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Mint arról a település honlapján már tájékoztattam a lakosságot, 2013. március 1-tõl
Csévharaszt község Képviselõ-testülete és Vasad község Képviselõ-testülete megállapodást
kötött közös önkormányzati hivatal alakításáról. Törvényi kötelezettségének tett eleget az
Önkormányzat Képviselõ-testülete, mivel Vasad lakosságszáma 2010 január 1-jén 2000 fõ
alatt volt.

Bárányné Billinger Erzsébet – hivatali idejét továbbra is Csévharaszton tölti, míg az aljegyzõ
Vasadon.
Mint az a fentiekbõl is kiderül a közös önkormányzati hivatal megalakítása az önkormányzat – a polgármester, képviselõ-testület,
bizottságok – mûködését nem érinti. Az önkormányzat költségvetésével, vagyonával továbbra
is önállóan gazdálkodik, törvényben meghatározott kötelezõ feladatainak, valamint önként
vállalt feladatainak továbbra is eleget tesz.
A közös önkormányzati hivatal alakítására
vonatkozó megállapodás felülvizsgálatára az
önkormányzati választásokat követõ 60 napon
belül van lehetõsége a képviselõ-testületeknek.
Tehát 2014. õszén – a választások után –
amennyiben a település lakosságszáma a választás évének január elsején, – jelenlegi szabályok
szerint – a 2000 fõt eléri ismét önálló hivatalt
tarthatunk fent. Természetesen a képviselõ-testület ez esetben is dönthet úgy, hogy továbbra is
közös hivatalt mûködtet. Az elõttünk álló másfél év megmutatja, hogy hatékonyabb-e, költségtakarékosabb-e – és fõleg ügyfél centrikusabb-e – az államigazgatási (hatósági) munka
közös önkormányzati hivatal esetén, vagy a lakosságszám növekedése esetén érdemesebb ismét önálló hivatalt fent tartani.
A közös önkormányzati hivatal Szervezeti és
Mûködési szabályzatának elfogadását követõen
a kirendeltség munkarendje és ügyfélfogadási
ideje csekély mértékben, de változni fog.
A kirendeltség szervezeti felépítésérõl, a
munkarendrõl, az ügyfélfogadás rendjérõl a
tisztelt lakosságot – honlapon és hirdetmény útján – tájékoztatni fogom.
Marton József Zoltán
polgármester

Napelemeket kaptak a tanyák
Az önkormányzat sikeresen pályázott a „Villanynélküli Tanyák
energia ellátása Vasadon” címû pályázaton, ahol egyenként
4 kW-os szigetüzemódú napelemes rendszert nyertünk.
A pályázatoknál kritériumként volt meghatározva a tanyatulajdonos szociális helyzete, az egy fõre jutó igazolt jövedelem, illetve feltétel volt, hogy a tanyán élõk között legyen 18 év alatti és 60 év feletti lakos, valamint a tanya a kiépített villamos
hálózattól távol helyezkedjen el.
A tanyák: 1. Csabányi Sándor, 2. Bikkes Antónia, 3. Farkas Ferenc, 4. Keppel Tiborné,
5. Moller Zoltán

Készülünk a falunapra!
Május 31-tõl június 2-ig idén is megrendezi a Falunapi rendezvénysorozatot
Vasad Község Önkormányzata.

TAVASZ

Meghívó

Tisztelt vasadiak!
A közös önkormányzati hivatal székhelye:
Csévharaszt
A közös önkormányzati hivatal kirendeltsége: Vasad
Mindkét önkormányzat februárban elfogadott költségvetésébõl a polgármesteri hivatalra
vonatkozó költségvetés kikerül, és a két település képviselõ-testülete közös képviselõ-testületi
ülésen fogadja el a közös önkormányzati hivatal
költségvetését.
Szintén közös képviselõ-testületi ülésen kell
elfogadni a közös önkormányzati hivatal szervezetét és mûködési rendjét meghatározó Szervezeti és Mûködési Szabályzatot.
Mind a közös önkormányzati hivatal költségvetésének tervezete, mind pedig a szabályzat
tervezete elkészült. A képviselõ-testületek március 19-én Csévharaszton tartottak közös képviselõ-testületi ülést.
A közös testületi ülésen a február 28-án elfogadott közös önkormányzati hivatal alakítására
vonatkozó megállapodás került finomításra,
módosításra.
A közös önkormányzati hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát Vasad Község Önkormányzata Képviselõ-testülete – mivel több módosítási javaslata volt a testületnek – nem fogadta el. A közös önkormányzati hivatal költségvetését pedig Csévharaszt Község Önkormányzata
Képviselõ-testülete nem fogadta el.
A közös önkormányzati hivatal jegyzõje – a
módosítási javaslatok szerint – új tervezetet készít és a polgármesterek ismét a képviselõ-testületek elé terjesztik azt elfogadásra.
Mint azt tapasztalhatják a tisztelt lakosok,
március 1-jétõl a kirendeltségen ugyanúgy folyik a munka, az ügyintézés, mint a polgármesteri hivatalban folyt. Bízom benne, hogy a lakosság a változásból semmit nem érez, az apparátus továbbra is igyekszik minden ügyfélnek
messzemenõen eleget tenni.
A közeljövõben várható változás
A honlapon olvashatták, hogy a közös önkormányzati hivatal aljegyzõi állása meghirdetésre
került.
Az aljegyzõ napi feladatait a kirendeltségen
fogja végezni, a kirendeltség ügyfélfogadása szerint várja az ügyfeleket.
A közös önkormányzati hivatal jegyzõje –

