmel, együttérzéssel fordulunk hozzá. Ezért
gondolom azt, hogy mindennek a kulcsa a szeretet.
-Mi az eddigi tapasztalatod a gyermekekkel? Milyennek
látod a most kezdő diákokat?

-Ez az elmúlt egy hónap a gyermekekkel egy izgalmas és
kalandos utazás kezdete volt. Nagyon sok jó élménnyel
és örömteli pillanattal gazdagodtam. Lenyűgöz a gyerekek nyitottsága, érdeklődése és tudásvágya. Jó érzés
olyan közegben lenni, ahol ilyen családias hangulatban,
szeretetben lehet tanítani.
A gyerekeknek nagyon jó humoruk van, így jó kedvvel
és sok nevetéssel telnek a napjaink. Minden egyes nap
meglepnek valamivel, amiért nagyon hálás vagyok nekik.
Egy-egy csodaszép házi vagy szorgalmi feladat, néhány
kedves szó vagy az egyre szebb és szebb csészevonalak…
Örülök, hogy közöttük lehetek!
Interjú: Kériné Veroczki Barbara
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Intézmények
A Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház belső felújítása
Vasad Község Önkormányzata szeptember 8-án a megújult Orvosi Rendelő átadásával egy napon tartotta átadó
ünnepségét a Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház belső tereinek átadásával. Több nyertes pályázat együttes összehangolásával valósulhatott meg az eredmény, hiszen a Magyar Falu „A nemzeti és helyi identitás erősítése” című
pályázatán 20.931.602 Ft-ot, a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak eszközbeszerzése és eszközfejlesztése pályázatán pedig 3.500.000 Ft-ot nyert az intézmény. Ezen a napon nyitott meg a Művelődési Házban a Zeneiskola, hiszen
már egy éve tagintézménye vagyunk a Monori Budai Imre Alapfokú Művészeti Iskolának. Az átépítés ideje alatt egy
tanévre a Vasadi Általános Iskola adott otthont a zenei oktatásnak, amelyet ezúton is köszönünk az iskolavezetésnek. A zeneiskolai tanulók szeptemberben meg is kezdték tanulmányaikat az újonnan beszerzett Yamaha digitális
zongorán, elindult a szolfézs, zongora és furulya oktatás.
Kériné Veroczki Barbara intézményvezető köszöntötte a megjelent vendégeket, akik egy kis műsort láthattak a
Zeneiskola jóvoltából: furulyán Sebesi Jázmin, a Vasadi Általános Iskola
tanulója, zongorán pedig Ákosiné Fehér Klára zongoratanár játszott.
Az átadó ünnepségen jelen volt Pogácsás Tibor a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, Marton József Zoltán polgármester és
a Vasadi Képviselő-testület tagjai, Zsombok Erika a Monori Budai Imre
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, Pongrácz Katalin a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár általános igazgató helyettese és a megyei
könyvtár módszertani osztályának dolgozói.
A Vasadi Konyha jóvoltából vendégeinket �inom hidegtállal, üdítővel
tudtuk megkínálni. Vendégeink megtekinthették a megújult és kibővült könyvtárat, a zeneiskola oktató termét, az új
digitális zongorát, kottatartókat, ének-zene táblát, az új konferencia asztalainkat, a teljesen megújult nagytermünket. A vendéglátás előtt megtekintettük az intézményről készült vetítést.
Külön köszönet illet minden kedves vendégünket, akik maximálisan betartották a beltérre vonatkozó járványügyi
kérésünket, mindenki használta a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítőt és maszkot viselt.
(- A Szerkesztő)
Zenei oktatás Vasadon

