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FELHÍVÁS

Talán nincs is olyan a községben, aki valamilyen formában, de ne lett volna részese
a szeptember 28-29-i eseményeknek: a szüreti felvonulásnak, a lekvárfõzésnek,
illetve a Szent Mihály napi tûzgyújtásnak, mely országos programhoz Vasad is csatlakozott. Így bizonyítottuk mi, vasadiak, hogy itthon vagyunk és szeretjük Magyarországot!
8-9oldal

Március 1-jétõl Vasad és Csévharaszt
közös önkormányzati hivatalt tart
fent, törvényi kötelezettségének eleget téve, mivel Vasad település lélekszáma 2000 fõ alatt volt.
A közös hivatal fenntartásával kapcsolatos döntést a jövõ évi önkormányzati választásokat követõen vizsgálja felül a képviselõ-testület. A felülvizsgálatot követõen továbbra is maradhat közös hivatal, viszont, ha Vasad lélekszáma (bejelentett
lakóhellyel rendelkezõk) 2014. január 1jén eléri, illetve meghaladja a 2000 fõt,
lehetõség nyílik arra, hogy ismét önálló
polgármesteri hivatalt tartson fent.
Ezért kérem azokat az állampolgárokat,
akik a településen élnek, de nincsenek
bejelentkezve, ezen kötelezettségünknek
mielõbb tegyenek eleget.
Tisztelettel:
Marton József Zoltán
polgármester

Mégsem állhatott az örökkévalóságnak az Örök Élet Egyház épülete
Az építési hatóság a bontást
elrendelte. Az egyház fellebbezett, de a másodfokú hatóság is bontásra ítélte az épületet. 2006 óta többszöri felszólítás és büntetés ellenére sem
bontották el a talányos funkciójú építményt. A hatóság
2012-ben elrendelte a kényLebontották az ANKH Örök
Élet Egyház épületét, miután a
hatóság elrendelte a kényszerbontását. A hónapban a terület eredeti állapotába kerül.
2005-ben Vasad I. külterületére az ANKH Örök Élet Egyház
paplakra és kazánházra építési
engedélyt kért. Az engedélyt
nem kaphatta meg, mert Vasad

Község Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve szerint a beépítéssel érintett ingatlan elsõdlegesen gazdasági rendeltetésû erdõövezetbe tartozik. Az övezet gazdasági erdõ
fenntartására szolgál, épületet
építeni nem lehet.
Ennek ellenére az építkezést
engedély nélkül megkezdték.

szerbontást és annak költségeit az ingatlanra terhelte.
A történet – remélhetõleg –
utolsó fejezete kezdõdött
2013. október 1-én, amikor a
bontási munkálatok megkezdõdtek. Október közepére a
terület eredeti állapotába kerül.
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Testületi ülésen történt

Az önkormányzat képviselõ-testülete az elmúlt hónapokban az alábbi idõpontokban ülésezett, az alábbi napirendeket tárgyalta meg, és hozott döntéseket:

Június 20-i munkaterv
szerinti testületi ülés

Július 5-i rendkívüli
testületi ülés

– a képviselõ-testület megtárgyalta
és elfogadta a Vasadi Napközi otthonos Óvoda oktató-nevelõ
munkájáról szóló beszámolót, valamint foglalkozott az anya- és
gyermekvédelem helyzetével,
– a törvényi szabályozás változására
figyelemmel módosította a jelentõs adótartozással rendelkezõk
listájának közzétételét – tárgyalt
az adóhátralékok behajtásáról,
(az ezzel kapcsolatos tájékoztatást
az érintettek postai úton kapják
meg – a közzététel elõtt a hátralékot rendezni lehet),
– a képviselõ-testület meghozta a
folyamatban lévõ rendezési terv
módosításhoz szükséges döntéseket – a tárgyaláson jelen volt a
rendezési terv tervezését végzõ
szakember is,
– a képviselõ-testület rendeletet alkotott az avar és kerti hulladék
égetés szabályairól – a rendeletet
a honlapon olvashatják. A rendelet szerint kerti hulladékot minden év március 15 és április 15-e
között, valamint szeptember 1-je
és december 1-je között, szerdai
és szombati napokon 8-16 óra
között lehet.

– a képviselõ-testület foglalkozott a
Vasadi Napköziotthonos Óvoda
alapító okiratának módosításával,
elfogadta az intézmény egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát, valamint hozzájárult a maximális csoportlétszám 20 + 10 %kal való túllépéséhez. Döntést hozott – figyelemmel a köznevelési
törvényben biztosított lehetõségekre – létszámbõvítésrõl,
– a képviselõ-testület a költségvetésben képviselõi tiszteletdíjra
tervezett összegbõl vállalta a sepsibükszádi falunap utazási költségeit. Az 5 napos kirándulás összefoglalóját az újságban külön cikkben olvashatják.

Július 11-i rendkívüli
testületi ülés
– a rendkívüli testületi ülés összehívását elsõsorban a bölcsõdei beruházás közbeszerzési eljárásának
eredményhirdetése indokolta – a
III. közbeszerzési eljárást a képviselõ-testület eredménytelennek
nyilvánította, mivel a beérkezett
egyetlen ajánlatra anyagi fedezet
nem áll rendelkezésre. Ezzel egy
idõben a képviselõ-testület megImpresszum

bízta a polgármestert a közbeszerzés IV. fordulójának közzétételére,
– a családsegítés, gyermekjóléti
szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében a képviselõ-testület feladatellátási szerzõdést kötött Káva és Bénye községekkel – a családgondozó ügyfélfogadási idejérõl, elérhetõségérõl a honlapon és
hirdetmények útján tájékoztatást
kapott a lakosság.

Július 17-i rendkívüli
testületi ülés
– tanyafejlesztési pályázaton való
részvétel miatt a képviselõ-testület 100%-os önkormányzati tulajdonú korlátozott felelõsségû társaság alapításáról hozott döntést
és ennek kapcsán döntést hozott
arról, hogy a létrehozandó társasággal részt kíván venni a tanyafejlesztési pályázaton. A társaság
neve: Vasadi Portéka Kft. A Kft.
ügyvezetõjévé Havasi Zoltán budapesti lakost választotta a képviselõ-testület. A felügyelõ bizottság tagjai: Pirót Sándor Károly,
Mészáros Lajos és Mészáros Sándor Zoltán vasadi lakosok,
– foglalkozott a képviselõ-testület
trianoni emlékmû létesítésének
kérdésével, s ennek kapcsán a testület felvette a kapcsolatot Karcag Éva vasadi lakos, szobrászmûvésszel – az emlékmû terveivel,
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kivitelezésével kapcsolatos tárgyalások folyamatosak.

Augusztus 6-i rendkívüli
testületi ülés
– a tanyafejlesztési pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéseket kellett meghoznia a testületnek – a projekt célok: „tanyavillamosítás”, valamint „tanyasi
termékek piacra juttatása”,
– döntést hozott a testület – tekintettel az ÁNTSZ, katasztrófavédelem többszöri felszólítására –
az orvosi rendelõ klímaberendezésének megvásárlásáról és felszerelésérõl – a költségvetésbõl 750
e Ft-ot biztosított a testület ennek
megvalósítására.
– egyeztetést folytatott a testület az
augusztus 20-i falusi rendezvény
szervezésérõl, bonyolításáról –
mint az valamennyien tapasztalták a rendezvény nagyon jól sikerült, az errõl szóló összefoglalót
külön olvashatják.