2013.

május 27-én, 18 órától
Vasad Község Önkormányzata
Képviselõ-testülete a mûvelõdési házban.
A közmeghallgatáson tájékoztatás hangzik el
a folyamatban lévõ fejlesztésekrõl,
beruházásokról, valamint a közös
önkormányzati hivatal megalakulásáról,
a jövõbeli tervekrõl.
Marton József Zoltán
polgármester

Kitûztük a székely zászlót

Az erdélyi magyarsággal való szolidaritás jelképeként február 25-én ünnepélyes keretek
között kihelyezték a székelyzászlót a vasadi
polgármesteri hivatal homlokzatára. Marton
József Zoltán polgármester beszéde után verset mondott Peltzer László 8. osztályos tanuló, majd Manulek József csévharaszti képviselõ erre az alkalomra írt versét hallhatták
tõle a megjelentek.

Székely zászló
Kék mezõben arany csillag,
mely maga a napsugár.
Kék mezõben ott a félhold,
növekedés útján jár.
Kék mezõben aranysáv,
Székely-magyar útja már.
Testvérekként lépdelünk
Történelmünk útporán.
Székelységnek zászlaja ez
Szent korona bércein,
Lobogtassa bársony szellõ
Kárpát-hazánk szélein!
Községházunk épületén
Jelezzen a testvérnek,
Veled vagyunk, segítünk,
így legyünk mi egy Nemzet.

Tisztelt vasadiak, kedves barátaink!
Nagy öröm töltötte be szívünket, amikor tudomásunkra jutott, hogy Vasadon kitûztétek a Székely zászlót. Ismételten bizonyítjátok, hogy él még a magyarban a testvéri szeretet, hogy a vér vízzé nem válik, és ha „ütnek” minket, akkor van akire számítsunk.
Köszönjük nektek drága jó Testvéreink!
Baráti üdvözlettel:
Bács Márton Csaba Sepsibükkszádról

4 ■ VASADI HÍRMONDÓ 2013.

ÜNNEP

Vasadon is megemlékeztünk az 1848−as
forradalom és szabadságharc 165. évfordulójáról
Vasadi Általános Iskolában tartottuk a
községi, március 15-i megemlékezést,
ahol az iskola tanulói az „Ezt a földet
választottam” címû mûsort adták elõ
Kaldenekkerné Sipos Mária pedagógus
rendezésében.

Beszédet mondott Kellner Lászlóné iskolaigazgató. Marton József Zoltán polgármester ünnepi köszöntõjét betegsége miatt Mészáros Sándor Zoltán
alpolgármester tolmácsolta. Az ünneplõk a mûsor után átvonultak a Református templomkert melletti hõsi emlékmûhöz, ahol elhelyezték a megemlékezés virágait. Vasad Község Önkormányzatának nevében koszorút helyezett el Mészáros Sándor Zoltán alpolgármester, valamint Dr. Honti János
önkormányzati képviselõ. A Református Egyház részérõl koszorút helyezett el Nagytiszteletû Király János lelkipásztor és Kovács Géza önkormányzati képviselõ, presbiter.
Az ünnepségen jelen voltak a Kossuth Nemzetõrség tagjai is.

Marton József Zoltán polgármester ünnepi köszöntõje
Március 15. évrõl-évre az ünneplés és az emlékezés napja. A nemzeti ünnepünk alkalmából nemcsak kívül, de legbelül, a lelkünk is ünneplõbe öltözik.
Ilyenkor még erõteljesebben érezzük, ahogyan
a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban
egymáshoz igazodik a magyarok szívdobbanása.
Eme ünnepi napon itt az idõ, hogy végiggondoljuk, mit tettünk együtt és külön-külön azért, hogy
a ránk bízott örökséget, magyarságunkat, szülõfalunk szeretetét megõrizzük, új tartalommal és értékekkel gazdagítsuk, hogy végül tovább adhassuk
az utánunk jövõknek.
Idézzük fel a nagy elõdök példáját, hogy cselekedeteinket, az övékhez mérve, erõt és hitet merítsünk a folytatáshoz. Idézzük fel azt, ami Kossuth
Lajost, gróf Széchenyi Istvánt, Bem Józsefet, Klapka Györgyöt és a lánglelkû költõnket, Petõfi Sándort képessé tette a rendkívüli helyzetben a rendkívüli feladatok vállalására.
Ez a képesség és érzés nem más, tisztelt emlékezõ Vasadiak, mint a szabadság akarása, a nemzet
szabadsága, és a nemzetet alkotó polgárok szabadsága.
Valljuk be magunknak, hogy ez a szó ,,szabadság” nem dobbantja meg kellõképpen a mi szívünket, mert mi óhazában születettek, nem kell, hogy
nap mint nap nélkülözzük, és amit nem kell nélkülöznünk, az nem fáj, azt nem érezzük.
De gondoljunk ilyenkor a mai határainkon túl
élõ nemzettársainkra, arra a több százezer magyarra, akik a nemzetünk egyik legnagyobb ünnepét, március 15-ét még a mai korban sem ünnepelhetik meg anélkül, hogy ne kellene tartaniuk a
retorziótól, ne kellene tartaniuk az ünnepségeken
megjelent személyek összeírásától, ne kellene tartaniuk minden egyes percben a szabadságuk korlátozásától.

