
Sokat tettünk, lobbiztunk azért,
hogy a jövõ Vasadját építsük

Tapasztalatainkkal szebbé
tehetjük a holnapot

Zaklatott, ne-
hézségekkel teli
mindannapok
állnak talán
mindannyiunk
mögött, azon-
ban ezek a per-
cek most még-

sem arról kell, hogy szóljanak, mi minden fáj-
dalmas dolog történt velünk idén, hanem arra
kell összpontosítani, hogy a következõ évben az
idei tapasztalatokkal a hátunk mögött, hogyan
tudunk még értékesebben, bölcsebben élni. 

Elismerésemet fejezem ki a település vezeté-
sének, akik gondot fordítottak, és áldoztak ar-
ra, hogy az önök tájékoztatására a lap több al-
kalommal is megjelenjen. Bízom benne, öröm-
mel forgatták az újságot és talán helyet kapott
egy-egy szám a könyvespolcon is. 

Köszönöm a polgármesteri hivatal munka-
társainak, Juhász Évának, az intézményeknek,
egyesületeknek, szervezeteknek, egyházaknak,
hogy lelkiismeretesen beszámoltak mindarról,
amiért a közösségért dolgoztak. 

Pontosan két éve annak, hogy Veroczki Bar-
barával, Vasad lassan már hivatalos fotósának
segítségével állítom össze az újságot, ezért en-
gedjék meg, hogy az õ nevében is csendes kará-
csonyt és kiegyensúlyozott, harmonikus évet
kívánjak! 

Julius Athina szerk.
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Sokat tettünk, lobbiztunk azért,
hogy a jövõ Vasadját építsük

Idén elnyert pályázatok

Bölcsõde beruházásra nyert összeg 150 millió Ft,
a beruházás összértéke 200 millió Ft.

Kazánprogram 100 százalékos támogatás-
sal, önerõre nincs szükség, 25 282 169 Ft. 

Tanyafejlesztési programra elnyert összeg
36 665 666 Ft, a beruházás összértéke: 
40 millió Ft. 

Összesen: 211 829 415 millió Ft
Amennyiben pozitív elbírálás alá esik a be-

nyújtott innovatív iskola pályázat, 100 száza-
lékos támogatottsággal 11 millió Ft, a szintén
futó óvodafejlesztési pályázat ugyancsak 100
százalékos támogatottsággal, vagyis önerõ nél-
kül valósulhat meg, amelyre 9 340 813 millió Ft
nyerhet a település. 

Ugyancsak függõben lévõ pályázat az ovifo-
ci pályára benyújtott tender, amely sikeresség
esetén 10 millió Ft értékkel gazdagíthatja
Vasadot. 
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Amikor beköszönt az újesztendõ, még nem
tudhatjuk, milyen lesz majd óévnek. Csak kí-
vánjuk, hogy hozzon békességet, boldogsá-
got, egészséget  mindazoknak, akiket szere-
tünk.

Egyetlen olyan évre sem emlékszem, ame-
lyikre azt mondták volna, hogy könnyû lesz,
és egyetlen olyan búcsúztatott esztendõt sem
tudok mondani, amiben ne lehetne találni
valami szépet, valami sikereset. 

Senki nem mondta 2012-rõl, hogy könnyû
év lesz. Mégis, ha visszatekintek, azt kell mon-
danom: nem volt hiábavaló esztendõ.

Több hónapos elõkészületi munka után sike-
resen pályáztunk a „Bölcsõdeépítés Vasadon”
nevû KMOP felhívásra, és ha a dolgok szeren-
csésen folytatódnak, jövõ ilyenkor már egy be-
lakott, háromcsoportos bölcsõdét tudhatunk a
magunkénak.

Sikeresen szerepeltünk a tanyafejlesztési pá-
lyázaton, melynek keretében több mint 40 mil-
lió forintos fejlesztést tudunk megvalósítani.
Ennek értelmében vásárolhatunk egy Ford
Ranger típusú terepjárót, valamint a külterületi
utak rendszeres karbantartását végzõ gréder
munkagépet, és egy szintén a külterületi utak
szélét karbantartó mulcsozó gépet.

Ugyanakkor szintén ezen pályázat keretében
elláthatunk öt olyan külterületi tanyát foto-
voltaikus napelemes rendszerrel, amelyek a je-
lenlegi villamoshálózattól olyan messze helyez-
kednek el, hogy ezen pályázat nélkül a tulajdo-
nosaiknak kilátásuk sem lehetett volna arra,
hogy a közeljövõben például hûtõszekrényt
tudjanak használni.  

Szintén az idei eredményeinket gyarapítja a
sikeresen elnyert kazánprogram pályázatunk.
Ciklusprogramunkba megfogalmaztuk, hogy
ciklusunk végére az intézményeinknél teljes
egészében szeretnénk áttérni a megújuló ener-
giahordozók használatára. Ez ezzel a program-
mal megvalósul. 

Ezt megelõzõen az általános iskolánál már
megvalósult ez a szándékunk a faelgázosító ka-
zán beüzemelésével, mellyel az elmúlt télen
több millió forintot megtakarítottunk a fûtésen.
Ebbõl a pályázatból jelenleg az óvodánál és a
polgármesteri hivatalnál tudunk áttérni a
faapríték tüzelésre, illetve a két kazán kiszolgá-
lására szintén a pályázati összegbõl tudunk vá-
sárolni egy darab 40 kW-os aprítékkészítõ gé-
pet, valamint a gépeket üzemeltetõ 2 fõ munka-
bérét szintén a pályázat finanszírozza. 