2020. szeptemberétől az igényesen, szépen felújított Vasadi
Könyvtár és Művelődési Ház épületében kaptak helyet a Monori
Budai Imre Alapfokú Művészeti Iskola furulyát és szolfézst tanuló
növendékei.
Három tapasztalt és szakképzett zenetanárunk tanít Vasadon,
akik elkötelezettek az alapvető emberi értékek közvetítése, a magas
színvonalú zenei nevelés iránt. Mindent megtesznek azért, hogy a
gyermekek szeressenek zeneiskolába járni, jól érezzék magukat,
derűs légkörben teljenek az órák. Kiemelt gondot fordítanak arra,
hogy minden egyes gyermek olyan egyéni bánásmódban részesüljön, amely segíti személyiségének teljes kibontakozását. A zeneiskolai életben szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakítására törekednek.
A 2020. szeptember 08.-i Könyvtár és Művelődési Ház hivatalos megnyitóján Iskolánk növendéke Sebesi Jázmin,
tanára Vázsonyi Ágnes és Ákosiné Fehér Klára zongoratanárunk szerepelt.
Ezúton szeretném megköszönni Vasad Község Polgármesterének, Marton József Zoltánnak, a Képviselő-testületnek
és Kériné Veroczki Barbara Könyvtárigazgatónak a kulturált, zenei nevelésre, oktatásra kialakított esztétikus környezetet, a jól felszerelt tantermet és eszközöket.
A gyermekek örömmel és boldogan vetették bele magukat a zenetanulás csodálatos világába. Bízunk abban, hogy a
Zeneiskolánkban eltöltött évek maradandó élményt nyújtanak a gyermekek számára, s zeneszerető, koncertlátogató
felnőttekké válnak.
Zsombok Erika
A Monori Budai Imre Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető
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Közérdekű
Házhoz megy a könyvtár!
Tartós betegsége miatt nem tud eljönni a könyvtárba? Ebben az esetben sem kell lemondania
az olvasás öröméről, házhoz viszem a könyvtári dokumentumokat.
A Vasadi Könyvtár új szolgáltatása könyvek ingyenes házhoz szállítását biztosítja Vasad területén idős, beteg vagy mozgásában tartósan (illetve ideiglenesen) korlátozott olvasóinak.
Minden hónapban, egy előre kijelölt napon a kért dokumentumokat eljuttatom az Ön számára.
A részletekről érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Kériné Veroczki Barbara
Tel.: 06-30-222-17-83 Email: muvhaz@vasad.hu
Földművesek napján jártunk Ócsán

A 2017. évben útjára indított Földművesek Napja évenként
tartandó országos rendezvényt az idén Ócsa város önkormányzata fogadta be. Így az „Arany - Korona” Alapítvány
2020. 09. 12. napon Ócsán tartotta Csokonyavisonta és Vasad községek, majd Bugyi nagyközség után a IV. Földművesek Napja rendezvényt az Egressy Gábor Szabadidőközpontban. Ezen a napon megemlékeztek Nagyatádi Szabó István
egykori kisgazda Földművelési miniszter munkásságáról,
és elismerésben részesítették a helyi földműves gazdálkodókat. Vasad községet Marton József Zoltán polgármester
vezette körülbelül 10 fős csoport képviselte.

Megváltozott a csecsemőgondozó megközelítése
Tisztelt Lakosság!
Kérjük Önöket, hogy a Védőnői tanácsadót és csecsemőgondozó épületét ezentúl
a Bem utca Bölcsőde parkolója felől legyenek szívesek megközelíteni. Köszönjük.

Ingyenes influenza elleni védőoltás
Kedves Vasadi Lakosok !
Tájékoztatom Önöket, hogy a mai naptól az inﬂuenza elleni védőoltás mindenki számára ingyenesen hozzáférhető. Járványügyi szakemberek véleményét
ﬁgyelembe véve, jelen helyzetben mindenkinek fokozottan ajánlom a védőoltást,
amennyiben ellenjavallat nem áll fenn. 3 év alatti gyermekek részére az oltóanyag később érkezik.
Tisztelettel és jó egészséget kívánok mindenkinek: Dr. Honti János

Indul a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázata alapján Vasad Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezte azon szándékát, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2021. évi fordulójához. A pályázat kiírásra kerül Vasadon lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű ﬁatalok részére.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 5.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. december 4.
A pályázatokat az EPER-Bursa rendszerben kell kitölteni, véglegesíteni, kinyomtatni és a szükséges mellékletekkel az
Önkormányzathoz benyújtani. Bővebb információt az www.emet.gov.hu – felhívások – Bursa Hungarica vonalon érhető el,
vagy az alábbi telefonszámon Juhász Évánál kérhető: 06-30-243-9044
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Egyházak
Épület az Isten dicsőségére
Szeptember 13-án hálaadó istentiszteletre jöttünk
össze a református Gyülekezeti Ház és Parókia
felszentelésére, ünnepélyes használatba vételére. Az
időpont, a helyszín és az alkalom sem a megszokott
volt. Eredetileg a hálaadó alkalmat április 18-ra tűztük
ki. Elkészültek a meghívók, de már kiosztani nem volt
lehetőségünk, mert a koronavírus teljesen felforgatta
az egyház, az oktatás, a gazdaság, az egészségügy,
a munkaerőpiac, az ország, sőt a világ megszokott
életvitelét. Türelemmel és sok munkával vártuk az
újabb lehetőséget a hálaadásra. Készülődésünket
beárnyékolta a világjárvány második hulláma, ugyanis
a hálaadó alkalmat a templom helyett szabadtéren
lehetett megtartani, azt is megkurtítva, hogy minden
előírásnak meg tudjunk felelni. A szabadtéri feltételek
megteremtésében sokat segített az Önkormányzat és a Polgárőrség is.
Mindezek ellenére a szívünkben annál nagyobb volt a hála, hogy Isten megajándékozott bennünket egy
ilyen szép új épülettel. Örülünk, hogy Isten megteremtette a lehetőségét annak, hogy ünnepi alkalmon
adjuk hálát ajándékáért. Az igehirdetés szolgálatát dr. Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református
Egyházkerület püspöke végezte. A nyilvános presbiteri ülést Takaró András, a Dunamelléki Református
Egyházkerület főjegyzője és a Délpesti Református Egyházmegye esperese vezette. Az énekkar szolgálata
tette színesebbé az ünneplésünket. A nemzetiszínű szalag átvágása után meg lehetett tekinteni az új épületet.
A szorgos kezeknek köszönhetően a parókiaudvaron terített asztal várt mindenkit szeretetvendégségre.
Az építkezés rövid áttekintése