Bennük még most is elevenen él a szabadság
utáni vágy, és úgy érzem nekünk, az õ szabadság
utáni küzdelmükbõl kell, hogy táplálkozzanak az
érzéseink.
Nyugodt pillanatainkban idõnkén gondoljunk
rájuk, de ne sajnálattal, hanem egy-egy levél, egyegy e-mail, egy-egy telefon útján, erõt adva nekik,
hogy szabadságharcukat mihamarabb, még a mi
idõnkben gyõzelemre vigyék. És érvényre kerüljön a Család intézménye.
Mi vasadiak szerintem mindenkinél jobban
tudjuk, hogy mit jelent a családdal egy házban, egy
faluban élni, közösen dolgozni egymásért, közösen létrehozni értékeket, közösen ünnepelni ünnepeket, egymást segíteni a baj, a betegségek idején
és hát, ami sajnos elkerülhetetlen, felebarátinkat
méltósággal közösen utolsó útjára kísérni. Ez a Mi
SAJÁTOSSÁGUNK. Ez a Mi IRIGYELT ÉRTÉKÜNK.
Ki tudná ezek után, nálunk jobban azt, hogy
mit jelentene egy Nemzetnek egy hazában élnie.
Többek között az imént említetteket jelenti
még napjainkban is, ezen értékeinkrõl szólt az
1848-49-es szabadságharc és forradalom szellemisége. Nem is olyan sok 165 év, mondhatni három
emberöltõnyi idõ telt el az óta, mégis ez alatt túlélt a Nemzetünk két vesztes háborút, egy IGAZSÁGTALAN BÉKEDIKTÁTUMOT és egy pártállami diktatúrát. Túléltük, itt vagyunk, ha megfogyva is!
Ma, 2013. március idusán a mi szabadságunk
zászlaja nem véres, mint volt egykor 48-ban. A mi
szabadságunk zászlaján az kell, hogy álljon: „öszszetartozás, akarat, szolidaritás, együttmûködés,
magyarság, haza, család.”
Már sokszor említettük, de nem elégszer, hogy
egyik legszentebb, legigazabb és legõszintébb ün-

nepünk március 15-e. Miért? Mert voltak magyarok, akik mertek gondolkozni hazában, nemzetben, megfogalmazták nemzeti hitvallásunkat. Forradalmáraink és szabadságharcosaink merték vállalni akár a halált is, ki merték mondani azt, amit
ki kellett mondani. És a nép megértette szavaikat.
Mondhatnánk, hogy akkor ez volt a világ rendje.
De higgyék el, ez ma sincs másképp. Ahogyan
1848-ban, úgy most is építeni kell nemzetünket,
lélekben, közös együttgondolkodással, tettekkel.
Kell, hogy egyek legyünk. Fontos, hogy továbbra
is megértsük egymást, ne engedjünk a belsõ bomlasztásoknak, ami Önöknek fontos az nekem is
fontos, ami nekem fontos az egész bizonyára
Önöknek is.
Ezért arra kérek mindenkit, továbbra is gondolkodjunk, dolgozzunk egymásért, egy élhetõbb Vasadért. És továbbra se csak Önmagunkra gondoljunk, hanem a közösre, azokra, akik esetleg segítségre szorulnak. Továbbra is tartsuk az bölcsességünket szem elõtt, tartsuk meg a sajátosságainkat,
az egymás iránti tiszteletet, álljunk meg egy szóra,
beszéljünk egymással, nézzünk továbbra is egymás
szemébe és továbbra is értsünk szót. De ugyanakkor kérem Önöket, a bölcsességeikkel lássanak a
dolgok mögé, ne higgyenek el ígéreteket, mert
idõnként kihasználják a vasadiak õszinteségét.
A jövõben is fogjuk meg egymás kezét, segítsünk egymáson, nemzetünkön. Akarjunk egy közös magyar nemzeti jövõt, és ezen belül egy élhetõ Vasadot építeni.
Ha ezt együtt akarjuk, akkor van jövõnk, és lesz
szabadságunk. És akkor: „A magyar név megint
szép lesz, méltó régi nagy híréhez”
Adja az Isten, hogy így legyen!

VASADI

KÖZÉLET

2013.
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Fát kaptak a rászorulók
Fotó: Veroczki Barbara

In memoriam …
Jávorszki Gézáné, Borika néni január
13-án töltötte be 90. életévét. Abban a
megtiszteltetésben volt részem, hogy a
polgármester úrral én köszönthettem õt
e jeles alkalomból.
A Miniszterelnök által aláírt emléklappal és virágcsokorral köszöntöttük.
Nagyon örült nekünk és kellemesen
elbeszélgettünk, emlékeztünk a régebbi
idõkre.
Elmondta, hogy mindig nagyon várja
a vasadi újság megjelenését, minden számot elteszi, szívesen böngészi.
Akkor azt az ígéretet tettük, a születésnapi köszöntõjét a Vasadi Hírmondó
következõ számában olvashatja, amire
sajnos nem kerülhetett sor, hiszen 2013.
március 26-án szeretõ családja körében
Borika néni végleg álomra hajtotta a fejét, elment közülünk.
Amikor halálesetét anyakönyveztem
unokája elmondta, hogy nagyon várta az
újságot, naponta kérdezte, hogy megjelent-e már…

