VASADI
hírmondó
VASAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI LAPJA

2014. április

Tavaszi ünnepünk március 15
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)

Községházi napló
… 2013. évet még tanácskozással zárta a
képviselô-testület…
December 18. munkaterv szerinti képviselô-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 ellátásokat szabályozó rendeletet módosította – fô
változás, hogy a különbözô segély fajták a
jövôben összefoglaló néven önkormányzati
segélyként kerültek a rendeletbe ( a rendeletet 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 intézményekben fizetendô térítési díjak 2014. január 1-tôl nem emelkedtek,
– a képviselô-testület az egyebek napirend keretében foglalkozott a karácsonyi
díszkivilágítással, valamint a téli hó eltakarítási munkálatok kérdésével, döntést hozott
Csévharaszt Önkormányzatával infrastúktúrát 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 Hivatal 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-testület elé az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetét – a képviselô-testület a tervezetet megtárgyalta, több módosítási javaslattal élt, rendeletet nem alkotott,
– a képviselô-testület döntést hozott még
egy tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról,
valamint elfogadta a tanyagondnoki szolgálatok szakmai programját – az új tanyagondnoki szolgálat mûködési engedélyeztetési eljárása a Pest megyei Kormányhivatal Szociális 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 Szomorú Szív Állatmentô Szolgálatot kell hívni
az alábbi telefonon: 06 20 964 3025,
– a képviselô-testület foglalkozott a Trianoni emlékmû kiviteli elképzelésével – a
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képviselô-testület szándéka, hogy még ebben a ciklusban elkészüljön az emlékmû,
– a képviselô-testület megtárgyalta és pozitív hozzáállással fogadta a Kossuth Nemzetôr Egyesület Monori Járási Parancsnoksága kérését – a kérés tárgya a diákotthonban nyári tábor szervezése,
– a képviselô-testület hozzájárulását adta
a Vasadi Hagyományôrzô Egyesület (citerások, néptáncosok ) név és székhely használatához,
– a képviselô-testület kinyilvánította
szándékát, hogy csatlakozik a Körbe-körbe
karikára kerékpár túrához – a túravonal Vasad települést is érinti, a településen a túrázókat Marton József Zoltán polgármester/házi-gazda fogadja,
– a képviselô-testület döntött külterületi
ingatlan eladásáról, cseréjérôl,
– a képviselô-testület felhatalmazta a polgármestert és a Vasadi Településüzemeltetési Kft. ügyvezetôjét a DAKÖV-vel való tárgyalások lefolytatására, a vízmû 2015. január 1-tôl történô üzemeltetése kérdésében.
Február 12.
rendkívüli képviselô-testületi ülés
– a képviselô-testület összehívását pályázati határidô indokolta – a testület döntést
hozott, hogy részt kíván venni a
4/2014.(I.31.) BM rendeletben szabályozott
pályázaton – a pályázat címe: „Kötelezô önkormányzati feladatot ellátó intézmények
fejlesztése, felújítása” – sikeres pályázat
esetén az óvoda fûtéskorszerûsítésére, napelemes rendszer kiépítésére lesz lehetôség.
Február 20.
együttes képviselô-testületi ülés
– a képviselô-testületek megtárgyalták és
elfogadták a Csévharaszti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését,
– a képviselô-testület megtárgyalta és elfogadta a jegyzô beszámolóját a Közös Önkormányzati 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-Homokhátsági Leader Csoport munkájában kíván
részt venni,
– a képviselô-testület döntést hozott – figyelembe véve a szülôi és nevelôtestületi
véleményt – iskola büfé mûködésérôl,
– a képviselô-testület rendezni kívánja a
hosszú évek óta húzódó temetô tulajdonjogi, fenntartási kérdését, ezért döntést hozott,
hogy a temetôt visszaadja a Református
egyháznak – addig míg a visszaadás jogilag
is rendezôdik a kialakult szokásjog figyelembe vételével fenntartási megállapodást
köt az önkormányzat és az egyház. Az ülé-
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sen nagytiszteletû Király János és a presbitérium több tagja is jelen volt,
– a képviselô-testület az önkormányzat
tulajdonában lévô erdôterületek kivágásával, erdôsítés kérdésével foglalkozott, hozott döntést.
Február 27. munkaterv szerinti ülés
– a képviselô-testület megalkotta
1/2014.(II.28.) számú rendeletét az Önkormányzat 2014. évi költségvetésérôl (a rendeletet a honlapon olvashatják ),
– a képviselô-testület megalkotta
2/2014.(II.28.) számú rendeletét a közösségi együttélés alapvetô szabályairól, ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirôl (a
rendeletet a honlapon olvashatják) – a rendeletrôl, az együttélés alapvetô szabályairól
külön cikkben olvashatnak,
– a képviselô-testület megtárgyalta és elfogadta a Szociális Bizottság 2013. évi
munkájáról szóló tájékoztatót,
– a képviselô-testület megválasztotta a településen mûködô szavazatszámláló bizottságok tagjait, póttagjait – a megválasztott tagok megbízatása a következô országgyûlési
képviselô választásig tart – április 6-i választáson 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, Kállai Ilona, Gudman Jánosné, Varjasiné Beke
Éva
– a képviselô-testület megtárgyalta a külterületi utak rendbe tételére vonatkozó árajánlatokat – döntést nem hozott – e kérdésre a zárszámadást követôen tér vissza a testület,
– a képviselô-testület az általános iskola
szülôi munkaközössége kérésére 50.000 Ft
támogatást adott a falunapi nyitótánc ruháinak kölcsönzési díjához.
Lejegyezte: Juhász Éva
Vasad Község Önkormányzatának Képviselô-testülete tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a „Vasad Iskoláért – Kultúráért – Sportért” Közalapítvány megszüntetésre kerül és a vagyonát az alapító okirat rendelkezései szerint az alapító a közalapítvány céljának megfelelô célra kívánja fordítani: az óvoda, az általános iskola mûködésére és a sportélet fejlesztésére fordítja, illetve a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévô Vasadi Település-üzemeltetési Kft által alapított alapítványon keresztül használja fel a fenti
célokra.