Az Úristen nekünk, most élő vasadi reformátusoknak különösen nagy feladatot helyezett a vállunkra.
Az előző generáció a templom újjáépítésének a feladatát kapta, mi pedig a Gyülekezeti Ház és Parókia
átépítésének a feladatát kaptuk.
Régóta fennálló és sürgető probléma volt a gyülekezeti terem és parókia állapota. A régi épületnek nem
volt alapja, hiányzott a hőszigetelés róla, nyílászárói megöregedtek, tetőszerkezete sok helyen beázott.
2004 óta tervezte a Presbitérium lecserélni az épület tetőszerkezetét. Időközben kiderült, hogy az alaptalan
épület nem bírja el az új tetőt. Sok mérlegelés, tervezgetés, és imádság után úgy döntött az egyházközségi
közgyűlés, hogy felújítás helyett újjáépítjük a gyülekezeti termet és a parókiát.
A gyülekezet 2013-tól gyűjtésbe kezdett az építkezés anyagi fedezetének megteremtésére. Felkértünk
öt tervezőt, hogy készítsenek vázlattervet az ingatlan átépítéséhez. Tervpályázat keretén belül a választás
Czégány Sándor építészmérnök terveire esett.
A gyűjtögetés lassan haladt, de az egyre emelkedő építőipari árak miatt emberileg nézve egyre kilátástalanabb
lett a megvalósítás. A 2018. évben az Úristen a Mk 11,24 versével indított útra bennünket. „Higgyétek, hogy
mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek.”
Emberileg nézve akkor még nem láttuk, hogy mit jelent az, hogy Isten meghallgatja imáinknak, de nemcsak
meghallgatja, hanem meg is adja kéréseinket, felettébb mint azt remélni mertük volna. Február közepén
derült ki, hogy a Dunamelléki Református Egyházkerület százmillió forinttal támogatja azt az építkezést,
melyet megterveztettünk, de anyagi fedezet az épület elkészítésére nem volt. Átéltük az imameghallgató
Isten csodáját, hogy mindaz, amit imában kértünk, meg is adatott nekünk.
2018 nyarán kiköltözött a lelkészcsalád a parókiáról és a gyülekezet nekikezdett a bontásnak. Külön
öröm volt számunkra, hogy a gáti testvérgyülekezet küldöttsége egy héten keresztül segítette a bontási
munkálatokat. Gyülekezeti, presbiteri összefogással pucoltuk a téglákat és szállítottuk el a sittet. Nagy segítség
volt ez az építkezés előkészítésében. Az év végére mindent el is bontottunk. Közben az ősz folyamán lezajlott
a közbeszerzés, amelyet a Viking House Plusz Kft nyert meg. A 2019. év elején kezdődött el az építkezés,
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Egyházak
majd 2020. január 31-én átadták az új épületegyüttest.
A gyülekezet erején felüli részt vállalt az építkezésben. A teljes bontás kivitelezése, villanyszerelés tervezése
és kivitelezése, tereprendezés, kerítésépítés, járdák és térköves burkolatok készítése, szikkasztó létrehozása,
parkosítás, füvesítés, takarítás, belsőépítészeti feladatok mind a gyülekezetre vártak. Szeretnék köszönetet
mondani mindenkinek, aki szívén viselte ennek az épületnek az elkészülését. Köszönet mindazoknak, akik
saját munkáikat félretéve beálltak ezekbe a feladatokba és hűségesen végezték önzetlen szolgálatként ezeket
a munkákat. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik segítettek kétkezi munkájukkal, vagy adományaikkal
járultak hozzá az épület elkészüléséhez. Hálásak vagyunk minden emberi erőfeszítésért! Minden elvégzett
munkáért legyen Istené a dicsőség!
Most, hogy elkészült az új gyülekezeti ház, szeretnénk, ha betöltené hivatását. A gyülekezet közösségének
legyen ez a találkozási helye evangélizációkon, imaórán, bibliaórán, énekkaron. Itt tudnak találkozni a
�iatalok az i�júsági alkalmakon, kon�irmációs órákon vagy játékos délutánokon. Legyen ez az épület otthona
a gyülekezetnek! Reménységgel várjuk, hogy újra tarthassunk itt gyermekistentiszteleteket. Hangozzon itt
mindig az Isten Igéje, és éljük át az egységet Teremtőnkkel és egymással minden egyes alkalommal, amikor
itt összejövünk. Szeretettel várjuk az itt megszervezett alkalmainkra nemcsak gyülekezetünk minden tagját,
de a falu lakosságát is. Soli Deo Gloria! (Egyedül Istené a Dicsőség!)
Elnyert pályázat