HÍRMONDÓ

Az anyakönyvet lapozgatva pár percig
visszaemlékeztem a régi idõkre, elgyönyörködtem Borika néni jellegzetes, szálkás betûiben, hiszen hosszú évekig a tanácsnál feladata volt az anyakönyvbe
történõ bejegyzés. Írása nem téveszthetõ
össze senki írásával.
Borika nénit mindenki ismerte és szerette a faluban – a tanács alkalmazottjaként, majd dr. Honti János mellett orvos
írnokként nem volt olyan személy, akit
nem ismert, akit ne segített volna.
Búcsúzunk Borika nénitõl!
Nyugodjék békében!
Juhász Éva

Vasad Község Önkormányzata rendeletben
szabályozta a helyi önkormányzatok szociális célú tûzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítõ támogatását.
Az önkormányzat 2013. év elején az ezzel
kapcsolatos kérelmek benyújtását és azok elbírálását követõen száz mázsa fát osztott szét
a rászoruló családoknak. Az önkormányzat
ezúton köszöni Veszelka Györgynek, hogy
ingyenesen kiszállította a fát a hivatal udvarára.

NAV HÍREK
Ügyintézés sorban állás nélkül

Sikeres pályázat

Bio- és megújuló energia Vasadon
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által meghirdetett Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatására, mely pályázat sikerrel járt.
Az igényelt beruházási és dologi költségek összege: 22.776.089.-Ft.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fõvárosi és
Pest megyei ügyfélszolgálatain a sorban állás
elkerülése érdekében célszerû elõre idõpontot foglalni.
Ügyintézési idõpont elõjegyzésére a leggyakrabban intézett ügyek esetében van lehetõség.
Bárki foglalhat idõpontot, ha adókártyát,
adóigazolást szeretne igényelni, illetõségigazolásra vagy jövedelemigazolásra van szüksége, ügyfélkaput nyitna, esetleg egészségügyi
szolgáltatási járulékkal kapcsolatban járna el.
Fontos, hogy a lehetõséggel nemcsak az ügyfél, de meghatalmazottja is élhet. Az idõpontfoglalás legfeljebb két hétre elõre, és legkorábban az elõjegyzést követõ második napra
lehetséges. Az erre szolgáló internetes felület
a NAV központi honlapján (www.nav.gov.hu)
a „Szolgáltatások„ menüpont alatt, valamint
az „Ügyfélszolgálatok”, rovatban is elérhetõ.

Postázták a bevallásokat

– A pályázat alapján két önkormányzati intézmény – napköziotthonos óvoda és a polgármesteri hivatal – bio- és megújuló energia
felhasználású kazán beruházását lehet megvalósítani, valamint lehetõség nyílott a fûtõanyag elõállításához szükséges nagy értékû
faapríték elõállító berendezés beszerzésére.
A biomassza kazán üzemeltetéséhez szüksé-

ges létszám foglalkoztatására az önkormányzatnak közfoglalkoztatási támogatás iránti
kérelmet is benyújtottunk – a pályázat 2 fõ
12 hónap idõtartamú 8 órás közfoglalkoztatását támogatja. Az igényelt bértámogatás
2 506 080 Ft – nyilatkozta Marton József
Zoltán polgármester.

Több mint 337 ezren bízták a NAV-ra bevallásuk elkészítését. A munkáltatói és kifizetõi adatszolgáltatások és érvényes nyilatkozatok alapján végül csaknem 300 ezren
feleltek meg a jogszabályban elõírt feltételeknek.
A bevallás kézhezvétele után mindenkinek
össze kell majd hasonlítania a bevalláson
szereplõ adatokat az igazolásain szereplõ
adatokkal. Aki nem talál eltérést, annak további teendõje nincs, hiszen – a korábbi
évekkel ellentétben – vissza sem kell küldeni a bevallást a NAV-nak
Amennyiben valaki eltérést vagy üres sorokat talál, akkor a bevallás adatait javíthatja,
illetve ki kell egészítenie és május 21-ig vissza kell küldenie. A számításokat nem kell
újra elvégezni, ezt megteszi a NAV, és ennek eredményérõl június 20-ig értesíti.
Aki elfogadja a NAV ajánlatát, annak az
adót május 21-ig kell befizetnie, ha visszajár neki adó, azt a NAV május 21-ét követõ 30 napon belül utalja ki.
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CIVIL ÉLET

Lelkesedés és
kíváncsiság hozta
össze a citerazenekart

Búzavirág Nyugdíjas Klub

Nõnapi meglepetés a hölgyeknek
Január 21-én beszámolót tartottak a klub 2012-es tevékenységérõl. Ebbõl kiderült, 58
taggal zárták az évet. Új tagok: Nagy Antalné, Bokros Lászlóné, Monori Sándor és
Monori Sándorné. Két egészségügyi elõadást tartottak, négyszer voltak színházban,
hat alkalommal szerveztek kirándulást, fürdést, táncos vacsorás rendezvényt és
ugyanennyiszer vettek részt és szerepeltek megemlékezéseken.

Fotók: Kéri Zsolt

Fotó: Monori Dóra

Szeretettel és ajándékkal köszöntötték azokat, akik 15 éve tagjai klubnak:
Baumann Gáborné, Balogh Istvánné, Vas
András, Vas Andrásné, Sztancsik Istvánné,
Kovács Gáborné, Lukács Béla.
A klubtagoknak könyvcsomagot vehettek
át, melyet Anka Bélától és Anka Bélánétól a Csévharasztért Független Egyesület vezetõitõl – kaptak.
– Klubunk aktívan bekapcsolódik a falu
közösségi tevékenységébe. Figyelemmel kísérjük és segítjük a Virágos Vasadért mozgalmat, az Élhetõ Vasadért Alapítvány munkáját. Szijjártó Imréné képviseli tagságunkat
az alapítványban. Tájékoztatói alapján segíteni tudjuk tevékenységüket – tudtuk meg
Lukács Béláné klubvezetõtõl.
Az alapítványi bál rendezésében több
klubtag is kivette részét. Termet díszítettek,
pogácsát sütöttek, szerepeltek.