1848-nak máig tartó üzenete van
Vendégünk volt Pogácsás Tibor Monor város polgármestere, országgyûlési képviselô
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 emlékmûnél gyülekeztünk, ahol Székely Zsuzsanna iskola igazgató
köszöntötte a megjelenteket, majd a zászlóôrségünk kíséretében koszorúzásra került sor.
Vasad község önkormányzata nevében koszorút helyezett el Marton
József Zoltán polgármester és
Mészáros Sándor Zoltán alpolgármester, Monor város önkormányzata nevében Pogácsás Tibor polgármester és
Rajki László a Monori
Városfejlesztô Kft. ügyvezetô
igazgatója, a református presbitérium nevében Király János lelkipásztor és Pirót Sándor Károly
presbiter, valamint Apró Erika és Mészáros Attila a Magyar Szabadságharcos Világszövetség tagjai. A helyszínt a Kossuth Nemzetôrség 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 szerencsés 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 határainkon túl élô gazdasági erôk igyekeznek országunkon is úrrá
lenni. Kért bennünket, vigyük tovább 1848-as szabadságharcosaink emlékét, mindenki tudása legjavát tegye hozzá, dolgozzunk
együtt Magyarország felemelkedéséért.
Majd az iskola tanulói történelmi játszóház keretében emlékeztek meg történelmünk egyik legfényesebb évfordulójáról. Lendületes elôadásmódban, szinte sodródtunk mi nézôk is az eseményekkel, már
rég nem egy tornateremben ültünk, hanem 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 köszönte meg a felkészítést Kaldenekkerné 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 süteményeket. 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
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Tartsuk be a szabályokat!
Február 27-i ülésén rendeletet alkotott Vasad Község Önkormányzatának képviselô-testülete a közösségi együttélés alapvetô szabályairól, 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.
Mint ismeretes, a szabálysértések, mint
jogi eszközök 2012-ben kikerültek az önkormányzatok hatáskörébôl, az önkormányzati rendeletekben lévô szabálysértési
tényállásokat hatályon kívül kellett helyezni. Új elemként megjelent viszont a magyar jogrendszerben az a lehetôség, hogy a
helyi képviselô-testület szankcióval sújthatja azokat, akik megsértik a közösségi
együttélés alapvetô szabályait. Ehhez rendeletben kellett felsorolni, melyek azok a
magatartásformák, amelyeket szankcionálni kíván.
Hogyan választották ki ezeket a magatartásformákat?
Az emberi közösségek akkor életképesek, akkor jó egy település lakosának lenni,
ha megvannak és mûködnek az együttélés
alapvetô íratlan és írott szabályai. Az ilyen

normákat mindenütt a helyi szokások, szabályok, sajátosságok alakítják, teljes körû
taxatív felsorolásuk lehetetlen. A képviselôtestület arra törekedett, hogy a legkirívóbb
eseteket sorolja fel és azok bírságolására
nyújtson lehetôséget.
Melyek ezek?
A rendeletünk 3. fejezete 17 témakört sorol 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 százötvenezer forintig terjedô közigazgatási bírság,
illetve ötezer forinttól ötvenezer forintig
terjedô helyszíni bírság kiszabását teszi lehetôvé. A jegyzônek, illetve a jegyzô nevében eljárva jómagamnak lehetôségünk van

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, közterület-felügyelôt alkalmaznak, nekünk erre
sajnos nincs lehetôségünk, viszont arra számítunk, hogy minden, a falujáért felelôsséget érzô vasadi nyitott szemmel jár és bejelentéssel él, ha kirívó eseteket (például –
hogy friss példával éljek – gumiégetést, éjszakai zajongást) tapasztal. Ugyanezt várom el köztisztviselô kollégáimtól, a polgárôröktôl, valamint a tanyagondnoktól és
a leendô mezôôrtôl is. Minden bejelentést
megvizsgálunk, igyekszünk beszerezni a
szükséges bizonyítékokat és ha ezek megvannak, megindítjuk az eljárást. Mint aljegyzô, magam is heti rendszerességgel
körbejárom a falut és ha rendellenességet
tapasztalok, intézkedni fogok.
Lesz tehát mezôôri szolgálat Vasadon?
Igen, megtettük a mezôôri szolgálat létesítéséhez szükséges lépéseket, elsôként az
önkormányzatnak együttmûködési megállapodást ell kötnie a Pest Megyei Rendôrfôkapitánysággal. Hasonlóképpen nekiláttunk a második tanyagondnoki szolgálat
létrehozásának is.

Részlet a 2/2014. (II.28.) számú önkormányzati rendeletbôl:
4. § Aki Vasad Község Önkormányzatának jelképeit jogosulatlanul, engedélytôl eltérôen vagy a közösséget sértô módon
használja, az megsérti a közösségi együttélés alapvetô szabályait.
5. § Az az ingatlantulajdonos, aki a házszámtábla beszerzésérôl, közterületrôl jól
látható módon való elhelyezésérôl, szükség
esetén cseréjérôl és pótlásáról nem gondoskodik, 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, valamint az érvényes közterület-használati hozzájárulással megtartott alkalmi rendezvényekre.
7. § Aki
a) ebet úgy tart, hogy az a tartásul szolgáló ingatlan területérôl a közterületre kijuthat vagy kiharaphat,
b) ebet úgy tart, hogy az a tartásul szolgáló ingatlan területérôl más tulajdonában
lévô magánterületre átjuthat vagy átharaphat,
c) közterületen ebet póráz nélkül szabadon enged vagy sétáltat,
d) a közterületen lévô, gondozott virágágyások területére ebet bevisz vagy been-
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ged, az megsérti a közösségi együttélés
alapvetô szabályait.
8. § Aki
a) a közterületen lévô, vagy a közhasználat céljára átadott magánterületen lévô, közlekedésre nem szánt területen gépjármûvel
közlekedik vagy parkol,
b) a közterületen lévô növényzetet (fák,
cserjék, virágok, gyep) és a zöldfelületek
egyéb elemeit, tartozékait, felszerelési tárgyait rendeltetésellenesen használja, szándékosan megrongálja, károsítja vagy elpusztítja,
c) aki közterületen lévô fát vág ki engedély nélkül,
d) aki közterületen a közvetlen szállítási
elôkészület esetét kivéve göngyöleget tárol,
e) aki építôanyagot, építéshez szükséges
szerkezetet, valamint bontásból, felújításból származó anyagot, építési törmeléket,
hulladék anyagot 72 órán túl engedély nélkül közterületen tárol, az megsérti a közösségi együttélés alapvetô szabályait.
9. § Aki mások nyugalmának megzavarására alkalmas, zajjal együtt járó kertgondozási, szerelési, építési vagy bontási tevékenységet végez munkanap 20 óra és másnap reggel 8 óra között, szombaton 20 óra
és éjfél között, vasárnap és az ünnepnapokon, az megsérti a közösségi együttélés
alapvetô szabályait, kivéve, ha a tevékenység tiltott idôtartamokban történô folytatásához hatósági engedéllyel vagy közútkezelôi hozzájárulással rendelkezik.
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10. § Aki vendéglátó-ipari egység, üzlet,
szórakozóhely vendégterében, kerthelyiségében, teraszán nem gondoskodik arról,
hogy a rendezvény a szomszédos ingatlanokon élôk nyugalmát, pihenését ne zavarja, megsérti a közösségi együttélés alapvetô
szabályait.
11. § Aki Vasad közigazgatási területén
lévô közterületet rendeltetésétôl eltérô módon, önkormányzati rendeletben elôírt hozzájárulás nélkül, attól eltérôen vagy azt
meghaladó mértékben használja, az megsérti a közösségi együttélés alapvetô szabályait.
12. § Aki
a) a települési szilárd hulladék elszállításával megbízott közszolgáltató által szervezett lomtalanítás idején az elszállításra kikészített lomot válogatja vagy birtokba veszi, továbbá az is, aki a lomot nem a lomtalanításról szóló hirdetményekben közzétett
idôpontban és helyszínre helyezi ki, továbbá az, aki a hirdetményekben ki nem készíthetô hulladéknak minôsített dolgokat helyez 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 Önkormányzat által kijelölt közszolgáltatót veszi
igénybe, az megsérti a közösségi együttélés
alapvetô szabályait.