Ez a pályázat 100 %-os intenzitású, ami any-
nyit jelent, hogy  önkormányzatunknak a kb. 25
milliós beruházáshoz egy forintot sem kell hoz-
zá rendelnie.

Azt hiszem, így az eredményeink felsorolása
után, nem túlzás azt mondani, hogy 2012-ben
sokat tettünk, lobbiztunk azért, hogy a jövõ
Vasadját építsük.

Ahogyan sokat és sokan tettek azért is, hogy
Vasad ne csak egy község, hanem egy igazi kö-
zösség is legyen.

ndó

Gondolok itt március 15-ei megemlékezé-
sünkre, a feledhetetlen falunapokra, a színvo-
nalas szüreti felvonulásra, az október 23-ai
községi ünnepünkre, és említhetném még a szá-
mos, a Vasadiak által életre hívott és mûködte-
tett civil szervezetek programjait.

Nem feledhetjük azt sem, amikor az új Ott-
honalapítás Vasadon emlékmûvünk avatóján
egy emberként énekeltük a Himnuszunkat, és a
Felvidéki Himnuszt, illetve azt sem, amikor az
igen meghatóra sikeredett díszpolgári ünnepsé-
günkön egy emberként harsogtuk a Szózatot.
Az ilyen programoknál érzi igazán az ember,
hogy itt itthon van, hogy igazán vasadi.

Kívánok minden kedves vasadi lakosnak a
magam és a képviselõ-testület nevében áldott
békés karácsonyi ünnepeket és egészségben, bol-
dogságban, gazdagságban bõvelkedõ újévet!

Tisztelettel:
Marton József Zoltán

polgármester

Végezetül engedjék meg, hogy idézzem kedvenc
karácsonyi verssoraimat:

„Tudod, karácsonykor az ember
mindig hisz egy kissé a csodában,
nemcsak te és én, hanem az egész
világ, az emberiség, amint mondják,
hiszen azért van az ünnep, mert
nem lehet csoda nélkül élni.”

Márai Sándor
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Október 25. 
● A képviselõ-testület megalkotta

9/2012./X.26./ számú rendeletét a sze-
métszállítási díjakról.

● A kintlévõségek csökkentése érdekében
a JURITAS Követeléskezelõ és Szolgál-
tató Kft-t megbízta a behajtás végrehaj-
tásával.

● A házszámrevízió II. ütemérõl tárgyalt,
a II. ütem végrehajtása során utak meg-
osztása vált szükségesség, új utca elne-
vezés, mely még további testületi dön-
tést igényel.

● Korábbi ülésen hozott – általános isko-
la mûködtetésével kapcsolatos határo-
zatát sajnálattal visszavonta – további
információk alapján az általános iskola
mûködtetését 2013. január 1-tõl az ön-
kormányzat nem tudta felvállalni. 
A mûködtetésben az önkormányzat ma-
gára maradt volna, központi költségve-
tési támogatás nélkül, csak saját bevéte-
lekre támaszkodva mûködtethette vol-
na az iskolát, valamint a mûködtetés fe-
lülvizsgálatára legközelebb csak 2015-
ben lett volna lehetõség.

● Döntést hozott a testület a bölcsõde be-
ruházás közbeszerzési eljárásának indí-
tásáról.

● Elfogadta a 2013. évi belsõ ellenõrzési
tervét – két intézménynél (napközi ott-
honos óvoda és polgármesteri hivatal)
lesz belsõ ellenõrzés.

● Készfizetõ kezességet vállalt a Felsõ-ho-
mokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
hitelfelvételéhez – 745 e Ft erejéig.

● A falugyûlés idõpontját december 3. 18
órában határozta meg.

● Foglalkozott a külterületi utak rendbe-
tételére érkezett árajánlatokkal.

● 150 e Ft támogatást állapított meg a ci-
tera oktatás beindítása, citera zenekar
megalakulása érdekében – citerák vá-
sárlásához.

● Vasad Községért Emlékplakett adomá-
nyozásáról hozott döntést – 2012. év-
ben Kaldenekkerné Sipos Mária dráma-

pedagógus kapta a kitüntetést, a telepü-
lés kulturális életéért végzett több évti-
zedes munkája elismeréseként

● Vasad Község Díszpolgári cím adomá-
nyozásáról hozott döntést – 2012. év-
ben posztumusz díszpolgári címet ka-
pott Keresztesi Lászlóné Bárdi Gizella
okleveles bába – díszpolgári címet
Magda Gyula polgármester.

November 13.
● Döntést hozott a bel- és külterületi utak

rendbetételérõl – a költségvetésben
rendelkezésre álló – e feladatra szánt
összeget – 2.8 millió forintra egészítet-
te ki.

November 26. 
● Az EU Élelmiszerprogram 2012. II. for-

dulója kapcsán 450 rászoruló részére
osztott az önkormányzat élelmiszerse-
gélyt

November 27.
● Elfogadta a bölcsõdei beruházással kap-

csolatos közbeszerzési ajánlattételi fel-
hívást – eredményes közbeszerzési eljá-
rás esetén eredményhirdetés december
21-én várható.

December 4.
● Megtárgyalta és elfogadta az önkor-

mányzat háromnegyed éves gazdálko-
dásáról szóló tájékoztatót, valamint el-
fogadta az önkormányzat 2013. évi
költségvetési koncepcióját.

● Meghallgatta és elfogadta a tanyagond-
nok 2012. évi tevékenységérõl szóló
beszámolót, valamint a jegyzõ beszá-
molóját a polgármesteri hivatal éves
munkájáról.