Augusztus 12-i rendkívüli
testületi ülés
– a törvényi határidõ betartása végett ismét rendkívüli ülésre került
sor a bölcsõdei beruházás IV. közbeszerzési eljárása eredményhirdetése végett – a képviselõ-testület a közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánította – nyertesként az
ÉPKOMPLEX Kft-t (gödöllõi
cég) hirdette ki. A sok-sok adminisztrációs, technikai munka után
elkezdõdhet a kivitelezés, a bölcsõde jövõ évben most már biztosan elkészül.
A képviselõ-testület éves munkaterve szerint július és augusztus hónapban nem ülésezett, de többször
össze kellett ülnie a testületnek,
hogy pályázati, beruházási lehetõségekrõl ne maradjon le az önkormányzat.

Szeptember 12-i
rendkívüli testületi ülés
– a képviselõ-testület döntést hozott, hogy a megalakuló szociális
szövetkezet tagjává kíván válni.

A szociális szövetkezetet önkormányzat, valamint legalább 6 magánszemély alakíthatja meg, alakuló közgyûlésen választ elnököt
és határozza meg tevékenységi
körét. Amennyiben a szociális
szövetkezet megalakul kb. 10 fõ
foglalkoztatására nyílik lehetõség,
– döntést hozott a testület, hogy a
2013/2014-es tanévben is – mint
ahogyan hosszú évek óta – támogatja az általános iskola elsõ osztályosainak úszásoktatását,
– támogatja továbbá a néptánc oktatást – 3 csoportot (óvodás, általános iskolás alsós, valamint felsõs csoportot) – egy csoport minimális létszámát 12 fõben határozta meg a képviselõ-testület.

Október 3-i munkaterv
szerinti ülés
– a képviselõ-testület elfogadta az
önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint módosította a 2013. évi
költségvetést,
– a képviselõ-testület négy rendeletet alkotott annak érdekében,
hogy az önkormányzatnak, polgármesternek a monori építéshatóság felé egy-egy építési engedélyezési eljárásban – településképet
befolyásoló kérdésekben – beleszólása legyen (a rendeleteket a
honlapon olvashatják)
– a képviselõ-testület megalkotta a
helyi környezet védelmérõl, a
közterületek és ingatlanok rendjérõl, a település tisztaságról szóló rendeletét (rendelet a honlapon olvasható)
– a képviselõ-testület megtárgyalta
az önkormányzat környezetvédelmi programját, a programot
elfogadta és két hónap múlva e
témára ismét visszatér,
– a képviselõ-testület döntött arról,
hogy csatlakozni kíván a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
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2014. évi fordulójához – a pályázatot október 14-ig kell kiírnia az
önkormányzatnak, a vasadi lakóhellyel rendelkezõ felsõoktatásban tanulók pályázatukat ezt követõen tölthetik fel a rendszerben
– a pályázatról bõvebb felvilágosítást a hivatalban Juhász Évától
lehet kérni, illetve az www.
emet.gov.hu oldalon található,
– a testületi ülésen két éves munkájáról beszámolt az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenõrzõ
Bizottság, valamint a Külterületért Felelõs Bizottság – a beszámolókat a testület elfogadta,
– foglalkozott a testület a mezõõri
szolgálat megalakításáról – a szervezõ munka indul, földtulajdonosokat meg kell keresni, lakossági
fórumot kell tartani,
– Trianoni emlékmû makettjét és
árajánlatát tekintette meg a testület, illetve az ülés elõtt a faluközpont, park területén helyszíni bejárás volt – keresni kell az emlékmû méltó helyét,
– elkészült az óvodában – pályázati
pénzbõl – a foci pálya, a pálya ünnepélyes átadása október 29-én
14 órakor lesz,
– október 1-jén megkezdték – több
éves eljárásokat követõen – az
ANKH épületének bontását az I.
Külterületen,
– döntött a testület, hogy a Takarékszövetkezettel szembeni útmente kátyúzásra kerül – a munka októberben elkészül,
– zárt ülés keretében tárgyalta a testület az adótartozással rendelkezõkkel kapcsolatos behajtási eljárást - hamarosan az önkormányzat hirdetõjére, honlapjára kerülnek azok a magánszemélyek,
akiknek tartozása az 50 000 Ft-ot
meghaladja, azok a vállalkozások
akiknek tartozása a 100 000 Ft-ot
meghaladja – a tartozásokat a lista megjelenése elõtt az önkormányzatnál rendezni lehet.
Lejegyezte: Juhász Éva
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Együtt volt a falu az államalapítás ünnepén is
Augusztus 20-án még soha nem volt
rendezvény, közös ünneplés a faluban.
Idén augusztus 20-án a kora esti
órákban azonban megtelt a faluközpont – a falu apraja-nagyja összegyûlt, hogy ünnepeljen, együtt legyen
a rendezvényen.

Marton József Zoltán polgármester ünnepi beszédét követõen nagytiszteletû Király
János megáldotta a Tekes-Fejes József pékmester sütötte falukenyeret.
A kenyér Tenke István vasadi gazda, valamint az erdélyi és felvidéki testvértelepülésekrõl hozott búzából, õrölt lisztbõl készült el.
Kellner Lászlóné Borika állami kitüntetésének átadására is sor került, majd felléptek a nyugdíjasok, citerazenekarunk,
néptánccsoportunk.
A Family Party zenekar szolgáltatta a

zenét az éjfélig tartó utcabálon, melyet
csak a csodaszép tûzijáték szakított meg.
A rendezvény résztvevõi az új kenyér
mellé a polgárõr egyesület finom, ízletes
csülkös bablevesét fogyaszthatták. Ez úton
is köszönet Szvitek Karcsinak, aki lassan
már megkaphatja a „Falu szakácsa” címet.
Mindenképpen köszönet illeti a Dobai
Zoli által vezetett közfoglalkoztatottak
csapatát, akik a helyszín rendbetételéért,
berendezéséért voltak felelõsek.
Köszönet a fellépõknek, akik aznap hajnali egy órakor érkeztek haza az öt napos

erdélyi útról. A fáradtság nem is látszott
rajtuk mikor a színpadra léptek.
Köszönet illeti a polgárõr egyesületet is,
mely a finom étel és a tûzijáték költségeit vállalta magára, s így a rendezvény az önkormányzatnak egyetlen fillérjébe sem került.
Természetesen nagy-nagy köszönet illeti
a falu lakosságát, hiszen az Önök aktív
részvétele, megjelenése nélkül nem sikerülhetett volna ilyen színvonalasra az elsõ
augusztus 20-i rendezvény.
Juhász Éva

Pedagógus Szolgálati
Emlékérmet
vehetett át
Kellner Lászlóné Ordasi Borbála, volt
iskolaigazgató, 45 éves szolgálatáért a
Balog Zoltán emberi erõforrások minisztere által aláírt Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át az ünnepségen.
Gratulálunk és jó pihenést kívánunk
nyugdíjas éveihez!