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, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladék,
mûanyag, gumi, vegyszer, festék, festékkel
vagy vegyszerrel kezelt fahulladék, olajos
fûrészpor, ruha stb.) nyílttéren, továbbá tüzelôberendezésben éget és ezzel a levegô
tisztaságát veszélyezteti, az megsérti a közösségi 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, akinek 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, nehéz pótkocsi és lakókocsi, valamint munkagép – 6 óra idôtartamon túlmenôen közterületen tárol, az megsérti a közösségi
együttélés alapvetô szabályait.
16. § Aki magántulajdonban lévô ingatlan területérôl szennyvizet közterületre
szándékosan kivezet, az megsérti a közösségi 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 rendszerébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy a csapadékvíz-elvezetô 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 kötelezettségét megszegi,
f) az utat vagy az út mûtárgyát gondatlanul megrongálja, az megsérti a közösségi
együttélés alapvetô szabályait.
18. § Aki
a) az ingatlana elôtti járda tisztántartásáról, síkosságmentesítésérôl nem gondoskodik,
b) a járdáról letakarított havat a gyalogosok, vagy a jármûvek közlekedését akadályozó módon rakja le, az megsérti a közösségi együttélés alapvetô szabályait.
19. § Aki
a) a temetô csendjét megzavarja,
b) olyan magatartást tanúsít, amely a temetôbe 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 élelmiszercsomagok nagyon sok családnak jelentenek segítséget. Az unió által finanszírozott EU élelmiszersegély program téli
fordulójában Vasad község sikeresen
pályázott, 400 fô rászoruló kaphatott
élelmiszercsomagot (liszt, tészta, kristálycukor).
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BÖLCSÔDE
Nehéz nem észrevenni a Vasadi Napköziotthonos Óvoda mögötti építkezést,
amit már szinte minden vasadi lakos tud,
bölcsôde épül községünkben. Az épület
napról-napra épül, a helyi lakosság érdeklôdve figyeli az építkezés menetét. A
bölcsôde megépülésével együtt új munkahelyek is létesülnek, melyre szintén
nagy jelentkezés várható. Marton József
Zoltán polgármestert kérdeztük a részletekrôl.

– Milyen forrásból épül a bölcsôde, és
pontosan mennyibe kerül az építkezés?
Az újonnan épülô bölcsôdénkre, uniós
pályázati forrásból sikerült fedezetet nyernünk.
Az úgynevezett KMOP-4.5.2-11-20120035 azonosítószámú pályázatunk keretében 149.989.056 forintot nyertünk, melyhez nekünk 10% sajáterôt kellett hozzárendelnünk.
Sajnos az idôközben bevezetett útdíj,
valamint a jelentôsen megnövekedett
építôanyag költségek és a megnövekedett
minimálbér hatására a négyszer kiírt közbeszerzés (melyre összesen tizennyolc céget hívtunk meg) ellenére sem tudtunk
190.486.100. forintnál kedvezôbb ajánlatott kapni, így ennek értelmében ezen
összeggel
kötöttünk
Vállalkozói
szerzôdést a Gödöllôi székhelyû Épkomplex Építôipari Kft-vel.

Interjú a polgármesterrel

A pályázaton elnyert összeg és a vállalkozási szerzôdésben rögzített összeg közötti mintegy 40.000.000 forintra, pályázatot kívánunk benyújtani, az úgynevezett
Eu-s önerô alapra valamint az irányító hatósághoz, a finanszírozás kiegészítésre.
– Hol tart jelenleg az építkezés, és mikorra 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 szeptember 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, tudna 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 feldolgozva, gondolok itt a mezôgazdasági
terményeken túl, a húsra illetve ebbôl készült különféle készítményeire, tojásra ,tej

és tejtermékekre , tésztafélékre, valamint
esetleg helyi gabonából készült péktermékekre. Én személy szerint, talán az összes
fejlesztésünk közül erre lennék legbüszkébb, ezzel el tudjuk érni intézményes azaz falu szinten, hogy a felnövekvô generációnk ,kizárólag ellenôrzött megbízható
forrásból származó, illetve megannyi adalék, ízfokozó, állománynövelô és sorolhatnám még a különféle állag és külalak javító, ámde egészségkárosító vagy akár kimondhatom rákkeltô anyagok elkerülését.
– Az újonnan épülô intézmény hány új
munkahelyet hoz létre a településen?
Terveink szerint, illetve megfelelve a
hatályos jogszabályoknak, ennél az ellátotti mértéknél a csoportoknál mintegy 11 fôvel, az üzemi konyhánál pedig 3 fô-vel
kalkulálunk.
Ez összesen 14 fô, akiket kizárólag a
Vasadi jelentkezôk közül szeretnénk kiválasztani.
– Az olvasókat bizonyára érdekli, hogy
Vasadiakon kívül fogad majd más településrôl is gyerekeket az intézmény?
Igen, még a pályázat benyújtása elôtt,
egy úgynevezett feladat ellátási megállapodást kötött Önkormányzatunk, a szomszédos Csévharaszt Község Önkormányzatával, hogy a szabad kapacitás mértékéig
fogad Bölcsôdénk Csévharasztról gyermekeket.
Interjú és fotók: Veroczki Barbara

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 helyi termékeinkkel mutatkozhattunk be, mint Pest
megyei település. Egyre
nagyobb az igény a tanyasi
portékákra, amelyek rövid
idô alatt, frissen jutnak el a
vásárlókhoz. Ezúton is köszönjük a lehetôséget a bemutatkozásra.
Fotók: Mészáros Attila
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Országos szintû termelôi hálózatba kapcsolódhatunk
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, fejlesztésekrôl beszélgettünk.
– Hogyan, és miért jött létre a Vasadi
Portéka Kft?
Vasad Község Önkormányzatának képviselô-testülete azzal a céllal hozta létre 2013
nyarán, a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévô Vasadi Portéka KFT-t, hogy az
a közjót szolgálva, a településen és környékén élô gazdálkodók érdekeit szem elôtt
tartva biztos értékesítési lehetôséget teremtsen a Vasadi helyi termékeknek. Tudvalevô, hogy az ún. bio élelmiszerek a társadalom nagy része számára megfizethetetlenek, 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 Vasadon a helyi és környékbeli termelôk által
megtermelt termékek hatékony piacra juttatásával. A KFT a Tanyafejlesztési pályázat
keretében megpályázott eszközök használatával megszervezi a helyi termékek begyûjtését, feldolgozását és zárt termékpályás értékesítését.
Vállalkozásunk széles spektrumot átfogó
tevékenységi körökkel rendelkezik, melyek
kivétel nélkül a tanyasi létforma megôrzését és a tanyán élô emberek életfeltételeinek javítását célozzák, a tanyasi termékek
piacra jutásának hatékony elôsegítése, a
mezôgazdasági kistermelés, különös tekintettel a tanyasi gazdálkodás körülményeinek javítása, valamint az értékesítési nehézségek leküzdése által.
A Vasadi portéka KFT ügyvezetôjeként
fontosnak tartom, ezen értékek képviseletét, a hazai termelôk elônybe kerülésének
segítését a multikkal, a külföldi termékekkel szemben.
– Milyen sikereket értek el a tanyafejlesztési pályázaton?
A Tanyafejlesztési pályázat segítségével
cégünk megvalósíthatja azon kiemelt célját,
mely az alapításnak is meghatározó tényezôje volt, mégpedig a tanyai áruk piacra
jutásának elôsegítését. Ennek érdekében
egy, a termeléstôl a feldolgozáson át az értékesítésig tartó zárt termékpályát tervezünk 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 kedvezô hatást gyakorló beruházásokat hajt
végre, mely beruházások gazdaságélénkítô
fejlesztések, melyek a Pest megyei, Vasad
és környéki településfejlesztések részét képezik.
A beruházások megvalósulását követôen
a KFT a fejlesztések esetében üzemel-