● Beszámolt a 2012. évi munkájáról a
KÖVÁL Zrt is, módosításra került a
TÖKT társulási szerzõdés néhány pont-
ja.

Községházi napló 

Testületi ülésen történt 

● A Vasadi Településüzemeltetési Kft-vel
kapcsolatos kérdésekre a Kft könyvelõ-
je Varjasiné Beke Éva adott válaszokat,
tanácsokat

● A bölcsõdei beruházás végett villa-
mosenergia hálózat fejlesztése válik
szükségessé, e feladatra 1,8 millió fo-
rintot biztosított az önkormányzat.

● Határozott arról, hogy 2013. évben is
Üllõ Város Humán Szolgáltató, Köz-
ponti Rendelõ, Nevelési Tanácsadó és
Gyermekjóléti Szolgálattal, társulási
formában biztosítja a családsegítõ és
gyermekjóléti szolgáltatást.

● Támogatta Gomba önkormányzatának
megkeresését régiós szétválás ügyében
– a kérés, támogatás arra terjed ki, hogy
Budapest és Pest megye önálló régióvá
váljék.

● Döntést hozott arról, hogy igénybe kí-
vánja venni az állami támogatást az ön-
kormányzat hitelének rendezéséhez.

● Közétkeztetés – függetlenül attól, hogy
az iskolát nem az önkormányzat mû-
ködteti majd – az önkormányzat felada-
ta maradt, ezért a képviselõ-testület
foglalkozott a jelenlegi szolgáltató ár-
változását tartalmazó megkereséssel – a
8%-os áremelést elfogadni nem tudta –
az áremelést maximum az infláció mér-
tékének megfelelõen 6%-ban tudja el-
fogadni.

● Meghatározta a képviselõ-testület a
2013. évi falunap idõpontját, miszerint
az május 31., június 1., június 2. napján
kerül megrendezésre.

● Döntést hozott a beérkezett Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíj pályázatokban – 7 hall-
gató nyújtotta be pályázatát, a testület
egységesen havi 5000 Ft támogatást ál-
lapított meg a pályázók részére.

Lejegyezte: Juhász Éva
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A polgármester kiemelte a bölcsõdei beru-
házást, a tanyafejlesztési pályázat három
nyertes célcsoportját – tanyagondoki szol-
gálat fejlesztése kapcsán gépjármû beszerzé-
se, 5 tanya napelemes villamosenergiával
való ellátása, valamint a külterületi utak
karbantartásához szükséges berendezések
beszerzése. Sikeresen pályázott az önkor-
mányzat a kazánprogramra, melynek meg-
valósításával két intézmény – óvoda és pol-
gármesteri hivatal fûtéskorszerûsítésére ke-
rülhet sor, valamint két fõ 8 órás egy éves
idõtartamú közfoglalkoztatására.

A lakosságot a mûvelõdési ház felújítása,
az ezzel kapcsolatos támogatási összeg fel-
használása foglalkoztatta, valamint közpon-
ti téma volt az általános iskola sorsa

Ünnepélyesen átadták Kaldenekkerné
Sipos Máriának a Vasad Községért Emlék-
plakettet – a lakosság nagy örömmel fogad-
ta a testület döntését. 

A polgármester megköszönte Kun Gábor

vasadi lakosnak és Veress Zoltánnak, az Ál-
lami Nyomda irányításvezetõjének, Vasad,
korabeli térképeinek rendbetételét, beköté-
sét, hogy a dokumentum szép formában
maradhasson meg az utókor számára. 

Lakossági kezdeményezésre az önkor-
mányzat elismerte és megköszönte Pirót
Sándor Károlynak a gazdák regisztrációjá-
nak elvégzésében nyújtott segítségét. A la-
kosság részérõl is elismerõ szavak érkeztek
segítõkészségéért. 

Marton József Zoltán vázolta a jövõ évi
közigazgatással kapcsolatos változásokat,
lehetõségeket. 

– Mint 2000 fõ alatti település Vasad kö-
zös önkormányzati hivatal alakítására köte-
lezett, e témában önállóan a végsõ döntést
2013. február 28-ig hozhatja meg az önkor-
mányzat. Ha e határidõig önállóan nem tár-
sul, nem köt megállapodást más település
önkormányzatával, a kormányhivatal kije-
lölése útján kell csatlakozni más település-

Falugyûlést tartott december 3-án a vasadi képviselõ-testület. Marton József Zoltán
polgármester tájékoztatást adott a 2012. évi gazdálkodásról, valamint az elnyert és
folyamatban lévõ pályázatokról.

sel. Bízunk abban, hogy a változásnak csak
pozitív hatásait fogja érezni a lakosság, és
biztosak vagyunk abban, hogy egy ügyfél-
nek sem kell majd kilométereket utaznia
egy-egy ügyintézés végett. Ez nem lehet így,
hiszen az ügyfélbarát, ügyfélközpontú köz-
igazgatás nem lehet ilyen – mondta a pol-
gármester, aki megjegyezte: nagyon kevés és
gyorsan változó információk vannak csak az
önkormányzat birtokában az átalakítások-
ról.

Lejegyezte: Juhász Éva 

Virágos Vasadért tábla

Csizmadia Tibor Petõfi Sándor utca 59.
Kalina Csaba Petõfi Sándor utca 1/b.
Keszeg László Kossuth Lajos utca 43.
Pete György Petõfi Sándor utca 45.
Szijjártó Imre Szabadság út 44/c.

Szép porta tábla

Fekete Zsolt Bem utca 101.
Gyolai Zoltánné Petõfi Sándor utca 42/c.
Monori Sándor Szabadság út 15.
Nádasdi Miklós Bem utca 13.
Nádasdi Tamás Bem utca 15.

