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VVASADIASADIhhíí rrmmoonnddóó

Márciusi napfény
Simogatja arcom ,
Szent Koronás zászló
Kezemben a kardom .

Gyertek ifjak , gyertek
Jöjjetek utánam!
E történelmi napon
Legyetek itt mindnyájan!

Emlékezzetek....,
Egy hôs ifjúságra!

Petôfi versein át
Dicsô szabadság harcosokra .

Bem apó fiai
Ti legyetek újfent !
Igazságért harcba
Szólítlak hát újfent !!!

Itt a helyetek
Március idusán,
Együtt ünnepelve
Kokárdával a szívetek fölött hát!

E nemzeti ünnep
Törje meg az átkot!
Igaz magyar szív ,
Vesse le a jármot!

Ünnepeljen együtt
Minden igaz magyar,
S ne feledje soha..... ,
E nap mit jelent , s takar!

Írta : Manulek József 
(2014. március)

Tavaszi ünnepünk március 15
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… 2013. évet még tanácskozással zárta a
képviselô-testület…

December 18. munkaterv szerinti képvi-
selô-testületi ülés.

– a képviselô-testület megalkotta
18/2013.(XII.19.) számú rendeletét, mellyel
több önkormányzati rendeletet módosított (
a rendeletet a honlapon olvashatják )

– a képviselô-testület megalkotta
19/2013.(XII.19.) számú rendeletét, mellyel a
helyi szociális igazgatás és szociális ellátáso-
kat szabályozó rendeletet módosította – fô
változás, hogy a különbözô segély fajták a
jövôben összefoglaló néven önkormányzati
segélyként kerültek a rendeletbe ( a rendele-
tet a honlapon olvashatják ),

– a képviselô-testület elfogadta 2014. évi
munkatervét,

– a képviselô-testület – a közétkeztetés
zökkenômentes biztosítása érdekében –
2014. augusztus 31-ig meghosszabbította a
közétkeztetési szerzôdést a Csiló és társa
Kft-vel – e döntés következtében az intéz-
ményekben fizetendô térítési díjak 2014. ja-
nuár 1-tôl nem emelkedtek,

– a képviselô-testület az egyebek napi-
rend keretében foglalkozott a karácsonyi
díszkivilágítással, valamint a téli hó eltaka-
rítási munkálatok kérdésével, döntést hozott
Csévharaszt Önkormányzatával infrastúktú-
rát fejlesztô közös pályázat benyújtásáról.

2014. február 4. 
együttes képviselô-testületi ülés

– Vasad Község Önkormányzatának
Képviselô-testülete és Csévharaszt Község
Önkormányzatának Képviselô-testülete
megtárgyalta a Közös Önkormányzati Hiva-
tal 2014. évi költségvetésének tervezetét – a
képviselô-testületünknek több módosítási
javaslata volt, a tervezetet nem fogadták el.

Február 4. 
munkaterv szerinti képviselô-testületi ülés

– törvényi kötelezettségnek eleget téve a
polgármester beterjesztette a képviselô-tes-
tület elé az Önkormányzat 2014. évi költ-
ségvetésének tervezetét – a képviselô-testü-
let a tervezetet megtárgyalta, több módosí-
tási javaslattal élt, rendeletet nem alkotott,

– a képviselô-testület döntést hozott még
egy tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról,
valamint elfogadta a tanyagondnoki szolgá-
latok szakmai programját – az új tanyagond-
noki szolgálat mûködési engedélyeztetési el-
járása a Pest megyei Kormányhivatal Szoci-
ális és Gyámhivatalánál folyamatban van,

– a képviselô-testület szerzôdést kötött a
munka- és tûzvédelmi feladatok ellátására,
valamint a gyepmesteri teendôk ellátására –
kóbor eb befogása végett továbbra is a Szo-
morú Szív Állatmentô Szolgálatot kell hívni
az alábbi telefonon: 06 20 964 3025,

– a képviselô-testület foglalkozott a Tria-
noni emlékmû kiviteli elképzelésével – a

képviselô-testület szándéka, hogy még eb-
ben a ciklusban elkészüljön az emlékmû,

– a képviselô-testület megtárgyalta és po-
zitív hozzáállással fogadta a Kossuth Nem-
zetôr Egyesület Monori Járási Parancsnok-
sága kérését – a kérés tárgya a diákotthon-
ban nyári tábor szervezése,

– a képviselô-testület hozzájárulását adta
a Vasadi Hagyományôrzô Egyesület (citerá-
sok, néptáncosok ) név és székhely haszná-
latához,

– a képviselô-testület kinyilvánította
szándékát, hogy csatlakozik a Körbe-körbe
karikára kerékpár túrához – a túravonal Va-
sad települést is érinti, a településen a túrá-
zókat Marton József Zoltán polgármes-
ter/házi-gazda fogadja,

– a képviselô-testület döntött külterületi
ingatlan eladásáról, cseréjérôl,

– a képviselô-testület felhatalmazta a pol-
gármestert és a Vasadi Településüzemelteté-
si Kft. ügyvezetôjét a DAKÖV-vel való tár-
gyalások lefolytatására, a vízmû 2015. janu-
ár 1-tôl történô üzemeltetése kérdésében.

Február 12. 
rendkívüli képviselô-testületi ülés

– a képviselô-testület összehívását pályá-
zati határidô indokolta – a testület döntést
hozott, hogy részt kíván venni a
4/2014.(I.31.) BM rendeletben szabályozott
pályázaton – a pályázat címe: „Kötelezô ön-
kormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztése, felújítása” – sikeres pályázat
esetén az óvoda fûtéskorszerûsítésére, nape-
lemes rendszer kiépítésére lesz lehetôség.

Február 20. 
együttes képviselô-testületi ülés

– a képviselô-testületek megtárgyalták és
elfogadták a Csévharaszti Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2014. évi költségvetését,

– a képviselô-testület megtárgyalta és el-
fogadta a jegyzô beszámolóját a Közös Ön-
kormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról.

Február 20. 
rendkívüli képviselô-testületi ülés

– a képviselô-testület kinyilvánította
szándékát, hogy a következô hét éves uniós
költségvetési ciklusban is a Felsô-Homok-
hátsági Leader Csoport munkájában kíván
részt venni,

– a képviselô-testület döntést hozott – fi-
gyelembe véve a szülôi és nevelôtestületi
véleményt – iskola büfé mûködésérôl,

– a képviselô-testület rendezni kívánja a
hosszú évek óta húzódó temetô tulajdonjo-
gi, fenntartási kérdését, ezért döntést hozott,
hogy a temetôt visszaadja a Református
egyháznak – addig míg a visszaadás jogilag
is rendezôdik a kialakult szokásjog figye-
lembe vételével fenntartási megállapodást
köt az önkormányzat és az egyház. Az ülé-

sen nagytiszteletû Király János és a presbi-
térium több tagja is jelen volt,

– a képviselô-testület az önkormányzat
tulajdonában lévô erdôterületek kivágásá-
val, erdôsítés kérdésével foglalkozott, ho-
zott döntést.

Február 27. munkaterv szerinti ülés

– a képviselô-testület megalkotta
1/2014.(II.28.) számú rendeletét az Önkor-
mányzat 2014. évi költségvetésérôl (a ren-
deletet a honlapon olvashatják ),

– a képviselô-testület megalkotta
2/2014.(II.28.) számú rendeletét a közössé-
gi együttélés alapvetô szabályairól, ezek el-
mulasztásának jogkövetkezményeirôl (a
rendeletet a honlapon olvashatják) – a ren-
deletrôl, az együttélés alapvetô szabályairól
külön cikkben olvashatnak,

– a képviselô-testület megtárgyalta és el-
fogadta a Szociális Bizottság 2013. évi
munkájáról szóló tájékoztatót,

– a képviselô-testület megválasztotta a te-
lepülésen mûködô szavazatszámláló bizott-
ságok tagjait, póttagjait – a megválasztott ta-
gok megbízatása a következô országgyûlési
képviselô választásig tart – április 6-i válasz-
táson már az újonnan megválasztott tagokkal
találkoznak a választópolgárok

1. szavazókör: Demeterné Hajdu Vanda,
Harasztiné Czinkos Ildikó, Veszelka Aranka

2. szavazókör: Benke Ferencné, Salamon
Rudolfné, Szalontainé Molnár Borbála

Póttagok: Szvitekné Keszeg Katalin, Kál-
lai Ilona, Gudman Jánosné, Varjasiné Beke
Éva

– a képviselô-testület megtárgyalta a kül-
területi utak rendbe tételére vonatkozó ár-
ajánlatokat – döntést nem hozott – e kérdés-
re a zárszámadást követôen tér vissza a tes-
tület,

– a képviselô-testület az általános iskola
szülôi munkaközössége kérésére 50.000 Ft
támogatást adott a falunapi nyitótánc ruhái-
nak kölcsönzési díjához.

Lejegyezte: Juhász Éva

2 VASADI HÍRMONDÓ

Községházi napló

Vasad Község Önkormányzatának Kép-
viselô-testülete tájékoztatja a nyilvános-
ságot, hogy a „Vasad Iskoláért – Kultúrá-
ért – Sportért” Közalapítvány megszün-
tetésre kerül és a vagyonát az alapító oki-
rat rendelkezései szerint az alapító a köz-
alapítvány céljának megfelelô célra kí-
vánja fordítani: az óvoda, az általános is-
kola mûködésére és a sportélet fejleszté-
sére fordítja, illetve a kizárólagos önkor-
mányzati tulajdonban lévô Vasadi Tele-
pülés-üzemeltetési Kft által alapított ala-
pítványon keresztül használja fel a fenti
célokra.
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Vasad Község Önkormányzata és a Vasadi Általános Iskola
március 14-én rendezte ünnepi mûsorát az 1848-49-es forradalom
és szabadságharcra emlékezve. Még most is emlékszem a tavalyi
„Ezt a földet választottam” címû mûsorra, ahol piros-fehér-zöldbe
öltözött lányok, mint a szabadság megtestesítôi énekeltek. Idén
már a kezdés is új volt, a református templom melletti hôsi emlék-
mûnél gyülekeztünk, ahol Székely Zsuzsanna iskola igazgató
köszöntötte a megjelenteket, majd a zászlóôrsé-
günk kíséretében koszorúzásra került sor.
Vasad község önkormányzata nevé-
ben koszorút helyezett el Marton
József Zoltán polgármester és
Mészáros Sándor Zoltán alpol-
gármester, Monor város ön-
kormányzata nevében Pogá-
csás Tibor polgármester és
Rajki László a Monori
Városfejlesztô Kft. ügyvezetô
igazgatója, a református presbi-
térium nevében Király János lel-
kipásztor és Pirót Sándor Károly
presbiter, valamint Apró Erika és Mé-
száros Attila a Magyar Szabadságharcos Vi-
lágszövetség tagjai. A helyszínt a Kossuth Nem-
zetôrség tagjai és a vasadi Polgárôr Egyesület tagjai biztosították.

Ezután az általános iskola osztályai helyezték el az emlékezés
virágait, majd zászlóôrségünk vezetésével átsétáltunk az iskola
épületébe. Itt Marton József Zoltán polgármester köszöntô szavai
után Pogácsás Tibor Monor város polgármestere, országgyûlési
képviselô mondott beszédet, melyben kiemelte, vannak szeren-
csés nemzetek, akiknek nagy, nemzeti ünnepei gyôztes csatákhoz
kapcsolódnak, a mi rendkívül viharos történelmünk nem volt

ennyire kegyes hozzánk, hiszen számtalan harcunk, forradalmunk
vereséggel végzôdött. Ma is sokszor találkozunk azzal, hogy ha-
tárainkon túl élô gazdasági erôk igyekeznek országunkon is úrrá
lenni. Kért bennünket, vigyük tovább 1848-as szabadságharcosa-
ink emlékét, mindenki tudása legjavát tegye hozzá, dolgozzunk
együtt Magyarország felemelkedéséért. 

Majd az iskola tanulói történelmi játszóház keretében emlékez-
tek meg történelmünk egyik legfényesebb évforduló-

járól. Lendületes elôadásmódban, szinte sod-
ródtunk mi nézôk is az eseményekkel, már

rég nem egy tornateremben ültünk, ha-
nem mi is velük együtt lobogtattuk a

12 pontot a kezünkben, álltunk a
Landerer nyomda elôtt, és együtt
szabadítottuk ki Táncsics Mihályt a
börtönbôl. Marton József Zoltán
polgármester virágcsokorral kö-

szönte meg a felkészítést Kaldenek-
kerné Sipos Mária igazgatóhelyettes,

drámapedagógusnak, valamint Székely
Zsuzsanna igazgatónônek, aki rögtön

megragadta az alkalmat és elmondta, méltán
büszke a kollégáira, a tanulókra, hogy egy ilyen

különleges ünnepi megemlékezésen vehettünk részt. Hab
a tortán, hogy az elôadás után mindenki hivatalos volt a Pilvax
kávéházba, ahol kedvünkre ihattuk a tejeskávét és a még forró sü-
teményeket. Jómagam pedig másnap egy közeli megemlékezésre
voltam hivatalos, ahol véletlen elcsíptem a mögöttem beszélôk
mondatfoszlányait: hallottad, a vasadi ünnepség megint milyen
szép volt? Ilyenkor még jobb vasadinak lenni, és ezt köszönöm a
mûsor szervezôinek is.

Veroczki Barbara

1848-nak máig tartó üzenete van
Vendégünk volt Pogácsás Tibor Monor város polgármestere, országgyûlési képviselô
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Mint ismeretes, a szabálysértések, mint
jogi eszközök 2012-ben kikerültek az ön-
kormányzatok hatáskörébôl, az önkor-
mányzati rendeletekben lévô szabálysértési
tényállásokat hatályon kívül kellett helyez-
ni. Új elemként megjelent viszont a ma-
gyar jogrendszerben az a lehetôség, hogy a
helyi képviselô-testület szankcióval sújt-
hatja azokat, akik megsértik a közösségi
együttélés alapvetô szabályait. Ehhez ren-
deletben kellett felsorolni, melyek azok a
magatartásformák, amelyeket szankcionál-
ni kíván.

Hogyan választották ki ezeket a maga-
tartásformákat?

Az emberi közösségek akkor életképe-
sek, akkor jó egy település lakosának lenni,
ha megvannak és mûködnek az együttélés
alapvetô íratlan és írott szabályai. Az ilyen

normákat mindenütt a helyi szokások, sza-
bályok, sajátosságok alakítják, teljes körû
taxatív felsorolásuk lehetetlen. A képviselô-
testület arra törekedett, hogy a legkirívóbb
eseteket sorolja fel és azok bírságolására
nyújtson lehetôséget.

Melyek ezek?
A rendeletünk 3. fejezete 17 témakört so-

rol fel. Ezeket a paragrafusokat most külön
keretes cikkben közöljük.

Milyen büntetés vár a szabályszegôkre
és hogyan kívánnak érvényt szerezni a
rendeletnek?

A rendelet ötezer forinttól százötvene-
zer forintig terjedô közigazgatási bírság,
illetve ötezer forinttól ötvenezer forintig
terjedô helyszíni bírság kiszabását teszi le-
hetôvé. A jegyzônek, illetve a jegyzô nevé-
ben eljárva jómagamnak lehetôségünk van

Tartsuk be a szabályokat! a cselekmény csekély súlyára tekintettel,
elsô alkalommal figyelmeztetéssé enyhíteni
a szankciót.

Régi igazság, hogy minden jogszabály
annyit ér, amennyit sikerül megvalósítani
belôle.