Örömmel értesültünk idén tavasszal, hogy beadott pályázatunkat kedvezően bírálták el, így a Vasadi
Református Egyházközség 8 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesül. A támogatási összeget
egy geotermikus fűtési rendszer kiépítésére fordíthatjuk. A beruházás teljes összege 10 millió forint így a
fennmaradó 2 millió forint önrészt a gyülekezetnek kell biztosítania.
A beruházás elkezdődött. a geotermikus kutak fúrása, és a szondák telepítése megtörtént, a gépészeti
munkálatok folyamatban vannak. A projekt várható befejezése 2020. december 31. Remélhetőleg ez az
alternatív fűtési lehetőség csökkenti majd a gyülekezeti terem fűtésének költségeit. Hálásak vagyunk
Istennek ezért az ajándékáért is.
Király János református lelkipásztor
KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

VASADI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

VASADI REFORMÁTUS
GYÜLEKEZETI HÁZ
GEOTERMIKUS FŰTÉSE I.
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

8 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: 1927661389

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA
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Közélet
A kék madár nyomában
Ha meghalljuk Árkosi József nevét, legtöbbünknek a hungarikum pumi, a kelpie kutyafajta és egyéb állatok tenyésztése jut eszünkbe. Noha ez már önmagában is érdekes lenne, a tavasz-nyári időszakban számos különleges madárfaj
megtelepítése a külterületen is az Ő és családja nevéhez fűződik.

-Úgy tudom, évek óta szíveden viseled a fokozottan védett madárfajok megtelepítését is Vasadon. A II. külterületet járva a szemfülesek felfedezhetnek több madárodút is. Mesélj kérlek arról, hogyan is vágtatok bele ebbe a programba?
-Huszadik éve élek a Széles úton lévő tanyán, az ideköltözésemnek is egyik fő
szempontja volt a természeti környezet. Feltérképeztem a helyi madár és kétéltűhüllő populációt, számtalan érdekes meg�igyelést sikerült tenni. A szalakóta egy
különleges, mindenki számára kedves madár, szerencsére életmódjából adódóan a kékmadár nem „keresztezi” az ember útját, így még a természetet nem kedvelők sem üldözik, kivéve egyes déli országokat, ahol sajnos sportból vadászszák. Vonulása során dél-Afrikáig utazik, májusban érkezik hozzánk, és augusztus végére el is tűnik. Fokozottan védett
faj, természetvédelmi értéke 500.000 Ft. Állományának Kárpát-medencei megerősítésére 2014-ben indult külön program hazánkban is. Élőhelye a füves puszta, ligetes erdőkkel, ahol találhatók a fészkeléshez megfelelő odvas fák.
A faj fennmaradását éppen a fészkelés módja is nehezíti, hiszen a fakitermelés által egyre fogynak a lehetőségek.
Szerencsére azonban olyan madárról van szó, amely elfogadja a felkínált fészkelési lehetőséget, a mesterséges odút,
így szervezett telepítésekkel és ezek karbantartásával az állomány stabilizálható, sőt növelhető, mivel a felnövekedett �iatalok szintén találnak maguknak fészkelő helyet, így megmaradnak a területen. Visszakanyarodva személyes
szerepünkre: 2014-ben ismerkedtem meg az 1000 odú Egyesület vezetőjével, Lopusnyi Andrással, aki odútelepek
telepítésével igyekszik segíteni a rászoruló madarak fennmaradását. Néhány év alatt folyamatosan bővítettük a Vasad környéki odúk számát, jelenleg 21 db úgynevezett „D” odú található a területen, és a közeli jövőben még 15 db
telepítését tervezzük. Szerencsére az eltelt évek alatt összesen egy odú tűnt el, remélhetőleg ez is a madarakat szolgálja valahol. A kihelyezett odúkat évente több alkalommal ellenőrizzük, részben az eredmény rögzítése, részben a
fészkelési idő utáni takarítás miatt.
Az utóbbi öt év alatt a szalakóta állomány mérete a területen szemmel láthatóan megugrott, régebbi meg�igyeléseimhez viszonyítva akár kétszeresére, ami nagyon nagy sikernek mondható. Ez a típusú odú még több madárfajnak ad lehetőséget a fészkelésre.
-Milyen madárfajok megtelepedését tudtátok elősegíteni?
-Az utóbbi években nagy örömünkre szintén növekvő számban találunk
füleskuvikot is, mely egy seregély méretű, fokozottan védett éjszakai ragadozó madár, rovarokkal, apró rágcsálókkal táplálkozik. Néhány alkalommal búbos banka és seregély is előfordult az odúkban, de túlnyomó részt
a célzott szalakóta a lakónk.
-További sok sikert kívánunk ehhez a nemes feladathoz.
Interjú: Kériné Veroczki Barbara
Szelektív hírek
A társulási tagtelepülések által delegált polgármestereknek hosszú tárgyalást követően sikerült megegyezniük a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonpro�it Kft.-vel, hogy október 1-től ismét havi kettő alkalommal történik majd
a csomagolási hulladék (sárga zsák) elszállítása.
Településünk nevében köszönetet mondunk Darázsi Kálmánnak, Monor város polgármesterének,
aki az ügyben képviselte a környező településeket.
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Közélet
Emlékezetes mérkőzéssel indult újra Vasadon a futball
A Vasadi Regionális Sport Club Felnőtt labdarúgó csapat sajnálatos
módon - a 2020/21 sportévre mindenképpen - megszűnt. Ezért az alábbiakban
az öreg �iúk labdarúgó csapatáról közlünk tájékoztatást. (-A Szerk.)