Virágok közt, veled lenni…
A képviselõ-testület a település rendezettsége, tisztasága érdekében indította
a Virágos Vasadért mozgalmat.

A kezdeményezés keretében kiosztották a Virágos Vasadért és a Szép porta táblákat.
A Virágos Vasadért tábla mellé egy 8000 forintos OÁZIS vásárlási utalványt vehették
át az ingatlantulajdonosok.
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A falugyûlésen vette át a Vasad Községért
Emlékplakett Kaldenekkerné Sipos Mária

Erzsébet-utalvány
jár a pénz helyett

A gyermekvédelemrõl és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv.
20/A §-a értelmében az, aki 2012.
november 1-jén rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben része-
sül, 2012-ben és ezentúl nem pénz-
ben, hanem természetbeni támoga-
tásként, fogyasztásra kész étel, ru-
házat, valamint tanszer vásárlásra
felhasználható Erzsébet-utalványban
fog részesülni. Az utalvány összege
gyermekenként 5 800 Ft. Ez a támo-
gatás évente kétszer jár annak, aki-
nek tárgyév augusztus 1-jén és no-
vember 1-jén a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre való jogosult-
sága fennáll. Az Erzsébet-utalvány
elfogadóhelyek pl: CBA, Tesco, Spar
…

Vasadon 87 jogosult részesült Er-
zsébet-utalványban, melynek értéke
5800 Ft/gyermek.
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Átadták a Vasad Község Díszpolgára címeket 
Idén Keresztesi Lászlóné Bárdi
Gizella okleveles bábának (posztu-
musz) és Magda Gyula Vasad nyu-
galmazott polgármesterének ítélete
oda a képviselõ-testület a kitüntetõ
címet.

Keresztesi Lászlóné Bárdi Gizella okleveles bába – a
településen 40 évig, a tanyavilágban és a környezõ fal-
vakban végzett egészségügyi-gyógyító tevékenységé-
nek elismeréseként kapta a díjat, melyet unokája Luk-
ács Béláné Keresztesi Mária vett át. 

A díjátadó ünnepséget december 9-én,
a Református templomban tartották,
ahol a gyülekezet kórusa is szolgálatot
teljesített és emelte az ünnep hangula-
tát. Nagytiszteletû Király János igehir-
detése után a díjak átadására, a kitün-
tetettek köszönetnyilvánítására került
sor. Az ünnepségen részt vettek család-

tagok, hozzátartozók, ismerõsök, egy-
kori kollégák. Az egyházközség ének-
karának elõadása tette színesebbé a
délutánt. 
A hivatalos ünnepség után kellemes pár
órát töltöttek el a jelenlévõk az általános
iskolában, ahol régi emlékek, történetek
elevenedtek fel.

Magda Gyula polgármester a település fejlõdése érde-
kében végzett több évtizedes munkája elismeréseként
kapta a kitüntetést. 1979. július elsején került a falu
tanácselnöki székébe, 1990 októberében az elsõ ön-
kormányzati választáson polgármesterré választotta a
lakosság. 2002-ben visszavonult a közélettõl.

Monori Sándor önkormányzati képviselõ bemutatása
Én azt gondolom, hogy egy
ember élete akkor van egyen-
súlyban, ha az élet legfonto-
sabb területein és területei kö-
zött megtalálja a helyes egyen-
súlyt. Ezzel biztosan mindenki

egyetért és nagyon jól is hangzik, de manapság
igen nagy erõfeszítést, szervezést igényel, hogy
ez valóban így legyen.

Vasadi születésû vagyok, magam részérõl
Vasadot tartom a "világ közepének", ezért egy-
értelmû volt számomra, hogy családot is itt ala-
pítok.  Feleségemmel 25 éve vagyok házas, fele-
ségemre minden számíthatok, legyen az a csa-
lád, az üzleti élet, közösségi munkám segítése.
Két nagylányunk van, mint kettõ még tanuló.

Több mint 20 éve indított vállalkozásom –
számítástechnikával kezdtük, majd mára már
több tevékenységgel is kiegészült. A munkám
során a környezõ településeket megismertem,
az ottani jó dolgokat, szerzett tapasztalataimat
szeretném itt Vasadon is hasznosítani. 

Önkormányzati képviselõ voltam 1998-
2002. ciklusban, Magda Gyula polgármestersé-
ge alatt. Majd 2010-es önkormányzati választá-
son indultam és megválasztottak képviselõnek.
A két idõszak között a Vasad Iskoláért – Kultú-
ráért – Sportért Közalapítvány Kuratóriumának
Elnöke voltam, 3 évig. A Polgõrségnek megala-
kulása óta tagja vagyok. A jelenlegi ciklusban
több bizottság elnöki tisztségét töltöm be, mint
Pénzügyi és Ellenõrzõ Bizottság, valamint a

Kulturális Bizottság. Valamint részt veszek a
Vasadi Hírmondó szerkesztõ bizottságának
munkájában. Az önkormányzat képviselõ-testü-
letében gyakran képviselem a falu kulturális éle-
tével kapcsolatos elgondolásokat, terveket – ez
évben kezdeményezésemre sikerült elindítani a
néptánc oktatást – óvodában, iskolában és a fel-
nõttek között egyaránt. Nagy örömmel fogadta
a falu apraja nagyja a kezdeményezést, a cso-
portok szépen haladnak. Szintén örömmel tölt
el, hogy kezdeményezésemre beindult a hagyo-
mányõrzõ citera zenekar megalakulása. Ezen
csoportoknak nem csak szervezõje, de aktív tag-
ja is vagyok. Nagyon sokat számít a néptánc és
a citera oktatás az életemben – a mindennapi fe-
szített – családi, munkahelyi, közéleti munka
mellett – igazi kikapcsolódást, feltöltõdést je-
lent számomra.