Nagyobb helyeken településôrt, közterü-
let-felügyelôt alkalmaznak, nekünk erre
sajnos nincs lehetôségünk, viszont arra szá-
mítunk, hogy minden, a falujáért felelôssé-
get érzô vasadi nyitott szemmel jár és beje-
lentéssel él, ha kirívó eseteket (például –
hogy friss példával éljek – gumiégetést, éj-
szakai zajongást) tapasztal. Ugyanezt vá-
rom el köztisztviselô kollégáimtól, a pol-
gárôröktôl, valamint a tanyagondnoktól és
a leendô mezôôrtôl is. Minden bejelentést
megvizsgálunk, igyekszünk beszerezni a
szükséges bizonyítékokat és ha ezek meg-
vannak, megindítjuk az eljárást. Mint al-
jegyzô, magam is heti rendszerességgel
körbejárom a falut és ha rendellenességet
tapasztalok, intézkedni fogok. 

Lesz tehát mezôôri szolgálat Vasadon?
Igen, megtettük a mezôôri szolgálat léte-

sítéséhez szükséges lépéseket, elsôként az
önkormányzatnak együttmûködési megáll-
apodást ell kötnie a Pest Megyei Rendôr-
fôkapitánysággal. Hasonlóképpen nekilát-
tunk a második tanyagondnoki szolgálat
létrehozásának is. 

Február 27-i ülésén rendeletet alkotott Vasad Község Önkormány-
zatának képviselô-testülete a közösségi együttélés alapvetô sza-
bályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirôl.
Az elôterjesztést és a rendelet-tervezetet Szokolay Zoltán aljegyzô
készítette.
Ôt kérdeztük arról, hogy miért volt szükség erre a rendeletre és
mit vár annak hatályba lépésétôl.

Részlet a 2/2014. (II.28.) számú önkormányzati rendeletbôl:
4. § Aki Vasad Község Önkormányzatá-

nak jelképeit jogosulatlanul, engedélytôl el-
térôen vagy a közösséget sértô módon
használja, az megsérti a közösségi együtt-
élés alapvetô szabályait.

5. § Az az ingatlantulajdonos, aki a ház-
számtábla beszerzésérôl, közterületrôl jól
látható módon való elhelyezésérôl, szükség
esetén cseréjérôl és pótlásáról nem gondos-
kodik, megsérti a közösségi együttélés
alapvetô szabályait.

6. § (1) Aki Vasad közterületein szeszes
italt fogyaszt, az megsérti a közösségi
együttélés alapvetô szabályait.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített szabály
nem vonatkozik a vendéglátó egységhez
kapcsolódó, érvényes közterület-használati
hozzájárulással elfoglalt közterületre, vala-
mint az érvényes közterület-használati hoz-
zájárulással megtartott alkalmi rendezvé-
nyekre.

7. § Aki
a) ebet úgy tart, hogy az a tartásul szol-

gáló ingatlan területérôl a közterületre ki-
juthat vagy kiharaphat,

b) ebet úgy tart, hogy az a tartásul szol-
gáló ingatlan területérôl más tulajdonában
lévô magánterületre átjuthat vagy átharap-
hat,

c) közterületen ebet póráz nélkül szaba-
don enged vagy sétáltat,

d) a közterületen lévô, gondozott virág-
ágyások területére ebet bevisz vagy been-

ged, az megsérti a közösségi együttélés
alapvetô szabályait.

8. § Aki
a) a közterületen lévô, vagy a közhaszná-

lat céljára átadott magánterületen lévô, köz-
lekedésre nem szánt területen gépjármûvel
közlekedik vagy parkol,

b) a közterületen lévô növényzetet (fák,
cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek
egyéb elemeit, tartozékait, felszerelési tár-
gyait rendeltetésellenesen használja, szán-
dékosan megrongálja, károsítja vagy el-
pusztítja,

c) aki közterületen lévô fát vág ki enged-
ély nélkül,

d) aki közterületen a közvetlen szállítási
elôkészület esetét kivéve göngyöleget tárol,

e) aki építôanyagot, építéshez szükséges
szerkezetet, valamint bontásból, felújítás-
ból származó anyagot, építési törmeléket,
hulladék anyagot 72 órán túl engedély nél-
kül közterületen tárol, az megsérti a közös-
ségi együttélés alapvetô szabályait.

9. § Aki mások nyugalmának megzava-
rására alkalmas, zajjal együtt járó kertgon-
dozási, szerelési, építési vagy bontási tevé-
kenységet végez munkanap 20 óra és más-
nap reggel 8 óra között, szombaton 20 óra
és éjfél között, vasárnap és az ünnepnapo-
kon, az megsérti a közösségi együttélés
alapvetô szabályait, kivéve, ha a tevékeny-
ség tiltott idôtartamokban történô folytatá-
sához hatósági engedéllyel vagy közútke-
zelôi hozzájárulással rendelkezik.

10. § Aki vendéglátó-ipari egység, üzlet,
szórakozóhely vendégterében, kerthelyisé-
gében, teraszán nem gondoskodik arról,
hogy a rendezvény a szomszédos ingatla-
nokon élôk nyugalmát, pihenését ne zavar-
ja, megsérti a közösségi együttélés alapvetô
szabályait.

11. § Aki Vasad közigazgatási területén
lévô közterületet rendeltetésétôl eltérô mó-
don, önkormányzati rendeletben elôírt hoz-
zájárulás nélkül, attól eltérôen vagy azt
meghaladó mértékben használja, az meg-
sérti a közösségi együttélés alapvetô szabá-
lyait.

12. § Aki
a) a települési szilárd hulladék elszállítá-

sával megbízott közszolgáltató által szerve-
zett lomtalanítás idején az elszállításra ki-
készített lomot válogatja vagy birtokba ve-
szi, továbbá az is, aki a lomot nem a lomta-
lanításról szóló hirdetményekben közzétett
idôpontban és helyszínre helyezi ki, továb-
bá az, aki a hirdetményekben ki nem készít-
hetô hulladéknak minôsített dolgokat he-
lyez ki közterületre,

b) ingatlantulajdonosként a települési
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást
nem veszi igénybe, illetve a hulladékot nem
a közszolgáltatónak adja át,

c) gazdálkodó szervezetként a települési
hulladék elszállítására nem az Önkormány-
zat által kijelölt közszolgáltatót veszi
igénybe, az megsérti a közösségi együttélés
alapvetô szabályait.
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13. § Aki
a) az avar és kerti hulladékok nyílttéri

égetésére vonatkozó – a 9/2013. (VI.20.)
számú önkormányzati rendeletben szereplô
– elôírásokat nem tartja be,

b) aki hulladékot (háztartási, ipari, vesz-
élyes és nem veszélyes egyéb hulladék,
mûanyag, gumi, vegyszer, festék, festékkel
vagy vegyszerrel kezelt fahulladék, olajos
fûrészpor, ruha stb.) nyílttéren, továbbá tü-
zelôberendezésben éget és ezzel a levegô
tisztaságát veszélyezteti, az megsérti a kö-
zösségi együttélés alapvetô szabályait.

14. § (1) Aki hirdetményt, plakátot nem
az erre a célra kijelölt helyen helyez el,
megsérti a közösségi együttélés alapvetô
szabályait.

(2) A hirdetmény, plakát elhelyezôje – az
elhelyezô ismeretének hiányában az, aki-
nek az érdekében a hirdetményt, plakátot
kihelyezték –, amennyiben az idejétmúlt

vagy megrongálódott hirdetményt, plakátot
nem távolítja el, megsérti a közösségi
együttélés alapvetô szabályait.

15. § Aki
a) közterületen jármûvek parkolását vagy

közlekedését akadályozó tárgyakat elhelyez,
b) aki 3500 kg legnagyobb megengedett

össztömeget meghaladó súlyú jármûvet –
autóbusz, tehergépkocsi, mezôgazdasági
vontató, lassú jármû, jármûszerelvény, ne-
héz pótkocsi és lakókocsi, valamint munka-
gép – 6 óra idôtartamon túlmenôen közte-
rületen tárol, az megsérti a közösségi
együttélés alapvetô szabályait.

16. § Aki magántulajdonban lévô ingat-
lan területérôl szennyvizet közterületre
szándékosan kivezet, az megsérti a közös-
ségi együttélés alapvetô szabályait.

17. § Aki

a) engedély nélkül utat
elzár, az úton, az alatt
vagy felett építményt
vagy más létesítményt
hoz létre vagy ezekhez
csatlakozást létesít,

b) utat engedély nélkül
felbont vagy elfoglal,

c) a település csapadékvíz-elvezetô rend-
szerébe olyan anyagot juttat, amely a lefo-
lyást akadályozza vagy a csapadékvíz-elve-
zetô rendszert szennyezi,

d) az úton elhelyezett útfenntartási
anyagra szükségtelenül ráhajt vagy azt
szétszórja,

e) az úton, az alatt, felett vagy mellett
végzett munka jelzésére vonatkozó kötele-
zettségét megszegi,

f) az utat vagy az út mûtárgyát gondatla-
nul megrongálja, az megsérti a közösségi
együttélés alapvetô szabályait.

18. § Aki
a) az ingatlana elôtti járda tisztántartásá-

ról, síkosságmentesítésérôl nem gondosko-
dik,

b) a járdáról letakarított havat a gyalogo-
sok, vagy a jármûvek közlekedését akadá-
lyozó módon rakja le, az megsérti a közös-
ségi együttélés alapvetô szabályait.

19. § Aki
a) a temetô csendjét megzavarja,
b) olyan magatartást tanúsít, amely a te-

metôbe látogatók kegyeleti érzéseit sérti,
c) sírt, síremléket, kegyeleti tárgyat,

egyéb díszítô anyagokat vagy növényeket
eltávolít, megrongál,

d) a sírhelyek környékét felássa, a talajt
elhordja vagy a sír feltöltésére használja,

e) a temetôben közlekedést akadályozó
tárgyakat helyez el,

f) a temetôben szemetel vagy a szemetet
nem a kijelölt helyen helyezi el, az megsérti
a közösségi együttélés alapvetô szabályait.

Lisztet, tésztát
vihettek haza

A február végén kiosztott élelmiszer-
csomagok nagyon sok családnak jelen-
tenek segítséget. Az unió által finanszí-
rozott EU élelmiszersegély program téli
fordulójában Vasad község sikeresen
pályázott, 400 fô rászoruló kaphatott
élelmiszercsomagot (liszt, tészta, kris-
tálycukor).
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Nehéz nem észrevenni a Vasadi Nap-
köziotthonos Óvoda mögötti építkezést,
amit már szinte minden vasadi lakos tud,
bölcsôde épül községünkben. Az épület
napról-napra épül, a helyi lakosság ér-
deklôdve figyeli az építkezés menetét. A
bölcsôde megépülésével együtt új mun-
kahelyek is létesülnek, melyre szintén
nagy jelentkezés várható. Marton József
Zoltán polgármestert kérdeztük a részle-
tekrôl.

– Milyen forrásból épül a bölcsôde, és
pontosan mennyibe kerül az építkezés?

Az újonnan épülô bölcsôdénkre, uniós
pályázati forrásból sikerült fedezetet nyer-
nünk.

Az úgynevezett KMOP-4.5.2-11-2012-
0035 azonosítószámú pályázatunk kereté-
ben 149.989.056 forintot nyertünk, mely-
hez nekünk 10% sajáterôt kellett hozzá-
rendelnünk.

Sajnos az idôközben bevezetett útdíj,
valamint a jelentôsen megnövekedett
építôanyag költségek és a megnövekedett
minimálbér hatására a négyszer kiírt köz-
beszerzés (melyre összesen tizennyolc cé-
get hívtunk meg) ellenére sem tudtunk
190.486.100. forintnál kedvezôbb ajánla-
tott kapni, így ennek értelmében ezen
összeggel kötöttünk Vállalkozói
szerzôdést a Gödöllôi székhelyû Épkomp-
lex Építôipari Kft-vel.

A pályázaton elnyert összeg és a vállal-
kozási szerzôdésben rögzített összeg kö-
zötti mintegy 40.000.000 forintra, pályáza-
tot kívánunk benyújtani, az úgynevezett
Eu-s önerô alapra valamint az irányító ha-
tósághoz, a finanszírozás kiegészítésre.  

– Hol tart jelenleg az építkezés, és mi-
korra várható az épület átadása?

Jelenleg az építkezés az ütemezésnek
megfelelôen halad, ezidáig jelentôsebb
fennakadásra nem került sor. Ezen sorok
olvasásakor reményeim szerint már a tetô
készül az épületre.

Az átadási idôpontot tekintve, ha vis
major helyzet nem nehezíti az építkezést,
elôre láthatólag a tervek szerinti szeptem-
ber elejei idôpontban kerülhet sor.

– Pontosan hány gyermek elhelyezésére
lesz alkalmas?

Bölcsôdénkben, a három csoportban,
maximum 36 gyermek kaphat napközbeni
szakszerû ellátást és felügyeletet.

– Úgy tudom, a tervek alapján
fôzôkonyha is kialakításra kerül majd, tud-
na errôl bôvebben tájékoztatást adni?

Igen, az intézményben helyet kap, egy
újszerû legújabb technológiával ellátott,
300 adagos fôzôkonyha, melyben terveim
szerint ha lehetôség adja, kizárólag illetve
nagy részben helyi termékek lennének fel-
dolgozva, gondolok itt a mezôgazdasági
terményeken túl, a húsra illetve ebbôl ké-
szült különféle készítményeire, tojásra ,tej

és tejtermékekre , tésztafélékre, valamint
esetleg helyi gabonából készült péktermé-
kekre. Én személy szerint, talán az összes
fejlesztésünk közül erre lennék legbüsz-
kébb, ezzel el tudjuk érni intézményes az-
az falu szinten, hogy a felnövekvô generá-
ciónk ,kizárólag ellenôrzött megbízható
forrásból származó, illetve megannyi ada-
lék, ízfokozó, állománynövelô és sorolhat-
nám még a különféle állag és külalak javí-
tó, ámde egészségkárosító vagy akár ki-
mondhatom rákkeltô anyagok elkerülését. 

– Az újonnan épülô intézmény hány új
munkahelyet hoz létre a településen?

Terveink szerint, illetve megfelelve a
hatályos jogszabályoknak, ennél az ellátot-
ti mértéknél a csoportoknál mintegy 11 fô-
vel, az üzemi konyhánál pedig 3 fô-vel
kalkulálunk.

Ez összesen 14 fô, akiket kizárólag a
Vasadi jelentkezôk közül szeretnénk kivá-
lasztani.

– Az olvasókat bizonyára érdekli, hogy
Vasadiakon kívül fogad majd más telepü-
lésrôl is gyerekeket az intézmény?

Igen, még a pályázat benyújtása elôtt,
egy úgynevezett feladat ellátási megáll-
apodást kötött Önkormányzatunk, a szom-
szédos Csévharaszt Község Önkormány-
zatával, hogy a szabad kapacitás mértékéig
fogad Bölcsôdénk Csévharasztról gyerme-
keket.

Interjú és fotók: Veroczki Barbara

Interjú a polgármesterrelBÖLCSÔDE

Dr. Simicskó István államtitkár vendégei voltunk

Vasadi zöldségfélék, tanyasi termékek tették gazdagabbá azt a
vasadi standot, mellyel polgármesterünk bemutatta községünket
Egy Újbudán megrendezett fórum alkalmával Marton József Zoltán polgármester és néhány vasadi lakos egy újbudai fórumra

utazott, ahol dr. Simicskó István államtitkár - a fórum házigazdája látta vendégül kis delegációnkat.
Ebbôl az alkalomból he-

lyi termékeinkkel mutat-
kozhattunk be, mint Pest
megyei település. Egyre
nagyobb az igény a tanyasi
portékákra, amelyek rövid
idô alatt, frissen jutnak el a
vásárlókhoz. Ezúton is kö-
szönjük a lehetôséget a be-
mutatkozásra. 

