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Nemzeti Vidékstratégia

A vidék élni akar!

2013. tél

Szükségünk van
Önökre!

Vasad volt az elsõ állomása a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett
Tanyafejlesztési Program elõadássorozatának november 13-án. A mûvelõdési
házban dr. Budai Gyula parlamenti államtitkár és dr. Viski József, a Vidékfejlesztési
Minisztérium fõosztályvezetõje ismertette az elért eredményeket és a jövõbeni
lehetõségeket, elképzeléseket.

Méltán Vasad volt az elsõ állomás, hiszen
az önkormányzat tanyavillamosítási pályázata ismét sikeres volt, 25 millió forintot
nyertünk. A 100%-ban önkormányzati tulajdonú Vasadi Portéka Kft. pedig 44 millió forint pályázati pénzeszközhöz jutott, a
vasadi termékek piacra juttatása projekten.
Egyéni nyertest is hirdetett az államtitkár: Édes Boldizsár, vasadi gazda is sikeresen pályázott.
A jelenlévõk elismeréssel csodálták a
színpadon berendezett „piaci standot”,
mely megmutatta a vidék, megmutatta a
vasadi gazdák termékeit. A standot
Kádárné Pirót Katalin rendezte be, köszönet és elismerés érte!

A jelenlévõk igen aktívak voltak és több
kérdés hangzott el az államtitkár felé a vidéken, a tanyákon élõk jövõjét illetõen.
A válaszokból egyértelmûen kiderült a
kormányzati szándék – mely összecseng
önkormányzatunk szándékával – fejleszteni, javítani kell a tanyán élõk életminõségét, életkörülményeit. Segíteni kell, hogy a
magyar piacokon minél nagyobb arányban
legyen jelen magyar áru, egészséges magyar zöldség és gyümölcs.
Az elnyert pályázati pénzeszköz lehetõvé teszi, hogy a környékbeli településeken
élõk nap mint nap – üzletben is – vásárolhassák a vasadi árut, a helyben termelt
egészséges zöldséget és gyümölcsöt.
Marton József Zoltán polgármester

A Parlamentben
jártunk!
December 16-án, az Ovifoci Közhasznú Alapítvány
jóvoltából, 25 vasadi óvodás és hat kísérõjük, köztük Marton József Zoltán
polgármester látogatott el
a Parlamentbe.

Köszönöm a lakosságnak az eltelt évben
nyújtott segítségét, programjainkon való
aktív részvételét, melyre a jövõben is
számítok!
Hiszem, vallom, hogy egyedül nem ment
volna! Szükség van a vasadiak támogatására, összefogására, a pozitív és a
negatív vélemények kinyilvánítására. Ez
az igazi önkormányzatiság alapja, mozgatóereje!
Vasad Község Önkormányzatának
Képviselõ-testülete és a magam nevében is
kívánok Vasad lakosságának békés,
áldott karácsonyt és sikerekben gazdag,
boldog új esztendõt!
Marton József Zoltán
polgármester

Igazgatási szünet
A községházán, kirendeltségen igazgatási szünet lesz december 23-tól 2014. január 3-ig. Az elsõ munkanap január 6.,
hétfõ.
Sürgõs esetben hívható munkatársak:
Bárányné Billinger Erzsébet jegyzõ 06
20/530-9957, Szokolay Zoltán aljegyzõ
06 20/377-3662, Juhász Éva anyakönyvvezetõ 06 70/204-5633
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Községházi napló

Testületi ülésen történt

Településünk képviselõi az elmúlt idõszakban is számos fontos kérdésben döntöttek, hoztak határozatot. A napirendi pontok tárgyalásakor
sok új, a vasadik életét meghatározó, hasznos döntésrõl szavaztak.

November 5. munkaterv
szerinti testületi ülés
A képviselõ-testület megtárgyalta
és elfogadta a Kulturális Bizottság, valamint a Községfejlesztési
Bizottság két éves munkájáról
szóló beszámolót.
● A képviselõ-testület elfogadta Vasad Község Önkormányzata
Esélyegyenlõségi
Programját,
mely teljes terjedelemben megtekinthetõ a Községházán, olvasható a honlapon.
● A képviselõ-testület határozatot
hozott a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében feladatellátási
szerzõdés módosításáról – a családgondozó továbbra is Mészárosné Kopcsándi Margit. Itt hívom fel az ügyfelek figyelmét,
hogy a családgondozó másik helyiségbe költözött, az új iroda a
régi patika helyisége (Községháza,
István király utcai bejárattal) Kérjük, hogy a jövõben itt keressék a
családgondozót.
● Döntés hozott a képviselõ-testület
a faluszépítõ mozgalom díjazottjairól – elfogadván a Községfejlesztési Bizottság javaslatát, 2013.
●

évben 3 ingatlan kapott Virágos
Vasadért, 2 ingatlan pedig Szép
porta elismerést. (Errõl bõvebben
külön cikkben olvashatnak.)
● Döntést hozott a képviselõ-testület a „Vasad Községért” emlékérem kitüntetésben részesülõ személyérõl – 2013. évben, testületi
döntés alapján, egy fõ kapott kitüntetést. (Errõl bõvebben külön
cikkben olvashatnak.)
● Döntést hozott a képviselõ-testület a Díszpolgári cím adományozásáról, a 2013. évi díszpolgári címet kapottak személyérõl. Ebben
az évben – a helyi rendelet szabályainak megfelelõen – egy díszpolgári címet és egy posztumusz
díszpolgári címet adományozott a
testület. (Errõl bõvebben a díszpolgári cím átadó ünnepségrõl
szóló cikkben olvashatnak.)

November 22. rendkívüli
képviselõ-testületi ülés
●

A rendkívüli testületi ülés összehívását pályázati lehetõség indokolta: A képviselõ-testület határozatot hozott, hogy az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság

és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére
2013-tól igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló
103/2013. (XI. 8.) VM rendelet
1. célterületére kiírt pályázaton
indulni kíván. Sikeres pályázat
esetén – tanyagondnoki szolgálat
fejlesztése érdekében – új kisbusz
vásárlására nyílik lehetõség.

November 28. munkaterv
szerinti testületi ülés
A képviselõ-testület megtárgyalta
és elfogadta az önkormányzat 3/4
éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
● A képviselõ-testület rendeletet alkotott a mezei õrszolgálat létrehozásáról és a mezõõri járulékról
– a rendeletet teljes terjedelemben
a hirdetõn és a honlapon olvashatják.
● A képviselõ-testület rendeletet alkotott a tûzifajuttatás szociális rászorultság szabályairól és az
igénylés feltételeirõl. Önkormányzatunk pályázat útján 35 m3
tûzifát vásárolhat, és oszthat szét
a rászorultak között. A kérelemnyomtatvány a honlapon is megtalálható, de a Községházán is
kérhetõ.
● A képviselõ-testület megtárgyalta
●

Vasadi Hírmondó
Vasad Község Önkormányzatának kulturális és közéleti lapja
Kiadó: Vasad Község Önkormányzata (Vasad, Kossuth L. u. 21.) Szerkesztés, nyomdai elõkészítés és kivitelezés: Online Lapcsoport Kft.
Ügyvezetõ: Szilágyi Anita Fotó: Veroczki Barbara és Kéri Zsolt
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és elfogadta a tanyagondnok
munkájáról szóló beszámolót.
● A képviselõ-testület meghallgatta
az Ifjúsági és Sport Bizottság két
éves munkájáról szóló beszámolót
– a szóbeli beszámolót a testület
elfogadta.
● A képviselõ-testület elfogadta a
2014. évi belsõ ellenõrzési tervet,
mely terv szerint jövõ évben belsõ
ellenõrzés az önkormányzatnál
lesz, az ellenõrzés tárgya a pénzügy-számviteli szabályzatok megfelelõségének vizsgálata, annak
megállapítása, hogy a szabályzatok az érvényes jogszabályoknak
megfelelõen készültek-e el és teljes körûen szabályozzák-e a pénzügyi folyamatokat.
● A képviselõ-testület hozzájárulását adta, hogy a karácsonyi ünnepek és az új esztendõ között a kirendeltségen igazgatási szünet legyen – a közös önkormányzati hivatal ügyfélfogadása egységes, az
igazgatási szünetet is – Vasadon és
Csévharaszton – egységesen kell
tartani. Az igazgatási szünetrõl
külön felhívásban értesülhetnek a
honlapon és az újságban egyaránt.
Utolsó munkanap az ünnepek
elõtt december 21. szombat, elsõ
munkanap az ünnepek után január 6. hétfõ
● A képviselõ-testület támogatta az
iskolai kosárlabda csapat kérelmét, mely szerint két mini kosárpalánk elkészítésére nyílik lehetõség.
● A képviselõ-testület elbírálta a
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatokat, a beérkezett két pályázatot támogatta a testület.
● A képviselõ-testület tárgyalta a
KÖVÁL Zrt. szemétszállítási díj
kintlévõségekkel, hátralékosokkal
kapcsolatos megkeresését. A képviselõ-testület a kevés információ
miatt döntést nem hozott. További adatok, információk beszerzését követõen pénzügyi bizottsági
ülés, majd rendkívüli testületi ülés
keretében december 3-án hozott
döntést.