tetôként illetve leszerzôdött felvásárlóként
fog funkcionálni, ezáltal összefogva a beruházások gazdasági tevékenységét.
A sikeres pályázattal egy korábban példa
nélküli, a profitmaximalizálás elve helyett
kizárólag a közjót szolgáló, a termékpályából a magánszektort elvi és praktikus okokból kizáró önkormányzati kézben lévô lánc
indulhat el, amely egyszerre jelent megoldást a kistermelôk értékesítési nehézségeire
illetve a fogyasztók vásárlási igényeinek
kiszolgálására, ráadásul mindemellett a
projektben résztvevô önkormányzatok és
környezetük gazdasági életére tartósan jótékony hatással bír, lévén munkahelyeket
teremtô és ez által foglalkoztatottság-bôvülést eredményezô beruházásról van szó.
A kereskedelmi tevékenység végzése következtében piacra kerülô egészséges tanyasi élelmiszerek kedvezô irányba befolyásolják a vásárlók fogyasztási szokásait,
növelve a magyar termékek szerepét és jelentôségét a hazai élelmiszerpiacon. A térségben segíti a regionális kapcsolatok fokozását, azáltal, hogy a gazdálkodók piacra
termelôvé válnak.
Vállalkozásunk célja olyan tanyasi élelmiszerbolt-hálózat létrehozása, amely közvetlenül a Pest megyei, Vasad és környéki
tanyavilágból származó, a KFT alapítói által üzemeltetett gazdasági egységekben
elôállított illetve feldolgozott zöldségetgyümölcsöt, tejet és tejterméket, hús- és
pékárut forgalmaz, hogy a jó minôségû magyar tanyai élelmiszerek minél szélesebb
körben elérhetôek legyenek. Középtávú célunk, hogy minden megyében, Budapestet
is beleértve rendelkezzen legalább öt üzlethelyiséggel, ez legkevesebb száz kiskereskedelmi egységet jelent. Ezen hálózat kiszolgálása érdekében szeretnénk regionális
központokat létrehozni, illetve a programozott 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 ellátott regionális központok további lehetôséget nyújtanak ahhoz, hogy a programmal
azonosulni tudó, a Vasadi Portéka kft által
képviselt szellemiségben fantáziát látó családi vállalkozásban üzemeltetett boltok
franchise rendszerben csatlakozhassanak a
már meglévô, a Vasadi Portéka kft által
üzemeltetett bolthálózathoz. A kft elsôdleges feladata hogy a megtermelt nyereséget
folyamatosan mûködésének egyre magasabb szintû bôvítésére fordítsa.
– Hogyan tudja segíteni a vasadi ôstermelôket a Kft?
A Pest megyei, elsôsorban Vasad település és környéki tanyasi gazdálkodók hosszú
évtizedeken keresztül kiváló minôségû,
egészséges élelmiszerekkel látták el városi
honfitársaikat. A multinacionális cégek térhódítása következtében a magyar termékek,
különösen a tanyasi élelmiszerek piaci részesedése csökkent.
Ez az önkormányzati vállalkozás egyrészrôl értékesítési lehetôséget biztosít a
helyi termelôknek, másrészrôl a gazdasági
tevékenysége során új munkahelyeket teremt, tôkét és profitot von be mûködése révén Vasad gazdasági életébe. Így a település gazdasága folyamatosan bôvül, a pénz
helyben marad, amely további vállalkozásélénkítést generál.
Veroczki Barbara

Újabb pályázaton nyert az önkormányzat, 44 millió Ft
jut helyi termék átvevôhely kialakítására
A Vidékfejlesztési Minisztérium tanyafejlesztési programjának keretében nyertes pályázatot tudhatunk a magunkénak – nyilatkozta Marton József Zoltán polgármester.
Pályázatunkat a tanyai termékek nagyobb arányú piacra jutásának elôsegítése végett adtuk be, mivel sikeresen pályáztunk, így a Mátyás király közben (korábban Posta köz) a tejcsarnok részen kialakításra kerül egy helyi termékeket feldolgozó üzem. A beérkezô áruk átesnek 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 számára 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 húskészítmények (sonka, kolbász) de a mézek, szörpök, befôttek és szabadban gyûjtött gombák
vásárlására is lehetôség nyílik.
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Elôzô számunkban adtunk tájékoztatást arról, hogy téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében 15 fô közfoglalkoztatására nyílt lehetôsége önkormányzatunknak – a foglalkoztatás
2013. november 1-tôl 2013. december 31-ig tartott.
A téli átmeneti közfoglalkoztatás
folytatásaként pályázatot adtunk be a
Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségére, a pályázat sikeres volt. 2014.
március 6-tól 2014. április 30-ig ismét 19 fô, napi 8 órás közfoglalkoztatását vállalta önkormányzatunk. A
lehetôségnek nagyon örültünk, mivel
közterületeink, parkjaink tavaszi

nagytakarítását, virágosítását, faapríték gyártását tudjuk megoldani. A virágokat ismét Vigh János vasadi lakos az OÁZIS Kertészet üzemeltetôjétôl kapta az önkormányzat. És nem
utolsó szempont önkormányzatunknak az sem, hogy ha rövid idôre is,
de ismét 19 ember munkahelyi gondját tudjuk megoldani – mondta Marton József Zoltán polgármester.

STATISZTIKA
Vasad község lakosságát érintô
statisztikai adatok 2013. évben
Születések száma 23 / fô
Házasságkötések 55 / pár
Elhalálozások száma 13 / fô
Állampolgársági esküt tett 16 / fô
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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 tájékoztatja a lakosságot.

Több mint 105 millió Ft marad a kasszában
A kormány átvállalta községünk adósságát, Marton József Zoltán polgármester 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 érintettjei közül jelen voltak
Szente Béla (Monorierdô), Dr. Molnár Zsolt
(Péteri), Kaszanyi József
(Mende), Racskó Károly
(Bénye), Marton József
Zoltán (Vasad), Mocsáry
Balázs (Csévharaszt), Lehota Vilmos (Gomba) és a
rendezvényt
kezdeményezô kormányzat képviseletében Pogácsás Tibor
(Monor).
Pogácsás Tibor országgyûlési képviselô, Monor
város polgármestere, az
önkormányzati rendszer
szûk negyedszázadát áttekintô bevezetôje után átadta a megjelent polgármesterek
számára a kormányfô által aláírt „bizonyságleveleket”, amelyek az önkormányzatoktól 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 önkormányzattól.

Jobb kilátással a világra
Bizonyára a lakosságnak is feltûnt útszéleinken a polgármesteri hivatal aprítógépe és számos közmunkás szorgos munkája. A kora tavaszi idôszakra már végeztek
is az útgyérítéssel, mely munkára a Magyar Közút Nonprofit Zrt Pest Megyei Igazgatóságának 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 átláthatóbb, belógó gallyak nem zavarják a közlekedôket. Ezután Mocsáry Balázs Csévharaszt Község polgármester kérésére a Vasadi út- Csillag sarok közötti útszakasz is elvégzésre került. A munka kivitelezésére a Vasadi Településüzemeltetési Kft lett megbízva. A
Kft részérôl a területeken folyamatosan jelen volt Mészáros Sándor Zoltán és Nagy Csaba képviselôk, a szakszerû munkavégzés Pásztory Tamás erdômérnök szakirányítása
alatt folyt.