Fotók: Mészáros Attila
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Az elmúlt évben a vasadi lakosok
többször is hallhatták a Vasadi Portéka
Kft nevét, mely 2013-ban alakult. Havasi
Zoltán ügyvezetôvel a Kft létrejöttének
körülményeirôl, a jövôbeni célokról, fej-
lesztésekrôl beszélgettünk.

– Hogyan, és miért jött létre a Vasadi
Portéka Kft?

Vasad Község Önkormányzatának képvi-
selô-testülete azzal a céllal hozta létre 2013
nyarán, a 100%-ban önkormányzati tulaj-
donban lévô Vasadi Portéka KFT-t, hogy az
a közjót szolgálva, a településen és környé-
kén élô gazdálkodók érdekeit szem elôtt
tartva biztos értékesítési lehetôséget te-
remtsen a Vasadi helyi termékeknek. Tud-
valevô, hogy az ún. bio élelmiszerek a tár-
sadalom nagy része számára megfizethetet-
lenek, a multik polcai pedig roskadoznak a
külföldi, a hazainál rosszabb minôségû
áruktól, amelyek az importköltségek dacára
is olcsóbbak a magyar termékeknél. Az e
két kategória közötti ûrt lehet betölteni Va-
sadon a helyi és környékbeli termelôk által
megtermelt termékek hatékony piacra jutta-
tásával. A KFT a Tanyafejlesztési pályázat
keretében megpályázott eszközök haszná-
latával megszervezi a helyi termékek be-
gyûjtését, feldolgozását és zárt termékpá-
lyás értékesítését.

Vállalkozásunk széles spektrumot átfogó
tevékenységi körökkel rendelkezik, melyek
kivétel nélkül a tanyasi létforma megôrzé-
sét és a tanyán élô emberek életfeltételei-
nek javítását célozzák, a tanyasi termékek
piacra jutásának hatékony elôsegítése, a
mezôgazdasági kistermelés, különös tekin-
tettel a tanyasi gazdálkodás körülményei-
nek javítása, valamint az értékesítési nehéz-
ségek leküzdése által. 

A Vasadi portéka KFT ügyvezetôjeként
fontosnak tartom, ezen értékek képvisele-
tét, a hazai termelôk elônybe kerülésének
segítését a multikkal, a külföldi termékek-
kel szemben.

– Milyen sikereket értek el a tanyafejlesz-
tési pályázaton?

A Tanyafejlesztési pályázat segítségével
cégünk megvalósíthatja azon kiemelt célját,
mely az alapításnak is meghatározó té-
nyezôje volt, mégpedig a tanyai áruk piacra
jutásának elôsegítését. Ennek érdekében
egy, a termeléstôl a feldolgozáson át az ér-
tékesítésig tartó zárt termékpályát terve-
zünk létrehozni.

A termékpálya létrehozása több
lépcsôben történik meg. Elsô lépésként a
KFT-t létrehozó települési önkormányzat
egy a térségi foglalkoztatottságot növelô és
az adott település gazdasági életére ked-
vezô hatást gyakorló beruházásokat hajt
végre, mely beruházások gazdaságélénkítô
fejlesztések, melyek a Pest megyei, Vasad
és környéki településfejlesztések részét ké-
pezik.

A beruházások megvalósulását követôen
a KFT a fejlesztések esetében üzemel-

tetôként illetve leszerzôdött felvásárlóként
fog funkcionálni, ezáltal összefogva a beru-
házások gazdasági tevékenységét.

A sikeres pályázattal egy korábban példa
nélküli, a profitmaximalizálás elve helyett
kizárólag a közjót szolgáló, a termékpályá-
ból a magánszektort elvi és praktikus okok-
ból kizáró önkormányzati kézben lévô lánc
indulhat el, amely egyszerre jelent megol-
dást a kistermelôk értékesítési nehézségeire
illetve a fogyasztók vásárlási igényeinek
kiszolgálására, ráadásul mindemellett a
projektben résztvevô önkormányzatok és
környezetük gazdasági életére tartósan jó-
tékony hatással bír, lévén munkahelyeket
teremtô és ez által foglalkoztatottság-bôvü-
lést eredményezô beruházásról van szó. 

A kereskedelmi tevékenység végzése kö-
vetkeztében piacra kerülô egészséges ta-
nyasi élelmiszerek kedvezô irányba befo-
lyásolják a vásárlók fogyasztási szokásait,
növelve a magyar termékek szerepét és je-
lentôségét a hazai élelmiszerpiacon. A tér-
ségben segíti a regionális kapcsolatok foko-
zását, azáltal, hogy a gazdálkodók piacra
termelôvé válnak. 

Vállalkozásunk célja olyan tanyasi élel-
miszerbolt-hálózat létrehozása, amely köz-
vetlenül a Pest megyei, Vasad és környéki
tanyavilágból származó, a KFT alapítói ál-
tal üzemeltetett gazdasági egységekben
elôállított illetve feldolgozott zöldséget-
gyümölcsöt, tejet és tejterméket, hús- és
pékárut forgalmaz, hogy a jó minôségû ma-
gyar tanyai élelmiszerek minél szélesebb
körben elérhetôek legyenek. Középtávú cé-
lunk, hogy minden megyében, Budapestet
is beleértve rendelkezzen legalább öt üzlet-
helyiséggel, ez legkevesebb száz kiskeres-
kedelmi egységet jelent. Ezen hálózat ki-
szolgálása érdekében szeretnénk regionális
központokat létrehozni, illetve a programo-
zott és ütemezett termeltetést felépíteni,
mely magában foglalja az országos szintû
termelôi hálózat kialakítását. 

Egy ilyen országos termelôi hálózat nem

csak a belföldi piaci igények magas szintû
kiszolgálását teszi lehetôvé, hanem egyúttal
a magyar termékek külföldre jutását is
elôsegíti. Megfelelô infrastruktúrával ellá-
tott regionális központok további lehetôsé-
get nyújtanak ahhoz, hogy a programmal
azonosulni tudó, a Vasadi Portéka kft által
képviselt szellemiségben fantáziát látó csa-
ládi vállalkozásban üzemeltetett boltok
franchise rendszerben csatlakozhassanak a
már meglévô, a Vasadi Portéka kft által
üzemeltetett bolthálózathoz. A kft elsôdle-
ges feladata hogy a megtermelt nyereséget
folyamatosan mûködésének egyre maga-
sabb szintû bôvítésére fordítsa. 

– Hogyan tudja segíteni a vasadi ôster-
melôket a Kft?

A Pest megyei, elsôsorban Vasad telepü-
lés és környéki tanyasi gazdálkodók hosszú
évtizedeken keresztül kiváló minôségû,
egészséges élelmiszerekkel látták el városi
honfitársaikat. A multinacionális cégek tér-
hódítása következtében a magyar termékek,
különösen a tanyasi élelmiszerek piaci ré-
szesedése csökkent. 

Ez az önkormányzati vállalkozás egy-
részrôl értékesítési lehetôséget biztosít a
helyi termelôknek, másrészrôl a gazdasági
tevékenysége során új munkahelyeket te-
remt, tôkét és profitot von be mûködése ré-
vén Vasad gazdasági életébe. Így a telepü-
lés gazdasága folyamatosan bôvül, a pénz
helyben marad, amely további vállalkozá-
sélénkítést generál.

Veroczki Barbara

Országos szintû termelôi hálózatba kapcsolódhatunk

Újabb pályázaton nyert az önkormányzat, 44 millió Ft
jut helyi termék átvevôhely kialakítására

A Vidékfejlesztési Minisztérium tanyafejlesztési programjának keretében nyertes pá-
lyázatot tudhatunk a magunkénak – nyilatkozta Marton József Zoltán polgármester. 

Pályázatunkat a tanyai termékek nagyobb arányú piacra jutásának elôsegítése végett ad-
tuk be, mivel sikeresen pályáztunk, így a Mátyás király közben (korábban Posta köz) a tej-
csarnok részen kialakításra kerül egy helyi termékeket feldolgozó üzem. A beérkezô áruk át-
esnek egy tisztításon, mosáson, pucoláson, koptatáson és csomagoláson, ezután érkeznek a
hûtôházba. A monori piaccsarnokban megvásárlására kerül egy 100 m2-es üzlethelység, ide
kerülnek beszállításra majd a vasadi üzemben feldolgozott termékek. Így a tanyagazdák szá-
mára biztosítjuk a piacra jutást, a közvetlen értékesítést. Egyre nagyobb az igény a tanyasi
portékákra, amelyek az áruházaknál vásárolt élelmiszerekkel szemben rövidebb idô alatt,
frissebben jutnak el a vásárlókhoz. Éppen ezért közvetlenül a monori üzletben is kialakításra
kerül egy tejkiadó autómata, vásárolni lehet tejtermékeket (sajt, túró, tejföl) feldolgozott hús-
készítmények (sonka, kolbász) de a mézek, szörpök, befôttek és szabadban gyûjtött gombák
vásárlására is lehetôség nyílik.
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Elôzô számunkban adtunk tájékoz-
tatást arról, hogy téli átmeneti közfog-
lalkoztatás keretében 15 fô közfoglal-
koztatására nyílt lehetôsége önkor-
mányzatunknak – a foglalkoztatás
2013. november 1-tôl 2013. decem-
ber 31-ig tartott.

A téli átmeneti közfoglalkoztatás
folytatásaként pályázatot adtunk be a
Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsé-
gére, a pályázat sikeres volt. 2014.
március 6-tól 2014. április 30-ig is-
mét 19 fô, napi 8 órás közfoglalkoz-
tatását vállalta önkormányzatunk. A
lehetôségnek nagyon örültünk, mivel
közterületeink, parkjaink tavaszi

nagytakarítását, virágosítását, faaprí-
ték gyártását tudjuk megoldani. A vi-
rágokat ismét Vigh János vasadi la-
kos az OÁZIS Kertészet üzemeltetôjé-
tôl kapta az önkormányzat. És nem
utolsó szempont önkormányzatunk-
nak az sem, hogy ha rövid idôre is,
de ismét 19 ember munkahelyi gond-
ját tudjuk megoldani – mondta Mar-
ton József Zoltán polgármester. 

Jobb kilátással a világra
Bizonyára a lakosságnak is feltûnt útszéleinken a polgármesteri hivatal aprítógé-

pe és számos közmunkás szorgos munkája. A kora tavaszi idôszakra már végeztek
is az útgyérítéssel, mely munkára a Magyar Közút Nonprofit Zrt Pest Megyei Igaz-
gatóságának üzemmérnökség vezetôje, Gôz József kérte meg önkormányzatunkat.

Az Igazgatóság kapacitáshiány miatt nem tudta elvégezni az útszéli fák gyérítését, így
felkérésre a 4605. számú út Vasadot érintô mindkét oldala megszépült. Az utak széle át-
láthatóbb, belógó gallyak nem zavarják a közlekedôket. Ezután Mocsáry Balázs Csévha-
raszt Község polgármester kérésére a Vasadi út- Csillag sarok közötti útszakasz is elvég-
zésre került. A munka kivitelezésére a Vasadi Településüzemeltetési Kft lett megbízva. A
Kft részérôl a területeken folyamatosan jelen volt Mészáros Sándor Zoltán és Nagy Csa-
ba képviselôk, a szakszerû munkavégzés Pásztory Tamás erdômérnök szakirányítása
alatt folyt.

A Láncszem Alapítvány részérôl – Béres
Edit elnök asszonytól jött a megkeresés,
hogy gyermek, felnôtt ruhákat, játékokat,
konyhai eszközöket bocsát rendelkezésre.
Így március 8-án a mûvelôdési ház adott
otthont a bálabontás után szépen kirakott
ruhák és játékok vásárának. ôsszel várható
még további nagy szállítmány, melyrôl az
önkormányzat hirdetmény útján tájékoztat-
ja a lakosságot. 

Vasad község lakosságát érintô 
statisztikai adatok 2013. évben

Születések száma  23 / fô
Házasságkötések  55 / pár

Elhalálozások száma  13 / fô
Állampolgársági esküt tett  16 / fô

STATISZTIKA

Több mint 105 millió Ft marad a kasszában
A kormány átvállalta községünk adósságát, Marton József Zoltán polgármes-

ter decemberben vette át az ezt rögzítô bizonyságlevelet, mely a polgármesteri
hivatal tanácstermében megtekinthetô.

2013. december 11-én a gombai Civilházban került sor a környékbeli településeket
érintô önkormányzati adósságrendezés polgármesteri találkozójára. A program érin-
tettjei közül jelen voltak
Szente Béla (Monori-
erdô), Dr. Molnár Zsolt
(Péteri), Kaszanyi József
(Mende), Racskó Károly
(Bénye), Marton József
Zoltán (Vasad), Mocsáry
Balázs (Csévharaszt), Le-
hota Vilmos (Gomba) és a
rendezvényt kezdemé-
nyezô kormányzat képvi-
seletében Pogácsás Tibor
(Monor).

Pogácsás Tibor ország-
gyûlési képviselô, Monor
város polgármestere, az
önkormányzati rendszer
szûk negyedszázadát áttekintô bevezetôje után átadta a megjelent polgármesterek
számára a kormányfô által aláírt „bizonyságleveleket”, amelyek az önkormányzatok-
tól 2012 decembere óta átvállalt hitelállomány számszerû rögzítésével megörökítik
az adósságrendezés tényét, valamint az azt lehetôvé tévô gazdálkodási környezetet.

Vasad község esetében a kormányzat 105.358.000 forint hitelt vállalt át az önkor-
mányzattól. 

Fotók: Nagy Csaba
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A szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló 1993. évi III. törvény vala-
mint a gyermekek védelmérôl és gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.
törvény rendelkezései alapján, a helyi
szinten szabályozott pénzbeli és termé-
szetbeni ellátások aktualizálása szükséges-
sé tette a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális és ellátások újra szabályozását. 

A szabályozás szerint 2014. január 1-
jétôl az átmeneti segély, temetési segély és
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
önálló ellátási formaként megszûnik, és
önkormányzati segéllyé alakul. Vasad
Község Önkormányzat Képviselô-testüle-
te 2013. december 18-án megtartott ülésén
rendelet alkotási kötelezettségének eleget
téve megalkotta a pénzbeli és természet-
ben nyújtott szociális ellátások szabályo-
zásáról szóló 19/2013. (XII.19.) számú ön-
kormányzati rendeletét.

A rendelet célja, hogy a szociális bizton-
ság megteremtése és megôrzése érdekében
Vasad Község Önkormányzata meghatá-
rozza az általa biztosított pénzbeli és ter-
mészetbeni szociális ellátások formáit,
szervezetét, az eljárási és jogosultsági sza-
bályokat, továbbá a szociális ellátások
igénybevételének és érvényesítésének
módját, feltételeit és garanciáit. 

1. Ápolási díj
· A fokozott ápolást igénylô, súlyosan

fogyatékos hozzátartozóik ápolását, gon-
dozását végzô családtagok részére bizto-
sítható emelt összegû ápolási díj összege a
költségvetési törvényben megállapított
alapösszeg 130%-áról 150%-ára (44.250
Ft-ra) emelkedik. Elsô alkalommal a janu-
ár hónapra járó, február hónapban folyósí-
tandó ellátást kell emelt összegben folyó-
sítani.