Állampolgársági esküt tettek

Ünnepélyes keretek közt öten tettek állampolgársági esküt
Marton József Zoltán polgármester elõtt szeptember 3-án, a
községházán. Mindannyian vasadi lakóhellyel rendelkeznek,
évek óta itt élnek. Erdélybõl, valamint Kárpátaljáról telepedtek át
Magyarországra.

Vasadon járt
a Rádió Dabas
A Dabas Rádió szülinapja alkalmából roadshow-ra indult a térségben. Ennek
harmadik állomásaként értek Vasadra. A mûsorban
interjú készült Marton József Zoltán polgármesterrel, Lukács Béláné Marikával
és Tóth Józsefné Bözsi nénivel a Búzavirág Nyugdíjas
Klub részérõl. Lukács Béla
Vasad történetét ismertette, Jávorszky István a
Hagyományõrzõ Lovas Egyesület életérõl nyilatkozott. Pirót Sándor a helyi gazdálkodásról számolt be, Kovács Gáborné Kati néni pedig ismertette a vasadi puffancs receptjét.
A hanganyag a www.vasad.hu honlapon meghallgatható.
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Vendégségben testvéreinknél
Két nagy autóbusz és egy kicsi indult konvojban Vasadról augusztus 15-én
Erdélybe. Több mint százan látogattuk meg székely testvéreinket a sepsibükszádi
falunapon. A népes delegációt Marton József Zoltán polgármester vezette.
A kirándulás elsõ napján meghódítottuk
Déva és Vajdahunyad várát, majd este a
csernakeresztúriak vendégszeretetét élvezhettük.
Másnap a Fogarasi havasok varázslatos magasságát és hajtûkanyarjait megcsodálva, s a
hosszú utazástól kellõképpen elfáradva érkeztünk Sepsibükszádra, ahol a vendéglátók
finom vacsorával vártak bennünket.
Augusztus 17-én, szombaton Bács Csaba,
sepsibükszádi polgármester köszöntõjével
kezdõdött a falunap.
- Sötét felhõk tornyosulnak szülõföldünk felett, hisz nemcsak a szárazság sújt, nemcsak a
beolvasztásunkat célzó régiósítás fenyeget,
de aggasztó az egyre erõsödõ román nacionalista felhang is, ezért az elkövetkezõkben
egyre fontosabb az összefogás, az összetartás,
ami az egyetlen biztos fogantyú az erdélyi
magyarság, a székelység számára – mondta.
Sepsibükszád három testvértelepülése –
Berhida, Vasad és a felvidéki Marcelháza –
képviseletében a felszólalók, köztük Marton József Zoltán vasadi polgármester, a
sorsközösséget és az együttérzést hangsúlyozva reagáltak Bács Csaba szavaira.
Bakó Ferenc sepsibükszádi plébános is Isten áldását kérte az ünneplõ tömegre.

Marton József Zoltán polgármester köszönti a sepsibükszádiakat

Vasadiak egy csoportja Gyimesbükkön, a
Rákóczi vár ormán

A mi kis oázisunk
A falu lakossága minden év tavaszán láthatja, hogy a községháza elõtti parkoló
területei egy-kettõre virágba borulnak.
Ezt minden évben Víg Jánosnak, az
OÁZIS üzemeltetõjének köszönhetjük.

Táncosok, zenészek léptek a dobogóra,
muzsika és jókedv töltötte be két napon át
az Olt völgyét, s az összefogás boldog
zsongását visszhangozta a Sólyomkõ sziklatömbje.
A legfiatalabbaktól a legidõsebbekig, a falu apraja-nagyja ott ült az asztaloknál és
csaknem százötven vendég érkezett a testvértelepülésekrõl.
Nagy sikert aratott, vastapsot kapott a
Vasadi Hagyományõrzõ Citerazenekar, a
Búzavirág Nyugdíjas Klub és a Vasadi Mórikálók Néptánccsoport mûsora.
A csíkszeredai „Ügyes Eb” kutyaiskola tagjai is ámulatba ejtették a jelenlévõket.
Este – több mint ezer nézõ elõtt – a sztárvendég, Homonyik Sándor koncertjén
együtt énekelt a tömeg, bizonyítván, hogy a
dallamok össze tudják kapcsolni a lelkeket.
Vasárnap ellátogattunk a gyimesi csángó
falvakba, egészen az ezeréves határig,
Gyimesbükkig.
Hétfõn hazafelé megálltunk Korondon, s
az éjszakai órákban, élményekkel gazdagon értünk haza Vasadra.
Szokolay Zoltán
aljegyzõ

Nagy sikert arattak a vasadi táncosok
Nem volt ez másként idénsem. Víg Jánost
kerestük, hogy virág palánta kellene,
másnap délelõtt két kertész egy-két óra
alatt gyönyörû tarka virágoskertet varázsolt a csupasz földbõl.
A községháza hátsó udvarában több mesterember tett-vett a tavasz, kora nyár folyamán. Szépítettük a hátsó udvart. Fedett tároló épült a gépkocsinak, munkagépeknek.
A szabad területen kertet alakítottunk ki.
A virágos kert közepére császárfa került,
mely gyorsan növekedõ fa, két év alatt 10
méter magasra is megnõ, tavasszal gyönyörû lila virágba borul – a termõföld
Buzás István, a trágya Dobai Zoltán jóvoltából került a földbe.
Juhász Éva
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KÖZÉLET

Teendõk a házszámrevízió után
A település házszámrevíziója kapcsán a
lakcímváltozással érintettek kötelezettsége volt a lakcímkártyák cseréje. Községünkben a lakosság többsége ennek eleget tett. Az ügyintézések során azonban
tapasztaljuk, hogy vannak, akik még
nem cseréltették ki lakcímkártyájukat.
Ezen személyek esetében a lakcímkártyán
szereplõ cím és a központi adatbázisban
szereplõ cím eltér. Ez különbözõ hivatalos
ügyintézésnél elõbb-utóbb gondot fog
okozni, különösen a 2014. évi választásokon, mivel a kártyán lévõ cím és a névjegyzékben szereplõ cím nem fog megegyezni.
A törvényi elõírások alapján ebben az
esetben a személy a szavazásban nem vehet
részt, nem szavazhat.
Kérjük az érintetteket, hogy lakcímkártyájukat ügyfélfogadási idõben hozzák be
a hivatalba, hogy a cserérõl gondoskodhassunk.
Az önkormányzat a közszolgáltatókat
értesítette azonban a szolgáltatók a házszámváltozásokat nem vezették át a különbözõ számlákon.
Tájékoztatták az önkormányzatot, hogy
a változást csak fogyasztói hely azonosító
ismeretében vezetik át nyilvántartásukon.
A fogyasztói hely azonosító beszerzésére az önkormányzatnak kapacitása nincs,
ezért azt a szolgáltatók felé egyénileg kell
mindenkinek magának kell bejelentenie a
TIGÁZ, DÉMÁSZ felé.
Juhász Éva
ügyintézõ

Augusztusban Csizmadia László és Édes István hivatali alkalmazottak helyezték ki az új
utcanévtáblákat a községben