A világjárvány miatt ideje korán befejeződött tavalyi versenyévad után mindenki nagyon várta az új szezon kezdetét.
Legyen szó pro�i labdarúgásról vagy hobbi fociról, szurkolóról vagy játékosról.
Sajnos, Egyesületünk felnőtt csapata nem állt össze a bajnokság rajtjáig, így hétvégén nem látható mérkőzés a helyi
Sportpályán. Ellenben, hétfői napokon igen, az öreg�iúk bajnokság küzdelmei során.
A versenysorozat első fordulójában a Vasadi Regionális Sport Club a Monor SE csapatát fogadta.
A találkozó különlegességét az adta, hogy egy édesapa két �iával lépett pályára a hivatalos öreg�iúk mérkőzésen. Olyan, hogy apa �iával játszik egy csapatban az előfordult már, de hogy apa két
�iával, az egészen ritka. Sőt, nincs róla tudomásunk, hogy volt már hasonló. Hogy ki volt ez az
édesapa? Szijjártó Imre! Ő lépett pályára Imre és Gábor nevű �iaival. De, hogy Szijjártóból legyen
bőven a zöld gyepen, László nevű névrokona is szerepelt a találkozón.
Sok néző volt kíváncsi az összecsapásra, családostól jöttek a játékosok, más települések futball
szerelmesei is ellátogattak a Sportpályára. A játékvezetői körökben is híre ment ezen különleges
mérkőzésnek és olyan sporttársak vezették a mérkőzést, akik ezer szállal kötődnek a Szijjártó
családhoz.
A találkozó vendég sikerrel zárult, de nem erről lesz emlékezetes azok számára, akik látták. Szerencsére, az azóta lejátszott bajnoki mérkőzéseken csapatunk ért már el győzelmet és bízunk a további sikeres szereplésben is. Hajrá Vasad!
I�jabb Szijjártó Imre
Vasadi RSC elnöke

Vasadi horgászsiker
Sirkó Viktor szeptember 12-én a dömsödi Préri
horgásztavon rendezett versenyen
3. helyezést ért el. Gratulálunk!
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Interjú Ispán Piroskával a nevelőszülői hivatásról
Őszi számunkban szeretném bemutatni Piroskát, aki 17.
éve él Vasadon férjével, Márton Lajossal és közös gyermekükkel Dáviddal. Két felnőtt gyermekével, unokájával
és menyével jelenleg öt nevelt gyermekkel alkotnak egy
nagy családot. Piroska a hivatásos nevelőszülő, 2013. óta
tevékenykedik a hálózat tagjaként.

-Évek óta itt élsz Vasadon a családoddal. Hogyan és miért
döntöttetek úgy, hogy tovább növelitek a család létszámát?
-Nagyon szeretem a gyerekeket, sajnos első házasságom
nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, elváltam. Amikor megismertem a második férjemet, 35 éves voltam
és egy közös gyermekünk is született, Dávidka. Bennem
maradt a vágy még arra vonatkozóan, hogy legyenek még
“gyermekeim”. Ezt követően közös döntésünk volt, hogy
nevelt gyermekeink legyenek.