· Bevezetésre kerül a legsúlyosabb álla-
potú hozzátartozókat ápolók részére meg-
állapítható kiemelt ápolási díj. Kiemelt
ápolási díjra jogosult a közeli hozzátarto-
zó, ha olyan személy ápolását, gondozását
végzi, aki:

· 18. életévét betöltötte, és a rehabilitáci-
ós hatóság a komplex minôsítés során
megállapítja, hogy a megváltozott munka-
képességû személy egészségkárosodása
jelentôs és önellátásra nem vagy csak se-
gítséggel képes,

· 18. életévét nem töltötte be (vagy köz-
nevelési intézményben tanul – ilyen eset-
ben a családi pótlék annak a tanévnek a
végéig jár, amelyben a 20., sajátos nevelé-
si igényû, de fogyatékossági támogatásra
nem jogosult tanuló esetén a 23. életévét
betölti), és állapota miatt magasabb össze-
gû családi pótlékot folyósítanak, és ezzel
együtt a magasabb összegû családi pótlék-
ra jogosító állapot igazolását végzô szak-

orvos igazolja, hogy betegsége vagy fo-
gyatékos állapota miatt tartós ápolást-gon-
dozást igényel.

A kiemelt ápolási díj havi összege 2014.
január 1-jétôl az ápolási díj alapösszegé-
nek 180%-a, azaz 53.100 Ft lesz.

2. Önkormányzati segély kialakítása
2014. január 1-jétôl az átmeneti segély,

a temetési segély és a rendkívüli gyermek-
védelmi támogatás önálló ellátási forma-
ként megszûnik, és önkormányzati se-
géllyé olvad össze.

3. A méltányossági közgyógyellátás sza-
bályozásának változása

A 2013. december 31-ig hatályos szabá-
lyozás szerint jegyzôi hatáskörben nyújtott
ellátás az önkormányzati segély kialakítá-
sával összefüggô törvénymódosításokról
szóló 2013. évi LXXV. törvény értelmé-
ben 2014. január 1-jétôl a képviselô-testü-
let hatáskörébe kerül.

4. A megváltozott munkaképességû sze-
mélyek ellátásai

· A megváltozott munkaképességû sze-
mélyek ellátórendszerét érintô lényeges
változás, hogy 2014. január 1-jétôl a rok-
kantsági és rehabilitációs ellátás megáll-
apításához szükséges elôzetes biztosítási
idô számítása megváltozik. 2014. január 1-
jétôl 5 éven belül 1095 nap, vagy 10 éven
belül 2555 nap, vagy 15 éven belül 3560
nap elôzetes biztosítási idô megléte szük-
séges az ellátásra való jogosultság megáll-
apításához (ezt megelôzôen csak az válha-
tott jogosulttá az ellátásra, aki 5 éven belül
1095 nappal rendelkezett).

· 2014. január 1-jével változik a rehabi-
litációs/rokkantsági ellátás összegének
számítása mindazok esetén, akik 2011. de-
cember 31-én rehabilitációs járadékban ré-
szesültek, és a megváltozott munkaképes-
ségû személyek ellátásának összege a mi-
nimálbér alapul vételével került meghatá-
rozásra. 2014. január 1-jétôl a számítás
alapjául szolgáló havi átlagkeresetként –
annak hiányában – az ellátási összeg
140%-át kell tekinteni.

· A rehabilitációs és a rokkantsági ellátás

összege 2014 januárjától a nyugdíjemelés
mértékével azonosan, 2,4%-kal emelke-
dik.

5. Fogyatékossági támogatás és vakok
személyi járadéka

A fogyatékossági támogatás és a vakok
személyi járadéka összege 2014 januárjá-
tól a nyugdíjemelés mértékével azonosan,
2,4%-kal emelkedik.

6. Aktív korúak ellátása
A rendszeres szociális segély maximu-

ma (ami a közfoglalkoztatási bér nettó
összegének 90%-ával egyenlô) 2014. janu-
ár 1-jétôl 44 508 Ft-ról 45 569 Ft-ra emel-
kedik. Azokban a családokban, ahol fog-
lalkoztatást helyettesítô támogatásra jogo-
sult személy is él, a rendszeres szociális
segély összege 2014. január 1-jétôl 21.708
Ft-ról 22.769 Ft-ra emelkedik.

7. Gyed extra
2014. január 1-jétôl bevezetésre kerül a

GYED extra:
· Az a szülô, aki a gyermekgondozási tá-

mogatás lejárta elôtt visszatérne a munka-
helyére, a gyermek egyéves kora után ezt a
gyermekgondozási díj, vagy a gyermek-
gondozási segély megtartása mellett kor-
látlanul megteheti.

· Lehetôvé válik az egymást követôen
született gyermekekre tekintettel járó ellá-
tások együttfolyósítása: a gyermekgondo-
zási támogatást a szülô akkor sem veszíti
el, ha a korábbi ellátás folyósítása alatt,
2013. december 31-ét követôen újabb
gyermeke születik, és rá tekintettel újabb
gyermekgondozási támogatást igényel.

· A felsôfokú képzés nappali tagozatán
két aktív félévet meghaladó hallgatói jog-
viszonnyal rendelkezô anya a gyermek
egyéves koráig gyermekgondozási díjra
szerezhet jogosultságot.

· Az ikergyermekekre tekintettel járó
gyermekgondozási díj folyósításának
idôtartama egy évvel meghosszabbodik,
azaz az ellátás legfeljebb a gyermekek há-
roméves koráig járhat.

Forrás:
www.emmiugyfelszolgalat.gov.hu

Tájékoztató a 2014. január 01. napjától hatályos szociális
ellátások szabályozásáról

GYED EXTRA 2014 – ÚJABB SEGÍTSÉG A CSALÁDOKNAK
– A gyes és a gyed folyósítása mellett újra vállalhat munkát a szülô a gyermek

egy éves kora után
– Testvérek születése esetén sem vész el az elôzô gyermekek után járó gyes

és gyed
– A „diplomás gyed” lehetôséget teremt, hogy a felsôoktatásban tanulók és

friss  diplomások is igénybe vehessék az állami támogatásokat.
– A visszatérô kismama munkáltatójának három évig vagy egyáltalán nem, a

negyedik,  ötödik évben csak 50 %-ban kell fizetnie a szociális adót.
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TT
isztelt Olvasók! Örömmel számo-

lunk be a Vasadi Általános Iskolá-
ban folyó tevékenységünkrôl,

mert tartalmasan telt az elsô félévünk. Igaz-
gatóváltás volt intézményünk élén, nyugál-
lományba vonult Kellner Lászlóné Borika.
Sok- sok évtizedes munkája után bízva még
az aktív, segítôkész tevékenységében, nem
búcsúztunk el tôle végleg. Emberi hozzáál-
lása során zökkenômentes volt a váltás, ami
pedig soha nem könnyû. Nem könnyû a pe-
dagógus pályát lezárónak sem és nem
könnyû a helyét átvevônek sem. Köszöne-
tet kell mondanom a fogadtatásért a gyere-
keknek, szülôknek, pedagógusoknak, az is-
kola és a tankerület dolgozóinak, a képvi-
selô testületnek, a település, Vasad lakosai-
nak. Sok odafigyelést és szeretet kaptam
tôlük. Köszönöm. 

Az oktató-nevelômunka korszerû, jól fel-
szerelt épületben folyik. A 169 tanuló, pe-
dagógusaik, és az iskola munkatársai tágas,
biztonságos épületben élhetik a minden
napjaikat. Az engedélyezett létszám a fel-
adatok ellátásához elegendô volt. 

8 tanulócsoport és 3 napközis csoport
mûködik. Súlyosabb fegyelmezési problé-
ma nem akadt, a gyerekek segítôkészek,
udvariasak, többnyire szeretnek iskolába
járni. Szorgalmukkal kevésbé vagyunk elé-
gedettek, a motivációjuk sem elégséges, de
ez tudjuk, hogy „természetes” jelenség, hi-
szen a vizsgálatok is mutatják, hogy felsô
tagozaton a kamaszodás miatt a motiváció
romlik. 

A fejlesztésre szoruló gyerekek ellátása
többnyire megoldott, szakképzett fejlesztô
pedagógus és két gyógypedagógus foglal-
kozik velük, de sajnos nô e tanulók létszá-
ma. 

A 16 óráig tartó felügyeletet többnyire
nem kérték a szülôk, pedig sok érdekes fog-
lalkozással készültünk volna.

A kötelezô hitoktatás vagy erkölcstan be-
indítása zökkenômentes volt, a hitoktatók-
kal nagyon jó a kapcsolat és az erkölcstant
is megfelelô képesítéssel rendelkezô peda-
gógus tartja. Az egyházakkal szorosan
együtt mûködünk a gyerekek értelmi, érzel-
mi és erkölcsi fejlôdése érdekében. 

A szülôi közösséggel élô és jó a kapcso-
lat, rendszeresen segítették munkánkat. Kö-
szönet érte. Nyílt napokat tartottunk, mely-
re sok érdeklôdô látogatott el.

Óvodával is élô a kapcsolat, partneri vi-
szony mûködik. Rendszeresen vettünk részt
egymás rendezvényein. Megtisztelô ez a
hozzáállás. 

Orvosi és védônôi szolgálat. Az oltások,
vizsgálatok, fogorvosi szûrések rendben
zajlottak. Gyermekvédelemmel is szoros a
kapcsolat, számos nehéz helyzet megoldá-
sában partnereink voltak. 

Önkormányzattól is sok segítséget kap-
tunk, annak ellenére, hogy jelenleg nem ôk
a fenntartóink. Továbbra is támogatják az
elsô osztályosok úszásoktatását. Összefo-
gás mutatkozott meg a szüreti felvonuláson
is vagy az október 23-i ünnepen is. Támo-

gatták és segítették a Szent Márton napi
programunkat. Köszönet érte.

A tankerület partneri viszonyt ápol, se-
gítséget ad, támogatja a munkát. Köszön-
jük.

Magatartás alakulása:
Példás: alsó tagozaton 43 fô, Jó: alsó ta-

gozaton 27 fô, Változó: alsó tagozaton 11
fô, Rossz: alsó tagozaton 1 fô. Példás: felsô
tagozaton 56 fô, Jó: felsô tagozaton 26 fô,
Változó: felsô tagozaton 4 fô Rossz: felsô
tagozaton – fô. 

Szorgalom: 
Példás: alsó tagozaton 36 fô, Jó: alsó ta-

gozaton 31 fô, Változó: alsó tagozaton 13
fô, Hanyag: alsó tagozaton 2 fô. Példás:
felsô tagozaton 23 fô, Jó: felsô tagozaton
25 fô, Változó: felsô tagozaton 31fô. Ha-
nyag: felsô tagozaton 7 fô. 

Alsó tagozaton: Kitûnô tanuló: 1 fô .
Felsô tagozaton: Kitûnô tanuló: 1 fô.
Reménykedünk, hogy év végére a sok je-

les tanulóból kitûnô lesz, és a többiek is ja-
vítani tudnak. 

Elégtelen osztályzatot kapottak: alsó ta-
gozaton: 1 fô két tárgyból.

Felsô tagozaton: 1 tantárgyból: 6 fô 2
tantárgyból: 4 fô 3 tantárgyból: – fô 3-nál
több tantárgyból: 6 tárgyból 1 fô összesen:
11 fô % A lehetôség számukra is adott,
hogy felzárkózzanak, ha akaratuk erôsödik
és szorgalmuk javul, biztosan ôk is sikere-
sen tudják majd a követelményeket teljesí-
teni. 

Dicséretek: 
Alsó tagozat: osztályfônöki dicséret 99

esetben. Felsô tagozat: osztályfônöki dicsé-
ret 15 esetben igazgatói dicséret 24 esetben
Összesen: 138 eset

Elmarasztalások: 
Alsó tagozat: osztályfônöki 25 esetben

igazgatói 1esetben. Felsô tagozat: szaktaná-
ri 10 esetben osztályfônöki 4 esetben igaz-
gatói – esetben Összesen: 40 eset.

Hiányzások: 
Igazoltan mulasztott napok száma: Alsó

tagozaton: 345 nap. Felsô tagozaton:
445,84 nap. Összesen: 790,84 nap .

Igazolatlan hiányzások: Alsó tagozat: 2
nap. Felsô tagozat: 0,16 nap Összesen: 2,16
nap. 

Az összes hiányzás: 793 nap. Átlag alsó
tagozaton: 4,2 nap. Átlag felsô tagozaton: 5
nap.

Pályaválasztás: 
A 8. osztályos osztályfônökök segítsége

és felügyelete mellett a gyerekek készültek
a továbbtanulásra. Volt tájékoztató szülôi
értekezlet, a tanulók az iskolában és iskolán
kívül is látogatták az elôkészítôket. Meg-
történt a felvételik megírása. Érkeznek a
felvételi eredmények. Bízunk benne, hogy
minden végzôs tanulónk az általa választott
tanintézményben tanulhat majd tovább. 

A napközi otthon elsôdleges feladata a
másnapi órákra történô felkészülés. A ta-

nulmányi munkán túli idôben egyéni ér-
deklôdésüknek megfelelôen tevékenyked-
hetnek a gyerekek. Vegyes napközis cso-
portok mûködnek, ez többlet nehézséget
okoz a pedagógusnak, mintha homogén
csoportokban dolgoznának. Délutánra már
nagyon fáradtak a gyerekek, nehezebb ve-
lük dolgozni, és nehezebb a fegyelmet
megtartani. 

Napközis tanulók száma: 79 fô Alsó ta-
gozaton: 49 fô Felsô tagozaton: 30 fô.

Menzás tanulók száma: Alsó tagozaton:
9 fô Felsô tagozaton: 11 fô.

Tehetségfejlesztés, szakkörök: 
Tanulóink tehetségfejlesztése szakkörök-

ben és az iskolai sportfoglalkozásokon is
folyik. Szakköri tagok száma: alsó tagoza-
ton 117 fô felsô tagozaton 100 fô.

Regisztrált tehetségpont lettünk. A Gard-
neri 7+1 területbôl 6- területet jelöltük meg
(logikai- matematikai, természeti, nyelvi,
testi- kinesztetikus, térbeli vizuális, inter-
perszonális- intraperszonális). Ezeken a te-
rületeken a tehetségazonosítást, gondozást,
tanácsadást vállaltuk. Több csoportban fo-
lyik a tehetséggondozás: matematika, ké-
mia, fizika, angol és német nyelv, tánc, és
különféle sportfoglalkozások, kézmûves,
drámapedagógia, színjátszás. Több nevelô
önszorgalomból mûködtetett szakkört az
elsô félévben, pl. furulya, informatika. To-
vábbi cél a tehetségpontok hálózatába be-
kapcsolódni, és ha tudjuk a feladatokat tel-
jesíteni, akkor év végén beadni a jelentke-
zést az akkreditációra. A tehetségazonosí-
tással kapcsolatos mérések egy részét ma-
gunk végezzük el, más részét (képesség
mérések, motiváció-, stressz mérés) a Sze-
gedi Egyetem képességkutató csoportja
végzi térítés mentesen, mivel az egyetem
partner intézménye lettünk. 

Diákönkormányzat:
Szeptemberben megválasztották a fe-

lelôsöket. Beosztották az aula faliújságjá-
nak elkészítési rendjét. Átnézték és tudato-
sították a házi rendet. Megtervezték és elfo-
gadták az éves munkatervet. Aktívan be-
kapcsolódtak a Pákozdi csata megemléke-
zésébe. Segítették az Aradi vértanúk napját.
Bekapcsolódtak és segítették az akadály-
verseny megrendezését. Kivették a részüket
a Szent Márton napi programból, valamint
a magyar nyelv napjából is. 