Nem kell azt sem véka alá rejteni, hogy mint
minden egészségesen mûködõ közösségben, a
vasadi képviselõ-testületben is vannak véle-
ménykülönbségek – én ezt nem értékelem nega-
tívumként, hiszen az egészséges viták, egyezte-
tések a fejlõdést, a pozitív változásokat hozzák
a falu életében. Összességében úgy érzem, hogy
a mostani képviselõ-testület erõs, határozott,
tervekkel, elképzelésekkel teli képviselõ-testület
– és úgy érzem, hogy a testületen belüli össz-
hang e tervek, elképzelések megvalósításához
vezetnek. Szeretném kiemelni azt is, hogy az
önkormányzat képviselõ-testületének hatékony

munkájában nagy segítséget nyújtanak a polgár-
mesteri hivatal köztisztviselõi is.

Az önkormányzatunk, mint minden önkor-
mányzat a ciklus elején elfogadja az önkor-
mányzat gazdasági programját. Büszke vagyok
arra, hogy a program elfogadásakor bennem ve-
tõdött fel a bölcsõde építés gondolata, melyet a
testület valamennyi tagja támogatott. Sikeres
pályázatot tudhatunk e témában már magunk
mögött – jövõ év szeptemberében akár már üze-
melõ bölcsõdét tudhat magáénak Vasad telepü-
lés. A projekt megvalósításával nem csak a kis-
gyermekes családokon tudunk segíteni, hanem
legalább 12 fõ részére munkahelyet tudunk biz-
tosítani. És én azt gondolom, hogy ez a mai gaz-
dasági helyzetben a legfontosabb eredmény.

Eddigi mondataim igen pozitív, kellemes
gondolatokat takarnak, de azt hozzá kell fûzni,
hogy egy képviselõnek sokszor kell olyan dön-
tést hoznia, mely nem minden lakos számára
népszerû és kedvezõ, de elkerülhetetlen. A nép-
szerûtlen döntésekért is vállalni és felvállalni
kell a felelõsséget.

Szerencsésnek érzem magam, mivel a ciklus
elején elfogadott gazdasági programban meghatá-
rozottakat a ciklus végére megvalósítja az önkor-
mányzat képviselõ-testülete. Ettõl nagyobb öröm
és elismerés egy képviselõ számára nem is kell.

Ez úton kívánok magam nevében a falu la-
kosságának békés, nyugodt karácsonyi ünnepe-
ket és egy bizakodó újesztendõt.

Lejegyezte: Juhász Éva
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Közös ünnepre készülnek 
Hosszú hétvégét töltött a Vitye csapata
novemberben Szilvásváradon, ahol kel-
lemes kirándulásokat tettek. Közös ka-
rácsonyi ünnepségre készülnek, ahol
szûk körben, családias hangulatban
ajándékozzák meg egymást a tagok. A
szilvesztert is közösen töltik. 

Békés karácsonyt és
boldog újévet kívánunk
Vasad lakosságának!

Vitye

deztek a névnapjukat ünneplõ klubtagok.
Finom vacsorát fõztek és nagyon ízletes
süteményeket sütöttek. A zenérõl és a jó
hangulatról Petrik Sándor gondoskodott.

Székesfehérvárra kirándultak novem-
ber végén, ahol idegenvezetéssel megnéz-
ték az óvárost, a királyi emlékeket.

Gyönyörködtek a csodálatos régi épü-
letekben és a felejthetetlen harangjáték-
ban. Ebéd után a török jellegû Árpád für-
dõbe mentek.

A decemberi eleji falugyûlésen is részt
vettek.

Ford Ranger terepjárót kaptak

Fürdõkben is járt a Búzavirág
Nyugdíjas Klub 

Gyerekeknél járt a
polgárõr Mikulás

A Vasadi Polgárõr Egyesület Mikulása
december 5-én este meglátogatta a
szervezet és a szimpatizánsok családja-
it és ajándékokkal kedveskedett a gye-
rekeknek.
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Égtek a bálák 
Kucsák Sándor szalmabáláit ismeretlen
tettesek felgyújtották, a polgárõrség ké-
zi erõvel vett részt az oltásban, valamint
a polgármester kérése Buzás István pol-
gárõrparancsnok markológépével a
helyszínen segítkezett az oltásban.

Elfogták a csalókat
Egy vasadi lakosnál trükkös csalókat
lelepleztek le, akik 40 000 forintot
csaltak ki az áldozattól. A lakos értesí-
tette a rendõrséget, majd a körzeti
megbízott segítséggel csaptak le a csaló
bandára. 

Hamis a mosópor 
Október 17-én hamis mosóport árusí-
tottak a község területén, itt is történt
polgárõri intézkedés.

Árokban kötött ki  
Monor-Vasad között árokba csúszott egy
személygépkocsi, a mentés több polgárõr
bevonásával történt.

HÍREK

Vállalkozók ajándékozták a vasadi polgárõr egyesületnek az autót, amelyen van
gallytörõ rács, sárga fényvillogó lámpa, távirányítós keresõ lámpa. Az egyesület
szeretné, ha a jármû esetleges katasztrófa esetén is bevethetõ lenne, ezért nagytel-
jesítményû tûzoltókészülékkel, fûrésszel és lapátokkal is felszerelik.
Az egyesület ezúton is köszöni a támogatást! 