December 2. Falugyûlés
●

Marton József Zoltán polgármes-

ter az önkormányzat ez évi gazdálkodásáról, a jövõ évi tervekrõl,
a folyamatban lévõ pályázatokról
adott tájékoztatást a lakosságnak.
● Átadásra került a „Vasad Községért” emlékérem kitüntetés, melyet ebben az évben Kovács Géza
képviselõ kapott. A polgármester
méltatta a kitüntetett lakosság, a
falu érdekében végzett tevékenységét. Kovács Géza meghatódva
mondott köszönetet a lakosságnak és mindazoknak, akik segítették munkáját. (Kovács Géza munkásságáról külön cikkben olvashatnak.)
● Átadásra kerültek a Faluszépítõ
mozgalom díjai, a Virágos Vasadért és a Szép porta elismerés. A
díjazottakról külön cikkben olvashatnak.

December 3. rendkívüli
testületi ülés
●

A november 28-i munkaterv szerinti testületi ülésen a testület
nem döntött a KÖVÁL Zrt. kintlévõségekkel kapcsolatos megkeresésben. A rendkívüli testületi
ülés elõtt a Pénzügyi és Ellenõrzõ
Bizottság foglalkozott a témával,
áttekintette a 2008-2010-ben keletkezett szemétszállítási díj hátralékkal rendelkezõk listáját, a kintlévõség, hátralék mértékét és kialakította álláspontját a kintlévõségek átvállalásával, illetve 50%on történõ megvásárlásával kapcsolatban. A bizottsági ülést követõ rendkívüli testületi ülésen a
képviselõk elfogadták a bizottság
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javaslatát, mely szerint a képviselõ-testület nem vásárolja meg –
további behajtás végett – a
KÖVÁL felé 2008–2010 között
keletkezett tartozásokat. Egyetért
azzal, hogy a 2012. évi hátralékok
a NAV-hoz kerüljenek behajtásra,
ehhez szükséges adatszolgáltatást
az önkormányzat teljesíti. Valamint nem fogadta el a testület a
KÖVÁL 2014. január 1-tõl a közös teherviselésre vonatkozó javaslatát.
● A képviselõ-testület foglalkozott
még a Vasadi Regionális Sport
Egyesület támogatási kérelmével.
Elfogadva a Pénzügyi Bizottság javaslatát, 2013. évben még
100 000 Ft támogatást nyújt az
egyesületnek, tekintettel arra,
hogy az egyesületben történt vezetõségváltás
adminisztrációs
költségeivel az egyesület nem számolt, költségvetésébõl nem tudja
kigazdálkodni.
● Szintén támogatja a képviselõ-testület 100 000 Ft erejéig a CÖVE
alapító okmányainak módosításával járó ügyvédi költségeket. A
CÖVE, mint hosszú évek óta élõ
egyesület fogadta a faluban mûködõ civil csoportok azon kezdeményezését, hogy a csoportok
(nyugdíjasok, néptáncosok stb.)
az egyesület szakágaiként csatlakozzanak az egyesülethez. Így a
csoportok mûködése jogilag is
rendezett lesz, pályázati lehetõségekkel, támogatási lehetõséggel
élni tudnak.
Juhász Éva
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Vasad Község díszpolgárai
Vasad Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete díszpolgári címet
adományozott Megyesi-Schwartz Lúcia operaénekesnek, szakmai pályafutása
elismeréseként, posztumusz Benke Sándor vb-titkárnak, a településen, a településért végzett több évtizedes közszolgálati munkája elismeréseként.

Vasad Község Díszpolgárai
Károssy Eszter (2011)
Károssy Gyula (2011)
dr.Honti János (2011)
Vitéz Apró József (2011)
Keresztesi Lászlóné
Bárdi Gizella (2012)
Magda Gyula (2012)
Benke Sándor (2013)
Megyesi Schwartz Lúcia (2013)

„Vasad Községért”
emlékérem kitüntetettjei

A díjátadó ünnepségre advent második vasárnapján, a református templomban került sor. Nagytiszteletû Király János igehirdetése, a díjak átadása és a kitüntetettek
köszönetnyilvánítása után, dr. Csáki Tibor
plébános szólt a katolikus közösség nevében. Kifejezte örömét, hogy a Turjányi család a közösség tagja, s Luca tehetsége,
hangja lámpásként világít az emberek számára. Az ünnepségen részt vettek családtagok, hozzátartozók, jó ismerõsök, falubeliek. A református egyházközség ének-

Benke Sándor posztumusz díszpolgári címét
nevelt lánya, Marton Katalin vette át

karának elõadása tette emelkedetté a délutánt.
A hivatalos ünnepség után kellemes pár
órát töltöttek el a jelenlévõk az általános
iskolában, ahol régi emlékek, történetek
elevenedtek fel, valamint vetítésre került a
kitüntetettek életútjáról készült videó.
Marton József Zoltán
polgármester
A méltatások megtalálhatók a www.vasad.hu honlapon.

Újabb táblák jelzik a virágos, szép portákat
●

●

Édes Imre
(Kossuth Lajos utca 26.)
Szvitek Károly
(Kossuth Lajos utca 32.)

Szép porta (tábla)
●

●

A faluszépítõ mozgalom keretében ebben az évben – a Községfejlesztési Bizottság javaslatával egyetértve – a képviselõtestület az alábbi ingatlanokat,
ingatlantulajdonosokat részesítette elismerésben:
Virágos Vasadért (tábla és
8000 Ft OÁZIS utalvány)
●

Baumann Gábor
(Kossuth Lajos utca 29.)

Veszelka György
(Deák Ferenc utca 6.)
Tóth Piroska (Bem utca 32.)

Marton József Zoltán polgármester a díjakat december 2án, a falugyûlésen adta át.
Gratulálunk az ingatlantulajdonosoknak, egyben felhívjuk a
külterületi lakosság figyelmét,
hogy 2014. évben a külterületi
ingatlanok is részt vesznek a faluszépítõ mozgalomban!
Juhász Éva
A Községfejlesztési Bizottság
munkáját, javaslatát a nyugdíjas klub tagjai segítették véleményükkel, melyet ez úton is
köszönünk!

Benke Sándor (1985)
Szalay László (1986)
Lukács Béláné (1987)
Szalay Lászlóné (1988)
Darányi Jánosné (1989)
Pirót Sándor Károly (1990)
Kiss Mihály (1992)
dr.Honti János (1995)
Lukács Béláné (1997)
Bakos Ferenc (1998)
Magda Gyula (1999)
Mészáros Sándor Zoltán (2000)
Szõke Julianna (2001)
Magda Gyula (2002)
Zólyomi László (2003)
Nánai Sándor (2003)
Kiss Mihály (2004)
Tóth József (2005)
Mészáros Lajos (2007)
Pirót Sándor Károlyné (2007)
Kellner Lászlóné (2008)
Marton József Zoltán (2008)
Buzás István (2009)
Lukács Béla (2009)
Kaldenekkerné Sipos Mária (2012)
Kovács Géza (2013)

Kovács Géza kapta idén a „Vasad Községért” emlékérmet
A képviselõ-testület a kitüntetéssel elismerte munkáját, tevékenységét, melyet a település
gazdasági, társadalmi fejlõdése, a lakosság érdekében huzamosabb idõ át végzett.
Kovács Géza a közéletbe 1992ben, mint a Földkiadó bizottság
elnöke kapcsolódott be. 19942002-ig képviselõként részt
vett a településrendezési terv
elõkészítõ munkájában. Az õ
ötlete, felvetése nyomán vált
hagyománnyá a falu karácsonyfájának felállítása, szervezte és
koordinálta – szakemberek bevonásával – a milleneumi park
kialakítási és a kerítés építésének munkálatait. Egy ciklus kihagyása után 2006-tól ismét
képviselõként, az Ügyrendi bizottság elnökeként tevékenykedett.
A jelenlegi ciklusban az Ügyrendi bizottság és a Községfejlesztési bizottság elnöke is. A
képviselõ-testület által megha-

tározott feladatok végrehajtásában, mint a Községfejlesztési
bizottság elnöke aktívan kivette
részét, ez idõ alatt valósult meg
a település házszámrevíziója, a
település utcanév tábláinak elhelyezése, a tanítók fája, hulladékgyûjtõk elhelyezése, a faluszépítõ mozgalom indítása.
Kovács Géza képviselõként
és a bizottságok elnökeként ötleteivel, javaslataival, aktív
munkájával jelentõsen hozzájárult a falu fejlõdéséhez, szépüléséhez.
A kitüntetést Marton József
Zoltán polgármester december
2-án, a falugyûlésen adta át.
Juhász Éva
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15 vasadinak teremtett munkát az önkormányzat

Téli átmeneti közfoglalkoztatás
Döntött a kormány a téli átmeneti közfoglalkoztatásról, melynek keretében
közel 200 ezer ember közfoglalkoztatását, a családok jövedelemhez jutását kell
elõsegíteni az országban. Önkormányzatunk is csatlakozott a programhoz és
2013. november 1-tõl 15 vasadi, regisztrált álláskeresõt foglalkoztatunk.

A program november 1-tõl 2014. április
30-ig tart. Ezen idõszak alatt 9 fõt november 1-tõl december 31-ig foglalkoztathatunk, 6 fõt a teljes idõszakban, vagyis 6
hónapig. A 6 fõ foglalkoztatottból 5 fõt
december 1-tõl 2014. március 31-ig képzésbe kell bevonnia az önkormányzatnak –
a képzést a munkaügyi kirendeltség szervezi.
A foglalkoztatás teljes munkaidõs, tehát
napi 8 órás.
A foglalkoztatás ideje alatt az utak tisztítása, gyérítése, a közparkok rendbetétele,
faapríték gyártása a feladat.