-Elejétől fogva támogatott a családod ebben az elhatározásban?
-Igen, a családom mindenben támogatott, és mai napig támogat. 2013. év elején végeztem el a nevelőszülői iskolát, a
gyermekek pedig már novemberben érkeztek. Azzal keresett fel a nevelőszülői hálózat, hogy van egy hármas testvérpár, és úgy gondolják, nálam jó helyük lenne. Összeültünk a családdal, és hoztunk közösen egy döntést, semmiképp
sem szeretnénk a testvérpárt elválasztani egymástól, és minden erőmmel azon leszek, hogy jó Anyukájuk legyek. Pár
nap múlva megérkezett az autó a házunk elé, benne a három testvér. Zolika 14 éves volt, Barbara 8, és Kevin 3. Első
pár percben csak pislogtak a kis ,,árva“gyerekek, és szerintem annyi mindenféle kérdés lehetett a fejükben, most itt
fogunk élni? Te fogsz minket ápolni ha betegek leszünk? Mi lesz az igazi szüleikkel?! Ide fogunk iskolába járni?! Nehezen oldódtak fel a gyerekek, de mivel a legkisebb gyerekem Dávid majdnem egyidős volt a kicsikkel, így közösen
bementek játszani a szobába, és felfedezni a házat, ami az új otthonuk.
-Említetted az iskolát, milyen feltételeknek kell teljesülniük, hogy valaki nevelőszülő lehessen?
-Be kell jelentkezni egy nevelőszülői hálózatnál, és el kell végezni a több mint száz órás alaptanfolyamot és erre
épülnek rá a további folyamatos képzések. Komoly követelmények vannak, amelyeknek meg kell felelni, folyamatosan pszichológiai vizsgálatokon kell részt venni. A lakás négyzetméter megfelelő kell, hogy legyen. Már az elején volt
egy törésem lelkileg, amikor Kevin megérkezése után két héttel kruppos lett, és annyira rosszabbodott az állapota,
hogy kórházba került. Magamat okoltam, azt gondoltam, ezt nem bírom... Aztán előjött a szívemből az anyai érzés,
ezek a gyerekek számítanak rám. Nem adhatom fel. Az igazi szüleik is “feladták” és én ezt nem tehetem! Nehéz volt
minden pillanat, szétszakadni nem tudtam, a többi gyerek otthon, hol a férjemmel, hol a felnőtt gyerekeimmel, Én
pedig Kevinnel a kórházban. Egy-két hét elteltével Kevin újra kórházba került, ismét krupp miatt. Lelkileg teljesen
kikészültem. Pár hét elteltével jött egy fordulat, mikor már Kevin meggyógyult, végre mehettünk haza. Az úton a
kórházból, átölelt, hozzám bújt és azt mondta: Anya, én nagyon szeretlek! Ekkor döntöttem el, hogy nem adom fel,
hiszen nem kerülhetnek vissza az intézetbe, számítanak rám.
-Sokan csak álmodnak nagy családról. Te hogyan nőttél fel, voltak/ vannak testvéreid?

-Nagyváradon születtem, virágkötészetet tanultam, 18. életévem betöltése után átjöttünk Magyarországra, Budapestre a gyerekkori szerelmemmel, megházasodtunk, és született két gyönyörű egészséges gyerekem, Ádám és Beatrix. 16 évnyi boldog és boldogtalan év után úgy döntöttünk elválnak útjaink. A gyerekek velem maradtak, és mára
már boldog nagymama is vagyok. Két testvérem volt, egy nővérem és egy bátyám, sajnos már mind a kettő elhunyt.

16

VASADI HÍRMONDÓ 2020. ŐSZ

Közélet
-Miben látod a különbséget a nevelőszülői hivatás és az örökbefogadás között?
-A gyermek 18 éves koráig lehet a nevelőszülőnél, ha olyan a
kapcsolatuk, akkor 24 éves koráig utógondozottként a családban maradhat, ez megegyezés kérdése.
-Nevelőszülőként nagyobb a felelősséged, mint más szülőknek?
-Sokkal nagyobb a felelősség, mivel el kell érni egy bizonyos
bizalmi szintet a nevelt gyerekeknél. Rengeteget kell velük beszélgetni, hogy érezzék, itt biztonságban és családban vannak.
Ez az Ő otthonuk, ez az Ő családjuk. Nem szabad kivételezni velük, egyformán szeretettel állok az összes “gyerekemhez”, mert
én sajátomként szeretem mindet. A mi nevelőszülői munkánk
nemcsak egy megoldandó feladat, hanem teljes személyiséget,
anyát, családot kíván. Ahhoz, hogy biztonsággal és nyugodt szívvel elengedjem őket a felnőtt világba, igen sok türelem, �igyelem
és gondoskodás kell.