VASADI

INTÉZMÉNYEK
A kis zugokból visszaköszöntek a régi emlékek

40 éve ballagtak az iskolából
Július 13-án 40. osztálytalálkozót tartottak a Vasadi Általános Iskola egykori tanulói
egykori alma materükben, melyre meghívást kapott Marton József Zoltán polgármester
is, aki a község címerével ellátott borokkal lepte meg a „nagydiákokat”.
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Köszöntõ szavaiban kitért a nemrégiben
átadott pedagógusok fájára, és arra kérte a
találkozó résztvevõit, õk is emlékezzenek
meg régi tanítóikról. Az osztálytalálkozóra
nem tudott eljönni egy Ausztráliában élõ
osztálytársuk, akivel élõ videó bejelentkezéssel teremtettek kapcsolatot.
Vendégül látták Herbst Julianna osztályfõnöküket, valamint Kellner Lászlónét, az iskola nemrég nyugdíjba vonult
igazgatóját is, aki bemutatta az új iskola
épületét.
Nem felejtkeztek meg korán elhunyt tanárnõjükrõl sem: virágot helyeztek el
Gosztola Ferencné, Bertike tanítónõjük
síremlékénél.
A résztvevõk finom étellel, süteményekkel vendégelték meg egymást és egy szép
kerámia ajándékot adtak egymásnak, hogy
az is emlékeztesse õket az 1973-2013 között eltelt évekre.
Veroczki Barbara

A Vasadi Általános
Iskola hírei
Elkészült az ovi-foci pálya
A nyári pihenõ után mindenki nagyon várta az óvodakezdést.
A gyermekek nagy örömére – a szülõk segítségével – lovaskocsikázni mentünk szeptember 10-én.
Köszönjük a nem mindennapi élményt Czemmel Istvánnak, Zólyomi
Eleknek, Hargas Mártonnak és Keszeg Tibornak.
Szeptember 19-én az Elevenparkba kirándultunk, mely ismét óriási sikert
aratott a kicsik körében.
Kötelezõ fogászati szûrésen vettek részt a középsõ és a nagycsoportos
gyerekek. Segítségünkre voltak: Darabánt László, Király János és
Gudman János. Köszönjük!
Az idei szüreti felvonulás alkalmával a szülõk és az óvoda dolgozói megvendégelték a felvonulókat. A szülõk ismét bebizonyították, mint oly sokszor, hogy mennyire segítõkészek és mindig számíthatunk rájuk.
A várva várt ovi-foci pálya elkészült. A gyerekek október 3-án birtokba is
vették, ünnepélyes átadására október 29-én kerül sor.
November 16-án rendezzük a Szülõk bálját.
Rendezvényeinkre mindenkit sok szeretettel várunk!

Szeptember 2. – ünnepélyes tanévnyitó. A 2. osztályosok vidám mûsorral készültek, felkészítõjük Farkas Mária tanító néni. A leendõ 1.
osztályosok verssel köszöntötték az iskolát; a 8. osztályosok kísérték
át õket az óvó nénikkel. Köszöntöttük új igazgatónõnket, Székely
Zsuzsánnát.
✍ 3 napközis csoport alakult; minden nap szakkörök és egyéb foglalkozások várják a tanulókat.
✍ Megtartottuk az osztály szülõi értekezleteket, s a választmányi, iskolai szülõi értekezletet is, ahol Jansikné Fûri Csillát választották
meg az SZMK elnökének, Szalainé Tenke Hajnalkát pedig pénztárosnak.
✍ Szeptember 19-én a nyolcadikosok „Csibebulit” rendeztek az elsõsöknek.
✍ 23-án fogászati szûrõvizsgálaton vett részt Monoron 167 gyermek.
✍ 26-án 3 busszal 159-en utaztunk 1 napos kirándulásra, ahol forgószínpadszerûen tekintettük meg Gárdonyban a Gárdonyi Emlékházat, a Rönk-várat; Pákozdon a Katonai Emlék Parkot; Székesfehérvárott a Bory-várat és a belvárost.
✍ 28-án a falu szüreti felvonulóit fogadtuk az iskola elõtt; az iskola
õszi dekorációját Kádárné Pirót Katalin készítette.
✍ Október 2-3-4-én ásványtani elõadások, vásár zajlott az iskola aulájában.
✍ Október 2-3-án iskolánk tanulói iskolai fényképezésen vehettek
részt.
✍ Október 7-én Erdélyi Erzsébet operaénekes tart zenei elõadást az
érdeklõdõknek.
✍ Október 18-án a NEO Magyar Segítõkutya Egyesület „Beszéljünk
nyíltan a fogyatékosságról! – értékformálás segítõkutyák bevonásával” címmel tart elõadást 4-5-6. osztályos tanulóinknak.
✍ Október 22-én 56’-os községi-iskolai mûsor „Romlás ellen való
orvosság” címmel; a mûsort összeállította, rendezte és a színjátszókat betanította Kaldenekkerné Sipos Mária.
✍ Október 28-31. õszi szünet, a szünet elõtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni elsõ tanítási nap november 4.
(hétfõ).
November 11-én „Zeneképzelet” címmel komolyzenei elõadást tart
Farkas Zsolt és Várnagy Andrea zongoramûvész.

Ismét együtt volt a falu!
Községünk ismét megmutatta összetartó erejét, és talán ez a
hétvége legfontosabb, legértékesebb hozadéka. A programra
pályázatot nyújtottunk be, ami sikeres volt, így az események
költségeit abból finanszírozhattuk.
Szombaton, csoda szép idõben indult a szüreti felvonulás - a
felvonulók jókedvûen táncolták végig a falu utcáit. Az otthon
maradókra sem lehet panasz: alig haladt a menet, mivel nagyon
sok helyen finom süteménnyel, itallal vártak bennünket, a szíves
vendéglátást tánccal viszonozták a felvonulók. Akik nem ettek
eleget a faluban, azok még a felvonulókat váró csülkös bablevest
is megkóstolták. Az iskola tornatermében reggelig tartott a szüreti mulatság.
Vasárnap szilvalekvár fõtt a hatalmas üstben. Rotyogott a lekvár,
fûtöttek az üstházakban, fõtt a többféle töltött káposzta, egyik
kapósabb volt, mint a másik.
Tésztát gyúrtak, nyújtottak, készült a szilvás gombóc, nudli és a
vasadi puffancs. Vidám beszélgetés, sürgés-forgás volt a faluközpontban és a Szent Mihály napi tûzgyújtásra még többen kijöttek. A tûz körül körtánccal zárult az este.
Köszönet
● a Vitye-nek, hogy ismét megszervezte és kézben tartotta a
szüreti felvonulást, szüreti mulatságot,
● a felvonulóknak, lelkesedésükért, vidámságukért,
● a nyugdíjasoknak, hogy szervezték, bonyolították a lekvárfõzést – készítették a finomabbnál finomabb étkeket,
● a polgárõrségnek, hogy vigyázták a rendet, a közbiztonságot,
● azoknak, akik bármilyen segítséggel hozzájárultak az események sikeréhez,
● azoknak, akik a finomabbnál finomabb gyümölcsbõl készített
szívmelegítõt hozták
Juhász Éva