Önerõs tanyavillamosítás a Széles úton
2011. júliusában aláírták a Vasad, II.
Külterületén, az un. Széles úton lakók a
DÉMÁSZ-val a tanyavillamosítási szerzõdést.
A villamosításhoz 7 tanya és 3 szántó
ingatlantulajdonos csatlakozott és vállalta az ezzel járó terheket. A beruházás
ingatlanonként 425.000 forintba került.
2013. augusztus elején végre kigyulladtak a lámpák a Széles úti tanyákban.
Csepregi Károly tanya tulajdonos
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Édes elismerés
Aranyfokozatú elismerést vehetett át a
vasadi Demi-Bee Családi méhészet vezetõje, Demeter László selyemfû mézükért a
december 14-én, Gyulán rendezett VI. Méz
és Mézeskalács Fesztiválon. A cím viselésére 2014-ben jogosult.

Utóbbi kapcsán említem meg, hogy ebben a fûtési szezonban az önkormányzat
két intézményében – községháza és óvoda
– beindult a faaprítékkal történõ fûtés. Ennek következtében gázszámlát már nem
kell e két intézményben fizetnie az önkormányzatnak.
Örömmel vettük és csatlakoztunk a
közfoglalkoztatási programhoz, mivel
munka, feladat van az önkormányzat háza
táján és természetesen elsõdleges szempont volt az, hogy az álláskeresõket havi
rendszeres jövedelemhez juttassuk, ezzel is
enyhítve a családok helyzetét, terheit.
Szívesen vettük volna, ha lehetõségünk
van mind a 15 ember teljes idõszakban – 6
hónap – történõ foglalkoztatására, de sajnos ennek jogszabályi akadálya van.
Marton József Zoltán
polgármester

Támogatást kaptunk a szociális
tûzifa juttatásra

A fát Veszelka György vállalkozó szállította a Községházához, melyet ezúton köszönünk!

A Belügyminisztérium által meghirdetett támogatási lehetõséget kihasználva, önkormányzatunk – a tavalyi évhez hasonlóan –
támogatási igénnyel élt 80 m3 szociális tû-

Kértek és kaptak támogatást
November 15. volt a határideje a Bursa
Hungarica pályázatok benyújtásának és
mivel önkormányzatunk csatlakozott a,
2014. évi önkormányzati ösztöndíj pályázati rendszerhez – e lehetõséggel a vasadi
felsõoktatásban már tanulók, vagy jövõre
érettségizõk is élhettek. Míg az elmúlt
években 6-8 fiatal élt e lehetõséggel, az
idén csupán 2 fõ nyújtotta be pályázatát.
Az önkormányzat mindkét pályázatot támogatásban részesítette, mely azt jelenti,
hogy a pályázók 10 havi támogatást kapnak, két részletben, tanulmányi félévenként.

zifa vásárlására. Igényünk sikeres volt, 35
m3 tûzifa vásárlására kaptunk támogatást.
A szociális tûzifa rászorultak részére történõ szétosztását helyi rendeletben kell szabályozni. A rendelet a honlapon, hirdetõn
olvasható. Kérelem-nyomtatványt a Községházán lehet kérni és a jövedelemigazolásokkal együtt a Községházán kell benyújtani.
Marton József Zoltán
polgármester

240 fõ kapott karácsonyi
vásárlási utalványt
Ebben az évben is megengedte az önkormányzat költségvetése, hogy a 65 év feletti
lakóhellyel rendelkezõk karácsonyi vásárlási utalványban részesüljenek. Az utalvány
értéke 3000 forint, melyet a helyi boltokban lehetetett levásárolni.
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KÖZÉLET

Egy éves születésnapot ünnepeltek a citerások és a néptáncosok
Október 22-én este a mûvelõdési házban
tartotta egy éves születésnapi partiját a
Hagyományõrzõ citerazenekar és a
Vasadi Mórikálók néptánccsoport.
A közel 80 fõs születésnapi parti jó
hangulatban telt, és az utolsók hajnalig
mulattak, szórakoztak.
A csoportok tagjain és családtagjain kívül
meghívott vendégeink is voltak – ez úton
is köszönjük, hogy jelenlétükkel megtiszteltek bennünket.
A finom vacsora közben Monori Sándor, a csoportok vezetõje összefoglalta az
eltelt egy év történéseit. A fellépéseket, a
fellépések egy-egy jó sztoriját. Például azt,
hogy egy fellépés alkalmával a közönség
kórusban kiabálta, hogy „vissza, vissza…”
A tagok – poénkodva Jávorszky Pistivel –
mondták, hogy azt kiabálja a közönség,
hogy „Pista, Pista …” Kik õk Pisti? – kérdezték a csoport tagok. Hát a rajongóim!
– volt az egyszerû válasz. Vagy amikor egy
nézõ megkérdezte, hogy mit jelent a mórikálás, mi az, hogy mórikálók? Kröpl
Dorina a maga 8-9 évével azt válaszolta –
hát, hogy vidámak! És ez jó – egy gyerek
azt látja, hogy a csoport vidám, a csoportot a vidámság jellemzi. És még sorolhatnám a jobbnál jobb sztorikat. Mert hát a
csoportok tényleg mindig nagyon vidámak, látszik, hogy szívbõl, szeretettel csinálják, amit csinálnak.
A közel 100 szeletes finom torta
Lusztigh Marcsi mestercukrász, néptáncos
ügyességét dicséri. A tortán kívül csodás
süteményekkel megrakott tálcákkal érkeztek a táncos lányok, hozzátartozók.

Dr. Dézsi Zsolt éves összefoglalója a
„filmvásznon” Hollywoodban is megállta
volna a helyét.
A talpalávalót Vincze Bandi, Hajdú
Karcsi és barátjuk húzta.
Aztán valaki elindított a „szatyi” zenénket. Az valami csoda volt! Pillanatok alatt
mindenki megtalálta párját és mintha fellépésen, színpadon lettünk volna, már jártuk is a szatmári verbunkot.
Jó ez a közösség! Azt gondolom, hogy
valamennyiünk nevében mondhatom,
hogy jó ide tartozni, jó összejönni és jó
együtt lenni. Igaz az a mondás, hogy a
tánc, a zene nyelvét mindenki érti – a tánc,
a zene összekovácsolja az embereket, életre szóló élményeket ad.
Sok minden elhangzott ezen az estén

FELHÍVÁS!
A vasadi hagyományõrzõk – néptáncosok és citerások – azzal a
tiszteletteljes kéréssel fordulnak a
falu lakosságához, hogy akinek
birtokában van a falura jellemzõ
népi motívum, melynek segítségével fel lehet eleveníteni Vasad hagyományait, kérjük, hogy bocsássák azt rendelkezésünkre.
Célunk, hogy a falu lakosságának segítségével, a hagyományokat
összegyûjtve és felelevenítve megteremtsük a vasadi népviseletet,
vasadi zenét, dalokat.
Gyûjtést szeretnénk végezni, elsõ körben a nyugdíjasok, az idõsek
körében.
Kérjük, hogy akinek tudomása
van olyan dalokról, nótákról, melyek már feledésbe merültek, melyeket régen a falubeliek munka
közben dúdoltak, énekeltek, vagy
egy-egy tánclépés, figura, melyekre már nem is nagyon emlékezünk,
vagy lehet, hogy csak egy-egy sora,
mondata jut eszünkbe – juttassák
el hozzánk!
Akinek birtokában régi fénykép,

Régen …

… és most
dokumentum van, melyen egy-egy
ruhadarab, ruhát díszítõ hímzés,
varrás jellemzõje fellelhetõ – azt is
juttassák el nekünk!
Természetesen a hozzánk eljuttatott tárgyakat, képeket, dokumentumokat digitalizálás után a
tulajdonosának visszaadjuk.
Legyenek segítségünkre e fontos, értékteremtõ cél megvalósításában!
Monori Sándor

Monori Sándortól – köztük sok köszönetnyilvánítás is.
Lehet, hogy ott kellett volna megragadni az alkalmat, de elmaradt. Most pótolnám, valamennyi csoporttársam nevében:
Köszönet Monori Sándornak az elképzelésért, a szervezésért, az aktív részvételért, a csoportok mozgatásáért, a csoportok irányításáért és azért, hogy a csoportok indításával, felkarolásával a faluban lerakta valaminek az alapjait. Olyan alapokat, melyre a felnövekvõk majd építhetnek. Sok év múlva majd azt mondhatják a
vasadi fiatalok: van örökségünk, ezt hagyták ránk, ezt folytatni kell, ezt tovább kell
adni mindig a következõknek! Köszönjük!
Juhász Éva

VASADI

CIVILEK

Köszönjük, hogy nevelik a fiatalabb generációt!
Ismét megrendezte az idõsek napját december 10-én az önkormányzat. A mûvelõdési
ház nagytermét megtöltötték a nyugdíjas lakosok.
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A NYUGDÍJAS KLUB HÍREI
Idõsek Világnapja
A világnapról október 21-én emlékeztünk meg, melyre meghívtuk Marton József Zoltán polgármestert és feleségét,
valamint dr. Honti Jánost és feleségét,
akiktõl folyamatosan sok segítséget kapunk. A vacsorát a Tanya csárdából rendeltük. A hangulatról Petrik Sándor zenész gondoskodott. Rigó Istvánné és
Lukács Béla kis mûsorral köszöntötte a
jelenlévõket.