A Vasadi Hagyományõrzõ Citerazenekar
tavaly októberben alakult meg, majd egy
hónap múlva 150.000 Ft önkormányzati
támogatással vásároltak citerákat

Január 28-án 37-en utaztak Székesfehérvárra, ahol kellemes napot töltöttek a Török fürdõben.
– Március 8-án nõnapot tartottunk mûsorral, vacsorával, melyre meghívtuk a község lakosságát is. Így 120-an lettünk. A rendezvény ötlete és kivitelezése Pirót
Sándorné Zsuzsának köszönhetõ. A fõrendezõk persze a klub férfi tagjai voltak. A
rendezvény ,,háziasszonyának” szerepét
Pirót Sándor töltötte be. A csodálatos zenés,
nótás mûsor mindenkit elvarázsolt. Örültünk a szép virágoknak, amiket a férfiaktól
kaptunk. Ezt követte a finom, svédasztalos
vacsora. Nagyon jól sikerült rendezvény
volt. Köszönet a szervezõknek! – tette hozzá a klubvezetõ.

Fellép a falunapon is a Vasadi
Mórikálók Néptánccsoport
A Vasadi Mórikálók Néptánccsoport tavaly októberben alakult, tanáruk Balázs
Péter, a Vasas táncegyüttes táncosa és koreográfusa. Az õ irányításával kezdték el
tanulni a táncokat, az elsõ egy szatmári verbunkos volt.
felejthetetlen élményt nyújtott – mondta
Monori Sándor.
A fellépés után táncházat rendeztek, ahol a
néptáncosok a közönség soraiból választottak párt maguknak.
– Várjuk a következõ fellépési lehetõséget.
A falunapon biztosan találkozhat velünk a
közönség. Jelenleg új táncot kezdünk, új alapokat tanulunk, éppen ezért szeretettel várunk minden kedves néptáncolni vágyót. Az
elsõ próbánkon tíz új taggal bõvültünk, így
nagy örömünkre már 27-en alkotjuk a néptánccsportot – tette hozzá Monori Sándor.

A zenekar tagjai:
Basszus citera: Matyó Csaba,
Jávorszky István
Kísérõk: Dr. Honti János, Kiss Ferenc,
Monori Sándor
Köcsögdudás: Lukács Béla
Prímcitera: Vincze András,
Dr. Dézsi Zsolt
Tagjaink sorába szeretettel várjuk a
jelentkezõket!

POLGÁRÕRSÉG HÍREI
Hóból mentettek
A hosszúra nyúlt tél folyamán számos katasztrófahelyzet adódott, többször kellett
polgárõr segítséggel hóban elakadt jármûveket kihúzni. Az I. külterületen kisgyermekes anyát mentettek ki a hó fogságából.

Viszik az értéket és az üzemanyagot
Fotó: Monori Dóra

A felnõtt csoport heti 2 óra oktatási díját
idén tagdíjaiból finanszírozza, valamint a
fellépõ ruhákat is minden tag saját költségén
vásárolta meg.
– Felléptünk az Élhetõ Vasadért Alapítvány
által rendezett Tavaszköszöntõ bálon április
6-án, ami elõtt a mûvelõdési házban a családok, barátok, hozzátartozók elõtt tartottunk
fõpróbát. Nagy sikert arattunk a bálon is,
ahol a citerazenekar után következtünk,
akik már megalapozták számunkra a jó hangulatot. Izgatott készülõdés, próbák elõzték
meg ezt a fellépést, mely mindannyiunknak

Vincze Andrást, a korábbi vasadi citerazenekar oszlopos tagját kérték fel, adja át tudását,
tapasztalatát, segítse munkájukat. A zenekar
tagjait a lelkesedés és kíváncsiság hajtotta a
közös zenélés felé. A citerákhoz tartozó tokok készítését önerõbõl készítették Dr. Dézsi
Zsolt segítségével.
A 2013. évi falunapra tervezték elsõ fellépésüket, ám örömmel léptek fel április 6-án,
az Élhetõ Vasadért Alapítvány által rendezett
Tavaszköszöntõ bálon.
Mint mondják a tagok, óriási élmény volt
helyben fellépni, szívbõl köszönik a közönség visszatapsolását.
Jövõbeli terveik között szerepel egy lánycsapat indítása, melyre máris 5 fõ jelentkezõvel büszkélkedhetnek.
Legközelebb a 2013. évi falunapon találkozhat velük a közönség.

Megszaporodtak a körzetben a gépkocsifeltörések. A tettesek ilyenkor nem csak
az értékeket viszik el az autókból, hanem
kiszúrják a jármûvek kerekeit, és az üzemanyagot leeresztik. A polgárõrség felhívja a
lakosok figyelmét, lehetõleg mindenki saját
udvarán parkoljon.