250 kilogramm szilvából
készült lekvár
A Búzavirág Nyugdíjas Klub is aktívan részt vett a szüreti
felvonuláson. A többség a fellépõruhát viselte, néhányan cigány
népviseleti ruhában pompáztak. Cigányvajdaként Lukács Béla
vonult a menetben. A Szeretlek Magyarország! helyi programjainak sikeréhez a klub tagjai is hozzájárultak: 250 kg szilvát
magoztak ki és fõzték meg lekvárnak. Több mint 1000 db
töltött káposztát készítettek, 60 kg burgonyából pedig gombócot, vasadi puffancsot. Süteményeket sütöttek, tálaltak, mosogattak, kiszolgálták a vendégeket.
Köszönet a szeretetteljes munkáért: Vas Andrásnénak, Szijjártó
Imrénének, Szabó Károlynénak, Nagy Sándornénak, Nagy
Antalnénak, Kovács Gábornénak, Nánai Ferencnének, Id. Tóth
Józsefnének, Jávorszki Pálnénak, Farkas Mihálynénak, Trikkal
Lászlónénak, Zentai Zoltánnénak, Id. Morvai Sándornénak,
Id. Marton Józsefnénak, Baumann Gábornénak, Kovács
Irmának, Édes Zsuzsannának, Pete Györgynek, Zólyomi
Eleknének, Nánai Jánosnak, Nóvai Jánosnaks, Vincellér
Györgynek, Vincellér Györgynének, Sztanerik Istvánnénak,
Vincze Sándornénak, Bolyán Antalnénak és Jávorszki Pálnak.
Köszönjük a munkájukat azoknak is, akik nem klubtagok, de
segítettek nekünk!
Lukács Béláné
klubvezetõ

Még több kép: www.vasad.hu
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Nyári fellépések

A citerazenekar és a néptánccsoport sikerei falun innen és túl

Nemcsak a faluban, hanem a környékbeli településeken is igen népszerû a Hagyományõrzõ Citerazenekar
és a Vasadi Mórikálók Néptánccsoport. A tagok nyáron a fellépésekhez
igazították szabadságukat, családi elfoglaltságukat. Az április eleji bemutatkozás után a vasadi falunapi fellépést követte a többi.
július 6-án – Üllõ, Üllõ Vezér napja
augusztus 10-én – Csévharaszt, Falunap
augusztus 15-19-ig – Erdély
– Sepsibükszád, Falunap
augusztus 20-án – Péteri,
majd a falusi ünnepség
augusztus 24-én – Dabas-Sári,
Rétes fesztivál
szeptember 8-án – Badacsony
– Badacsonytomaj, Szüreti fesztivál
szeptember 14-én – Monorierdõ, Falunap
szeptember 21-én – Monor,
Néptáncosok találkozója (ami számunkra is újdonság volt: élõ zenére
roptuk a táncot )
szeptember 28-án – Vasad,
Szüreti felvonulás
október 5-én – Csévharaszt,
Szüreti felvonulás
Fenti rendezvényeken a citerazenekar és a
néptánccsoport is fellépett, a néptáncosok
több alkalommal a Csévharaszt Néptánc

csoporttal együtt. A citerásokat szeptember 15-én a nagycsaládosok egyesületének
25. évfordulójára is meghívták a monori
mûvelõdési házba, október 12-én pedig a
strázsahegyi pincékben német csoportnak
játszanak.
Október 22-én a citerások és a néptáncosok 1 éves születésnapi bulit tartanak
a mûvelõdési házban. Folyik a szervezés:
a fiúk az innivalóról, a lányok a finom süteményekrõl gondoskodnak. A csapat anynyira összekovácsolódott és szeret együtt
lenni, hogy októberben közös túrát is szerveznek a Börzsönybe.
A csoportok köszönik az önkormányzat
képviselõ-testületének támogatását, hogy
a nyáron ilyen sok helyre eljuthattak.
A képviselõ-testület gondolt az utánpótlásra is: a szeptember 12-i testületi ülésén hozott döntés értelmében a
2013/2014-es tanévben támogatja a néptánc oktatást – kis és nagy-magyarországi
táncokat – melyre költségvetésében
350.000 forintot biztosít.

Szent István-napi fogathajtás
Hagyományteremtõ céllal szervezett népi fogattalálkozót a
Lovas Hagyományõrzõ Egyesület augusztus 20-án. A rendezvény a lovaskocsik felvonulásával kezdõdött, melyen
részt vett a zászlóõrség is. Zeneszó kíséretével jártuk végig a
falu utcáit, majd a sportpályára tartott a húsz fogat.
– Nagyon kellemes napot töltöttünk együtt. Köszönjük a
képviselõ-testület támogatását és mindazoknak akik segítettek abban, hogy ez a program ilyen jól sikerüljön!
Lovas Hagyományõrzõ Egyesület

Támogatást óvodás, általános iskola alsós, felsõs csoportjai kapnak. A csoportok
minimális létszámát 12 fõben határozta
meg a testület
Köszönet dr. Dézsi Zsoltnak, aki az új
citeracsoport tanítója, oktatója – munkájáért fizetséget nem kér, illetve Monori Dórinak és Mészáros Attilának a fotózásokért.
Monori Sándor

HÍREK
●

Új citeracsoport indult 14 éves kortól
(lányok) – a csoportba még várnak jelentkezõket (maximum 10 fõig, jelenleg 6-7 fõ van)

●

Elkészültek az új mellények (saját finanszírozás)

●

A mûvelõdési házban az önkormányzat hozzájárulásával kialakítottak egy
raktárat, ahol a citerázáshoz és néptánchoz szükséges eszközöket tárolják – a helyiséget Matyó Csaba meszelte ki, majd bepolcozták

●

A citerások új népdalcsokrot tanulnak

●

A néptáncosok somogyi tánclépéseket tanulnak – üveges, botolás –,
ezért nem lehet most a csoporthoz
csatlakozni. Várhatóan decembertõl
új tánc, koreográfia tanulása kezdõdik, ekkortól szeretettel várják a táncolni vágyókat!
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A Búzavirág nyugdíjas klub háza táján történt

Június 17-én és szeptember 9-én zenés, táncos vacsorás estét rendeztünk, melyhez a finom vacsorát a
névnaposok készítették. A jó hangulatról és zenérõl Petrik Sándor gondoskodott.
Június 22-27-ig 6 napot Ausztriában töltöttünk 50 fõvel. Útközben gyönyörködtünk a szép, tiszta rendezett településekben és Alpok hegyeiben. A szállásunk Rupertingben volt, ahonnan naponta kirándultunk. Megnéztük Salzburg Városát, a lenyûgözõ Mirabellkertet, a várat és Mozart házát.
Helbrunban a vízi kastélyt a sok izgalmas, tréfás szobrait és a vízi játékokat.
Láttuk az Eisenriesen jégbarlangját,
melyhez a félelmetes 60 fõs kötélpályán
függõ üvegkabinnal jutottunk fel. Hatalmas sziklafalak között lebegtünk a mélység felett.
Eljutottunk a világörökség gyöngyszem-

ében Hallstart városába, melyet hatalmas
hegyek, tavak ölelnek körül. A házak a
hegyoldalban sorakoztak, mint a fecskefészkek. Láttuk a fõtérre lezúduló 200 mes vízesést és a csontkápolnát, ahová temetkeznek és a koponyák a polcokon sorakoznak. Ellátogattunk a Lichsteini
szurdokba, amely lenyûgözõ volt hatalmas szikláival és zúduló vízeséseivel.
Hallein sóbányáiban bányász ruhát kaptunk és csúszdával ereszkedtünk le a
mélybe iszonyatos sebességgel. A bányatavon csónakáztunk és végül kisvonattal
jöttünk ki. Innen átruccantunk Németországba, Bertesgárdenbe és megnéztük
Hitler sasfészkét. Látnivalóink csúcspontja Ausztria legnagyobb hegye a
Grosz Glock 3797 méteres magas csúcsa volt. A félelmetes kanyarok közt csodálatos látvány tárult elénk a hegy tetején: sziklák, füves rétek, színpompás alpesi hómezõk és mindehhez szikrázó
napsütés. Felejthetetlen élményeket szereztünk a kiránduláson.