VASADI HÍRMONDÓ

Fotók: Nagy Csaba

Tájékoztató a 2014. január 01. napjától hatályos szociális
ellátások szabályozásáról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény valamint a gyermekek védelmérôl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.
törvény rendelkezései alapján, a helyi
szinten szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások aktualizálása szükségessé tette a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális és ellátások újra szabályozását.
A szabályozás szerint 2014. január 1jétôl az átmeneti segély, temetési segély és
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
önálló ellátási formaként megszûnik, és
önkormányzati segéllyé alakul. Vasad
Község Önkormányzat Képviselô-testülete 2013. december 18-án megtartott ülésén
rendelet alkotási kötelezettségének eleget
téve megalkotta a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások szabályozásáról szóló 19/2013. (XII.19.) számú önkormányzati rendeletét.
A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megôrzése érdekében
Vasad Község Önkormányzata meghatározza az általa biztosított pénzbeli és természetbeni szociális ellátások formáit,
szervezetét, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá a szociális ellátások
igénybevételének és érvényesítésének
módját, feltételeit és garanciáit.
1. Ápolási díj
· A fokozott ápolást igénylô, súlyosan
fogyatékos hozzátartozóik ápolását, gondozását végzô családtagok részére biztosítható emelt összegû ápolási díj összege a
költségvetési törvényben megállapított
alapösszeg 130%-áról 150%-ára (44.250
Ft-ra) emelkedik. Elsô alkalommal a január hónapra járó, február hónapban folyósítandó ellátást kell emelt összegben folyósítani.
· Bevezetésre kerül a legsúlyosabb állapotú hozzátartozókat ápolók részére megállapítható kiemelt ápolási díj. Kiemelt
ápolási díjra jogosult a közeli hozzátartozó, ha olyan személy ápolását, gondozását
végzi, aki:
· 18. életévét betöltötte, és a rehabilitációs hatóság a komplex minôsítés során
megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességû személy egészségkárosodása
jelentôs és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes,
· 18. életévét nem töltötte be (vagy köznevelési intézményben tanul – ilyen esetben a családi pótlék annak a tanévnek a
végéig jár, amelyben a 20., sajátos nevelési igényû, de fogyatékossági támogatásra
nem jogosult tanuló esetén a 23. életévét
betölti), és állapota miatt magasabb összegû családi pótlékot folyósítanak, és ezzel
együtt a magasabb összegû családi pótlékra jogosító állapot igazolását végzô szak-

orvos igazolja, hogy betegsége vagy fogyatékos állapota miatt tartós ápolást-gondozást igényel.
A kiemelt ápolási díj havi összege 2014.
január 1-jétôl az ápolási díj alapösszegének 180%-a, azaz 53.100 Ft lesz.
2. Önkormányzati segély kialakítása
2014. január 1-jétôl az átmeneti segély,
a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszûnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze.
3. A méltányossági közgyógyellátás szabályozásának változása
A 2013. december 31-ig hatályos szabályozás szerint jegyzôi hatáskörben nyújtott
ellátás az önkormányzati segély kialakításával összefüggô törvénymódosításokról
szóló 2013. évi LXXV. törvény értelmében 2014. január 1-jétôl a képviselô-testület hatáskörébe kerül.
4. A megváltozott munkaképességû személyek ellátásai
· A megváltozott munkaképességû személyek ellátórendszerét érintô lényeges
változás, hogy 2014. január 1-jétôl a rokkantsági és rehabilitációs ellátás megállapításához szükséges elôzetes biztosítási
idô számítása megváltozik. 2014. január 1jétôl 5 éven belül 1095 nap, vagy 10 éven
belül 2555 nap, vagy 15 éven belül 3560
nap elôzetes biztosítási idô megléte szükséges az ellátásra való jogosultság megállapításához (ezt megelôzôen csak az válhatott jogosulttá az ellátásra, aki 5 éven belül
1095 nappal rendelkezett).
· 2014. január 1-jével változik a rehabilitációs/rokkantsági ellátás összegének
számítása mindazok esetén, akik 2011. december 31-én rehabilitációs járadékban részesültek, és a megváltozott munkaképességû személyek ellátásának összege a minimálbér alapul vételével került meghatározásra. 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 emelkedik.
5. Fogyatékossági támogatás és vakok
személyi járadéka
A fogyatékossági támogatás és a vakok
személyi járadéka összege 2014 januárjától a nyugdíjemelés mértékével azonosan,
2,4%-kal emelkedik.
6. Aktív korúak ellátása
A rendszeres szociális segély maximuma (ami a közfoglalkoztatási bér nettó
összegének 90%-ával egyenlô) 2014. január 1-jétôl 44 508 Ft-ról 45 569 Ft-ra emelkedik. Azokban a családokban, ahol foglalkoztatást helyettesítô támogatásra jogosult 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 támogatás lejárta elôtt visszatérne a munkahelyére, a gyermek egyéves kora után ezt a
gyermekgondozási díj, vagy a gyermekgondozási segély megtartása mellett korlátlanul megteheti.
· Lehetôvé válik az egymást követôen
született gyermekekre tekintettel járó ellátások együttfolyósítása: a gyermekgondozási 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 jogviszonnyal 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 hároméves koráig járhat.
Forrás:
www.emmiugyfelszolgalat.gov.hu

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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INTÉZMÉNYEINK HÍREI