Az idõsek világnapjáról október
3-án a klubban is megemlékeztek. 
A rendezvényre meghívták Marton
József Zoltán polgármestert és Dr.
Honti János képviselõt és feleségét,
akik sok segítséget nyújtanak az idõ-
sek számára.

Rigó Istvánné klubtag gondoskodott
különbözõ szórakoztató játékokról.
A zenét Vince András szolgáltatta. A vacso-
rát Mackó László és segítõi készítették el. 
Jó hangulatban, vidáman telt az ünnepség.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat ok-
tóber 21-én a szokásos rendezvényét tar-
totta Monoron, amire 15 támogató jegyet
vásároltak, melyeket azok a klubtagok
kaptak meg, akik évek óta sok segítséget
nyújtanak rendezvények megtartásához.

Esztergomba, az élményfürdõbe utaz-
tak október végén, ahol egy szép, kelle-
mes napot töltöttek.

November 12-én zenés vacsorát ren-

Köszöntöttük idõskorú lakóinkat
A képviselõ-testület idén is
megtartotta az idõsek napját,
ahol az általános iskola alsós
diákjai adtak karácsonyi mû-
sort, illetve apró ajándékok-
kal kedveskedtek a megjelent
nyugdíjasoknak. A rendezvé-
nyen Marton József Zoltán
köszöntötte az egybegyûlte-
ket, köztük a község legidõ-
sebb lakóját, a 97 éves
Benedikti Istvánnét. A mûsor
után megvendégelték a nyug-
díjasokat, majd kötetlen be-
szélgetésre került sor. Fo
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Volt indulat, volt felfordulás, volt rohanás,
volt nyüzsgés, volt hajszolt készülõdés,
volt szomorkodás, lelkesedés és háborgás.
S ami a legfontosabb, ott volt a megszüle-
tett Isten Fia a betlehemi jászolban. Ez tet-
te azt a karácsonyt igazán tartalmas kará-
csonnyá.
Úgy érezheti a kedves olvasó, hogy a mai
karácsonyunkra is illik ez a néhány jellem-
vonás. Van felfordulás a lakásban, a mun-
kahelyen, az emberi életekben. Van roha-
nás, hisz idén alig három hét volt az ad-
venti készülõdés idõszaka. Van nyüzsgés
Budapest fõutcáin, a bevásárlóközpontok-
ban és környékükön, de még saját házunk
táján is, alig van idõnk bármire, bárkire.
Van hajszolt készülõdés, hogy mindenki-
nek idõben legyen ajándéka, meglegyen az
ünnepi menü, a karácsonyfa fel legyen dí-
szítve, elkészüljön a háziasszony, mire

Hiánytalan karácsony
Jézus születésének körülményeit általános felfordulás elõzte meg. Augusztus császár
rendeletet adott ki, hogy számoljanak össze minden embert a tartományban. Az adóbe-
hajtás alapjául szolgáló összeírás felháborította a lakosságot. Mindenkinek el kellett
utaznia abba a városba, ahonnan származott. A pásztorok nyugalmát is megzavarta az
angyali jelenés, akik megdöbbentõ hírt hoztak: „Üdvözítõ született ma nektek”. 

Hogyan tud megszületni bennünk Jézus?

A vasadi kápolna közössége együtt készí-
tette el az adventi várakozás jelképét, a
koszorút advent elsõ vasárnapján.
Ezt követõ szentmisén közösen meggyúj-
tottuk az elsõ gyertyát, hogy utána ezt a
kis fényt hazavigyük és „egyre jobban”
tápláljuk a szeretet morzsáival, napi áldo-
zatainkkal és jótetteinkkel, hogy örömet
szerezzük egymásnak. Így idén is sok csa-

szenteste megszólalnak a harangok. Köz-
ben ezernyi érzés kavarog mindenkiben.
Amikor eljön karácsony szentestéje, akkor
mindenki végre megnyugszik, mert teljes
pompájában díszeleg a karácsonyfa, mert
minden ajándék a helyére került, mert fi-
nomabbnál finomabb ételek vannak az
asztalon, mert együtt van a család, mert a
rokonok felköszöntik egymást. Mindent

Ünnepi alkalmak
Dec. 23. 10 óra Istentisztelet (legátus szolgál),

16 óra adventi hangverseny
Dec. 24. 16 óra szentesti istentisztelet gyer-

mekek mûsorával
Dec. 25. 10 óra úrvacsorás ünnepi istentisztelet
Dec. 25. 18 óra délutáni istentisztelet
Dec.26. 10 óra ünnepzáró istentisztelet
Dec. 30. 10 óra istentisztelet
Dec. 31. 18 óra évzáró istentisztelet
Jan. 1. 10 óra évkezdõ istentisztelet
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Annyi minden történt községünkben az elmúlt években. Megújult az iskola, elkészült a
játszótér, a patika, a katolikus kápolna, elkezdõdött az ökumenikus párbeszéd.

De vajon mi magunk meg tudunk-e újulni.
Bennünk gyúlnak-e az adventi fények?
Van-e bátorságunk föltenni magunknak a
kérdést? Mert igazából egy község, egy or-
szág, akkor tud megújulni, ha az ott élõ
emberek – akarnak megújulni.    