A Vasadi Polgárõr Egyesület hírei
Vért adtak társuknak

Fémtolvajokat fogtak

Varga Mihály feldebrõi polgárõr súlyos
balesetet szenvedett, testének nagy része
megégett, folyamatos altatásban tartják a
budapesti Szent István kórház égési intenzív osztályán. Mivel vérhiány miatt nem
tudták a szükséges mûtéteket elvégezni, a
vasadi polgárõrök véradást szerveztek,
ahol nyolcan tudtak vért adni a számára.

Szolgálaton kívüli polgárõr fülelte le azokat a fémtolvajokat, akik a helyi varrodából akartak vasat lopni. Az elkövetõk elõször arra hivatkoztak, hogy a tulajdonos
engedélyével kezdték meg a vasgyûjtést,
de kihallgatásuk alkalmával elismerték:
lopni mentek a kft. területére. A polgárõrõrök immár sokadszorra bizonyították
rátermettségüket és segítették a Monori
Rendõrkapitányság munkáját.

Augusztus 20-án is dolgoztak
A polgár egyesület kivette részét az elsõ ízben a faluban rendezett augusztus 20-i ünnepségbõl. Biztosították a rendezvényt, az
útzárást, a rendezvény zavartalan lebonyolítását. Mindemellett a lakosságot is megvendégelték.

Július 21-én a Mátrába kirándultunk.
Meglátogattuk a Mátravidéki Erõmûvet, ahol filmvetítés során megmutatták
az áram elõállításának folyamatát, majd
megnéztük a hatalmas hûtõtornyokat, a
gépeket és a külszíni szénbányászatot.
Innen a Sás tóhoz mentünk, majd
a Farkasmályi pincéhez, ahol ebéddel
és borokkal vártak Dudás Ferenc
pincészetben az ebédfõzõk: Vincellér
György, Vincellér Györgyné, Vincze
Sándor, Vincze Sándorné és Nánai János.
Augusztus 10-én a csévharaszti falunapon szerepeltünk, ahol a „Dáridó Vasadi
udvarháza” címû mûûsorunkat mutattuk be. Örömmel fogadták fellépésünket.
Augusztus 15-19-ig Erdélyben jártunk a
sepsibükkszádi falunapon, ahol a Lagzi
Lajcsiról szóló paródiát adtuk elõ.
Lukács Béláné
klubvezetõ

Megjelentünk a Polgárõr
Magazinban
A Vasadi Polgárõr Egyesület munkájáról készített riportot a Polgárõr Magazin újságírója, Tóth Zoltán. A cikk a szeptemberi lapszámban jelent meg, mely elérhetõ a
www.vasad.hu oldalon is.
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EGYHÁZ

A Református egyház hírei

Közösségben lehettünk Jézus Krisztussal és egymással
Az elmúlt nyáron kellemesen elfáradtunk, hisszük, hogy a programok megszervezése nem csak sok munkát, talpalást,
fáradtságot jelentett sokunk számára, hanem lelki feltöltõdést is adott, és a közös munka és szolgálat, az együttlét és
beszélgetések a lelki közösségépítést szolgálták.

Gyerektáborok
Gyerektábort idén rendhagyó idõpontban
és helyszíneken is szervezett a református
gyülekezet. A megszokott augusztus végi
gyerekhét helyett az elmúlt nyáron július
15-21-ig Vasadon és július 22-26-ig – idén
elõször – Csévharaszton is bibliai történetekkel és énekekkel, na és persze sok játékkal vártuk a gyerekeket. A vasadi hittanosok, több mint ötvenen, reggel kilenckor a
„Vigyázz, kész, rajt!” jelmondatos zászló felvonásával és a heti ének eléneklésével kezdték el a napot, ez a jelszó biztatott egész héten mindenkit arra, hogy elinduljanak Jézus
nyomában és kövessék õt. Csütörtökön Visegrád bobpályáján száguldott le többször is
egymás után a több mint 60 fõs vasadi kirándulócsapat: szülõk az õket bátorító gyereke(i)kkel együtt. A Pilisi Parkerdõ tisztásán fogyasztottuk el a grilltárcsán készült
ebédünket, meghallgattuk a bibliai történetet, kirándultunk az "eldugott" forráshoz,
vetélkedtünk. A nap végén nehéz volt a közeli patak és erdei játszótér marasztalására
nemet mondani és hazaindulni. Egész héten

lelkes konyháscsapat gondoskodott a gyerekek étkezésérõl, hálásak vagyunk azokért
is, akik vállalták a fõzés komoly feladatát,
és akik foglalkoztak, játszottak a gyerekekkel. Szombaton családi délutánt tartottunk:

együtt vetélkedtek a szülõk gyermekeikkel,
vasárnap a gyülekezet is ízelítõt kapott a hét
áldásaiból, szeretetvendégség keretében
nézték végig a jókedvtõl harsogó képeket.
Csévharaszton Fodor Imre képviselõ, református gyülekezeti tag felajánlására indult el a református gyerektábor megszervezése. Mivel a gyülekezetnek itt sem
temploma, sem ingatlana, telke nincs,
ezért a helyszínt és még nagyon sok mindent õ bocsátott a rendelkezésünkre. A
Fodor Akácosban a tûzõ nap ellen két
nagy sátor adott helyet és árnyat a történet
meghallgatásához, énektanuláshoz, kézmûveskedéshez és az étkezések lebonyolításához. Csévharaszti gyermekek több
mint hatvanan vettek részt ezen a héten, a
helyi önkormányzat és magánszemélyek
támogatásán kívül Vasadról is érkeztek felajánlások és segítõk.
Minden kezdet nehéz, de a hét végére
nagy öröm volt látni, hogy nemcsak a bibliai Józsué története, és annak tanulságai
maradtak meg bennük, hanem kedvet kaptak a közös játékhoz, közös énekléshez, Isten-dicsérethez is.

Balatonfûzfõ, Tihany (ahol Balatoni Ferenc és családja vendégszeretetét élveztük), Badacsonylábdihegy, Keszthely,
Balatonõszöd, Siófok szálláshelyeit érintve
minden nap összeszedelõdzködött, a tekerést rövidebb-hosszabb strandolások és
különféle programok tarkították, mint pl.:
városnézés, csónakázás, bobozás és kalandpark. A nap Isten elõtti elcsendesedéssel, beszélgetéssel kezdõdött és esti áhítattal ért véget. A bringatúra alatt a bibliai

Ábrahámmal együtt egy lelki úton is végigmentünk, élettörténete, vándorlása, hitharcai számunkra is nagyon tanulságosak
voltak. A napi feladatok, sátorállítás- és
bontás, rendrakás sokak türelmét próbára
tette, az elõttünk álló kilométerek is felelõsségre neveltek, össze kellett csiszolódni,
hogy ezek a rutinfeladatok egyre olajozottabban menjenek. A tábort az egyházmegye, a vasadi önkormányzat és a gyülekezet is támogatta.