T

isztelt Olvasók! Örömmel számolunk be a Vasadi Általános Iskolában folyó tevékenységünkrôl,
mert tartalmasan telt az elsô félévünk. Igazgatóváltás volt intézményünk élén, nyugállományba vonult Kellner Lászlóné Borika.
Sok- sok évtizedes munkája után bízva még
az aktív, segítôkész tevékenységében, nem
búcsúztunk el tôle végleg. Emberi hozzáállása során zökkenômentes volt a váltás, ami
pedig soha nem könnyû. Nem könnyû a pedagógus pályát lezárónak sem és nem
könnyû a helyét átvevônek sem. Köszönetet kell mondanom a fogadtatásért a gyerekeknek, szülôknek, pedagógusoknak, az iskola és a tankerület dolgozóinak, a képviselô testületnek, a település, Vasad lakosainak. Sok odafigyelést és szeretet kaptam
tôlük. Köszönöm.
Az oktató-nevelômunka korszerû, jól felszerelt épületben folyik. A 169 tanuló, pedagógusaik, és az iskola munkatársai tágas,
biztonságos épületben élhetik a minden
napjaikat. Az engedélyezett létszám a feladatok ellátásához elegendô volt.
8 tanulócsoport és 3 napközis csoport
mûködik. Súlyosabb fegyelmezési probléma nem akadt, a gyerekek segítôkészek,
udvariasak, többnyire szeretnek iskolába
járni. Szorgalmukkal kevésbé vagyunk elégedettek, a motivációjuk sem elégséges, de
ez tudjuk, hogy „természetes” jelenség, hiszen 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 foglalkozik velük, de sajnos nô e tanulók létszáma.
A 16 óráig tartó felügyeletet többnyire
nem kérték a szülôk, pedig sok érdekes foglalkozással készültünk volna.
A kötelezô hitoktatás vagy erkölcstan beindítása zökkenômentes volt, a hitoktatókkal nagyon jó a kapcsolat és az erkölcstant
is megfelelô képesítéssel rendelkezô pedagógus tartja. Az egyházakkal szorosan
együtt mûködünk a gyerekek értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlôdése érdekében.
A szülôi közösséggel élô és jó a kapcsolat, rendszeresen segítették munkánkat. Köszönet érte. Nyílt napokat tartottunk, melyre sok érdeklôdô látogatott el.
Óvodával is élô a kapcsolat, partneri viszony 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 megoldásában partnereink voltak.
Önkormányzattól is sok segítséget kaptunk, annak ellenére, hogy jelenleg nem ôk
a fenntartóink. Továbbra is támogatják az
elsô osztályosok úszásoktatását. Összefogás mutatkozott meg a szüreti felvonuláson
is vagy az október 23-i ünnepen is. Támo-
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Félévi beszámoló
gatták és segítették a Szent Márton napi
programunkat. Köszönet érte.
A tankerület partneri viszonyt ápol, segítséget ad, támogatja a munkát. Köszönjük.
Magatartás alakulása:
Példás: alsó tagozaton 43 fô, Jó: alsó tagozaton 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 tagozaton 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. Hanyag: felsô tagozaton 7 fô.
Alsó tagozaton: Kitûnô tanuló: 1 fô .
Felsô tagozaton: Kitûnô tanuló: 1 fô.
Reménykedünk, hogy év végére a sok jeles tanulóból kitûnô lesz, és a többiek is javítani tudnak.
Elégtelen osztályzatot kapottak: alsó tagozaton: 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 sikeresen tudják majd a követelményeket teljesíteni.
Dicséretek:
Alsó tagozat: osztályfônöki dicséret 99
esetben. Felsô tagozat: osztályfônöki dicséret 15 esetben igazgatói dicséret 24 esetben
Összesen: 138 eset
Elmarasztalások:
Alsó tagozat: osztályfônöki 25 esetben
igazgatói 1esetben. Felsô tagozat: szaktanári 10 esetben osztályfônöki 4 esetben igazgatói – 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. Megtörtént 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-
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nulmányi munkán túli idôben egyéni érdeklôdésüknek megfelelôen tevékenykedhetnek a gyerekek. Vegyes napközis csoportok mûködnek, ez többlet nehézséget
okoz a pedagógusnak, mintha homogén
csoportokban dolgoznának. Délutánra már
nagyon fáradtak a gyerekek, nehezebb velük dolgozni, és nehezebb a fegyelmet
megtartani.
Napközis tanulók száma: 79 fô Alsó tagozaton: 49 fô Felsô tagozaton: 30 fô.
Menzás tanulók száma: Alsó tagozaton:
9 fô Felsô tagozaton: 11 fô.
Tehetségfejlesztés, szakkörök:
Tanulóink tehetségfejlesztése szakkörökben és az iskolai sportfoglalkozásokon is
folyik. Szakköri tagok száma: alsó tagozaton 117 fô felsô tagozaton 100 fô.
Regisztrált tehetségpont lettünk. A Gardneri 7+1 területbôl 6- területet jelöltük meg
(logikai- matematikai, természeti, nyelvi,
testi- kinesztetikus, térbeli vizuális, interperszonális- intraperszonális). Ezeken a területeken a tehetségazonosítást, gondozást,
tanácsadást vállaltuk. Több csoportban folyik a tehetséggondozás: matematika, kémia, fizika, angol és német nyelv, tánc, és
különféle sportfoglalkozások, kézmûves,
drámapedagógia, színjátszás. Több nevelô
önszorgalomból mûködtetett szakkört az
elsô félévben, pl. furulya, informatika. További cél a tehetségpontok hálózatába bekapcsolódni, és ha tudjuk a feladatokat teljesíteni, akkor év végén beadni a jelentkezést az akkreditációra. A tehetségazonosítással kapcsolatos mérések egy részét magunk végezzük el, más részét (képesség
mérések, motiváció-, stressz mérés) a Szegedi Egyetem képességkutató csoportja
végzi térítés mentesen, mivel az egyetem
partner intézménye lettünk.
Diákönkormányzat:
Szeptemberben megválasztották a felelôsöket. Beosztották az aula faliújságjának elkészítési rendjét. Átnézték és tudatosították a házi rendet. Megtervezték és elfogadták az éves munkatervet. Aktívan bekapcsolódtak a Pákozdi csata megemlékezésébe. Segítették az Aradi vértanúk napját.
Bekapcsolódtak és segítették az akadályverseny megrendezését. Kivették a részüket
a Szent Márton napi programból, valamint
a magyar nyelv napjából is.
Gyermek és ifjúságvédelmi munka:
A gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységünk pedagógiai munkánk kiemelt feladatai közé tartozik. Nagy súlyt fektetünk a
szülôi házzal, a családdal való kapcsolat
ápolására.
Könyvtári munka:
A gyerekek élnek a lehetôséggel, rendszeresen kölcsönöznek, rongálás nem történt, a nyitott könyvtárban fegyelmezetten,
kulturáltan viselkednek. Engedély nélkül
nem visznek el könyvet.
Ünnepélyek, megemlékezések:
Tanévnyitó ünnepéllyel indítottuk az
évet. A hagyományoknak megfelelôen történt a szervezése. A második osztályosok