Ha  tudnak új szemmel nézni egymásra.
Ha nem szürkülnek bele a mindennapok
taposómalmába. Ha akarnak szeretettel
egymáshoz szólni: az utcán, az iskolában,
a munkahelyen, a hivatalban. Akkor újul
meg egy község  igazából. Ha vigyázunk
mindarra, ami szép és igaz. Ha merünk
egymásra mosolyogni, akkor egy kis ad-

Decemberi programok
December 22. 19 óra Barokk adventi
koncert a vasadi katolikus kápolnában 
December 25. 16 óra  Ünnepi szent-
mise, pásztorjáték

Szentmisék:
december 23., 25., 30. – 16 óra

A téli idõszámításkor a vasárnapi szent-
misék 16 órától kezdõdnek.

ládban jelen lehetnek ezek a kis fények,
amiket a gyerekek hazavittek a feldíszített
kis koszorúikon keresztül.

Egy másik szép kifejezése az ünnepvá-
rásnak a roráte, vagy más néven hajnali
szentmise, amelyhez idén elõször csatla-
koztak a vasadi katolikus hívek. A reggel
fél 7-kor kezdõdõ mise alkalmat ad arra,
hogy már korán reggel Istennel kezdjük a

sikerült hiánytalanul elkészíteni. Valóban
nem hiányzik semmi, senki?
Az elsõ karácsonyt az tette ünneppé, hogy
Jézus Krisztus jelen volt! Nélküle szürke
hétköznapok lázadó rohanása lett volna az
említett összeírás. Kedves olvasó, az ünnep
meghitt hangulatában, amikor azt érzed,
már minden készen van, vizsgáld meg:
Nem üres-e a jászol? Jelen van-e Jézus az
ünneplésedben?
Ezzel a gondolattal szeretnék mindenki-
nek áldásokban, békességben és örömök-
ben gazdag karácsonyi ünneplést kívánni.

Király János lelkipásztor

venti fény megjelenik a mi szívünkben is.
De a megoldást mindig másoktól vár-

juk. Pedig mennyire igaza van Osváth Er-
nõnek, aki azt írja a  legrövidebb út címû
írásában: Megváltoztatom a világot. –
Megváltozom. …Vajon van-e bátorságunk
erre a legrövidebb útra lépni. 

Az egyház karácsony szent ünnepén,
mikor tetõfokára hág az ünnepi hangulat,
mikor mindenki elérzékenyedik  arra irá-
nyítja figyelmünket, hogy  a karácsony
mértéktelen ajándéközönében gondoljunk
bele abba, hogy ki ez a gyermek, s hogyan
került közénk. Mert annyi kisgyermeket

láttunk már, s az elsõ karácsony oly mesz-
sze van már tõlünk. De ezt a gyermeket
nem lehet megszokni. Meg kell döbbeni
azon, hogy ki ez a gyermek. Mert ez a
gyermek keresztény hitünk szerint az Isten
Fia, a megtestesült Isten.

„És az Ige testé lett és közöttünk la-
kott.”

Hogyan tud megszületni bennünk Jé-
zus? Ha kinyitjuk a szívünket a hit által.
Ha törekszünk figyelni jelenlétére: s az õ
szemével látni, az õ szavával szólni, az õ
Lelkével gondolkozni, az Õ szeretetével
szeretni.

Õ tud igazán segíteni, hogy megújult
emberek legyünk, akik egy új várost építe-
nek. Áldott ünnepeket!

Dr. Csáki Tibor plébános

Hazavittük a fényt

napot, és kérjük az õ áldását rá. Utána
megvendégeltük egymást egy kis reggeli-
vel, forró teával, majd ki-ki ment a mun-
kahelyére, gyerekek az iskolába. 

A karácsonyi készülõdés pszichológiai
oldaláról beszélgettünk Manulek Zsuzsá-
val a december 16-i szentmise után.

Kéri Zsolt hitoktató
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A Vidékfejlesztési Minisztérium öröm-
mel vállalta, hogy a vásár házigazdája
legyen, hiszen a magyar agrárgazdaság
számára a legfontosabb a helyi és a ha-
zai piac. A tárca a Nemzeti Vidékstraté-
giában fontos célként fogalmazta meg a
helyi élelmiszer-feldolgozás és -
értékesítés támogatását, azért, hogy a
magyar fogyasztók asztalára jó minõsé-
gû, megbízható eredetû, változatos, friss
élelmiszerek kerüljenek. A június 29-én
megnyitott Vidék Mustra népszerûsége
töretlen, eddig több tízezren látogattak

A vasadi székhelyû Demi-Bee családi méhészet is részt vett termelõi
mézeivel a Vidékfejlesztési Minisztérium és a Falusi és Agroturizmus
Országos Szövetsége által szervezett rendezvénysorozaton, melynek
célja, hogy a vidék ételeit, értékeit folyamatosan bemutassa Budapes-
ten a fõvárosiaknak és az ide látogató turistáknak.

Vasadi mézet is lehetett vásárolni a Vidék Mustrán

ki a rendezvényre. Az árkádok alatt egy-
szerre mintegy 50 termelõ kínálhatta
portékáit. 

Vasadi mézet is lehetett vásárolni a
termelõi piacon.  

– A piacon a pultok ízlésesen, szépen
berendezve várták a vásárlókat. Mézün-
kért cserébe vehettünk pékárut, gyógy-
olajat. Volt, aki napraforgó mézünket
megkóstolva annak ízét a napfényhez
hasonlította: „Olyan, mint egy kanálnyi
napsugár” – idézte vissza az egyik vásár-
lót Demeterné Hajdú Vanda.

Mézünk, mint egy kanálnyi napsugárMézünk, mint egy kanálnyi napsugár

Lakott területen
kívül a gyalogo-
soknak kötelezõ a
f o r g a l o m m a l
szemben közleked-
ni, mert így hama-
rabb meglátják a
szembõl érkezõ
jármûveket, és
szükség esetén el
tudnak lépni azok
elõl.