Balatoni bringatúra

Nagy élmény volt az idei református ifjúsági tábor annak a 16 fiatalnak, akik Király János református lelkipásztor,
Lusztigh Marika, Szabados Jánosné Kriszti konyhafelelõsök és Csizmadia László
sofõr kíséretében augusztus 2-án elindultak körbetekerni a Balatont.
A tapolcai, tihanyi kitérõkkel tarkított kb.
270 km-es körút Balatonakaratjáról indult
és hét nap múlva – közben sok élménnyel
gazdagodva – ott is ért véget. A sátortábor
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Gyülekezeti nap
Augusztus 25-én az elsõ ízben meghirdetett gyülekezeti napunk újkenyéri úrvacsorás istentisztelettel kezdõdött. Ez idõ alatt
a gyermekek külön gyermekistentiszteleten vehettek részt.
Énektanítás után a jelenlévõ közel százötven fõs gyülekezet közösen megebédelt. Az
ebéd elkészítését Szvitek Károly presbiter
és Keszeg László gyülekezeti tag vállalta
magára. A finom sertéspörkölt és házi sütemények emésztése alatt helyi egyháztörténeti tesztet töltött ki minden család.
Utána játékos feladatok közül válogathattak a résztvevõk, bibliaismereti vetélkedõn
mérhették össze tudásukat, a bátrabbak a
toronyba is felmerészkedtek.
A gyülekezet ifjúsága a délután folyamán
elõadott egy rövid színdarabot Értékes
vagy címmel, amelyhez Király János lelkipásztor néhány zárógondolatot fûzött, és
amelyet Hadnagy Áron és édesapja, Had-

nagy Gábor koncertje mélyített el azok számára, akik még tudtak maradni. A nap
filmvetítéssel zárult, bár a mindenre elszánt
fiatalok utána még hajnalig társasjátékoztak a gyülekezeti teremben. A gyülekezeti
nap jó hangulatban telt, sokak örömére, és
reméljük hogy lesz folytatás, és közösségünk tovább épülhet az Ige, a Lélek és egymás hite által, és még több református ember vesz majd részt ezeken a rendhagyó alkalmakon.

Fõzõverseny

Az Alsónémediben másodszorra megrendezésre kerülõ egyházmegyei presbiteri fõzõversenyen szeptember 7-én a vasadi református gyülekezet is képviseltette magát, ahol Szvitek Károly presbiterünk és
Keszeg László marhapofapörköltje elnyerte a második helyezést a 26 "versenyzõ"
gyülekezet fõztje közül. Az ezzel egy idõben zajló focibajnokságot pedig a vasadi
gyülekezeti csapat nyerte meg.

A Katolikus egyház hírei

Szentjeink nyomába léptünk
Augusztus elsõ hetében 5. alkalommal szerveztünk napközis tábort a vasadi
katolikus kápolnában, ahová most is szép számmal jöttek a fiatalok.
Minden reggel hallhattunk egy-egy magyar szent életérõl, amelyekbõl a nagyobbak rövid részleteket mutattak be. Elsõ
nap Szent Erzsébettel ismerkedtek meg,
aki példát mutatott az adakozásban és a jótettekben. A hozzá fûzõdõ rózsacsoda kapcsán Manulek Zsuzsa nénitõl megtanulhatták, hogyan lehet papírból csodaszép
rózsákat és virágokat készíteni.
A következõ napokban Szent István, Margit, Imre és László király életét tanulmányozták és azt, hogyan követték Jézust.
A diákok megértették: õk is a nyomukba
léphetnek azoknak az erényeknek a gyakorlásával, amikben õk is elõl jártak.
A közlekedési szabályokról Nagy Géza
KRESZ oktató tartott elõadást. Ügyességüket a gyerekek kipróbálhatták a gyakorlatban is. A következõ napon különbözõ
sportfeladatokat végeztek Wachtler J.
György edzõ és testnevelõ irányításával.
A tábor szervezõi köszönik mindazok
munkáját és segítségét, akik hozzájárultak
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Október,
a reformáció hónapja
Ünnepi alkalmak, események, programok
Október 13. úrvacsorás istentisztelet
Október 20. kerek házassági évfordulósok köszöntése
Október 31. reformációi istentisztelet
du. 6 óra énekkar szolgálatával
November 1. temetõi istentisztelet du.
3 óra
Októbertõl vasárnaponként az istentisztelettel párhuzamosan délelõtt 10
órától gyermekistentiszteletet tartunk
énekkar

Hitoktatás rendje
2013/14-es tanév
Az új tanév sok változást hozott. A hit és
erkölcstan az 1. és 5. osztályosok órarendjében található , a többi osztálynak
az eddigiekhez hasonlóan, órák után a
következõ idõpontokban lesznek:
Óvodásoknak – csütörtök reggel
1. osztály – csütörtök 5. óra
2. osztály – péntek 5. óra
3. 3.-4.-5. osztály csütörtök 6. óra
6. osztály péntek 6.óra
7. 8. osztály csütörtök 7. óra

ahhoz, hogy élményekben gazdag táborban vegyenek részt a gyerekek.

Meghívó
Az idei tanévben szerdánként 16 órától
szeretettel hívjuk a gyerekeket a vasadi katolikus kápolnánál tartandó foglalkozásokra melynek keretében a beszélgetések
mellett lesznek játékok, vetítések a témához kapcsolódóan. Gyertek, várunk benneteket!
Tamás atya,
Kéri Zsolt hitoktató
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Testnevelés órák helyett
Az új Köznevelési törvény egészségesebb társadalom megteremtésének
célját szem elõtt tartva nagy hangsúllyal kezeli a testnevelés és az egyéb
iskolai sporttevékenységek szervezését. A 2013/2014-es tanévben az 1.,
2., 5., 6., 9., 10. osztályos tanulók
számára heti öt testnevelés óra bevezetésével kívánja ennek elejét venni.
Az ezzel járó óraszám-növekedés várhatóan nem okoz majd túlterhelést a tanulók
számára, hanem éppen ellenkezõleg: szellemi felfrissülésüket szolgálja. (A tanuló
évfolyamonként megállapított legmagasabb heti óraszámát öt órával megemelték.)
Részben a magyar iskolarendszer jelenlegi
infrastrukturális helyzetére tekintettel, a
törvény lehetõvé teszi heti két testnevelés
óra kiváltását, ugyanakkor ez az esetek
többségében a testnevelés óránál magasabb szintû sporttevékenységet jelent. (Így
az öt tornaóra csak három lesz.)
Ezzel, és a sportköri foglalkozások pedagógiai képzettséggel is rendelkezõ szakedzõk és sportszakemberek általi tartásának lehetõségével biztosítja az iskolák és a
sportegyesületek kapcsolatának kialakítását, mely az utánpótlás szempontjából válhat elõnyössé. (Eszerint nem csak testnevelõ tanárok fejlesztik gyermekeink testi
készségeit, hanem sportszakemberek is.)
A Vasadi Kobrák ITF Taekwon-do Klub
Bolyán Antal, IV. danos nemzetközi mesteredzõ vezetésével az iskola tornatermé-

Mi is átúsztuk
a Balatont!

ben minden hétfõn és szerdán, 17.45 és
19.45 között taekwon-do edzéseket tart.
Ha csatlakozol hozzánk, heti 2 tornaórát
letudhatsz, és ami még fontosabb: ügyesebb, edzettebb, erõsebb, izmosabb, kitartóbb, magabiztosabb leszel egy összetartó,
segítõkész, szellemes csapatban, tapasztalt, kiváló szakember irányítása mellett!
Önvédelmet, küzdelmi formákat tanulhatsz, övvizsgákat tehetsz, versenyezni
járhatsz; és ha igazán szorgalmas vagy:
még feketeöves mester is válhat belõled!