Színvonalas mûsort láttunk

Marton József Zoltán polgármester köszöntötte
a megjelenteket, majd megköszönte, hogy nevelték, nevelik a fiatalabb generációt, valamint
azt, hogy nyugdíjasként is igen aktívan kiveszik
részüket a közösségi életébõl.
A karácsonyi hangulatról a Vasadi Általános Iskola tanulói gondoskodtak, kedves mûsorukkal,
valamint ajándékkal. Szokolay Zoltán aljegyzõ
Wass Albert Elkésett szerelmeslevél címû versével lepte meg a nyugdíjasokat.
A délután kellemes beszélgetéssel, vendéglátással folytatódott. Nem mindennapi élményben
volt részünk: Balázs Péter, a Vasas Mûvészegyüttes táncosának – a faluban néptáncot tanít
– segítségével elkezdõdött a vasadi népi motívumok gyûjtése.
Tóth Bözsi néni a 92 évével nem volt rest, táncra perdült Péter partnereként, hogy megmutassa, hogyan táncoltak régen Vasadon, hogyan
fogta a fiú lányt, milyen lépések voltak. Örömmel fogadták a „Tóth-lányok” (Nagyné Magdi
és Bokrosné Pintyi) mûsorát. Pintyirõl tudni
kell, hogy megkapta a nyáron „A Balaton hangja” elismerést, melyhez gratulálunk!

November 10-én néhány klubtagunk a
Máltai Szeretetszolgálat által rendezett
„Hippolit a lakáj” címû mûsort nézte
meg Monoron, hogy támogassák ezáltal
is a tevékenységüket. Nagyon színvonalasan rendezett, szórakoztató elõadást
láthattunk.

Libazsíros kenyér – új borral

Juhász Éva

POLGÁRÕR HÍREK

Mórikálók Mikulása

Hintón érkezett a polgárõr
Mikulás

Márton-napi hagyományos vacsorát készítettünk libazsíros kenyeret lilahagymával, új borral november 11-én. Megnéztük az iskola által szervezett Mártonnapi felvonulást, mely nagyon tetszett
mindnyájunknak.

Egészségünkre!
Szegedi Imre, a Stárlife képviselõje látogatott el hozzánk Magda Gáborral november végén. Tanúságos és hasznos
egészségügyi elõadást hallottunk. Lehetõséget ajánlott a klub és a klubtagok számára az egészségmegõrzõ program nyújtotta anyagi lehetõségek felhasználására.
December 6-án dallamos zene kíséretében járta az utcákat a Mikulás, aki a
Vasadi Polgárõr Egyesület polgárõreinek
és elnökének segítségével, és támogatásával ajándékozta meg – nemcsak a polgárõrök gyermekeit. Az utcán nézelõdõ kicsik is kaptak csomagot, szaloncukrot és
almát.

Sikeres pályázatok
Mûködésre és ruházatra 150 000, illetve
250 000 forintot nyertek a vasadi polgárõrök az Országos Polgárõr Szövetség
által kiírt pályázatokon.

Lukács Béláné klubvezetõ
December 5-én táncpróbára gyûltek össze
a vasadi Mórikálók. Mivel Mikulás este
volt, bíztunk abban, hogy hozzánk is eljön
a Mikulás. Akinek gyermeke van, el is
hozta magával. Meg is érkezett a Mikulás
a krampuszokkal és a hóemberrel. A
gyerekek énekszóval köszöntötték a
nagyszakállút és megígérték, hogy a
jövõben is jó gyerekek maradnak.
Köszönjük a „táncos" Mikulásnak, hogy
vállalta a feladatot, annak ellenére, hogy
sok a dolga. Köszönjük Attila! Köszönjük
a másik Mikulásnak is a meglepetést!
Köszönjük Marcsi!
Monori Sándor

Helyreigazítás
A Vasadi Hírmondó õszi számában sajnos rossz neveket kapott szerkesztõségünk. Így fordulhatott elõ, hogy a 8. oldalon, a „250 kg szilvából készült lekvár” címû cikkbõl kimaradt: Maczkó
László neve, illetve rosszul írtuk le
Maczkóné Kovács Irma, Sztancsik
Istvánné és Id. Monori Sándorné nevét.
Ezúton is elnézést kérünk az érintettektõl!
Szerkesztõ