-Van olyan helyzet, amikor a nevelt gyermeket megviseli a szülővel való találkozás?
-Amikor nem szól a szülő és nem jön el, az nagyon megviseli a kis lelküket. Havonta két alkalommal van kapcsolattartás, ilyenkor délelőtt a szülőkkel találkoznak Budapesten a gyerekek. Bővült a családom és öt nevelt gyermek
van nálam. Így sokkal nehezebb és munkaigényesebb megszervezi a találkozókat a szülőkkel, de minden esetben
mi mindig ott vagyunk, és rajtunk nem múlik a találkozás, de ezt sok szülő nem veszi �igyelembe, és a gyermeket
összetöri egy- egy ilyen meg nem jelent találkozóval.
Majd nekem, mint Anyának, ismét minden szupererőmmel vissza kell táplálni bele, amit összetört a kis szívében.

-Sokan a karrierjüket féltik, ezért ódzkodnak a gyerekvállalástól.
Többször halljuk, előbb minden legyen meg, majd aztán…vállaljunk
gyermeket. Mit gondolsz erről?
-Igen, egyre többen vállalnak gyermeket inkább 35-40 évesen, de ha
van rá mód és lehetőség, 20-30 éves kor között lenne az ideális szerintem, mert azt a gyermeket fel kell nevelni. A legfontosabb eseményeken büszkén ott lenni,és végignézni, ahogy felnőtt lesz belőle. Én
mindig is szerettem volna �iatal nagymama lenni. Ami Hála Istennek
sikerült is.

-Sok és összetett feladat ez, honnan nyersz erőt a nevelőszülőséggel
járó feladatok ellátásához? Van olyan, amihez éppen ők adnak erőt?
-Elsősorban a gyermekekből sugárzó szeretet. Van egy 9 személyes
kisbuszunk, rendszeresen járunk a Balatonra, Lillafüredre, de Erdélybe is elvittem már őket. Mi együtt csinálunk mindent…Engem is úgy
tanítottak a szüleim, hogy egy lány tudjon mosni, sütni, főzni, erre tanítom én is őket, ezt adom tovább. Van, akinek
ez munka. Én viszont tiszta anyai szeretettel állok hozzájuk, és szeretem az összes gyereket. Hiszek Istenben és Ő
is segít, érzem és tudom. Saját �iam Dávid 10-11 éves volt, amikor azt mondta Anya, én annyira büszke vagyok rád,
most értem csak, te mennyit segítesz ezeknek a gyerekeknek, és ahogy nekem úgy nekik is az Anyukájuk vagy! Karácsonykor nyüzsgő a ház a sok kíváncsi gyerek hangjától, ezt a fantasztikus érzést nem tudom leírni, egyszerűen
érezni kell! Hálásan köszönöm Istennek, hogy ilyen családom van. „Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni”
(Véghelyi Balázs)
-Köszönöm a példaadó beszélgetést.
Interjú: Kériné Veroczki Barbara
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Rövidesen gallyazás lesz a községben
Az NKM Áramhálózati Kft tájékoztatta Önkormányzatunkat hogy a biztonságos villamosenergia szolgáltatás érdekében rövidesen megkezdődnek/folytatódnak a villamoshálózatok védőövezetében a gallyazási munkák.
A túl magasra nőtt, és a vezetéket veszélyes mértékben megközelítő faágak
nemcsak áramkimaradást okozhatnak, hanem balesetveszélyt is jelentenek.
Az üzemzavarok jelentős részét okozzák a vezetékhálózatba benyúló fák, ezért
a fejlesztések, és a hálózat karbantartása mellett az NKM kiemelt �igyelmet
fordít a hálózat környezetében lévő növényzet biztonsági ritkítására.
Forrás: www.nkmaramhalozat.hu
Az ügyfelek is sokat tehetnek a zavartalan villamosenergia-szolgáltatás, valamint saját élet- és vagyonvédelmük biztonsága érdekében, ha a saját ingatlanjaikon lévő és az elektromos vezetékekhez közeli növények és faágak gallyazásáról maguk is gondoskodnak. Érdemes
ezért a jogszabályban megjelölt biztonsági távolságokat már a kert tervezésekor, fatelepítéskor �igyelembe venni, és
olyan fákat ültetni a vezetékek közelébe, amelyek magassága az évek múlásával sem veszélyeztetik az elektromos
hálózatok biztonsági övezetét.
A települések, az ingatlanok áramellátását biztosító berendezések környezetében betartandó biztonsági övezet méretét jogszabály írja elő (2/2013 (I.22) NGM rendelet).
A Magyar Turisztikai Ügynökség is elismerte kertjüket
Lehota Ferenc és családja a Magyar Turisztikai Ügynökség 2020. évi virágos balkonok, virágos kertek versenyen való
részt vételéért elismerésben részesült.
Ferenc és felesége Brigitta lapunknak elmondta, sok energiát fektettek abba, hogy rend és szépség vegye őket körül.
Így számos növényt ültettek az előkertbe, ahol megtalálható a tollas szegfű, pázsitviola, kövirózsa, léggömbvirág,
indás infű, gémorr, kőmagcserje, gyapjas tisztesfű, kokárdavirág, sárga borsos varjúháj. Ezek mellett kertjüket díszítik még smaragd tuják, magastörzsű rózsák, muskátlik és gömbtuja, de az egyre növekvő tarkalevelű japánfűz is a
kedvencük közé tartozik. Arra a kérdésre mi a kedvenc helye a kertben Brigitta azt válaszolta, a gabion szerkezetű
sziklakertjük mellett a rusztikus téglából készített kétszintes magas ágyás a nagy kedvence, amelyet lánya és barátja
terveztek és építettek meg. Az ágyásba világítás is került, igy a nyári kiülős estéken igazi családias hangulatban tud
összejönni a család.
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Fontos Telefonszámok
Vasad Község Önkormányzata:
06-29-694-710
Vasadi Általános Iskola: 06-29-494-010
Vasadi Bölcsőde: 06-30-221-59-73
Vasadi Napközi Otthonos Óvoda:
06-29-494-025
Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház:
06-30-222-17-83
Vasadi Konyha: 06-30-221-45-59
Dr. Honti János háziorvos: 06-29-494-008
Orvosi Ügyelet: 06-29-999-200
Védőnői Szolgálat: Kissné Gonda Szilvia:
06-30-708-68-46
Gyógyszertár: 06-29-419-776
Vasad Posta: 06-29-694-030
Vasadi Református Egyház:
Király János lelkipásztor:
06-30-637-31-86
Vasadi Római Katolikus Kápolna
Urr Zsolt Ipoly plébános:
06-29-412-223 (H-Sz és P: 8-12)
Gyepmester: Herczig József eb befogó:
06-20-9643-025
Állatorvos: Dr. Tamáska István hatósági és
magán állatorvos: 06-70-317-10-35