Gyermek és ifjúságvédelmi munka:
A gyermek és ifjúságvédelmi tevékeny-

ségünk pedagógiai munkánk kiemelt fel-
adatai közé tartozik. Nagy súlyt fektetünk a
szülôi házzal, a családdal való kapcsolat
ápolására. 

Könyvtári munka: 
A gyerekek élnek a lehetôséggel, rend-

szeresen kölcsönöznek, rongálás nem tör-
tént, a nyitott könyvtárban fegyelmezetten,
kulturáltan viselkednek. Engedély nélkül
nem visznek el könyvet. 

Ünnepélyek, megemlékezések:
Tanévnyitó ünnepéllyel indítottuk az

évet. A hagyományoknak megfelelôen tör-
tént a szervezése. A második osztályosok

INTÉZMÉNYEINK HÍREI

Félévi beszámoló
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adtak kedves mûsort, köszönet a gyerekek-
nek és felkészítôjüknek, Farkas Mária kol-
léganônek. Köszönöm a segítséget, és a fo-
gadtatást. 

Október 6-án az Aradi Vértanúkra emlé-
keztünk, október 23-án községi szintû ün-
nepet szerveztünk, meghatóan szép és mél-
tó ünnepi mûsorral. Köszönet érte a szer-
vezôknek, segítôknek, kollégáknak, techni-
kai dolgozóknak és nem utolsó sorban az
igazgató helyettes kolléganônek, Kaldenek-
kerné Sipos Máriának.

A karácsonyi ünnepünk is bensôségesen
sikerült, köszönet az alsó tagozatos kollé-
gáknak és minden segítônek. Az ünnepeken
kívül számos megemlékezés, szabadidôs
tevékenység tette szebbé a napi életünket.
Megtartottuk a hagyományos „Csibe bulit”.
Szeptember 28-án a községi szüreti felvo-
nuláson vettünk részt. Szeptember 30. Nép-
mese világa, Október 1. Zenei világnap,
Október 4. Állatok világnapja megemléke-
zés színesítette életünket. Új hagyomány-
ként próbálkoztunk november 11-én a
Szent Márton nap megrendezésével. Kö-
szönet érte minden részt vevônek, úgy ér-
zem pozitív volt a fogadtatás, a jövôben is
jó lenne megtartani ezt a rendezvényt. No-
vember 13. A magyar nyelv napja sem ma-
radt ki a rendezvények sorából. Mikulás
nap, Idôsek napja adott jó lehetôséget a sze-
retettel teljes együttlétre. Szeretném itt is
megköszönni a szervezôk áldozatos mun-
káját. Ismételten meglátogattak bennünket
a Palánta missziótól. Képviseltük iskolán-

kat a karácsonyi hangversenyen. Adventi
készülôdés és karácsonyi játszóház zárta a
naptári évet. Téli szünetrôl visszaérkezve
újévet köszöntô pót Szilvesztert tartottunk
a gyerekeknek. Folyamatosan mûködött az
iskola rádió, köszönet Kádárné Pirót Kata-
lin kolléganônek és minden segítônek, gye-
reknek, felnôttnek egyaránt. A diák- önkor-
mányzat is kivette részét a munkából. Kö-
szönet Csuba Attila tanár úrnak a segítô,
szervezô munkájáért. 

Szabadidôs programok, rekreáció, fel-
töltôdés biztosítása:

Kirándulás: Szeptember 26-án iskolai ki-
ránduláson vettünk részt. Pákozdon megte-
kintettük és érdekes foglalkozásokon vet-
tünk részt, megemlékeztünk a Pákozdi csa-
táról. Gárdonyban a Gárdonyi Emlékház-
ban nagy írónk elôtt róttuk le tiszteletünket.
Voltunk a Bory várban és a felsôsök sétál-
tak Székesfehérváron. Jól éreztük magun-
kat, köszönet a szervezô munkáért az igaz-
gató helyettes kolléganônek és minden se-
gítônek. Október 7-én Erdélyi Erzsébet
operaénekes, opera nagykövet elôadása
nyújtott emlékezetes pillanatokat. Novem-
ber 6. Varró Dániel kortárs költô látogatott
iskolánkba. Élvezetes mûsorát mindannyi-
an köszönjük. November 11. „Zeneképze-
let” címmel Farkas Zsolt és Várnagy And-
rea zongoramûvész házaspár tartott nagy
sikerû elôadást. Október 18-án segítô ku-
tyás bemutató és TV felvétel volt iskolánk-
ban. November 18-án „Nyitott bíróság”
címmel ismeretterjesztô elôadást hallgattak

meg a 7. és 8. osztályos tanulók a bíróságok
mûködésérôl. November 21-én a Thália
Színházban voltunk a „Veled Uram” címû
elôadást néztük meg.

Pedagógus társaimmal több elôadáson,
tájékoztatón vettünk részt. Szept. 18. tanév-
nyitó tájékoztató Budapesten, Szeptember
21- 22-én a Magyar Tehetséggondozó Tár-
saság évi konferenciája, közgyûlése és
ECHA Mûhelye volt Pécsen. November
13-án A Magyar Tehetségsegítô Szerveze-
tek Szövetsége által összehívott megbeszé-
lésen vettünk részt. Január 16-án Monoron
voltunk a Jászai Mari Általános Iskolában a
pedagógus életpálya modellel kapcsolatos
tájékoztatáson. 

Összegezve: Az 1. félévben kiegyensú-
lyozott munka folyt. Számos szép ered-
mény és rendezvény biztosította a tanulók
fejlôdését. Kollegáink komoly és lelkiisme-
retes erôfeszítéseket tesznek, hogy nevel-
jék- oktassák a gondjaikra bízott tanulókat.
Köszönet a munkáért. További sikereket kí-
vánok mindenkinek.

Székely Zsuzsanna igazgató

Február 14-én pénteken rendezte meg FARSANGI ÜNNEPSÉGÉT a Vasadi
Általános Iskola, mely idén is magas színvonalú volt. Az estet Csuba Attila testne-
velô tanár nyitotta meg, mint a rendezô 7. osztály osztályfônöke. Köszöntötte a
megjelenteket, ismertette az est programját, majd bemutatta a zsûri tagjait: Mészá-
ros Évát, Juhász Évát és Prakter Máriát. Elôször a 8. osztályos tanulók nyitótáncá-
ban gyönyörködhettünk, elvarázsolták a közönséget, aki visszatapsolta ôket
nyomban, majd az egyéni és csoportos jelmezesek felvonulása következett. Így ta-
lálkozhattunk Robin Hood-al, Földgömbbel és magával a Szabadságszoborral is.
A csoportos táncok alatt majdnem a közönség is táncra perdült, mindenesetre vas-
taps kísérte végig az osztályok egyre kreatívabb elôadását. A mindenki által várt
eredményhirdetésen a zsûri leszögezte, nagyon nehezen tudtak dönteni a jobbnál-
jobb, ötletesebbnél ötletesebb jelmezesek közül, pontozták az ötletes, kézi gyártá-
sú jelmezeket, valamint azt is nézték, milyen mozgása van benne a tanulónak.
Kérték, az elsô három helyezett nevének felolvasása után minden további induló
érezze magát a negyedik helyen. Egyéni jelmezesek között elsô helyezett lett Guzsván Csenge béka jelmezében, második helyezett Kó-
kai István adventi asztaldísz jelmeze, és megosztott harmadik helyezett lett a Mészáros Szilárd pilóta, és Mészáros Laura villanykörte
jelmeze.

Szerzô és fotók: Veroczki Barbara
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A Csibészke csoportban járt 
a három kismalac

Az óvodában rendszeresen van báb és zenés elôadás a gyerme-
kek részére, melynek a gyerekek is aktív résztvevôi. 2014. január-
jában a Palinta társulat zenés elôadását láthatták a gyermekek,
februárban Kisteleki Zoltán „Három kismalac” címû bábelôadá-
sát élvezhették.

Az óvodai farsang az idén is jól sikerült. A gyermekek ügyesen sze-
repeltek a csoportos mûsorokkal. Jelmezeik változatosak és ötletesek
voltak. Úgy tûnik sikerült hagyományt teremteni a tavaly elkezdett
meglepetés mûsorral, melyre idén is lelkesen készültek az óvoda dol-
gozói. Bízunk benne, hogy sikerült mosolyt csalni a szülôk és a hoz-
zátartozók arcára, hiszen ez a cél.

Ezúton is köszönjük a tombola felajánlásokat, süteményeket, ször-
pöt és minden egyéb támogatást.

2014. március 1-én megrendezésre került az I. Vasadi Böllérfeszti-
vál, melyen az óvoda dolgozói is részt vettek a Polgárôrség csapatával. 

Marton Ildikó óvodavezetô

Ne feledje, óvodai beiratkozás! 
Óvodai beiratkozás ideje:

2014. április 14-tôl – 2014. április 16-ig,
800-1600 óra között

A beíratáshoz szükséges a gyermek sze-
mélyazonosítására alkalmas, a gyermek ne-
vére kiállított személyi azonosítót és lakcí-
met igazoló hatósági igazolványt (anya-
könyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ kártya),
továbbá a szülô személyi azonosító és lakcí-
met igazoló hatósági igazolványát bemutat-
ni az intézmény vezetôjének.

A 2014/2015. nevelési év kezdete 2014. szeptember
01.(hétfô)

Leendô óvodások szülei számára szervezett szülôi érte-
kezlet ideje: 2014. augusztus 25. 17.00 óra.

A 2013-as évben változás állt be a
könyvtár életében. Az alapterületünk
ugyan nem nôtt, de a könyvállomány vál-
tozott. A Szentendrén lévô Pest Megyei
Könyvtárhoz kapcsolódtunk, amely szak-
mai és anyagi segítséget nyújt. Leselejtez-
tünk 500 régi könyvet és a lakosság ren-
delkezésére bocsájtottuk. A megyei
könyvtártól több mint 300 új könyvet
kaptunk, amelyek szépek, érdekesek,
szak, ifjúsági, szépirodalmi és 40 db CD
állomány. Rendelkezésünkre bocsájtottak
új számítógépet, monitort, fényképezôgé-
pet, szakjelzeteket. 10-15 féle folyóirat fi-

nanszírozását is vállalták. Kérhetünk író-
olvasó találkozókat is, melynek költség-
vetését szintén vállalják. Így jött el hoz-
zánk Varró Dániel költô, akivel 30 iskolás

és a pedagógusok találkozhattak. Ezáltal a
község a könyvtárra tervezett kiadásait
csökkentheti. 

A 2013-as évben: 120 olvasó iratkozott
be a könyvtárba és folyamatosan olvasott.

Nyitvatartásunk: Hétfô 14.00-17.00
óráig. Mivel 20.00 óráig az intézményben
tartózkodom, így a késôbb jövôket is fo-
gadom.

Szeretettel várom a régi és az új olvasó-
kat, a kéréseiket, javaslataikat, mert ol-
vasni jó és hasznos!

Lukács Béláné
könyvtáros

A Vasadi Könyvtár állománya több
érdekes könyvvel is gazdagodott a na-
pokban: nagyobb részük egészség, népi
gyógyászat, gyermekirodalom, hagyo-

mányôrzés témákat érint, de néprajzi, szépirodalmi, történelmi
tárgyú dokumentumokkal is gazdagodott a gyûjtemény - tudtuk
meg Lukács Béláné könyvtárvezetôtôl.

Néhány könyv ajánlásként újdonságainkból:
Adela Motyková: A biztonságos otthon

Armin Spürgin: A méhek világa
Perry Potter: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai

Bartos Erika: Bogyó és Babóca az óvodában
Novák Éva: Játékok

Jules Verne: A rejtelmes sziget
Fábián Janka: Adél és Alíz

Neil Perry: Jól enni, jól lenni

Nagy Balázs: Magyarország hagyományôrzô túraútvonalai
Müller Péter: Szeretetkönyv

Bernád Ilona: Élô népi gyógyászatunk
Gyenis Anett-Gyenis Lajosné: Bábok és játékok készítése

Benecz Ferenc: Kerékpártúrák a Bükkben
Somos Zsuzsanna: Magyar szentek és hôsök a nagyvilágban

Ronne Randall: Némó kapitány
Gróth Ilona: Ringató

Rüdiger Dahlke: Súlyproblémák
Danielle Steel: Anyák vétkei

Bodó Imre: Lótenyésztés, lótartás, lóhasználat
Peter Grün: Nyúltartás

Makkai Sándor: Táltoskirály
Forró Pál: A boldog házasság tudománya

Sven Felix Kellerhoff: Hitler bunkere
Kôrösi Csoma Sándor: Lelki élet, vallásosság
José Morán: Marco Polo, az utazó és felfedezô

Új könyvekkel gazdagodott a Könyvtár!
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CIVIL SZERVEZETEK HÍREI

Összejövetelek:
Idôpontja: Minden héten hétfô.

Téli idôszakban (októbertôl – márciusig) 17-órától
Egyéb idôszakban (áprilistól – szeptemberig) 

19-órától
Helye: Mûvelôdési Ház –  2211 Vasad, Petôfi u. 58.

Megbeszélések, ügyintézések:
Minden hónap elsô hétfôjén

Klubfoglalkozások:
· „Mozdulj az egészségedért!” 
(torna, tánc, masszírozás stb.)

· Társasjáték, sakk, dominó, kártya, stb.
· Vetélkedôk, szórakoztató nyelvi és egyéb játékok

· Elôadások, bemutatók
· Mûsorpróbák

Zenés, táncos alkalmak megvendégeléssel:
Negyedévente, melynek megszervezésérôl és lebo-

nyolításáról a névnaposok gondoskodnak.

Beteglátogatások: Szükség szerint történik.

Éves tagdíj: 1.500 Ft
Szeretettel várunk új klubtagokat 

és pártoló tagokat!
Jelentkezés Lukács Bélánénál klubvezetônél,

Nagy Sándorné Klub vezetô-helyettesnél
Vas Andrásné, Bokros Lászlóné, Maczkó László,

Vincellér György vezetôségi tagoknál

Részletes terv
Április

7. Havi tervek ismertetése, megbeszélése
Fe.: Lukács Béláné

8. Kirándulás, fürdés
Fe.: Vezetôség

27. Mûsoros délután /vagy november 6./
Fe.: Vezetôség

Május
5 Havi tervek ismertetése és megbeszélése

Fe.: Lukács Béláné
15. Kirándulás Budapestre – Fe: Vezetôség

30., 31.,1. Falunap – Fe.: Vezetôség

Június
2. Havi tervek ismertetése, megbeszélése

Fe.: Lukács Béláné

22-27. Kirándulás Olaszország
30. Élménybeszámoló – Fe.: Lukács Béláné

Július
7. Havi tervek ismertetése és megbeszélése

Fe.: Lukács Béláné
20. 1 vagy 2 napos kirándulás

Fe.: Lukács Béláné
28. Zenés, táncos vacsora – Fe.: Névnaposok

Augusztus
3. Havi tervek ismertetése és megbeszélése

Fe.: Lukács Béláné

20. Csatlakozás a községi ünnepséghez
Fe.: Lukács Béláné

Szeptember
1. Havi program ismertetése, megbeszélése

Fe.: Lukács Béláné
8. Zenés, táncos vacsora

Fe.: Névnaposok
27. Szüreti nap, csatlakozás 

a községi rendezvényhez
Fe.: Vezetôség

Október
6. Idôsek napja
Fe.: Vezetôség

19 v. 26. Színház
Fe.: Lukács Béláné

November
2. Havi tervek megbeszélése

Fe.: Lukács Béláné
16. /ápr.27./ Mûsoros délután. 