VASADI

INTÉZMÉNYEK

A bemutatásra kerülõ mûvek pedig a hazaszeretetrõl, a magyar
tájról, hagyományokról szóltak
magyar költõk, írók szavaival.
Az alsó tagozatban 36-an, a
felsõben 19-en jöttek el megmérettetni magukat.
Az idei versenyt a Monori Tankerület támogatásával rendeztük
meg.
Kellner Lászlóné igazgatónõ
üdvözlõ szavai után Farkas Zoltán tankerület-igazgató nyitotta meg a rendezvényt. Megtisztelt bennünket jelenlétével
Marton József Zoltán polgármester is.
Köszönjük a zsûri munkáját, õk már több
éve segítik versenyünket.
Alsós zsûri tagjai:
Kravecz Lászlóné pedagógus
Siposné Füzesi Gabriella pedagógus

Megyesi-Schwartz Lúcia Magyar
Állami Operaház magánénekesnõje
Felsõs zsûri tagjai:
Vereczkei Gabriella könyvtáros,
pedagógus
Királyné Kiss Csilla pedagógus
Hajdú Zoltánné Monor Városi
Könyvtár igazgatónõje
Stomfainé Kõszeghy Marianna
pedagógus
Köszönettel tarozunk a szülõi
munkaközösségnek a vendégség megszervezéséért, a finom süteményekért.
Az iskola dolgozói pedig egy csapatként
dolgoztak azért, hogy a vendégek jó hírünket
vigyék, s gyermekeink jó helyezéseket érjenek el.
Kaldenekkerné Sipos Mária
a verseny szervezõje

Vers-és prózamondó eredmények
1-2. osztály vers:
I. Turjányi Mátyás Vasadi Ált.Isk.
I. Mészáros Kornél Károly Bénye-Káva
Ált.Isk.
II. Kröpfl Dorina Vasadi Ált.Isk.
II. Marton Dorottya Vasadi Ált.Isk.
III. Zsoldos Henrietta Vasadi Ált.Isk.
III. Buzás István Vasadi Ált.Isk.
III. Guzsván Nándor Vasadi Ált.Isk.
III. Szabó Vanda Vasadi Ált.Isk.
III. Szalai Réka Vasadi Ált.Isk.
próza:
I. Szvitek Luca Nóra Ady Úti Ált.Isk.
Monor
3-4. osztály vers:
I. Erdõsi Marcell Kossuth Lajos Ált.Isk.
Monor
I. Varga Tamás Bálint Nemzetõr Ált.Isk.
Monor
II. Csucs Gergõ Pittner Dénes Ált.Isk. Péteri
III. Balatoni Nikolett Vasadi Ált.Isk.

IV. Forró Ádám Kossuth Lajos Ált.Isk. Monor
IV. Lovász Réka Weöres Sándor Ált.Isk.
Gyömrõ
IV. Guzsván Csenge Vasadi Ált.Isk.

7-8. osztály vers:
I. Peltzer László Vasadi Ált.Isk.
II. Kellner Richárd Vasadi Ált.Isk.
III. Balog István Vasadi Ált.Isk.
IV. Hermann Nikolett Pittner Dénes Ált.Isk.
Péteri

A Vasadi Általános Iskola farsangi bálján
az egyéni és csoportos jelmezek mellett a
8. osztály is nagy sikert aratott a bajor
tánccal, ami a közönségnek annyira tetszett, hogy a diákok újra elõadták azt.
A táncot betanította a Vasas Táncegyüttes
táncosa és koreográfusa, a Vasadi Mórikálók Néptánccsoport tánctanára, Balázs
Péter.

Készülünk az anyák napjára
Idén februárban is nagyon várták az óvodások
a farsangi bált. Minden gyermek ötletes jelmezbe bújt és csoportonként kis elõadást tartottak.

Ezen a farsangon az óvoda dolgozói is készültek
meglepetésmûsorral, ami remélhetõleg mindenkinek tetszett, így ezzel hagyományt szeretnénk
teremteni. A szülõknek köszönjük a támogatást,
a süteményeket, szörpöt, tombolafelajánlásokat.
Ez úton szeretnénk megköszönni az alapítványnak a virágokat, amivel szebbé tették az
óvoda udvarát.
A gyerekek április 26-án az Elevenparkba kirándultak.
Május 10-én délután tartjuk az anyák napi
ünnepséget, az évzáró-ballagás június 8-án lesz.
Az óvoda júliusban zárva tart.
Vasadi Napköziotthonos Óvoda

Testvértelepülésünkön történt

Átadták a sepsibükszádi napközi házat
Sepsibükszádi testvértelepülésünkön január 19-én, szombaton
Böjte Csaba ferences szerzetes jelenlétében felavatták és megszentelték a napközi házat.
A mintegy 40 gyerek befogadására alkalmas épületben már több
éve folynak a munkálatok, mi
több, a tanév kezdetétõl már benne\ tartották az iskola utáni tevékenységeket – mondta el Böjte
atya.
A két csoportba olyan gyerekek járnak, akiknek a délutáni
felügyeletét a szülõk nem tudják,
vagy nem akarják megoldani. A
napköziben eltöltött napi hat óra
alatt ételt kapnak, segítenek ne-

kik a házi feladatok megoldásában, ezenkívül a játék és a tanulás mellett háztartási feladatokkal
próbálják becsületes életre nevelni.
– A favágás, a kertészkedés, de
még a hóhányás is megtanítja a
gyerekeket a becsületes munka
örömére. „A nagy hajók mellett a
kis mentõcsónakok is életet mentenek, ilyen csónak ez a napközi
is” – fogalmazott Böjte atya.
Forrás: Székely
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Kétszer járták el
a bajor táncot
a nyolcadikosok

próza:
I. Németh Bálint Vasadi Ált.Isk.
II. Tatár Olivér Ady Úti Ált.Isk. Monor
5-6. osztály vers:
I. Huszár Anna Vasadi Ált.Isk.
II. Horváth Rajmond Vasadi Ált.Isk.
III. Kádár Zsófia Vasadi Ált.Isk.
IV. Klujber Dániel Vasadi Ált.Isk.
Különdíj: Ecker Janka Vasadi Ált.Isk.
V. Tusor Tímea Vasadi Ált.Isk.