adtak kedves mûsort, köszönet a gyerekeknek és felkészítôjüknek, Farkas Mária kolléganônek. Köszönöm a segítséget, és a fogadtatást.
Október 6-án az Aradi Vértanúkra emlékeztünk, október 23-án községi szintû ünnepet szerveztünk, meghatóan szép és méltó ünnepi mûsorral. Köszönet érte a szervezôknek, segítôknek, kollégáknak, technikai dolgozóknak és nem utolsó sorban az
igazgató helyettes kolléganônek, Kaldenekkerné Sipos Máriának.
A karácsonyi ünnepünk is bensôségesen
sikerült, köszönet az alsó tagozatos kollégáknak 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 felvonuláson vettünk részt. Szeptember 30. Népmese világa, Október 1. Zenei világnap,
Október 4. Állatok világnapja megemlékezés színesítette életünket. Új hagyományként próbálkoztunk november 11-én a
Szent Márton nap megrendezésével. Köszönet érte minden részt vevônek, úgy érzem pozitív volt a fogadtatás, a jövôben is
jó lenne megtartani ezt a rendezvényt. November 13. A magyar nyelv napja sem maradt ki a rendezvények sorából. Mikulás
nap, Idôsek napja adott jó lehetôséget a szeretettel teljes együttlétre. Szeretném itt is
megköszönni a szervezôk áldozatos munkáját. 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 Katalin kolléganônek és minden segítônek, gyereknek, felnôttnek egyaránt. A diák- önkormányzat is kivette részét a munkából. Köszönet Csuba Attila tanár úrnak a segítô,
szervezô munkájáért.
Szabadidôs programok, rekreáció, feltöltôdés biztosítása:
Kirándulás: Szeptember 26-án iskolai kiránduláson vettünk részt. Pákozdon megtekintettük és érdekes foglalkozásokon vettünk részt, megemlékeztünk a Pákozdi csatáról. Gárdonyban a Gárdonyi Emlékházban nagy írónk elôtt róttuk le tiszteletünket.
Voltunk a Bory várban és a felsôsök sétáltak Székesfehérváron. Jól éreztük magunkat, köszönet a szervezô munkáért az igazgató helyettes kolléganônek és minden segítônek. Október 7-én Erdélyi Erzsébet
operaénekes, opera nagykövet elôadása
nyújtott emlékezetes pillanatokat. November 6. Varró Dániel kortárs költô látogatott
iskolánkba. Élvezetes mûsorát mindannyian köszönjük. November 11. „Zeneképzelet” címmel Farkas Zsolt és Várnagy Andrea zongoramûvész házaspár tartott nagy
sikerû elôadást. Október 18-án segítô kutyás bemutató és TV felvétel volt iskolánkban. 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. tanévnyitó tájékoztató Budapesten, Szeptember
21- 22-én a Magyar Tehetséggondozó Társaság évi konferenciája, közgyûlése és
ECHA Mûhelye volt Pécsen. November
13-án A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége által összehívott megbeszélésen vettünk részt. Január 16-án Monoron
voltunk a Jászai Mari Általános Iskolában a
pedagógus életpálya modellel kapcsolatos
tájékoztatáson.
Összegezve: Az 1. félévben kiegyensúlyozott munka folyt. Számos szép eredmény és rendezvény biztosította a tanulók
fejlôdését. Kollegáink komoly és lelkiismeretes erôfeszítéseket tesznek, hogy neveljék- oktassák a gondjaikra bízott tanulókat.
Köszönet a munkáért. További sikereket kívánok 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 testnevelô tanár nyitotta meg, mint a rendezô 7. osztály osztályfônöke. Köszöntötte a
megjelenteket, ismertette az est programját, majd bemutatta a zsûri tagjait: Mészáros Évát, Juhász Évát és Prakter Máriát. Elôször a 8. osztályos tanulók nyitótáncában gyönyörködhettünk, elvarázsolták a közönséget, aki visszatapsolta ôket
nyomban, majd az egyéni és csoportos jelmezesek felvonulása következett. Így találkozhattunk Robin Hood-al, Földgömbbel és magával a Szabadságszoborral is.
A csoportos táncok alatt majdnem a közönség is táncra perdült, mindenesetre vastaps kísérte végig az osztályok egyre kreatívabb elôadását. A mindenki által várt
eredményhirdetésen a zsûri leszögezte, nagyon nehezen tudtak dönteni a jobbnáljobb, ötletesebbnél ötletesebb jelmezesek közül, pontozták az ötletes, kézi gyártású 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 Kókai 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 gyermekek részére, melynek a gyerekek is aktív résztvevôi. 2014. januárjában a Palinta társulat zenés elôadását láthatták a gyermekek,
februárban Kisteleki Zoltán „Három kismalac” címû bábelôadását élvezhették.
Az óvodai farsang az idén is jól sikerült. A gyermekek ügyesen szerepeltek 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 dolgozói. Bízunk benne, hogy sikerült mosolyt csalni a szülôk és a hozzátartozók arcára, hiszen ez a cél.
Ezúton is köszönjük a tombola felajánlásokat, süteményeket, szörpöt és minden egyéb támogatást.
2014. március 1-én megrendezésre került az I. Vasadi Böllérfesztivál, 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 személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ kártya),
továbbá a szülô személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát bemutatni az intézmény vezetôjének.
A 2014/2015. nevelési év kezdete 2014. szeptember
01.(hétfô)
Leendô óvodások szülei számára szervezett szülôi értekezlet ideje: 2014. augusztus 25. 17.00 óra.

Új könyvekkel gazdagodott a Könyvtár!
A Vasadi Könyvtár állománya több
érdekes könyvvel is gazdagodott a napokban: nagyobb részük egészség, népi
gyógyászat, gyermekirodalom, hagyományôrzés 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
A 2013-as évben változás állt be a
könyvtár életében. Az alapterületünk
ugyan nem nôtt, de a könyvállomány változott. A Szentendrén lévô Pest Megyei
Könyvtárhoz kapcsolódtunk, amely szakmai és anyagi segítséget nyújt. Leselejteztünk 500 régi könyvet és a lakosság rendelkezésére 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, fényképezôgépet, szakjelzeteket. 10-15 féle folyóirat fi-
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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

nanszírozását is vállalták. Kérhetünk íróolvasó találkozókat is, melynek költségvetését szintén vállalják. Így jött el hozzánk Varró Dániel költô, akivel 30 iskolás
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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 fogadom.
Szeretettel várom a régi és az új olvasókat, a kéréseiket, javaslataikat, mert olvasni jó és hasznos!
Lukács Béláné
könyvtáros

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI

A nyugdíjasok kolbásza ezüst érmes lett!
Vezetôségválasztást tartottak, szép
számmal vettek részt a böllérfesztiválon, melyen elôször mutatkozott be a nótakör- tudtuk meg Lukács Béláné klubvezetôtôl.
Január 13-án beszámoló és vezetôségválasztó taggyûlést tartottunk, melynek eredménye:
Klubvezetô: Lukács Béláné, klubvezetô
helyettes Nagy Sándorné.
Vezetôségi tagok: Vas Andrásné, Bokros
Lászlóné, Maczkó László, Vincellér
György.
Taglétszámunk 63 fô volt, 6 új tagot köszönthettünk sorainkban. Sajnos, 4 klubtagunk meghalt az év során: Benke Sándorné, Mészáros Károlyné, Prakter Jánosné,
Sárközi Gézáné. Tôlük fájó szívvel bú-

csúztunk.
Rendezvényeink: öt alkalommal kirándultunk, 3 alkalommal mentünk színházba, öt alkalommal szerepeltünk és 11 db
egyéb rendezvényen vettünk részt, összesen 24 alkalom.
Február 17-én hagyományôrzô népszokást elevenítettünk fel, farsangi batyusbált
rendeztünk. Ételeket, fánkot, süteményeket, italokat hoztunk, ezekkel kínáltuk
meg egymást. Többen ötletes jelmezbe öltöztek. Volt cigányasszony, angyal, varázsló, magyar kukac, kínai rizsszedôk fûszoknyában és a vasadi cowboy csapat, akik vidám táncot roptak.
Március 1-jén részt vettünk az I. Vasadi
Böllér Fesztiválon, az egész tagság aktívan
dolgozott. Pénteken pogácsasütéssel kezdtünk az iskolában. Szombaton reggel 7

órától estig folytatódott a tevékenység. Az
eredmény nem maradt el, 2. helyezetést értünk el a versenyben. Este a vacsoránál bemutatkoztak az újonnan alakult Nótakör
tagjai egy szép népdalcsokorral. Köszönet
minden segítônek!
Március 10-én nônapi meglepetésben
volt részünk. A férfiak szépen megterítették az asztalokat. Egyforma kék pólóba öltöztek, verssel, virággal és finom vacsorával köszöntötték a nôket. Köszönjük a figyelmességüket.

A vasadi Búzavirág Nyugdíjas Klub 2014. évi programtervezete
Összejövetelek:

Részletes terv

Idôpontja: Minden héten hétfô.
Téli idôszakban (októbertôl – márciusig) 17-órától
Egyéb idôszakban (áprilistól – szeptemberig)
19-órától
Helye: Mûvelôdési Ház – 2211 Vasad, Petôfi u. 58.