Zenés, táncos összejövetel 
23. Színház

Fe.: Vezetôség

December
1.Vetélkedô – játékos esti

Fe.: Lukács Béláné
8. Zenés, táncos vacsora

Fe.: Névnaposok
15.  A falusi Idôsek napja

Vezetôségválasztást tartottak, szép
számmal vettek részt a böllérfesztivá-
lon, melyen elôször mutatkozott be a nó-
takör- tudtuk meg Lukács Béláné klub-
vezetôtôl.

Január 13-án beszámoló és vezetôségvá-
lasztó taggyûlést tartottunk, melynek ered-
ménye:

Klubvezetô: Lukács Béláné, klubvezetô
helyettes Nagy Sándorné. 

Vezetôségi tagok: Vas Andrásné, Bokros
Lászlóné, Maczkó László, Vincellér
György.

Taglétszámunk 63 fô volt, 6 új tagot kö-
szönthettünk sorainkban. Sajnos, 4 klubta-
gunk meghalt az év során: Benke Sándor-
né, Mészáros Károlyné, Prakter Jánosné,
Sárközi Gézáné. Tôlük fájó szívvel bú-

csúztunk. 
Rendezvényeink: öt alkalommal kirán-

dultunk, 3 alkalommal mentünk színház-
ba, öt alkalommal szerepeltünk és 11 db
egyéb rendezvényen vettünk részt, össze-
sen 24 alkalom.

Február 17-én hagyományôrzô népszo-
kást elevenítettünk fel, farsangi batyusbált
rendeztünk. Ételeket, fánkot, süteménye-
ket, italokat hoztunk, ezekkel kínáltuk
meg egymást. Többen ötletes jelmezbe öl-
töztek. Volt cigányasszony, angyal, varázs-
ló, magyar kukac, kínai rizsszedôk fûszok-
nyában és a vasadi cowboy csapat, akik vi-
dám táncot roptak.

Március 1-jén részt vettünk az I. Vasadi
Böllér Fesztiválon, az egész tagság aktívan
dolgozott. Pénteken pogácsasütéssel kezd-
tünk az iskolában. Szombaton reggel 7

A nyugdíjasok kolbásza ezüst érmes lett!

órától estig folytatódott a tevékenység. Az
eredmény nem maradt el, 2. helyezetést ér-
tünk el a versenyben. Este a vacsoránál be-
mutatkoztak az újonnan alakult Nótakör
tagjai egy szép népdalcsokorral. Köszönet
minden segítônek!

Március 10-én nônapi meglepetésben
volt részünk. A férfiak szépen megterítet-
ték az asztalokat. Egyforma kék pólóba öl-
töztek, verssel, virággal és finom vacsorá-
val köszöntötték a nôket. Köszönjük a fi-
gyelmességüket.

A vasadi Búzavirág Nyugdíjas Klub 2014. évi programtervezete
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Jótékonysági fellépéssel támogatták a Pándi Tájház felújítását
A Vasadi Mórikálók Néptánccsoport pörgôsen kezdte az

évet, új táncokat tanulnak, farsangi táncházzal búcsúztatták
a telet, és megtáncoltatták a Dunatôkésieket is. Hogy kik ôk?
Arról kérdeztük Monori Sándort, a néptánccsoport vezetôjét.

Február 8-án 14 órai kezdettel tartotta ünnepségét a Nagycsalá-
dosok Monori Egyesülete a Vigadó Dísztermében, ahol fellépett a
Vasadi Mórikálók Néptánccsoport is, egyben ez volt idei elsô fel-
lépésünk is. 

A Vasadi Mórikálók Néptánccsoport és a Vasadi Hagyo-
mányôrzô Citerazenekar farsangi táncházat rendezett február 22-
én. Sárközi, Szatmári, Jobbágytelki és Mezôségi táncokat tanul-
hattunk meg ezen a fantasztikus estén. Az alkalomnak helyet adó
Általános Iskola tornaterme még az elôzô farsangi díszítéssel volt
tele, a jó hangulathoz hozzátett, hogy a párok közül többen jel-
mezben jöttek el, tovább színesítve ezzel a rendezvényt. Így tán-
colt együtt piroska és a farkas, találkozhattunk Robid Hood-al, de
az 1920-as évek dámái is szembejöttek velünk. A tánc mellett
gyerekek számára kézmûves asztal is rendelkezésre állt, ahol cso-
koládéból készíthettek rózsákat, illetve fakanál babákat népi öltö-
zetben. Az est során Balázs Péter táncoktató vezetésével a gyere-
kek táncházát a felnôtt táncház követte, a Kalapos Folk Band ze-
nei kíséretében. Köszönjük a támogatást Édes Istvánnak, Tóth Jó-
zsefnek, valamint a Kádár & Baár Húsboltnak. 

Hagyományôrzô csoportjaink meghívást kaptak a Monorierdei
március 15-i ünnepi megemlékezésre. Így a helyi iskolás gyere-
kek és óvodások mûsora mellett a néptánccsoportunk, felnôtt cite-
rásaink és újonnan alakult Kökényszem Citera csoport is fellépett.
Az est folyamán még táncházat is rendeztünk Monorierdô testvér-

települése, Dunatôkés részére. Csoportjaink kitettek magukért, vi-
dám hangulatban telt az este.

Március 16-án a Pándi Tájház és Helytörténeti Egyesülettôl
kaptunk meghívást, jótékonysági rendezvényen vettünk részt,
melynek bevételét a tájház felújítására fordítják majd. Örültünk,
hogy egy ilyen nemes célt szolgálhattunk elôadásunkkal. Ezen a
rendezvényen a helyi Dalárda tagjaival együtt nótáztunk, citera-
zenekarunkkal együtt. 

Budapest kulturális életének rangos eseménye a közel ötven
éves múltra visszatekintô, évenként megrendezésre kerülô Nép-
táncantológia. A Budapesti Operettszínházban látható, impozáns
színházi bemutatón 22 fôvel néztük meg március 1-jén az elmúlt
év legszínvonalasabb nem hivatásos elôadóit. A következô tánca-
ink sorrendjét a látottak alapján állítjuk majd össze.

Több színházlátogatást is tervezünk, többek között a Meny-
asszonytánc illetve a Csókos asszony címû elôadásokat nézzük
meg közösen.

Hol láthat bennünket a közönség?
Meghívást kaptunk fellépésre a Monorierdei falunapra, a Pándi

meggyfesztiválra, készülünk a vasadi Családi Majálisra, hol a Va-
sadi RSC labdarúgócsapatával együtt indulunk. A vasadi faluna-
pokon pedig somogyi és mezôségi táncokat láthat tôlünk a közön-
ség, melyhez jelenleg új ruhákat szeretnénk készíttetni. 

Minden néptáncóránk nyilvános, ha nem koreográfiát tanulunk,
akkor bárki beállhat, csatlakozhat, szívesen látjuk. Csütörtökön-
ként 18.30-20.30-ig próbálunk a vasadi mûvelôdési házban. 

Monori Sándor,
a néptáncegyüttes vezetôje

Nagy izgalom elôzte meg az elsô fellé-
pést, azonban a vastaps ôket igazolta,
kirobbanó sikerrel indult elsô fellépésén
új citerazenekarunk. 

A Vasadi Mórikálók Néptánccsoport és
a Vasadi Hagyományôrzô Citerazene-
kar farsangi táncházat rendezett február
22-én, melyen elôször mutatkozott be a
Kökényszem Citerazenekar.

A csupa lányokból összeállt csapat

2013. szeptemberében alakult, akkor még
6 fôvel, amely azóta már növelte létszá-
mát. Vezetôjük Dr. Dézsi Zsolt, aki maga
is beállt a lányok közé citerázni. Többszö-
rös vastaps után engedte el ôket a közön-
ség végre önfeledten szórakozni.

A csoport további tervei között szerepel
népviseleti ruha készíttetése, ennek a
pénzügyi hátterének biztosítására pályáz-
nak. Töretlen lelkesedésük eredményeként

folyamatos fellépéseik lesznek a férfizene-
karral és a néptánccsoporttal. 

A citeracsoportjaink szerdai napokon
próbálnak a vasadi mûvelôdési házban:

– 17.30-19.00 óráig a Kökényszem cite-
ra csoport próbál

– 19.00-21.00 óráig a felnôtt csapat.
Szerzô: Monori Sándor, 
a citerazenekar vezetôje

Fotó: Keszeg Csaba

Februárban mutatkozott be a Kökényszem Citerazenekar
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Megszaporodtak a betörések,
betörési kísérletek az utóbbi
idôben, ezért a rendôrséggel
karöltve megerôsített szolgá-
lattal járôrözünk a község-
ben- mondta el Buzás István a
Vasadi Polgárôr Egyesület el-
nöke.

2014. február 9-re virradóra
sajnos több betörés is történt
községünkben. A betörések egyike a Petôfi
utcai tápboltot érte, ahol üvegkivágás
módszerével próbálta a kasszát kifosztani
a rabló. A Vasadi Polgárôr Egyesület bizto-
sította a helyszínt a rendôrség kiérkezésé-
ig, akiknek volt dolguk, hiszen a Gomba

sörözôbe is betörés történt.
Ezért a polgárôrség nagy
erôket mozgósított az elkö-
vetôk elfogása érdekében. Az
összehangolt akció keretén be-
lül több intézkedést is végre-
hajtottunk, melyrôl a nyomo-
zás érdekeire tekintettel több
információ nem adható.

Az Országos Polgárôr Szö-
vetség elnöksége nemrégiben

elfogadta a polgárôrség egységesített for-
maruháját. Dr. Túrós András, az OPSZ el-
nöke nemrégiben egy televíziós mûsorban
elmondta, a polgárôröknek törvény írja elô
milyen formaruhát kell hordania, nem le-
het megtévesztô, nem hasonlíthat sem a

rendôrség, sem más ren-
dészeti szerv egyenruhá-
hoz. Az OPSZ ezért kü-
lön formaruhát alkotott.
Egyesületünk szolgálat-
ban lévô tagjain is hama-
rosan ilyeneket fognak
látni.

A Vasadi Polgárôr
Egyesület is képviseltette
magát az I. Vasadi böllér-
fesztiválon, finom étele-

Sûrítették a járôrszolgálatot a polgárôrök

A Vitye évrôl évre kreatív farsangjáról híres, nem volt ez
másképpen idén sem, vidám hangulatban mulattak a tagok.
Társultak a böllérversenyen és a pihenés helyett már szerve-
zik a Családi Majálist. A részletekrôl Tóth Magdi, az egylet
vezetôje számol be.

Az idén is farsangoltunk februárban az elmúlt évekhez hasonló
jó hangulatban és ötletes jelmezekben, bár jelenleg kisebb lét-
számmal bírunk, de a kedv a régi. Finom vacsorával leptük meg
magunkat és késô éjszakáig táncikáltunk DJ. Ildikó retro zenéire,
mert a megszokott jó hangulat most sem maradt el.

Részt vettünk az I. Böllérfesztiválon is. Mivel a Vitye nem ren-
delkezik férfi tagokkal társat kellett keresnünk, így megkerestük a
nemrégiben újjá alakult Vasadi Lovas Klubot, hogy társuljunk
össze a rendezvény idejére, ôk örömmel igent mondtak, így bár
nagyon kevés idônk volt a felkészülésre, de gôzerôvel szervezni
kezdtük a már közös néven futó csapat munkáját! A LO-VI TÁR-

SULÁS minden tagja kivette a részét a munkából. Szervezetten és
jól tudtunk együtt mûködni, a jó kedv már kora reggel kialakult a
csapat sátrában, ami egésznap tartott! A LO-VI TÁRSULÁS
olyan jól sikeredett, hogy a fesztivál gyôztes csapata lettünk, el-
hoztuk az I. helyezettnek járó kupát! Ezúton is gratulálok a csa-
patnak!

Következô programunk a Május 1-én megrendezésre kerülô
Családi Majális, ami már szintén hagyomány a VITYE életében.
Kora reggel zenés ébresztôvel járjuk végig a falut, majd a Sport
pályán folytatjuk a napot a gyerekeknek különbözô játék le-
hetôségekkel, illetve a Vándorfakanalas Fôzôversennyel. Termé-
szetesen a focirajongók is megtalálják a megszokott programju-
kat. Mindehhez kora hajnaltól késô estig zenéjével jó hangulatot
biztosít a PRESTIGE BAND zenekar!

Minden kedves olvasónak szép tavaszt és jó egészséget kívá-
nunk!  

VITYE

Kérjük személyi jövedelem-
adója 1 %-val támogassa a 

Vasadi Polgárôr Egyesületet!
Adószámunk: 18692952-1-13

Köszönjük!

Megnyerték a böllérversenyt és már a majálisra készülnek

inkkel különdíjban részesültünk. A zsûri
kiemelte mennyire finom fánkokkal kínál-
tuk vendégeinket. 

Buzás István 
a Vasadi Polgárôr Egyesület elnöke
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EGYHÁZI HÍREK

„Bezzeg azok a régi szép húsvéti ünne-
pek”… – emlékeznek vissza sokan gyer-
mekkoruk egyik kedves ünnepére, a hús-
vétra. Talán benned is, kedves olvasó, feli-
dézôdnek azok az ünnepek, amikor még
nem neked kellett gondosodni a húsvéti
nagytakarításról, bevásárlásról, az ünnepi
ebédrôl, a kora tavaszi veteményesekrôl.
Édesanyád vagy nagymamád magyarázó
szavai közepette felhôtlen boldogságban
festettétek a húsvéti tojásokat. Vagy kisfiú-
ként édesapáddal, barátaiddal arra készül-
tél, hogyan fogod meglocsolni a lányokat,
különösen azt, aki kedves számodra. Talán
szívesen emlékszel vissza arra is, hogyan
vonult templomba a falu közössége húsvét
reggelén. Szinte feketéllet az utca az ün-
neplôbe öltözött emberektôl, ahogyan cso-
portokba verôdve igyekeztek Isten háza fe-
lé. Hosszasan el lehet merülni nosztalgikus
emlékeink hangulatában.

És napjainkban? Mi lett gyermekkorunk
húsvétjából?

Valami megváltozott. Ma az emberek
nagy része terhesnek érzi az ünnepi ké-
szülôdést. Megint nagy vendégjárás lesz,
rendbe kell tenni a házat, az udvart, a virá-
goskertet, tojást kell festeni, ki kell találni
valami extra ünnepi ebédet. Ezt már sokan
nem akarják, inkább menekülnek elôle.
Lassan feledésbe merülnek a húsvéti ha-
gyományok – néhol már csak hagyo-
mányôrzô csoportok emlékeznek a hajdan

még minden háznál gyakorlatos szokások-
ra. Megfeledkezünk a nagy közös ünnepi
ebéd vagy vacsora élményérôl, ahol együtt
van a rokonság apraja-nagyja. De nem aka-
runk emlékezni már arra sem, hogyan kezd-
tük húsvét reggel az ünnepeinket. Milyen jó
volt (és milyen jó lehetne!) az egész család-
dal együtt eltölteni egy órát a gyülekezet-
ben. Az ember egy kicsit megáll, elcsende-
sedik és a templom ünnepi hangulatában az
Isten kezelésbe veszi megfáradt elrontott
életünk, megtépázott lelkünk, feltöltôdik az
Ige által, aki nem más mint az értünk meg-
halt és feltámadt Jézus Krisztus.