2014

Hírmondó
VASADI
JANUÁR
Hétfô

Kedd

Szerda
1 Újév

6 Boldizsár

7 Attila

8 Gyöngyvér

13 Veronika

14 Bódog

15 Loránd

20 Sebestyén

21 Ágnes

27 Angelika

28 Károly

FEBRUÁR

Csütörtök
2 Ábel
9 Marcell

Péntek
3 Genovéva

Szombat

Vasárnap

3 Kornélia

Kedd

Kedd

Szerda

Csütörtök

10 Melánia

11 Ágota

12 Ernô

16 Gusztáv

17 Antal

18 Piroska

19 Márió

10 Elvira

11 Bertold

12 Lídia

22 Vince

23 Zelma

24 Timót

25 Pál

26 Vanda

17 Donát

18 Bernadett

19 Zsuzsanna

29 Adél

30 Martina

31 Marcella

24 Elemér

25 Mátyás

26 Géza

Csütörtök

Péntek

Csütörtök

Szerda

4 Kázmér

Péntek

Szombat
1 Ignác

3 Balázs

MÁRCIUS
Hétfô

Hétfô

4 Leóna, Titusz 5 Simon
4 Ráhel

5 Ágota

6 Dorottya
13 Ella

7 Tódor

8 Aranka

Vasárnap
2 Kata
9 Abigél

14 Bálint,

15 Kolos

16 Julianna

20 Aladár

21 Eleonóra

22 Margit

23 Alfréd

27 Edina

28 Ákos

Péntek

Szombat

Vasárnap

4 Izidor

5 Vince

ÁPRILIS

5 Olivér

6 Leonóra

12 Gergely

13 Krisztián

7 Tamás

Szombat

Vasárnap

1 Dávid, Albin

2 Lujza

8 Zoltán

9 Franciska
16 Henrietta

Hétfô

7 Herman

Kedd

Szerda

1 Hugó

2 Áron, Mária

8 Dénes

9 Erhard

3 Buda
10 Zsolt

11 Leó

6 Vilmos

12 Gyula

13 Ida

10 Ildikó

11 Szilárd

14 Matild

15 Nemzeti ü.

14 Tibor

15 Tas, Atala

16 Csongor

17 Rudolf, Kaira 18 Andrea

19 Emma

20 Húsvét

17 Gertrúd

18 Sándor, Ede 19 József, Bánk 20 Klaudia

21 Benedek

22 Béáta, Izidor 23 Emôke

21 Húsvét

22 Csilla

23 Béla, Egon

24 György

25 Márk

26 Ervin

27 Zita

24 Gábor

25 Irén, Írisz

28 Valéria

29 Péter

30 Katalin, Kitti

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

26 Emánuel

27 Hajnalka

28 Gedeon

29 Auguszta

30 Zalán

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

3 Tímea

4 Mónika

10 Ármin

11 Ferenc

2 Anita, Csilla
9 Pünkösd

31 Árpád

MÁJUS
Hétfô

5 Györgyi

Kedd

JÚNIUS

6 Ivett, Frida

1 Munka ü.

2 Zsigmond

7 Gizella

8 Mihály

9 Gergely

Hétfô

Kedd

Szerda

1 Tünde

12 Pongrác

13 Szervác

14 Bonifác

15 Zsófia

16 János

17 Andor

18 Alexandra

19 Milán

20 Hanna

21 András

22 Júlia, Rita

23 Dezsô

24 Eszter

25 Orbán

26 Evelin

27 Hella

28 Emil

29 Magdolna

30 Janka

31 Angéla

3 Klotild

4 Bulcsú

10 Margit, Gréta 11 Barnabás

16 Jusztin, Tina 17 Laura, Teréz 18 Arnold
23 Zoltán

24 Iván, Héra

5 Fatime

6 Norbert

7 Róbert

8 Pünkösd

12 Villô

13 Antal, Anett 14 Valér, Vazul 15 Jolán, Vid

19 Gyárfás

20 Rafael, Dina 21 Alajos

25 Viola, Vilmos 26 János, Pál

22 Paulina

27 László

28 Irén, Levente 29 Péter, Pál

Péntek

Szombat

30 Pál

JÚLIUS
Hétfô

Kedd
1 Tihamér

7 Apollónia

8 Liza, Edgár

AUGUSZTUS

Szerda
2 Ottó
9 Vera

Csütörtök

Péntek

3 Kornél, Soma 4 Ulrik, Berta

Szombat
5 Emese

Vasárnap

Hétfô

10 Amália, Alma 11 Nóra, Lili

12 Izabella

13 Jenô

4 Domonkos

15 Henrik

16 Kármen

17 Elek, Endre 18 Frigyes

19 Emília

20 Illés

11 Zsuzsanna

21 Dániel

22 Magdolna

23 Lenke

24 Kinga, Kincsõ25 Jakab, Kristóf 26 Anna, Anita 27 Natália

28 Szabolcs

29 Márta, Flóra 30 Judit, Xénia 31 Oszkár

SZEPTEMBER
Kedd

1 Egyed, Egon 2 Rebeka
8 Mária
15 Enikô

3 Hilda

9 Ádám, Péter 10 Nikolett
16 Edit

22 Ottó, Móric 23 Tekla, Lina
29 Mihály

Szerda

Csütörtök
4 Rozália

5 Viktor

Szombat
6 Beáta

Vasárnap

11 Teodóra

12 Mária, Ibolya 13 Kornél

14 Roxána

17 Zsófia

18 Diána

19 Szabolcs

20 Friderika

21 Máté

24 Gellért

25 Kende

26 Jusztina

27 Károly, Döme 28 Vencel

3 Szilvia
10 Leó, Réka

Szerda

4 Károly, Karola 5 Imre
11 Márton

12 Jónás

Csütörtök

6 Lénárd

5 Krisztina

6 Berta, Bettina 7 Ibolya

12 Klára, Hilda 13 Ipoly, Bertold 14 Menyhért

Vasárnap

2 Lehel, Alfonz 3 Hermina

8 László

9 Emôd

10 Lôrinc

15 Mária

16 Ábrahám

18 Ilona, Lenke 19 Huba, Lajos 20 Alkotm. ünn. 21 Sámuel

22 Menyhért

23 Bence, Róza 24 Bertalan

25 Lajos

29 Beatrix, Erna 30 Rózsa

31 Erika, Bella

Péntek

Vasárnap

26 Rita, Natasa 27 Gáspár, Cézár28 Ágoston

Hétfô

Kedd

7 Regina

Szerda
1 Malvin

6 Brúnó

7 Amália, Márk 8 Demeter

13 Kálmán, Ede 14 Helén

30 Örs, Jeromos

Kedd

Csütörtök

17 Jácint

OKTÓBER
Péntek

NOVEMBER
Hétfô

Szerda

1 Boglárka

14 Stella, Örs

Hétfô

Kedd

6 Csaba

15 Teréz

Csütörtök

Szombat

2 Petra, Tamás 3 Helga

4 Ferenc

5 Aurél

9 Andor, Dénes 10 Gedeon, Leó 11 Lujza, Brigitta 12 Miksa
17 Hedvig

18 Lukács

20 Artúr, Vendel 21 Orsolya, Zsolt22 Elôd, Korinna 23 Nemzeti ü.

24 Ráhel

25 Blanka, Dália 26 Dömötör

27 Szabina

31 Farkas, Kristóf

28 Alfréd, Simon29 Melinda

16 Gál

30 Alfonz

19 Nándor

DECEMBER
Péntek

7 Rezsô, Lázár

Szombat

Vasárnap

Hétfô

Kedd

1 Mindenszent. 2 Tóbiás

1 Elza, Oszkár

8 Zsombor

8 Mária, Emôke 9 Natália

9 Tivadar

2 Melinda

Szerda

Csütörtök

3 Hilda

4 Borbála

Péntek

Szombat

5 Vilma, Csaba 6 Miklós

10 Nikolett, Judit11 Árpád, Dániel 12 Gabriella

13 Luca

Vasárnap
7 Ambrus
14 Szilárda

13 Bulcsú

14 Alíz, Huba

15 Albert, Lipót 16 Margit

15 Valér, Dezsô 16 Etelka, Aletta 17 Zsófia

18 Auguszta

19 Viola, Orbán 20 Teofil

21 Tamás

17 Gergô, Hilda 18 Jenô, Román 19 Erzsébet

20 Jolán

21 Olivér

22 Auguszta

23 Kelemen

22 Anikó, Zénó 23 Viktória

25 Karácsony

26 Karácsony

28 Kamilla

24 Emma, Flóra 25 Katalin

27 Virgil

28 Stefánia

29 Jónás

30 András

29 Tamás

26 Virág

24 Ádám, Éva

27 János

30 Dávid, Zalán 31 Szilveszter

Sikerekben gazdag új évet!
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INTÉZMÉNYEK

Zongorakoncertet adott Farkas Zsolt és Várnagy Andrea

Zeneképzelet a Vasadi Általános Iskolában
A két mûvész neve ismerõsen csenghet azok számára, akik szeretik a zongorajátékot. Elismert zenemûvészek külön-külön is, akik az életben is és a koncerttermekben is már régen egy párt alkotnak.

Gyõrben jártak fõiskolára, majd Münchenbe és Dortmundba zeneakadémiára.
Három gyermeket nevelnek, Laurát, Lilit, és Lócit. Középsõ lányuk is zongorázik már. Munkájuk és családjuk mellett a
világ számos pontján koncerteztek már.
Kanadától Kijevig tapsolt nekik a hálás
közönség.
Otthoni gyakorlásuk során vették észre, hogy egy- egy zenedarabnál saját gyerekeik maguktól is elkezdték dúdolni a
számukra kedves dallamokat; rajtuk
tesztelték, hogy melyik zene mit vált ki
bennük, mennyire értik, érzik át.
Gyerekeiken keresztül jutottak el a
felismeréshez, hogy a klasszikus zeneszerzõk mûvei is közel állhatnak a gyerekek lelkivilágához értõ tolmácsolás által,
és az a feladatuk, hogy a komolyzenét

közel vigyék ehhez a korosztályhoz is.
Céljuk, hogy megérezzék a gyerekek,
hogy ez az õ zenéjük is, és a zene világa
által nemesebbek, pozitívabb gondolkodásúak, a szépre és jóra fogékonyabbak
legyenek.
Az elõadás repertoárjában különbözõ
hangulatú, rövid négykezes darabok
hangzottak el, magyar költõk verseivel
társítva. A képzelet, versek és a muzsika

egymásra hatása által igyekeztek megmutatni az érzelmekkel, humorral teli világot. A gyerekek örömmel hallgatták a
klasszikusokat, szívesen bekapcsolódtak
a zenei elõadás menetébe. Okosan válaszoltak a feltett kérdésekre, önfeledten
nevettek, és kellõ humorral, tapintattal
kapcsolódva Lackfi János költõ a Fiúk
dala címû verséhez, elemezték a fiúk és
lányok egyaránt, hogy mi zavarja õket a
másik viselkedésében.
Ügyesen fedezték fel a hajnal pirkadását, a természet ébredését, a madarak dalolását vagy éppen az elefánt lépteinek
dübörgését.
Andreáék elmesélték, hogy amikor eljátsszák Csajkovszkijtól a Diótörõt, általában jönnek a válaszok, hogy ez a
Minimax zenéje. Ez a mi gyerekeink között is így történt. Csodálkoztak, mikor
meghallották, hogy nem, ez nem a
Minimax zenéje, ez Csajkovszkij gyönyörû zenéje. A rövid egy óra gyorsan
elszaladt. Nehezen búcsúztunk a kedves,
szeretettel teli mûvészházaspártól.

Nyugdíjba vonult
Gados Gyuláné

SMS verseket szerettek a gyerekek
Varró Dániel költõ rendhagyó irodalomórát tartott iskolánkban. A hatodikosok
már egy jó ideje ismerkedtek a õ mûveivel,
de más osztályokból is jöhettek érdeklõdõk.
A közvetlen hangulatú, zenés, kivetítõs
elõadás kedvet csinált a versíráshoz, hiszen bebizonyosodott, hogy mai témákról
is lehet vicces rímeket faragni. A legnépszerûbbek az SMS-versek voltak. Az óra
végén a diákok autogramot kértek, majd
sütievés és üdítõ kortyolgatása közben
folytatódott a beszélgetés.
A programot Lukács Béláné szervezte.

November 16-án tartották az óvodai
szülõk bálját, melynek keretében
köszönte meg sokéves munkáját
nyugdíjba vonulása alkalmából az
óvodai nevelõtestület és a képviselõtestület Gados Gyuláné óvodapedagógusnak.
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A Süni csoport nyert elõször az ovi-foci pályán
Megépült az óvoda udvarán a mûfüves focipálya, illetve multifunkcionális játszóeszköz az Ovi-foci Közhasznú Alapítvány segítségével. Átadására október
29-én került sor.
Marton József Zoltán polgármester beszédében
felelevenítette a pályázat körülményeit és
reményét fejezte ki,
hogy a pálya rendszeres használatával
gyermekeink már
óvodás korban ráéreznek a mozgás, a
sport, a futball ízére és
egészségesebb életet élõ
felnõtt válik majd belõlük.
Köszöntõt mondott dr. Szûcs Lajos,
a Pest megyei Közgyûlés Elnöke, országgyûlési képviselõ és Pogácsás Tibor Monor Város polgármestere.
Az Ovi-foci Közhasznú Alapítványt
Buzánszky Jenõ alapító, a legendás
Aranycsapat jobbhátvédje, a Nemzet
sportolója képviselte. Jenõ bácsi nagyon szereti Vasadot, több falusi rendezvényt megtisztelt már jelenlétével.
Ünnepi beszédében dr. Molnár Andrea, az alapítvány kuratóriumának elnöke az elért sikereket ismertette, és a
jövõbeli elképzelésekrõl beszélt.
A pályát átadták az óvodásoknak és
perceken belül összecsapott a Süni
csoport és a képviselõ-testület csapata.
Bár a kaput Marton József Zoltán polgármester védte, a mérkõzés eredménye 1:0 lett, a Süni csapat javára. A
mérkõzést ifj. Szijjártó Imre, a Vasadi
RSC elnöke vezette.
Az óvoda hátsó udvarán folytatódott a nap, azon a helyszínen, ahol
2014. nyarára 3 csoportszobás bölcsõ-