Tanyagondnokok:
Csizmadia László: 06-30-221-43-82
Dobai Zoltán: 06-30-222-58-37
Falugazdász: Lukácsi Zoltán:
06-70-477-3546
Csőtörés hibabejelentő szám:
06-29-412-372
Szennyvíz, csatorna dugulás
hibabejelentő szám:
06-29-412-264
Mezőőr: Veszelka György:
06-30-221-34-58
Vasadi Polgárőr Egyesület:
Buzás István elnök:
06-30-621-37-90
Pjeczka Sándor körzeti megbízott rendőr:
06-20-489-67-66
Pilisi rendőr járőr, 24 órában hívható:
06-20-771-04-11
Veszélyhelyzet esetén hívja az alábbi
számok egyikét:
Általános segélyhívó: 112
Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107

Településünk értékei-kultúrkincsek nyomában

Terék József szerkesztésében, vasadi népdalokat ismerő lakosaink közreműködésével készül egy kulturális, örökségmegőrző kiadvány, Vasad község népdalait
tartalmazó könyv.
Nem kevés kutatómunka van már ebben a folyamatban, amelyet Terék József
Pest megye Önkormányzatának Kulturális szakreferense, az MMA Zeneművészeti tagozat köztestületi tagja, néprajzkutató és trambulin művész végzett el.
József végigjárta a Vasadi Dalkör és a Búzavirág Nyugdíjas Klub tagjait, ahol
megemlékezéseket jegyzett fel és gyűjtőmunkát végzett. Dalkörünk tagjai fel is
énekelték hanganyagra a dalokat, s a több hetes gyűjtőmunkát egy �inom ebéddel a művelődési házban köszöntük meg számára szeptember elején.
Nagy Sándorné dalkörvezető elmondta, nagyon jó hangulatban telt a gyűjtőmunka időszaka, a vasadiak nagyon segítőkészen álltak József munkájához, amelyet
ezúton is köszönünk.
Reméljük hamarosan mindenki számára megismerhetővé válnak sok szép, helyi,
néhol már feledésbe menő dallamaink, dalaink. A kiadványt mindenképpen befogjuk mutatni a művelődési házban is.
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