Ezek helyett ma inkább wellness ün-
neplôk lettünk. Elfogadjuk a mai kor kíná-
latában a néphagyományok, a családi kap-
csolatok, egyházi szokásaink ápolása he-
lyett az ünnepi bevásárlás árán felkínált
wellness hétvégét. Valóban ma már sok
minden megváltozott. Mi ennek a változás-
nak az oka?

Megfeledkezünk a kirakatokban megje-
lenô húsvéti nyulak és tojások serege mel-
lett arról, hogy mirôl is szól a húsvét. A fel-
kínált hatalmas választék szemet csábító
kavalkádjában eltörpül számunkra annak
lényege. Mirôl szól a húsvét? Arról, hogy
Jézus nagypénteken helyettünk szenvedett
és meghalt a kereszten, húsvét reggelén pe-
dig feltámadt. Isten értünk adta egyszülött
Fiát, hogy a bûneink miatt ne nekünk kell-
jen szenvedni, és élô kapcsolatba kerülhes-

sünk vele. A fogyasztói társadalom úgy te-
kint erre, mint egy elcsépelt 2000 éves üze-
netre, amit az egyház évrôl-évre leporol és
újra meg újra elôvesz. A fogyasztói társa-
dalmat kiszolgáló személyzet pedig évrôl
évre kínál valami újdonságot, amivel el
tudja terelni a figyelmünket a húsvét valós
üzenetérôl. 

Kedves olvasó, gondold csak végig, va-
jon annak ellenére, hogy a világ sok újdon-
ságot kínál, nem az marad-e a húsvét köz-
ponti üzenete, hogy nekünk feltámadt Jézu-
sunk van, aki ma is él, velünk együtt szen-
ved és örül? Az Isten közelebb jött Jézus-
ban az emberekhez, hozzád is, mint azt ko-
rábban bárki feltételezni merte volna. Ha
ezt az üzenetet mernénk az ünneplésünk
középpontjába állítani, akkor sok minden
visszaállna abba a régi rendbe, abba a meg-
hitt hangulatba, amit csak nosztalgiából is-
merünk. Lehet úgy is ünnepelni, hogy az
ünnep egész ideje alatt szem elôtt tartjuk az
ünnep lényegét, s ettôl nem válik kisebb ér-
tékûvé, sôt, gazdagabb húsvétunk lesz. 

Ezekkel az ünnepi gondolatokkal szeret-
nék a falu minden lakosának Istentôl gazda-
gon megáldott húsvéti ünnepeket kívánni.

Király János lelkipásztor

Emlékeinkben él a húsvét?

Nyári táboraink
A református gyülekezet, mint eddig

minden évben, idén is rendez tábort az 1
– 6. osztályos gyermekek számára,
amelynek idôpontja 2014. július 7-11.

A konfirmáció utáni korosztály szá-
mára elutazós tábort szervezünk, amelynek idôpontja 2014. augusztus
4-9. Helyszín Velence. Érdeklôdni és jelentkezni a lelkészi hivatalban
lehet.

Április 17. – 18:00 Nagycsütörtöki istentisztelet
Április 18. – 10:00 Nagypénteki istentisztelet 
Április 18. – 18:00 Passiós istentisztelet 
Április 20. – 10:00 Húsvéti úrvacsorás istentisztelet 
Április 20. – 18:00 Húsvéti jótékonysági orgonahangverseny 
Április 21. – 10:00 Ünnepzáró istentisztelet 
Május 18. – 10:00 Jubileumi konfirmációs istentisztelet 
Május 25. – 10:00 Konfirmáció
Június 8. – 10:00 Pünkösdi úrvacsorás istentisztelet 
Június 8. – 18:00 Pünkösdi esti istentisztelet 
Június 9. – 10:00 Ünnepzáró istentisztelet 

Református gyülekezet eseményei
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Katolikus hírek

Készülôdés Húsvétra
Hamvazószerdával az Egyház hamut hint a hívô homlokára: ,,

Emlékezz ember, hogy porból vagy, és porrá leszel”. Elhangzik a
felszólítás: Térjetek meg, elközelgett Isten országa! Az Úr húsvét-
jára, a mi megváltásunkra készülünk. Jézus meghív bennünket,
hogy vonuljunk ki vele a pusztába (csöndbe, önmegtagadásba),
hogy megtisztuljunk, hogy helyet készítsünk a szívünkben. 

A fogyasztói társadalom nagy veszélye, hogy az ember nem tud
lemondani, alkalmazkodni. Szabadságot sürget, és rabságba hajtja
a fejét. Szolgája lesz a szenvedélyeinek, házának, autójának, pén-
zének, az érvényesülésének. Jézus szabadító, megváltó. A látszat
szabadság helyett igazi életet akar adni. De ehhez ki kell menni
vele a pusztába…! Áldott nagyböjtöt. Dr. Csáki Tibor plébános

Szerdánként 16 órától gyerekfoglalkozás van a kápolnában.
Nagyböjtben 17
órától szentmise,
utána keresztutat
járunk, amiben
Jézus szenvedése-
in és keresztrefe-
szítésének esemé-
nyein elmélked-
hetünk végig.
Idén készülünk a
hatodik napközis
táborunkra, me-
lyet június 16-20.
között rendezünk

a vasadi katolikus kápolnában. A
gyermekek életkorának megfelelô
foglalkozások lesznek ismerkedés
bibliai történetekkel, sport, játék,
kézmûves foglalkozás, számháború,
kirándulás stb. A program 8 órától
16 óráig tart. Tízórai és ebéd bizto-
sítva lesz. Jelentkezési lapot keres-
sék Kéri Zsolt hitoktatónál.

Nagyheti alkalmak:
április 13. Virágvasárnap 17:00 

– Jézus szenvedéstörténete 
– Passió a gyerekek bemutatásában

április 18. Nagypéntek 
9:00 gyerek keresztút a monori strázsán

17:00 keresztúti elmélkedés a vasadi kápolnában

április 19. Nagyszombat 15:00 – Virrasztás

április 20. 4:30-tól Öröm útja a monori strázsán

17:00 Húsvéti szentmise a vasadi kápolnában

Március 30-án hajnali 2-rôl 3-ra kell állítani az órákat, megkezdôdik a
nyári idôszámítás, így a vasárnapi szentmisék is egy órával késôbb, azaz
17 órától kezdôdnek

Idén megemlékeztünk a szabadságharc
hôseirôl. Az ünnepség kezdetén a Csikszé-
ki Mátyás Huszáregyesület huszárjai vé-
gigvonulván a falu utcain „csatába hívták”
a lakosokat. A rendezvény 12 órakor a Ró-
mai Katolikus templomban szentmisével
folytatódott, miután az iskola udvarán lévô
mûemléknél elhelyezték a kegyelet koszo-
rúit a különbözô civil szervezetek képvi-
selôi.

A huszárok ez alkalommal kopjafát állí-
tottak Kis Ernô tábornok emlékére. A kop-
jafán Kis Ernô utolsó szavait olvashatjuk,
amely ma is nagyon aktuális: „Istenem, az
újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpá-
dok dicsô szentjei virrasszatok a magyar
ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szí-
vük, és a hazáé az életük”.

Az ünnep hangulatát és méltóságát
emelte dr. Partl Alexandra-Petra konzul-

asszony jelenlé-
te, a Csíkszere-
dai fôkonzulátus
részérôl, és Kla-
rik Laszló sze-
nátor is megtisz-
telt jelenlétével.

Fellépett a he-
lyi fúvószene-
kar, kórusunk, és
az iskola tanulói
is szavaltak.

Huszárok vonultak Bükszádon
Nemzeti ünnepünk alkalmából testvértelepülésünkön, Sepsibükszádon is tartot-
tak megemlékezéseket. Szakács Katinka beszámolójából megtudhatjuk, hogyan is
ünnepelték március 15-ét az erdélyi községben.
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Tájékoztatjuk Vasad község lakosságát,
hogy a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft
a házhoz menô szelektív hulladékgyûj-
tést és a gyûjtôszigetek, valamint a hulla-
dékudvar üzemeltetését 2013. január 31-
el felmondta.

A Kövál Nonprofit Zrt mûködteti továb-
biakban a gyûjtôszigeteket is, ahol az egyes
konténereken jól láthatóan fel van tüntetve
az azokba tehetô hulladék. Itt van lehetôség
az üveg hulladék elhelyezésére is.

A hulladékudvar jelenleg nem mûködik,
mert a Kövál Nonprofit Zrt -nek még nincs
engedélye a mûködtetésre. Engedély hiá-
nyában a háztartási veszélyes hulladék át-
vételére nincs lehetôség, azonban a hulla-
dékudvar korábbi mennyiségi korlátai kö-

zött a Kövál Nonprofit Zrt átveszi a nem
veszélyes települési hulladékokat, a Monor,
Bajcsy-Zs. úti hulladékudvar mellett talál-
ható átvevôhelyen. 

Vasadon Április 30-án gyûjtik a sárga
zsákos hulladékot. A Kövál Nonprofit Zrt-
nek 2014. tavaszától szándékában áll a ház-
hoz menô biológiailag lebomló hulladékok
begyûjtésének díjmentes visszaállítása. En-
nek keretében Vasad községre vonatkozóan
a községházán, ügyfélfogadási idôben
2014. március 1.-tôl biztosítja az ingatla-
nonkénti két darab zöld zsák díjmentes át-
vételét, melynek kiosztását a hivatal szer-
vezi meg, a további hónapokban pedig szál-
lításkor cserezsákot biztosítunk az ingatlan-
tulajdonosnak. A zöldhulladék zsákban tör-
ténô kirakása mellett térítésmentesen el-

KÖZÉLET

Kövál Zrt tájékoztatása szemétszállítással kapcsolatban

szállítjuk a 70 cm-nél nem hosszabbra vá-
gott és kévébe kötött gally hulladékot is.  A
zöld hulladék szállításának idôpontja Vasa-
don: Április 12. és 26.

Minden együttmûködônek köszönjük
szíves együttmûködését.

KÖVÁL Nonprofit Zrt. 
Takács Endre

elnök, igazgató

Április 29-én (kedden) lomtalanítás a községben
Kérjük, hogy feleslegessé vált lomjaikat a forgalmat nem

akadályozó módon reggel 7.00 óráig tegyék ki ingatlanjaik
elé. Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy lomtalaní-
táskor nem tehetô ki veszélyes hulladék (pl: festék, olaj,
ezek göngyölegei, gépjármû és traktorgumi, állati ürülék,
gyógyszerek,  vegyszerek, akkumulátorok, elemek,  azbeszt
cement alapanyagú tetôfedô elemek és nem azonosítható
anyagok stb.).

A lomtalanításkor ugyancsak nem kerül elszállításra a 3 m-nél hosszabb és az
összességében 1 m3-t meghaladó mennyiség, valamint az ipari és mezôgazdasági
nagyüzemi tevékenység hulladéka. Ez esetben az elszállításról az ingatlan tulajdo-
nosa köteles gondoskodni saját költségén. E célra egyik megoldásként bérelhet Rész-
vénytársaságunktól is konténert.

Kövál Zrt

Közvilágítás
hibabejelentô

Tisztelt La-
k o s s á g !
Amennyiben
hibát észlel-
nek a közvilá-
gítási hálózat-
tal vagy egyes
lámpates tek
mûködésével
kapcsolatban a
DÉMÁSZ hi-
b a b e j e l e n t ô
számán tehet-
nek bejelen-
tést: 0640822000, vagy keressék Varga
Piroska szervezési fôelôadót személye-
sen a polgármesteri hivatalban, a
29/694-710-es telefonszámon, vagy a
titkarsag@vasad.hu email címen.

A Monori Szakorvosi Rendelôintézet
tájékoztatja tisztelt betegeit, hogy Dr.
Lohinszky Júlia onkológus április
hónapban 8-án és 29-én rendel. 

Tájékoztató a temetôrôl
Vasad Község Önkormányzat képvi-

selô testülete, valamint a református
gyülekezet presbitériuma felhívja a la-
kosság, sírhelyfenntartók figyelmét arra,
hogy azokat a sírhelyeket, amelyeknek a
25 éves megváltási ideje lejárt, és gon-
dozatlan, romos, elhagyatott, állapotban
vannak, balesetveszély elkerülése végett
megszünteti. Aki családi sírhelyére to-
vábbra is igényt tart, kérjük, hogy a sír-
helyet gondozza, ápolja, s amennyiben
lejárt, váltsa újra. Tájékoztatjuk a lakos-
ságot, hogy a temetô nagykapuját zárva
tartjuk. Aki a temetôkertbe munkavég-
zés céljából gépjármûvel szeretne bejut-
ni, a nagykapu kulcsát az önkormányzat
hivatalából, vagy a lelkészi hivatalból
kérheti el. A kiskapu továbbra is min-
denki elôtt nyitva áll. Kérjük, segítsen
ön is a temetô rendjének betartásában.
Megértésüket köszönjük.

Értesítés gázellátás
szüneteltetésérôl

A TIGÁZ-DSO Kft értesíti a fo-
gyasztókat, hogy 2014. 05. 27-én 7.00-
13.00-ig a gázszolgál-
tatás szünetel. A fenti
idôtartam alatt a gáz-
mérô elôtti fôelzárót
zárt állapotban kell
tartani. A gázszolgáltatás probléma-
mentes újraindíthatóságának érdeké-
ben a szakembereknek meg kell
gyôzôdniük az elzárók zárt állapotáról,
amit ellenôrizni fognak. A karbantartá-
si munkák miatti gázszünetért a cég ké-
ri a lakosság megértését, és köszöni a
zökkenômentes újraindíthatósághoz
nyújtott segítséget. Rendellenesség
esetén hibabejelentését a Tigáz-DSO
Kft diszpécserszolgálatán kell bejelen-
teni, a 06-80/300-300-as ingyenesen
hívható telefonszámon. 
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Értesítés vasúti menetrend változásról
Üllô és Monor állomások között végzett pálya kar-

bantartási munkák miatt módosul egyes vonatok menet-
rendje 2014. április 5.- 27. között.

2014. április 05-én, 06-án, 12-én, 13-án, 26-án és 27-
én, (szombat-vasárnapi napokon) Budapest-Nyugati
pu.-ról 9:03’, 10:03’, 11:03’, 12:03’, 13:03’, 14:03’,
15:03’-kor induló zónázó vonatok Budapest-Nyugati –
Monor között, Monorról 9:21’, 10:21’, 11:21’, 12:21’,
13:21’, 14:21’, 15:21’-kor induló Zónázó vonatok Monor – Budapest-Nyugati kö-
zött nem közlekednek.

A felsorolt vonatok helyett Budapest-Nyugati – Monor – Cegléd, illetve Cegléd –
Monor – Budapest-Nyugati viszonylatban közlekedô személyvonatok minden állomá-
son és megállóhelyen megállnak

Vasadi tûzoltó a legjobbak között
Február 22-én szombaton reggel 7 órától Ve-

csésen az Epres terültén került megrendezésre
hagyományteremtô jelleggel az I. Vecsési böllér-
verseny. A véreshurka kategóriában a Monori
Katasztrófavédelem csapata hozta el az elsô he-
lyet. A csapat tagja Ifj. Buzás István vasadi tû-
zoltó. Gratulálunk!

Tisztelt Lakosok!

Változás történt a 
CSALÁDGONDOZÓ

személyében, Sajti Zoltánnét 
keressék a régi gyógyszertár helyén

nyílt családgondozói irodában.
Ügyfélfogadása: Keddi napokon 

8-11-ig, szerdán 13-16-ig.