de épül. A vendégeket nyugdíjasaink nótaszóval kísérték át az ünnepélyes
alapkõletétel helyszínére.
Az ünnepi beszédeket követõen az
idõkapszulába pénzt,
a Vasadi Hírmondó, a
Magyar Nemzet újságokat, valamint papírra
vetett gondolatokat, üzeneteket helyeztek el az utókor számára.
Az óvodások üzenetét Marton Ildikó óvodavezetõ, az iskolások üzenetét
Pászti Ivett 8. osztályos tanuló, a várandós kismamák üzenetét MatyóHonti Veronika, a kisgyermekes anyu-

kák üzenetét dr. Eiseltné Szigetvári
Bernadett tolmácsolta és helyezte el az
idõkapszulába.
Dr. Honti János háziorvos, Fodor
Csilla védõnõ is megosztotta az utókornak szánt gondolatait a jelenlévõkkel – nagytiszteletû Király János és dr.
Csáky Tibor plébános szintén elhelyezte üzenetét a kapszulában, melyet
Marton József Zoltán polgármester,
dr. Szûcs Lajos országgyûlési képviselõ és Molnár József, a kivitelezõ cég
ügyvezetõje helyezett el.
A munkálatok már másnap megkezdõdtek. Bízunk abban, hogy nem
egészen egy év múlva a bölcsõde átadásának ünnepségére gyûlik majd
össze Vasad lakossága.
Az ovi-foci pálya átadásának, az
alapkõletétel ceremóniájának helyszínét polgárõreink biztosították.
Juhász Éva

Szokolay Zoltán aljegyzõ írta az '56-os mûsort ihletõ verset

Romlás ellen való ének
A Himnusz eléneklése után Székely
Zsuzsánna igazgatónõ köszöntötte a
megjelenteket, majd Marton József
Zoltán polgármester mondta el ünnepi beszédét, amely az emlékek megõrzésérõl, a múlt üzenetének fontosságáról szólt.
A Vasadi Általános Iskola ’56-os
mûsorának címe a „Romlás ellen való
ének” volt. Dinnyés József daltulajdonostól engedélyt kértünk, hogy felhasználhassuk a dalait.
A mûsor címadó dalát Szokolay

Zoltán aljegyzõ is velünk énekelte, s
így derült ki, hogy õ ennek a szövegversírója. Ezúton is gratulálunk neki a
csodálatos vershez, amely megihlette
ezt a 40 perces ünnepi mûsort.
Az összeállítás elsõ felében a II. világháborútól ’56-ig tekintettük át a
magyar valóság tragikus helyzeteit,
bohócok, csapók segítségével; így utólag már nevetség tárgya, hogy mit meg
lehet tenni egy néppel. Azt pedig tudjuk, hogy a magyar ember, a pesti ember mindenbõl viccet csinál.

Az ’56-os eseményekhez elérkezve
Wass Albert versei, Dinnyés József dalai, a díszlet Anka Margit festményével, a nemzetiszín szalagok a tanulók
fegyelmezett, átszellemült játékával
megható pillanatokat varázsoltak az
iskola aulájában.
A mûsor után elhelyeztük a megemlékezés virágait a kopjafánál; a templomkertben pedig az önkormányzat és
a református egyház, valamint az ‘56os Veteránok Egyesülete koszorúzott.
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A múltat és a jelent köti össze a személye

Vincze András a Hagyományõrzõ Citerazenekar vezetõje
A vasadiaknak – kortól függetlenül – nem kell bemutatni Vincze
András Bem utcai lakost. A fiatalabbak azonban nem tudják, hogy
egykor a Vasadi Búzavirág Citerazenekar vezetõje volt. Arról beszélgettünk vele, annak idején hogyan mûködött a citerazenekar.
– Mikor jött létre a zenekar?
– Lukács Béláné Marika kezdeményezésére, 1975-ben alakult a zenekar és körülbelül 10 évig aktívan mûködött, eleinte hat,
majd hét taggal. Négy, majd öt citerás, egy
furulyás és egy köcsögdudás alkotta a csapatot. Citerások voltak: Oravecz János,
Vincze Sándor, Horváth Dezsõ és jómagam, majd késõbb Balog György is csatlakozott hozzánk. A furulyás elõször gyermekként Gosztola Gábor, majd Lukács
René volt. A köcsögdudát Végsõ Mihály
kezelte. id. Baksa Gyula énekelt, ifj. Baksa
Gyula levélsípon játszott a zenekarban.
Akkoriban a falusi rendezvényeken, mint
például a Tsz zárszámadásain, volt Nõsök
klubja és azok rendezvényein, táncos esteken, majálison léptünk fel. És ugyanígy
mint manapság felléptünk a környékbeli
települések hagyományõrzõ rendezvényein. Kiemelném, hogy 1979-ben a zenekar
részt vett a Pest megyei Mûvelõdési Központ és Könyvtár népi hangszeres együttesek Pest megyei minõsítõ versenyén, ahol a
zenekar „jó” minõsítést kapott. Erre nagyon büszkék voltunk, ez nagyon szép
eredmény volt.
– Elbeszélésed alapján akkor is összetartó
volt a vasadi citerazenekar. Miért maradt
abba, miért szûnt meg az együttes?
– Az 1980-as évek közepétõl – mondhatom nem csak a faluban, hanem országos
szinten is egyre csökkent az érdeklõdés a
hagyományõrzõ együttesek iránt. A rendszer nem tartotta fontosnak a gyökerek, a
hagyományok ápolását, megõrzését. Egyre
kevesebb rendezvényre hívtak bennünket,
ezért a tagokban is lanyhult az aktivitás.
Észre sem vettük, hogy egyszer csak nem
volt többé a Vasadi Búzavirág Citerazenekar.
– Zenéltél még ezután?
– Hát… én is teljesen abbahagytam a citerázást, citerám sem volt, mivel a hangszer
akkoriban sem volt a saját tulajdonunk.
Nagyon sokszor eszembe jutott a régi idõ,
gyakran nézegettem a régi fotókat és nosztalgiáztam. Többször gondolatban felmerült bennem, hogy valamit csinálni kéne!
– Eltelt majd nem 30 év és újra szól a citera hangja Vasadon. Mit szólsz a kezdeményezéshez?
– 2012 õszén felkeresett Monori Sándor,

hogy szeretne elindítani egy citerazenekart
és szeretné, ha én vállalnám el a szakmai
részét. Vállalnám-e, hogy aki kedvet érez a
zenéléshez, tanítsam, átadjam, amit tudok.
Meglepõdtem, de gondolkodás nélkül
igent mondtam a kérésre. Mindig arról álmodtam, hogy egyszer még lesz egy citerazenekar Vasadon. Egy citerazenekar, melyre büszke lesz a falu és visszük Vasad hírnevét a környékbeli településekre.
– Mit érztél, amikor újra pengetõt fogotál
a kezedbe és felcsendültek az elsõ hangok?
– Felemelõ és jól esõ érzés volt. Megmondom õszintén, hogy a régi zenekar és a régi társaim jutottak eszembe. És nagyon érdekes, de rögtön „beugrott” a régi nótacsokor összeállítás. Ebbõl a dalokból ma is
játszunk egy-kettõt.
– Milyen felállásban játszik ma a Vasadi
Hagyományõrzõ citerazenekar?
– Dr. Dézsi Zsolt és jómagam prímciterán
játszunk. Monori Sándor, dr. Honti János,
Kiss Feri, Jávoszky István kísérõ tenorciterán játszanak. Matyó Csaba a legnagyobb
hangszert, a basszus citerát kezeli. A csa-

pathoz tartozik még Hajdu Károly furulyával, Lukács Béla köcsögdudával és Lukács René furulyával, valamint ritmushangszerekkel. Vincellér Gyuri pedig énekel.
– És most, hogy újra zene vesz körül, hogy
érzed magd?
– Köszönöm, nagyon jól! Végtelen öröm
tölt el, hogy ismét játszhatok és hogy egy
igyekvõ, összetartó csapat jött össze.
Nyugdíjas vagyok, a hétköznapjaimat színesíti, hogy ehhez a csapathoz tartozhatom. Felüdülés a heti próbákon részt venni, ahol zenélünk, egy pohár bor mellett
megbeszéljük a teendõket. Rengeteg elfoglaltságot adott a tavasztól õszig tartó hétvégi fellépés, sõt még decemberben is van
fellépésünk. Szóval, így kerek az életem,
hiszen egész életemben fontos volt a zene,
a citera. Szeretném megköszönni Monori
Sándornak én magam is – de az gondolom,
hogy a falu lakossága is – ezt az élményt.
Azt, hogy ismét van Vasadon citerazenekar, azt, hogy ismét fontos a múlt, a hagyomány ápolása.
Juhász Éva
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Beszélgetés Dr. Dézsi Zsolttal a néptáncról, a citeráról