Érmekkel
tértek haza
Közép-Magyarország diák II., diák I. és
serdülõ kötöttfogású nemzetközi birkózó
területi bajnokságot rendeztek Nyársapáton szeptember 14-én, ahol Bajkai
Ábel serdülõ 63 kg kategóriában aranyéremmel tért haza, Kellner Dániel diák II.
46 kg-ban ezüst érmet szerzett.
Edzõjük: Komáromi Tibor és Bajkai Lajos

Július 20-án 31. alkalommal rendezték
meg a Balaton-átúszást, Révfülöp és
Balatonboglár között. Büszkék vagyunk a
három vasadi résztvevõre, akik az alábbi
eredményeket érték el:
Matyó-Honti Veronika: 2. alkalommal
úszott, 3.07.20 másodperc alatt, 5443
eredménnyel Guzsvánné Honti Orsolya:
1. alkalommal úszott, 4.16.44 másodperc
alatt, 7369 eredménnyel Guzsván Zsolt:
1. alkalommal úszott, 4.16.50 másodperc
alatt, 7371 eredménnyel

Az edzéseken való részvételrõl természetesen hivatalos igazolást adunk, és kedvezményes tagsági díjat kérünk.
Ha felkeltettük érdeklõdésed, gyere el
egy próbaedzésre, vagy csak nézz be hozzánk a fent említett edzési idõpontok valamelyikén.
Mesterünk elérhetõsége:
+36 30 405 7711, weboldalunk elérhetõsége: http://bolyantaekwondo.in (A cikk a
mszoe.hu oldal hasonló tartalmának részbeni felhasználásával készült.)
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A bajnokság kezdete óta a felnõtt csapatunk
nyolc lejátszott tétmérkõzésnél tart

Gyömrõ együttesét fogadtuk Pest Megyei
Kupa kiírásában augusztus közepén.
A sok nézõ elõtt játszott mérkõzést végül
az esélyesebbnek tartott csapat nyerte
meg, így nem jutottunk tovább az idei
kupaküzdelmekben.

ket, játékosainkat. Az ötödik fordulóban
Újszilvás együttese látogatott Vasadra.
A vezetést mi szereztük meg, de nem tudtuk megtartani. A vendégek végül három
gólt rúgtak a kapott egy ellenében.
A szüreti felvonulás és az esti bál után
szeptember utolsó vasárnapján Monorierdõn szerepelt csapatunk. A játékteret is legyõzve szereztük meg a három pontot. Újra gólokat tudtunk szerezni és négy nullára nyertünk.

A hetedik fordulóban házigazdaként vártuk a Kóka elleni megméretetést. Egyenlõ
erõk küzdelme végül gól nélküli döntetlen
lett. A mérkõzésen a fõszerepet a hálóõrök
játszották.
Kiss Gábor két büntetõt is megfogott, míg
a vendégkapus is hatástalanította a javunkra megítélt tizenegyest.
Együttesünk tíz megszerzett ponttal
lapzártakor a 8. helyen áll csoportjában.

Egy gyõzelem, egy döntetlen,
két vereség

A bajnoki nyitányra jobban összeállt a keret és az elsõ két fordulóban legyõztük aktuális ellenfeleinket. Pánd csapatát 9-1
arányban múltuk felül, míg Tápióbicskén
3-2 végeredménnyel zártuk az izgalmas
összecsapást.
Számunkra az igazi erõfelmérõt a harmadik és negyedik forduló jelentette. A rutinosabb Sülysáp II. el is vitte meggyõzõ teljesítményt nyújtva a Vasadon lejátszott
mérkõzésen a pontokat, miután 4-1-re felülmúltak minket. Úriban sem sikerült számunkra a pontszerzés. A hazaiak javára 51 lett a végeredmény.
A vereségek kicsit megfogták együttesün-

Vasadi RSC másik versenysorozatra benevezett korosztályos U18 csapata a négy
játéknapon van túl. Sorrendben Nagykáta, Pilis, Tura és Sülysáp serdülõivel játszottak le mérkõzést. A mérleg egy gyõzelem, egy döntetlen és két vereség.
Remélhetõleg még sikeresebben folytatják csapataink a 2013/2014. évi bajnoki szezont.
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Lizi kutyus gazdára talált

Értesítés kötelezõ
kéményseprõipari feladatok
ellátásának idõpontjáról
Értesítjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy a
63/2012. (XII. 11.)
BM rendelet 3-4. §
értelmében elõírt kötelezõ kéményseprõipari közszolgáltatás
körébe tartozó feladatokat Vasad község közigazgatási határain belül a Magyar Kémény Kft. (Telephely: 2364 Ócsa, Nefelejcs u. 2/a, tel./fax:
06-29-378-001) dolgozói látják el november 30-ig.

A Lizi kutyust szeptember 9-én a Kossuth Lajos utca végén (most már Deák Ferenc
utca) találták. Miután a kedves, barátságos, játékos, okos kiskutyáért nem jelentkezett senki, hogy örökbe szeretné fogadni, a kutyust a hivatal dolgozójának, Juhász
Évának a családja fogadta be. Azóta is hûségesen követi új családtagjainak minden
lépését, meghálálva, hogy otthont adtak neki.

Segítség a gazdáknak

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
2013-as évi adategyeztetési és tagdíjbevallási teendõivel kapcsolatban községünkbe látogatott Világosné Ágota, aki a
vasadi gazdáknak nyújtott segítséget az
adminisztratív feladatokban.

Családgondozó
keddenként a hivatalban

Mészárosné Kopcsándi Margit – Gréticsaládgondozó várja ügyfeleit a polgármesteri hivatalban keddi napokon 8
és 14 óra között.
Elérhetõsége: 06-30/514-8121

ANTALKÁLYHA
Cserépkályha,
kandalló, vízteres
kályha,
kemence építése,
átrakása, tisztítása
Antik kályhák
restaurálása:
Antal László
Tel.:
06-20-297-5887
antalkalyha@antalkalyha.hu
www.antalkalyha.hu

A társaság alkalmazásában álló dolgozók
névre szóló, arcképes kitûzõkkel rendelkeznek.
Marton József Zoltán
polgármester

Ne felejtse el kitenni
a sárga zsákot!
A szelektív hulladék elszállításának idõpontjai: november 5-én,
december 3-án kell az újrahasznosítható hulladékot kitenni az
ingatlanok elé!

Hirdessen a Vasadi Hírmondóban!
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