■

Fotó: Veroczki Barbara

Április 11-én, idén immár 17. alkalommal ünnepeltük vers-és prózamondó versennyel
József Attila születésnapját, a magyar költészet napját. Az idei mottónkat Szent István
király Imre herceghez írt intelmeibõl választottuk: „Az én szokásaimat,… minden
kételkedés bilincse nélkül kövesd; mert nehéz lesz e tájon…”

2013.

Fotó: Veroczki Barbara

Monor Körzeti Vers-és Prózamondó Verseny
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EGYHÁZ

A Református egyház hírei

Életképek a református gyülekezet életébõl
A hosszúra nyúlt tél után elindultak a munkás hétköznapok. Vasadon a
belvízzel sem kellett nagyon küzdenie a szántó-vetõ embernek, mint az országban a legtöbb helyen. Ilyenkor érezzük igazán Isten áldását és gondoskodását,
hogy nekünk adta ezt a jó kis vasadi homokos talajt. Persze a tavaszi munkák
megkezdése elõtt sem telt eseménytelenül az életünk, a gyülekezetünk élete
sem, sok áldott programon vehettünk részt a tél és a tavasz folyamán. Ebbõl
hadd idézzek fel néhányat.

Király János református lelkipásztor
Fotó: Veroczki Barbara

Szép, meghitt órát ajándékozott nekünk
karácsony elõestéjén Hadnagy Gábor, aki
fiával, Áronnal együtt zenélt az adventi
hangversenyen templomunkban Kiss Noémi orgonamuzsikája után.
Január végén megtartottuk az egyetemes imahetet, amelynek kezdõ és záró alkalmán a katolikus testvéreinkkel együtt
vettünk részt.
Február végén a vasadi református ifjúság egy vidám havas hétvégét töltött
együtt Mátraházán, amelyen részt vettek
az idei konfirmandusok is. A sok játék és
hócsata mellett komoly kérdéseken gondolkozhattak el az áhitatok és beszélgetések alkalmával a bibliai Sámson életén keresztül.
Az idén március elején tartottuk a szokásos tavaszi evangélizációt, amelyen kérdések formájában hallhattunk Isten üzenetét. Ezeken az alkalmakon vendég igehirdetõk szolgáltak gyülekezetünkben.
Március közepén is jelen voltunk a református mátraházi üdülõben, ezúttal házaspárokkal. Szakadó hóesésben értünk fel
Kékes-tetõre, majd teszteltük, mennyire

ismerjük a párunkat. Mindamellett, hogy
jókat játszottunk, sétáltunk, szánkóztunk,
beszélgettünk többek között arról, milyen
mintákat, szokásokat, elvárásokat hoztunk
otthonról a házasságunkba, illetve, hogyan
ragaszkodhatunk egymáshoz minden körülmény között.
A húsvéti ünnepkörbõl kiemelném a
nagypéntek esti passióolvasásos istentisz-

A Katolikus egyház hírei

május 5., 10 óra: jubileumi konfirmandusok köszöntése az istentiszteleten
május 12., 10 óra: konfirmáció
pünkösdi istentiszteletek:
május 19.
10 óra: ünnepi istentisztelet, a konfirmandusok elsõ úrvacsoravétele
május 19., 18 óra
május 20., 10 óra

Igeszeminárium

utána pedig Mokit, az önzõ kismókus történetét játszották el, végül egy autós jelenttel mutatták be, hogy mi történik, ha
Jézust kihagyjuk az életünk kormányzásá-

Nagyböjt kezdetétõl 8 héten keresztül a
vasárnapi szentmisékhez kötõdõen igeszemináriumot tartottunk.
Elõadásokat hallottunk az Atya szeretetérõl, Jézusról, mint megváltóról, Szentlélekrõl, aki megszentel minket, az egyházról, ami közösségbe gyûjt össze minket.
Egy munkafüzet segítségével, minden
résztvevõ szentírási igéket elmélkedett és
olvasott naponta, ez elmélyítette bennünk
a Szentírás szeretetét. Húsvét utáni 2. vasárnapon zártuk a szemináriumot.

Pápai nuncius látogatása

Farsang
Február 10-én, a vasárnapi szentmise után
szép számmal maradtunk együtt tavaszváró farsangi mulatságra. A gyerekek 3 vidám jelentettel készültek. Elsõnek a Ludas
Matyit mutatták be modern változatban,

Programok

ból. Szép vidám perceket tölthettünk
együtt, ami után megvendégeltük egymást.