A látás mellett
fontos a láthatóság
is: a KRESZ egyér-

telmûen fogalmaz, amikor lakott területen kívül
éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a
láthatósági mellény (vagy ruházat) használatát
kötelezõvé teszi. Ezen túlmenõen azonban a lát-
hatósági és/vagy fényvisszaverõ eszközök hasz-
nálata lakott területen belül és jó látási viszo-
nyok között is életmentõ lehet. 

A gépjármûvek tompított fényszórói 35-45
méter távolságban világítják meg az útfelület egy
részét. Ruházatával a fekete környezetbe olvadt
gyalogos, vagy világítás nélkül közlekedõ kerék-
páros baleseti kockázata megnõ.

Életmentõ mellény ��������
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Szemétszállítás az ünnepeken
December 24-én (hétfõn) a szemétszállítás a
hétfõi napnak megfelelõen mûködik. December
25-én (kedden) szemétszállítás nem lesz, he-
lyette a hulladékot december 26-án (szerdán)
szállítják el, a szerdai körzetekkel együtt. Decem-
ber 31-én (hétfõn) a szemétszállítás a hétfõi
napnak megfelelõen üzemel 2013. január 1-jén
(kedden) szemétszállítás nem lesz, helyette a
hulladékot január 2-án (szerdán) szállítják el  a
szerdai körzetekkel együtt.

KÖVÁL Zrt
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A gépjármûveket mindig zárjuk be, az
értékeket, iratokat ne hagyjunk az
utastérben. Tárcát, iratokat, telefont
mindig tartsuk testközelben, ne a be-
vásárló kosárba tegyük. 

A rosszullétre hivatkozó és vizet
kérõ, ezáltal az ingatlanra bejutni

kívánó személyekre is kiemelt figyel-
met fordítsunk, mivel a legtöbb ilyen
esetben a segítõ szándékú házigazda
figyelmét elterelve kísérelnek meg el-
tulajdonítani különbözõ vagyontár-
gyakat a bûnözõk.

Polgárõrség

Éjjel-nappal hívható telefon-
számok: 

06 30/621-3790
Buzás István elnök

06 30/621-3791
polgárõrség telefonszáma

Ha bármi szokatlant észlel,
hívja a fenti telefonszámokat!

Óvakodjunk a vizet kérõtõl!

Az ünnepek alatt is fokozott
figyelmet fordítsanak értékeikre

FONTOS TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri Hivatal:

694-710
Vasadi Általános Iskola

494-010 
Igazgató Kellner Lászlóné

Vasadi Napköziotthonos 
Óvoda: 494-025
Óvodavezetõ Marton Ildikó

Rendőrség: Pjeczka Sándor
körzeti megbízott
4896-766

Orvosi rendelő:
494-008
Háziorvos Dr. Honti János
Csévharaszt:
493-004 
Ügyelet: 410-044

Védõnõ: Fazekas Irina
494-314
Mobil: 30/619-3745

Gyógyszertár: 419-776
Községi Könyvtár:

494-212
Posta: Tel./fax: 694-030 
Nyitvatartás: H-P: 8-12;

12.30-15-ig

Pátria Takarékszövetkezet,
Vasadi kirendeltsége
494-021

Vízmű: 494-187
Vasadi Polgárőr Egyesület

Búzás István elnök
30/621-3790

Gyepmester:
Szomorú Szív Állatmentõ
Szolgálat
– kóbor ebek befogása 
Péteri, Zöldfa utca 12.
Herczig József 
20/964-3025  

Állatorvos:
Dr. Tamáska István hatósági
és magán-állatorvos
70/317-1035
Állategészségügyi, 
élelmiszeripari és élelmi-
szerkereskedelmi kérdések-
ben lehet hozzá fordulni.

Tanyagondnok: 
Gudman János
30/667-4128

Hozzávalók:
A tésztához:
● 30 dkg liszt
● fél csomag sütõpor
● 2 tojás sárgája
● 10 dkg cukor
● 16 dkg Rama margarin 
● 1-2 kanál tejföl
A töltelékhez:
● 1 tojás sárgája
● 30 dkg cukor
● 1 pohár tejföl
● 5 dkg olvasztott vaj
● 1 citrom reszelt héja
● 20 dkg darált mák
● 12 dkg liszt
● 1 kiskanál szódabikarbóna
● 4 tojásfehérje kemény habbá verve

Elkészítés:
A tésztához valókat összegyúrjuk és elfe-
lezzük. Elkészítjük a tölteléket: a tojások
sárgáját a cukorral, a tejföllel, az olvasztott
vajjal és a reszelt citromhéjjal kikavarjuk.

Süsse el karácsonyra ezt a receptet! 

Mákos sütemény

Hozzákeverjük a lisztet, a szódabikarbó-
nát, a darált mákot és végül a kemény hab-
bá vert tojásfehérjét.

A tészta egyik felét kinyújtuk, tepsibe
rakjuk, rákenjük a tölteléket, rátesszük a
tészta kinyújtott másik felét. Villával meg-
szurkáljuk, és közepesen forró sütõben
megsütjük. Tetejére porcukrot hintünk.

Puszta Sándor

Örökké karácsony

Amikor elhallgat az angyalok éneke,
Amikor az égrõl eltûnik a csillag,
Amikor a pásztorok nyájukhoz visszatérnek,
Amikor a királyok hazamennek,
Megkezdõdik a karácsony:
Megtalálni az elveszettet,
Begyógyítani a sebeket,
Etetni éhezõket,
Kiszabadítani a rabokat,
Békét vinni a testvérek közé
És ujjongó dalt fakasztani a szívben.

Függõleges

Vízszintes
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