Nagyon fontos a gyökerek,
a hagyományok õrzése
Dr. Dézsi Zsolt egy Hajdú-Bihar megyei kisfaluban, Berekböszörményben pedagógus családban nõtt fel.
Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen végzett, biológia-földrajz szakon. Az egyetem után azonban nem tanárként dolgozott, hanem Ártándon helyezkedett el a vámhivatalnál. Felkérésre a fõvárosban, a
vám- és pénzügyõri iskolában tanított, ma is itt dolgozik. Doktori (PhD) fokozatot 2010-ben szerzett a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájában. Lehetõsége nyílt a gyöngyösi Károly Róbert Fõiskolán is tanítani, ahol több éves munkájáért „címzetes fõiskolai tanár” elismerést kapott.
2004-ben költözött feleségével Csévharasztra. Szabadidejükben táncolnak, citeráznak, szeretnek lovagolni,
kirándulni, kerékpározni.
– Honnan a kötõdés a néptánchoz, a
népzenéhez?
– Édesanyám magyar tanár – most
már nyugdíjas – néptáncot is tanított
az iskolában, valamint táncolt is.
Édesapám aki testnevelõ tanár, szintén szereti a táncot, a mozgást és hát
igen, szeretett nótázni. A hallásomat
és a zeneszeretetet tõle örököltem. A
faluban voltak nagy bálozások és volt
olyan hagyomány, hogy jelesebb névnapokon a falu cigánybandái bekopogtak azokba a házakba, ahol éppen
ünnepeltek, és ha beengedték õket,
nagyokat mulattak. Úgy gondolom,
hogy a gyökerek, a hagyományok õrzése nagyon fontos.
– Hogyan kerültél kapcsolatba a
Csévharaszt néptánc csoporttal, a
Vasadi Mórikálók néptánc csoporttal
és a vasadi Hagyományõrzõ citerazenekarral, melyeknek tagja vagy?
– Csévharasztért Független Egyesület
tagja lettem, ahol felvetõdött a gondolat, hogy néptánc csoportot kellene
alakítani. Laza Istvánnak, a csoport
tanárának volt csévharaszti kötõdése,
és örömmel vállalta a felkérést, és szerencsére egy nagyon lelkes és kitartó
csapat verbuválódott össze. Én is az
alapító tagok között voltam. Vasadra a
citera hozott. Én elõtte nem sokkal
kezdtem tanulni citerázni és örömmel
vettem Monori Sándor kezdeményezését. A vasadi tánccsoportba eredetileg nem akartunk átjárni, de amikor
hallottam, hogy szatmári táncot tanul
a csoport, eljöttem. Elõször egyedül,
egy-két próbára, aztán mivel nagyon
tetszik és szeretem a szatmári táncot,
itt ragadtam és a feleségem is jött.
– Ildikóval, a feleségeddel nagy közöttetek az összhang tánc közben is. Látszik, hogy mindkettõtök számára fon-

tos ez. Mit nyújt számodra, számotokra a néptánc?
– A néptánc, a citera számomra a kikapcsolódást, a feltöltõdést, a szórakozást, a hagyományok tiszteletét,
szeretetét jelenti. Olyan közösséghez
tartozhatom, tartozhatunk ahol jól
érezzük magunkat. Igen, azt hiszem ez
a legfontosabb. A közösség. Ahol befogadtak, ahol számítanak ránk.
– Úgy tudom, hogy az új citera csoport
élére álltál, vállaltad tanításukat.
– Nagyon lelkes kis csapat verbuválódott össze a fiatalokból. Nem volt kérdés, hogy elvállalom vagy nem. Én
nem is tanításnak, hanem inkább
együtttanulásnak mondanám azt, amit
csinálunk. Én sem olyan régen kezd-

tem, de amit tanultam, amit tudok,
szeretném átadni a fiataloknak, és remélem, hogy õk majd nagyon hamar
túltesznek rajtam és én tanulhatok tõlük. Tervem, célom a csapattal, hogy a
dalokon, a nótákon keresztül megismerkedjünk azzal a tájegységgel, ahonnan azok származnak, ahol ezeket dalolják. Most somogyi dalokat tanulunk. Nem titkolt terv, hogy ez a citerazenekar – akár a másik csapat tagjaival együtt –, majd a vasadi tánccsoportnak citerázzon. Úgy érzem, jó
úton haladunk ahhoz, hogy ez akár
már tavaszra megvalósuljon. A jövõ évi
tavaszköszöntõ bálon akár már be is
mutatkozhatunk Vasad lakosságának.
Juhász Éva
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A gyertya története
Az év egyik legszebb ünnepe felé közeledve úton-útfélen, az összes karácsonyi vásárban a sok-sok apró, illetve nagyméretû
csecsebecse, ajándék mellett mindenhol
kapható gyertya. Kicsi és nagy, gömbölyû
és szögletes, illatos és szagtalan, egyszóval:
rengetegféle színû, formájú és méretû.
Mert a gyertya elengedhetetlen kelléke,
dísze az ünnepeinknek...
Ám vajon mióta van ez így? Mióta tartozik
hozzá elválaszthatatlanul az egyházi, de
akár a családi és egyéb jellegû ünnepeinkhez is. Lássuk a gyertya történetét!
Ha pontosan szeretnénk definiálni, a gyertya: régebben viaszból vagy faggyúból, ma
általában paraffinból és sztearinból készül,
rendszerint rúd alakú, béllel ellátott világítóeszköz. Világítási, ám ma már inkább díszítési, hangulatkeltési célokra használják
és gyártják.
Viaszból vagy faggyúból készült gyertyát
már a rómaiak is használtak a 2. században. A középkorban inkább a fejedelmi
udvarokban volt használatos, míg a 15.
századtól kezdve a faggyú általánosan elterjedt. Az úgynevezett szteraingyertya a
19. század eleje óta ismert. Praktikus használata a század végétõl folyamatosan csökkent, elõbb a városokban, késõbb pedig vidéken is a petróleum- és gázvilágítás, majd
a villanyvilágítás szorította ki teljesen.
Általános használata a római korban ter-

jedt el. Eleinte praktikus okokból használták az õskeresztények, ám a pogány kultuszokban is nagy szerep jutott neki. A mostanihoz hasonló gyertya a keresztényüldözések idejére tekint vissza. III. Honorius
pápa rendelete szerint az oltáron legalább
két gyertyának kellett égnie.
A fény a Nap életadó erejének kifejezõje.
Mivel könnyen eloltható, az élet bizonytalanságát, az elenyészést is jelképezi. A kereszténységben elsõsorban Krisztusnak, a
"Világ Fényének" a szimbóluma a gyertya,
aki meghalt az emberekért, ahogyan a
gyertya is megsemmisül, miközben fényt
sugároz. A magát emésztõ, világító gyertya
Krisztus áldozatára, a gyertyaláng melege
pedig szeretetére utal.
A templomok oltárain égõ gyertyák számuktól függõen változatos szerepet játszanak az egyház szimbolikájában: hat gyertya az ima folytonosságát jelképezi, három
a Szentháromságot, hét a szentségeket.
A magyar néphitben karácsony estéjén a
család minden tagja gyertyát gyújt. Amelyiknek felfele száll a füstje, az kedves a
Kisded elõtt, a lefele szálló füst gyertyájának tulajdonosai pedig bûnösek. Szintén
népi hiedelem, hogy a mennyországban
mindenkinek van egy égõ gyertyája, és
ameddig az lángol, addig él az ember.
A kereszténység mellett azonban természetesen még számos más vallásban is kiemel-

A katolikus egyház hírei

kedõ szerep jut a gyertyáknak: a zsidóságnál éppúgy, mint akár a buddhistákat tekintve.
Szent Ágoston szerint a gyertya magát a
megváltott embert is jelenti: "Amint a
gyertya fényt áraszt a sötétségbe, úgy
áraszt fényt az igaz ember ennek a világnak a sötétségbe." A gyertya végigkíséri az
embert az életen, hiszen karácsony alkalmával éppoly jelentõs szimbolikus szerepet játszik, akár a születésnapi tortán vagy
a halott mellett a ravatalnál.
És természetesen az adventi koszorúnak is
elengedhetetlen kelléke, amelyen összesen
négy gyertya található: a Krisztus eljövetelére való várakozás négy hetében kell a
négy-négy gyertyát meggyújtani.
Advent már itt van, a karácsonyra való várakozás jegyében pedig járja át a gyertyaláng melege a testünket és a szívünket is!

Református gyülekezet ünnepi alkalmai
December
December
December
December
December
December
Január 1

24.
25.
25.
26.
29.
31.

16:00
10:00
18:00
10:00
10:00
18:00
10:00

szentesti istentisztelet gyermekek mûsorával.
úrvacsorás ünnepi istentisztelet
délutáni istentisztelet
ünnepzáró istentisztelet
istentisztelet
évzáró istentisztelet
évkezdõ istentisztelet

Hangverseny a parókiáért

Advent elsõ vasárnapját megelõzõen koszorúkötést szerveztünk, ahol
szép számmal vettek részt a közösségünkhöz tartozó családok, majd
közösen meggyújtottuk az elsõ gyertyát. December 15-én Kröpfl
Krisztina vezetésével karácsonyi kézmûves délutánt szerveztünk,
majd a szentmisét követõen immár hatodik alkalommal adott kápolnánk otthont a hagyományos adventi koncertnek. Köszönet érte
Megyesi-Schwartz Lúciának és a Kammerton együttesnek. Zenéjükkel évek óta ráhangolódhatunk a karácsonyra.
December 25-én, 15.30-tól pásztorjátékot adnak elõ a vasadi hittanos gyerekek
Mindenkit szeretettel várunk!