Ökumenikus imahét
Január 22-i héten zajlott az ökumenikus
imahét, mely alkalmakat a keresztény
egyházak világszerte közösen ünnepelnek. Az idei imahét témái az üdvösség
felé vezetõ úton járás különbözõ mozzanatait emelte ki, arra irányítva a figyelmet, hogy felismerjük mi Isten akarata
az életünkben. Pénteken este 6 órakor a
református gyülekezeti teremben gyûlhettünk össze, ahol Török László diakónus igehirdetését hallhattuk, a záró alkalomra január 27-én vasárnap délután 4
órakor a Katolikus Kápolnában került
sor, ahol Király János református lelkipásztor beszédét hallgathattuk meg.
Ezután szeretetvendégséget tartottunk,
ami alkalmat adott beszélgetésekre.

teletet, amelyen idén az énekkar is aktívan
közremûködött az éneklésen kívül a bibliai szövegek felolvasásában is. Ezen az estén csak bibliai szövegek hangzanak el Jézus szenvedéstörténetérõl és haláláról,
amelyre a jelenlévõ gyülekezet énekben
reflektál. Meghitt alkalom volt, amelyen
átérezhettünk Isten irántunk való szeretetét, és azt, hogy helyettem, miattam, érettem halt meg Jézus.
Húsvétkor a gyülekezet úrvacsorai közösségében is együtt volt szép számban, és
együtt örülhettünk a ma is élõ Jézusnak.
Az énekkar szolgálatában elhangzott
Händel gyõzelmi éneke zongora (Szüle Lajos) és szaxofon (Marton Dominika) kíséretében: „Gyõzelmet vettél, ó feltámadott,
örök nagy dicsõség a diadalod! Fényes égbõl szállt le angyali követ, hogy elhengerítse a nehéz követ. Gyõzelmet vettél, ó feltámadott, örök nagy dicsõség a diadalod!”

Fotó: Veroczki Barbara

Vasadi kápolna Jézus szíve tiszteletére és
Boldog Charles De Foucauld oltalmába
van, az általa alapított szerzetes közösség
tagjai a vasadi kápolnában is havonta
rendszeresen találkoznak. A májusi 12-i
találkozójukra ellátogat a pápai nuncius a
pápa nagykövete, aki a szerzetes közösség
jó barátja.
Kéri Zsolt hitoktató
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MOZAIK

Nem szállítják tovább
a zöld zsákokat
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. a 2013. évben a megváltozott jogszabályi és gazdasági körülmények miatt a zöld hulladék begyûjtési
szolgáltatását (ún. zöld zsákos bio- hulladékgyûjtés) nem tudja tovább
végezni.

Május 4-én, 20 órától a mûvelõdési
házban táncház lesz,
melyre mindenkit nagy
szeretettel várunk.
Zenél a Kalapos zenekar!
Belépõ: 500 Ft
Büfé
Néptánc csoport

Május 7-én viszik
a sárga zsákot!
Az újrahasznosítható szelektív
hulladék (sárga zsák) elszállításának következõ idõpontja:
május 7.

Állampolgársággal
kapcsolatos változás
2011. március 1-tõl lépett életbe az egyszerûsített honosítással kapcsolatos törvény, az
úgynevezett kettõs állampolgárságról szóló
törvény. A Vasadon élõ határon túli magyarok többsége élt a törvény adta lehetõséggel, ennek következtében az utóbbi években
igen megnõtt a honosítási kérelmek száma.

Fotó: Veroczki Barbara

A 2013. évben a lakosságnak lehetõsége
lesz a Hulladékgyûjtõ udvarokban 10
zsák vagy kéve/háztartás/hét, illetve a
nagykõrösi Komposztálóban korlátlan
mennyiségben a zöld hulladék díjmentes
elhelyezésére. A szolgáltatás igénybevételéhez lakcímkártya bemutatása minden esetben szükséges.
A sárga (újrahasznosítható hulladék)
zsákokat a gyûjtési napokon reggel 7
óráig kell kihelyezni az ingatlan elé,
mert a hulladékgyûjtõ gépjármû elhaladása után a kihelyezett zsákokat nem
szállítják el.
A korábbi gyakorlattól eltérõen nem lehet plusz zsákot igényelni a polgármesteri hivatalokban, illetve a hulladékgyûjtõ udvarokban. Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az újrahasznosítható hulladék bármilyen más áttetszõ, mûanyag zsákban kihelyezhetõ.

Táncolni vágyók figyelem!

Elhabshi Salwa Alawi Abdulrahman állampolgársági esküje márciusban volt
2013. március 1-tõl a honosítási – egyszerûsített és hagyományos is – kérelmeket a Járási Hivataloknál lehet benyújtani, helyben
nem.
A honosítási kérelemben továbbra is meg
kell jelölni, hogy a kérelmezõ az állampolgársági esküt hol szeretné letenni. Amennyiben a kérelemben Vasad település kerül
megjelölésre, a honosítási okiratot a vasadi
anyakönyvvezetõ kapja meg, és Vasad község polgármestere elõtt kell állampolgársági
esküt tenni. Idén március 31-ig 4 állampolgársági eskü letételére került sor (a kérelmek még 2012-ben kerültek benyújtásra).
Az állampolgársági eskü letételére ünnepélyes keretek között, családtagok, barátok
jelenlétében kerül sor.
Juhász Éva

Szántóföld eladó
Üllõ és Vasad között, 5 ha mezõgazdasági szántóföld, eladó. A 4-es úttól
200 m-re. Több útról is megközelíthetõ.
Tel: 06/20-397-4055

Hirdessen a Vasadi Hírmondóban!
1/1 oldal 16 000
1/2 oldal
8000
1/4 oldal
4000
1/8 oldal
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