Iskolás lesz a
gyermekünk

Minden család életében öröm, új izgalmak
forrása, amikor iskolás lesz a gyermek. A gyer-
mekek életében is felejthetetlen élmény, ahogy
az iskolában az elsô osztályosokat fogadják. A
szülôk feladata, hogy a megfelelô feltételeket
biztosítsanak a tanuláshoz. Ebben próbálok
segíteni, néhány tanáccsal.

Pedagógiai és egészségi szempontból
egyaránt hasznos, ha kialakítunk a gyermek-
nek egy tanulósarkot, melyben a tárgyak mére-

te feltétlenül alkal-
mazkodjon a gyer-
mek méreteihez. A
tanulóasztalt úgy kell
elhelyezni, hogy bal
kéz felôl kapja a
fényt, balkezeseknél
természetesen fordít-
va.

Az alsó tagozatos gyermekek hátitáskát
hordjanak, mely egyenletesen terheli meg a hát
és a váll izmait (a kisiskolások megpakolt tás-
kája testtömegük majdnem egyharmadát kite-
szi)

Ahhoz, hogy a gyermek eredményes lehes-
sen megfelelô napirend kialakítása szükséges.
A kisiskolás gyermeknek napi 10-11 óra alvás-
ra van szüksége! Az elalvás elôtti TV, videojá-
ték felpörgeti a gyermeket, inkább olvassunk
mesét este a gyermekeknek, hogy érezze a
szülôi szeretetet, gondoskodást, elcsendesed-
jen, pihentetôen tudjon aludni.

A felkelés idôpontját úgy válasszuk meg,
hogy legyen idô elkészülni, reggelizni iskolába
indulás elôtt. Az éhes gyermek vércukor szintje
lecsökken, szellemi teljesítménye a szokásos-
nál lényegesen kisebb. Hiába készült, tanult,
nem tud megfelelô teljesítményt nyújtani.

Az iskolából hazaérve a gyermek uzsonnáz-
zon, tartson pihenôt, lehetôleg a szabad le-
vegôn és csak utána tanuljon.

Kérdéseikkel kérem, forduljanak hozzám bi-
zalommal!

Fodor Csilla védônô
Forrás: ÁNTSZ Fôvárosi Intézete, 

Bényei Klára

Polgármesteri Hivatal:
(29) 694-710

Vasadi Általános Iskola
(29) 494-010

Vasadi Napköziotthonos Óvoda
(29) 494-025
Rendôrség:

Pjeczka Sándor körzeti megbízott
(20) 4896-766

Pilisi rendôr járôr/ 24 órában
hívható

(20) 771-0411
Orvosi rendelô

Háziorvos Dr. Honti János
(29) 494-008

Csévharaszt: (29) 493-004
Ügyelet: 

(29) 410-044
Gyógyszertár:
8299 419-776

Községi Könyvtár:
(29) 494-212

Posta:
(29) 694-030

Pátria Takarékszövetkezet Vasadi
kirendeltsége:
(29) 494-021

Vízmû: 
(29) 494-187

Vasadi Polgárôr Egyesület
Búzás István elnök

(30) 621-3790

Gyepmester:
Szomorú Szív Állatmentô Szolgálat

– kóbor ebek befogása
Péteri, Zöldfa utca 12.

Herczig József
(20) 9643-025
Állatorvos:

Dr. Tamáska István hatósági és
magán-állatorvos

(70) 317-1035
Állategészségügyi, élelmiszeripari és

élelmiszerkereskedelmi
kérdésekben lehet hozzá fordulni.

Tanyagondnok:
Gudman János
(30) 667-4128

Falugazdász: 06-29/416-273
Védônôi szolgálat:

(29) 494-314

FONTOS TELEFONSZÁMOK
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SPORT

Karácsonyi ajándékba kapott labdáktól
kezdve, sikeres felkészülési idôszakon ke-
resztül, megszervezett és megrendezett
sportnapon át sok minden történt a helyi
labdarúgó egyesület körül.

Utánpótlás korosztályunk indította el az
idei futball életet. Sülysápon vettünk részt
magas színvonalú teremtornán. A legizgal-
masabb mérkôzéseket a mi ifjaink játszot-
ták.  Január huszadikától pedig megkezd-
tük a felkészülést. Heti három alkalommal
edzettek a játékosok. Mûfüves mini baj-
nokság során, jó körülmények között vol-
tak edzômérkôzéseink. 

Községünk társadalmi életébôl is kivet-
tük részünket. Egyesületünk színeit a Böl-
lér Fesztiválon is képviseltettük és elsô íz-
ben szerveztünk Vasadi sport és családi

napot a sportpályán. A kilátogató gyerme-
kek, szülôk és nagyszülôk egy jó hangula-
tú, kellemes napot tölthettek el a szabad ég
alatt.

Az idei évben ünnepli a Vasadi RSC
csapata az újjáalakulás 10. évfordulóját.
Szeretnénk az év folyamán több sportese-
ményt is szervezni az eddigieknél. Bízva
abban, hogy a bajnoki idényben elért ered-
mény is méltó lesz klubunk elmúlt egy év-
tizedéhez. Az elsô idei mérkôzésen gyôze-
lemmel hagyhattuk el a játékteret Pánd
csapat ellen. Reméljük a tavaszi folytatás
hasonlóképen sikeres lesz.

Várjuk nézôinket, szurkolóinkat
mérkôzéseinkre a bajnokság során. 

Szerzô: Ifj. Szíjjártó Imre 
Vasadi RSC elnöke

Így indult a 2014. év a Vasadi
Regionális Sport Club háza táján

Kedves szurkolóink és sportbarátaink
segítségét szeretnénk kérni ahhoz, hogy
felajánlásukkal járuljanak hozzá a vasa-
di sportélet fejlôdéséhez, üzemeltetésé-
hez.

A mindenkori adóbevallási idôszak
lehetôséget nyújt, hogy személyi jöve-
delem adójuk 1%-val segítsenek a Vasa-
di Regionális Sport Club mûködésében.

Támogatni kívánt szervezet neve: 
Vasadi Regionális Sport Club

Támogatni kívánt szervezet adószáma:
18705858-1-13

Köszönünk bárminemû segítséget!

Remekeltek a birkózó
versenyeken

Számos versenyen mérték össze tudá-
sukat a közelmúltban bírkózóink. Kell-
ner Dániel és Bajkai Ábel több rangos
versenyrôl is éremmel tért haza. 

Az Érd Kupa Nemzetközi Meghívásos
Centrum felkészülési - Lakatos Gábor Em-
lékversenyen-,szabad és kötöttfogású bir-
kózó egyéni és csapatversenyt tartottak ja-
nuár 11-én Érden a Batthyány Általános
Iskolában. Háromszáz birkózó mérte össze
tudását az idei év legelsô, immár hagyo-
mányos seregszemléjén.

Eredmények:
Bajkai Ábel serdülô I. hely

Kellner Dániel Diák II. I. hely

Február 8-án Mezôfalván rendezték
meg a Komóczi Gábor emlékversenyt,
amely egyben Közép-Magyarország diák
I.-diák II. serdülô kötöttfogású
birkózó területi bajnokság volt. Kellner
Dániel Diák II. kategórában, Bajkai Ábel
pedig serdülô kategóriában aranyérmet
szerzett.

Diákolimpiai gyôzelmet arattak
Már Pest Megye legjobb négy leánycsapata között vannak

a vasadi kosárlabdázóink

Hatalmas gyôzelmet aratott lánycsapatunk a korcsoportos Diákolimpián. A ver-
senyt február 11-én rendezték a monori Jászai Mari Általános Iskola tornatermé-
ben. A lányok végül 43:25-re verte meg a Ceglédi KLG csapatát, továbbjutva ezzel
a márciusban rendezett területi fordulóra.

Nagy nap ez a játékosok életében- nyilatkozta Csuba Attila edzô, testnevelô ta-
nár, kiemelte,
hogy játékosai
nagyon össze-
tartó közösséget
alkotnak, örö-
mét fejezte ki,
hogy tanulói
olyan értékekért
képesek küzde-
ni, amit a vasadi
iskola képvisel.

A Vasadi Ál-
talános Iskola
tanulói is hozzá-
járultak a Mo-
nor SE Kosár-
labda Serdülô
Lánycsapatának
gyôzelméhez:
Nádasdi Anna, Nádasdi Panna, Hajdú Alexa és Ecker Janka erôsítették a csapatot.
Így 72:52-re nyerték meg a mérkôzést, a Budapesti BLF ellen, akiknek csapata a
98’as korosztályra épít, a mi csapatunk jelentôs részét pedig a gyermek csapat adja.
Jellemzô volt egymás segítése a pályán, így vezetni tudtuk a támadásokat, a csapat-
ból pedig bátran vállalták a dobóhelyzeteket. 

A Monor SE Kadett Lány csapata az addig veretlen Gyöngyös csapatát verte meg
68:50-re, így újra az elsô helyen állnak a tabellán. A sikerhez hozzájárult Nádasdi
Anna és Ecker Janka, a Vasadi Általános Iskola 7. osztályos tanulói- mondta el
Csuba Attila testnevelô tanár, edzô.
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Balázs, az aranyember
Csipesz Balázs – vasadi fiatal sportolónk – évek óta a Monor SE Taekwon-
do szakosztályának jeles tagja. A nemrégiben rendezett Magyar Bajnok-
ságról 6 éremmel jött haza, és csapatával összesítésben a 2. helyen végzett.

Március második hétvégéjén rendezték az idei Taekwon-do Magyar Bajnoksá-
got. Az idei verseny helyszíne a Makovecz Imre által tervezett makói Erdei János
Sportcsarnok volt. A Magyar ITF Taekwon-do legrangosabb eseményén a szabá-
lyok szinte teljes mértékben a nemzetközi versenyeken elôírtakat követték. 

Csipesz Balázs  Ifjúsági fiú egyéni küzdelem -75kg-ban és Ifjúsági fiú csapat
erôtörésben Magyar Bajnok lett.

Ifjúsági fiú egyéni formagyakorlat 4-1Gup-ban, Ifjúsági fiú csapat formá-
ban, Ifjúsági fiú csapat küzdelemben, valamint Ifjúsági fiú csapat speciáltech-
nikai törésben második helyezett lett, azaz két aranyéremmel és négy ezüst-
éremmel tért haza. Gratulálunk Balázs a szép teljesítményhez! 

Szerzô és fotó: Lódi István Monor SE TKD Szakosztály elnök

Látogassa meg az önkormányzat
honlapját is, ahol naponta frissülô 

helyi hírek közül olvashat. 
Elsôsorban községi híreket, 
Vasad iránt érdeklôdôknek. 

Katintson a www.vasad.hu oldalra. 

A Vasadi Hírmondó hirdetési tarifái 2014-ben
is változatlanok, áraink nem emelkedtek!
A Vasadi Hírmondó lehetôséget teremt Ön-
nek tevékenysége, vállalkozása népszerûsí-
tésére. Újságunk megjelenik 700 példányban
negyedévente, melyet a környezô települé-
seknek is megküldünk, valamint eljuttatjuk
testvértelepüléseinkre is. A hirdetési árakról
az alábbiakban tájékozódhat:

1/1 oldal   16.000 Ft + áfa
1/2 oldal   8000 Ft + áfa
1/4 oldal   4000 Ft + áfa
1/8 oldal   2000 Ft + áfa
1/12 oldal   1000 Ft + áfa

Anyagleadás: emailben elküldve jpg vagy
pdf formátumokban.

További kérdés esetén keresse 
Veroczki Barbarát,

írjon a szerkeszto@vasad.hu emailcímre.

Helyi árakon házhoz jön
az ügyvéd

Tisztelt Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk és újsá-
gunk jogi tanácsadóját, Dr. Váraljai Petrát, a Jakucs ügyvédi
iroda hátterével, minden jogi területen (pl. öröklési jog, adás-
vétel, családjog, cégjog, új polgári törvénykönyv) teljes körû
tájékoztatást nyújt.
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Pôcze-Gosztola Edit nagyon örül,
hogy ezzel az intézménnyel bôvül köz-
ségünk. Bár, ha tehetné, szeretne a ba-

ba három éves koráig otthon maradni,
de az épülô bölcsôde sok szülô gyer-
mekelhelyezési problémájára megol-
dást fog nyújtani. 

Keszeg Lívia még jóval elôtte áll a
családalapításnak, azonban már ô is
szilárd véleménnyel válaszolt: szerinte
hasznos dolog a bölcsôde építkezés,
mert a rosszabb anyagi helyzetû csalá-
dokban az anyának lehetôsége van
visszamenni dolgozni és pénzt keresni,
ám van róla rossz véleménye is, le-
hetôség szerint jobbnak látja, ha az
anyuka három évig a babával tud ma-
radni otthon, minthogy bölcsibe adja.

Kröpfl Krisztina nagyon örül az
új bölcsôdének. Elmondta- nagy se-
gítség ez a kisgyerekeseknek. Eddig
esély sem volt arra, hogy az anyuka
hamarabb visszamenjen dolgozni,
mert a környékbeli bölcsôdék túlter-
heltek, nehéz helyet szerezni. Most
legalább a lehetôség adott lesz:
helyben, tiszta levegôn, korszerû
épületben, ráadásul az óvoda mellett
tudják az anyukák elhelyezni a cse-
metéiket, amennyiben visszamen-

nek dolgozni. Hogy ôk igénybe ve-
szik-e a bölcsôdét, még nem tudja.
Párjával szeretnének harmadik gyer-
meket, és ha összejön, akkor még
nem megy vissza dolgozni. Moso-
lyogva hozzátette: majd meglátjuk,
hogy megkapjuk-e ezt az adományt
a jó Istentôl. Kívánjuk, hogy bôvül-
jön a család.

Húri Bernadett több éve költözött
férjével községünkbe, két lánygyer-
meket nevelnek, a Szent István kór-
ház aneszteziológus doktornôje vidá-
man válaszolt kérdésünkre: nagyon
jó, hogy lesz a mi kis falunknak saját
bölcsôdéje végre! Sajnos most még
nem tudják kihasználni, mert mire
megnyit, a pici lányuk óvodába
megy, de ha lesz újabb kistestvér,
nem kell gondolkozniuk, hová vi-
gyék, hisz itt lesz, a kertek végében.

Matyó-Honti Veronika tavaszra
várja második gyermekét, gyönyörûen
gömbölyödô pocakkal válaszolt. Úgy
gondolja, hogy egy ilyen kis település-
nek, mint Vasad mindenképpen na-
gyon nagy dolog, hogy saját bölcsôdé-
je lehet.  Az is nagyon hasznos, hogy
ezzel új munkahelyek jöhetnek majd
létre.  Azok a szülôk, akik a gyerme-
kük 3 éves kora elôtt dolgozni kezde-
nek, egy új, korszerû intézményben
hagyhatják majd kicsinyüket. Elsô
gyermekénél ô is kénytelen volt koráb-
ban vissza menni a munkahelyére, így
kisfia 2,5 évesen kezdte meg az óvodá-
ba járást. Azt, hogy a hamarosan szüle-
tendô gyermekével meddig tud majd
itthon maradni, még nem tudja, de ha 3
éves kora elôtt dolgozni kezd, minden-

képp szeretné majd igénybe venni a
helyi bölcsi szolgáltatásait.

Veroczki Barbara

Új rovat indul a Vasadi hírmondóban, egy – egy aktuális témáról szeretnénk, ha az utca embere is szót
kapna a lap hasábjain. A bölcsôde építkezés kapcsán édesanyákat és fiatalokat kérdeztünk, hogyan
vélekednek arról, községünkben hamarosan felépül egy új intézmény, a helyi bölcsôde
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