Jótékonysági adventi
hangversenyt adott
Mészáros János Elek,
a csillag születik műsor
tavalyi győztese
a református
templomban,
december 19−én.
A belépés díjtalan volt.
Az érdeklődők adományait, felajánlásait a parókia
újjáépítésére fordítják.
,,Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek
szabadítását minden nap!'
Zsolt 96,2
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Sporthírek
A legcsillogóbb érmet
elhozták

Lejátszották a Vasadi RSC bajnokságba benevezett csapatai az MLSZ
PMI által kiírt 2013. naptári évi mérkõzéseit.
Megyei III. osztályban szereplõ
átalakulóban lévõ felnõtt
együttesünk tizenhárom
mérkõzésen lépett játéktérre. A bajnoki évad
felénél hat gyõzelem
és két döntetlen mellett elszenvedtünk öt
összecsapáson vereséget is. A tabellán a
nyolcadik pozíciót
foglalhatjuk el a megszerzett húsz pontunkkal. A középmezõnyben
elhelyezkedõ felnõttjeink
egy sikeres tavaszi szerepléssel
elõrébb léphetnek a szoros tabellán.
– Nyolc találkozót játszottunk pályaválasztóként hazai környezetben a
vasadi sportpályán. A mérkõzéseket
az osztály többi pályájához képest
rendszerint sok nézõ, szurkoló tekintette meg. A buzdításban, szurkolásban és a jó hangulatban, még a gyengébben sikerült mérkõzések alatt sem
volt hiány. Az idei versenykiírásban
csak U18 utánpótlás korosztályban
szerepeltett csapatot egyesületünk. A
csoportok kialakítása után hét egyesület hasonló korú játékosaival mérkõztek meg fiataljaink. Az elõzetes erõviszonyokat ismerve csapatunk jól teljesít. A csoportban az ötödik helyen állunk a megszerzett tizenhárom pon-

tunkkal. Több olyan mérkõzést
is játszottunk, ahol tisztességgel helytálltak fiataljaink erõsebb csapatok ellen. Sõt, bravúrt is hajtottunk végre egy hazai gyõzelemmel –
számolt be az eredményekrõl Ifj. Szijjártó Imre, a Vasadi
RSC elnöke.
Az évet évzáró vacsorával búcsúztatták.
Az immár hagyománnyá
vált évösszegzõn a szurkolók, támogatók és játékosok jó
hangulatban töltötték el az estét.
A Vasadi RSC vezetõsége köszöni a
teljes évben nyújtott segítséget és támogatást Vasad Község Önkormányzatának. Településünk képviselõ-testületének engedélyével az év végére a
csapatnak saját címerre is lett.
Köszönetet mond minden olyan
személynek, aki mind anyagi, mind
kétkezi segítséggel hozzájárult ahhoz,
hogy ebben az évben is mûködõképes
volt egyesületünk, a csapat színeiben
büszkén szerepelhessenek játékosaink.
Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sportsikerekben is gazdag új
esztendõk kívánunk minden kedves
sportbarátunknak!

Vasadi kosarasok elsõ mérkõzése

Aranyérmet szerzett Disco Open kategóriában, Junior korcsoportban a
Monori Hip Hop Kölykök két táncosa, Monori Anna és Szõnyi Alexandra a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi
Mûvelõdési Központban tartott moderntánc versenyen. Alexandra Disco
egyéni Junior korcsoportban ezüstérmes lett.

Másodperceken múltak
a helyezések

Fotó: Horváth Attila

A 36. helyen végzett Zólyomi László
az országos C kategóriás kettes fogathajtó bajnokságon, Zsanán. A döntõbe a megyék legjobb fogathajtói jutottak be. Pest megyét Zólyomi László, Lovass Sándor és Kéri Gergõ képviselte.

Ábel dobogós helyen

Edzõmérkõzést játszott a Monori
SE két kihelyezett mini csapata november 2-án. Mivel egyelõre egyik
csapat sem indul bajnokságban,
ezeknek a mérkõzéseknek nagyon
fontos szerepük van. Itt mérhetik
le, hol állnak, és miben kell fejlõdniük. A gyerekek nagy izgalommal készültek a találkozóra, hiszen a vasadi csoport minden tagjának ez volt élete elsõ mérkõzése. Szerencsére ez a pályán nem
látszódott. A szervezõk köszönik a szülõknek a segítséget és a szurkolást!

A résztvevõ gyerekek:
Ecker Kristóf, Veszelka Blanka, Buzás István, Ács Zsigmond Bence, Rávágyi
Dóra, Szakál Kristóf, Mezei Róbert, Soltész Lóránt, Darabánt Adél, Somodi
Lázár, Balogh Adrienn, Ladosinszki Eszter, Jávorszky András, Nánai
Dominik.

Bronzéremmel tért haza Bajkai Ábel,
a Monor SE versenyzõje a 2013. évi
Serdülõ Fiú Kötöttfogású Országos
Bajnokság, Kozma István Emlékversenyrõl. Edzõje: Komáromi Tibor
Veroczki Babbara

16 ■ VASADI HÍRMONDÓ 2013.

MOZAIK

Mézeskalács recept
Hozzávalók
1 kg finomliszt
30 dkg porcukor
1 csipet só
30-40 dkg virágméz
3 tojás
3 evõkanál margarin
1 teáskanál szódabikarbóna
3 dkg fahéj
1 dkg õrölt szegfûszeg
1 csomag mézeskalács-fûszerkeverék kb. 2 dkg

A lisztet, a porcukrot, a fûszereket és a
szódabikarbónát is szitáljuk át
(akár egy sûrû tésztaszûrõn), majd keverjük
össze õket fakanállal.
Üssük bele az egész
tojásokat. A tésztát
lágyíthatjuk
úgy,
hogy csak egy egész
tojást és 2-3 tojássárgáját ütünk bele, a tojásfehérjéket pedig üvegpohárban letakarva hûtõszekrénybe teszszük. A szobahõmérsékletû margarint
tegyük a tésztába, és dolgozzuk össze –
ekkor még nem áll össze a tészta –, majd
öntsük hozzá az elõzõleg forró vízbe állított langyos mézet. Ha a tálhoz ragad-

Vigyen haza egy
könyvet!

na a tészta, kevés liszt hozzáadásával
gyúrjuk addig, amíg elválik az edény falától. Viszonylag lágy tésztát gyúrjunk
margarin, esetleg kevés langyos víz hozzáadásával. Takarjuk le vastag konyharuhával, és legalább 3-5 órán keresztül,
de legjobb, ha egy egész éjszakán át
hagyjuk állni. Ne ijedjünk meg, ha pihentetés után repedezett lesz a tészta,
addig gyúrjuk, amíg képlékeny lesz. A
tésztát szedjük több részre, és egyszerre
mindig egy cipót nyújtsunk ki. Vékonyan lisztezzük meg a gyúródeszkát,
majd sodrófával nyújtsuk ki a tésztát
kb. 3-4 milliméter vastagra, de a nagyobb figurák sütésénél vastagabbra. Apró, türelmes mozdulatokkal dolgozzunk! A tészta
kinyújtása után
lisztbe mártott kiszúróval szaggassuk
ki a formákat és helyezzük õket sütõpapírra. Ezután tegyük forró sütõbe õket és közepes lángon süssük. Amikor már egyenletes
aranybarna minden forma, akkor vegyük ki õket, és amint kihûlt, fogyaszthatjuk is a finomságokat.

Figyelmükbe ajánljuk!

A Monori Szakorvosi Rendelõintézet
tájékoztatása szerint 2014. január 1tõl a Tüdõgondozóban is elõjegyzés
kerül bevezetésre. Elõjegyzést kérni
a 06-29/412-170 telefonszámon lehet, rendelési idõben.
2013.12.23-án az intézet zárva tart.
Sürgõsségi betegellátás december 23
és december 29 között, illetve
2014.01.01-jén az ügyeleten, valamint a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban
történik.
Forrás: www.szakrendelomonor.hu

JÓ TUDNI!
A házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés időpontja 2014−ben:
minden hónap 3. hétfője.
(Kivétel: Húsvét, április 17.)

Azonnal igent mondtak és segítettek
November elején tüdõszûrés volt a faluban, ahol az adminisztrációs feladatokat önkéntes segítõk látták el. Felkérésünkre azonnal igent mondtak és
több napon át segítettek, melyért tisztelettel mondok köszönetet: Zentai
Éva néninek, Csizmadia Eszti néninek,
Vincellérné
Anikónak,
Nagy
Antalnénak, Szabóné Icának, Lukácsné
Marika néninek, Marton Böbének,
Rácz Piroskának, Szabó Tündének.
Marton József Zoltán
polgármester

Jó néhány könyvet leselejtezett a
Vasadi Mûvelõdési Ház és Klubkönyvtár állománya felülvizsgálatakor, amit az önkormányzat felkínált
az olvasóknak elvitelre. Lukács
Béláné könyvtáros elmondta: még
mindig vannak könyvek, amit el lehet
vinni hétfõnként 14 órától 19 óráig.
A szerdai és csütörtöki néptánc és citerafoglalkozások alkalmával is lehet
könyvet válogatni, valamint szerdán
19 és 21 óra, csütörtökön pedig
18.30 és 20.30 között. A könyvekért
nem kell fizetni, azonban a becsületkasszába mindenki annyit dob be,
amennyit gondol az olvasnivalókért.

G é G é Tervezô, és Kulturális Szolgáltató Bt.
Építészeti tervezés
Passzívház tervezés
Költségvetés készítés

Gaszler Gabriella építész
energetikai passzívház tervezô szakmérnök
jogi építési igazgatási szakmérnök

tel: 06 (30) 436 1626
epitesz.gaszler@gmail.com
2209 Péteri, Árpád u. 47.