Április
7. Havi tervek ismertetése, megbeszélése
Fe.: Lukács Béláné
8. Kirándulás, fürdés
Fe.: Vezetôség
27. Mûsoros délután /vagy november 6./
Fe.: Vezetôség

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 lebonyolításáról 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

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
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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
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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 Nagycsaládosok Monori Egyesülete a Vigadó Dísztermében, ahol fellépett a
Vasadi Mórikálók Néptánccsoport is, egyben ez volt idei elsô fellépésünk is.
A Vasadi Mórikálók Néptánccsoport és a Vasadi Hagyományôrzô Citerazenekar farsangi táncházat rendezett február 22én. Sárközi, Szatmári, Jobbágytelki és Mezôségi táncokat tanulhattunk 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 jelmezben jöttek el, tovább színesítve ezzel a rendezvényt. Így táncolt 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 csokoládéból készíthettek rózsákat, illetve fakanál babákat népi öltözetben. Az est során Balázs Péter táncoktató vezetésével a gyerekek táncházát a felnôtt táncház követte, a Kalapos Folk Band zenei kíséretében. Köszönjük a támogatást Édes Istvánnak, Tóth Józsefnek, valamint a Kádár & Baár Húsboltnak.
Hagyományôrzô csoportjaink meghívást kaptak a Monorierdei
március 15-i ünnepi megemlékezésre. Így a helyi iskolás gyerekek és óvodások mûsora mellett a néptánccsoportunk, felnôtt citerásaink és újonnan alakult Kökényszem Citera csoport is fellépett.
Az est folyamán még táncházat is rendeztünk Monorierdô testvér-

települése, Dunatôkés részére. Csoportjaink kitettek magukért, vidám 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, citerazenekarunkkal együtt.
Budapest kulturális életének rangos eseménye a közel ötven
éves múltra visszatekintô, évenként megrendezésre kerülô Néptáncantológia. A Budapesti Operettszínházban látható, impozáns
színházi bemutatón 22 fôvel néztük meg március 1-jén az elmúlt
év legszínvonalasabb nem hivatásos elôadóit. A következô táncaink sorrendjét a látottak alapján állítjuk majd össze.
Több színházlátogatást is tervezünk, többek között a Menyasszonytánc 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 Vasadi RSC labdarúgócsapatával együtt indulunk. A vasadi falunapokon pedig somogyi és mezôségi táncokat láthat tôlünk a közönség, melyhez jelenleg új ruhákat szeretnénk készíttetni.
Minden néptáncóránk nyilvános, ha nem koreográfiát tanulunk,
akkor bárki beállhat, csatlakozhat, szívesen látjuk. Csütörtökönként 18.30-20.30-ig próbálunk a vasadi mûvelôdési házban.
Monori Sándor,
a néptáncegyüttes vezetôje

Februárban mutatkozott be a Kökényszem Citerazenekar
Nagy izgalom elôzte meg az elsô fellépést, azonban a vastaps ôket igazolta,
kirobbanó sikerrel indult elsô fellépésén
új citerazenekarunk.
A Vasadi Mórikálók Néptánccsoport és
a Vasadi Hagyományôrzô Citerazenekar farsangi táncházat rendezett február
22-én, melyen elôször mutatkozott be a
Kökényszem Citerazenekar.
A csupa lányokból összeállt csapat
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2013. szeptemberében alakult, akkor még
6 fôvel, amely azóta már növelte létszámát. Vezetôjük Dr. Dézsi Zsolt, aki maga
is beállt a lányok közé citerázni. Többszörös vastaps után engedte el ôket a közönség végre önfeledten szórakozni.
A csoport további tervei között szerepel
népviseleti ruha készíttetése, ennek a
pénzügyi hátterének biztosítására pályáznak. Töretlen lelkesedésük eredményeként
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folyamatos fellépéseik lesznek a férfizenekarral és a néptánccsoporttal.
A citeracsoportjaink szerdai napokon
próbálnak a vasadi mûvelôdési házban:
– 17.30-19.00 óráig a Kökényszem citera csoport próbál
– 19.00-21.00 óráig a felnôtt csapat.
Szerzô: Monori Sándor,
a citerazenekar vezetôje
Fotó: Keszeg Csaba

Sûrítették a járôrszolgálatot a polgárôrök
Megszaporodtak a betörések,
betörési kísérletek az utóbbi
idôben, ezért a rendôrséggel
karöltve megerôsített szolgálattal járôrözünk a községben- mondta el Buzás István a
Vasadi Polgárôr Egyesület elnöke.
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 biztosította a helyszínt a rendôrség kiérkezéséig, akiknek volt dolguk, hiszen a Gomba

sörözôbe is betörés történt.
Ezért a polgárôrség nagy
erôket mozgósított az elkövetôk elfogása érdekében. Az
összehangolt akció keretén belül több intézkedést is végrehajtottunk, melyrôl a nyomozás érdekeire tekintettel több
információ nem adható.
Az Országos Polgárôr Szövetség elnöksége nemrégiben
elfogadta a polgárôrség egységesített formaruháját. Dr. Túrós András, az OPSZ elnöke nemrégiben egy televíziós mûsorban
elmondta, a polgárôröknek törvény írja elô
milyen formaruhát kell hordania, nem lehet megtévesztô, nem hasonlíthat sem a
rendôrség, sem más rendészeti szerv egyenruhához. Az OPSZ ezért külön formaruhát alkotott.
Egyesületünk szolgálatban lévô tagjain is hamarosan ilyeneket fognak
látni.
A Vasadi Polgárôr
Egyesület is képviseltette
magát az I. Vasadi böllérfesztiválon, finom étele-

inkkel különdíjban részesültünk. A zsûri
kiemelte mennyire finom fánkokkal kínáltuk vendégeinket.
Buzás István
a Vasadi Polgárôr Egyesület elnöke

Kérjük személyi jövedelemadója 1 %-val támogassa a
Vasadi Polgárôr Egyesületet!
Adószámunk: 18692952-1-13
Köszönjük!

Megnyerték a böllérversenyt és már a majálisra készülnek
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 szervezik 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 létszámmal 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 rendelkezik 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, elhoztuk az I. helyezettnek járó kupát! Ezúton is gratulálok a csapatnak!
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 lehetôségekkel, illetve a Vándorfakanalas Fôzôversennyel. Természetesen a focirajongók is megtalálják a megszokott programjukat. Mindehhez kora hajnaltól késô estig zenéjével jó hangulatot
biztosít a PRESTIGE BAND zenekar!
Minden kedves olvasónak szép tavaszt és jó egészséget kívánunk!
VITYE

VASADI HÍRMONDÓ
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Emlékeinkben él a húsvét?
„Bezzeg azok a régi szép húsvéti ünnepek”… – emlékeznek vissza sokan gyermekkoruk egyik kedves ünnepére, a húsvétra. Talán benned is, kedves olvasó, felidézôdnek 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 kisfiúként édesapáddal, barátaiddal arra készültél, 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 ünneplôbe öltözött emberektôl, ahogyan csoportokba verôdve igyekeztek Isten háza felé. Hosszasan el lehet merülni nosztalgikus
emlékeink hangulatában.
És napjainkban? Mi lett gyermekkorunk
húsvétjából?
Valami megváltozott. Ma az emberek
nagy része terhesnek érzi az ünnepi készülôdést. Megint nagy vendégjárás lesz,
rendbe kell tenni a házat, az udvart, a virágoskertet, tojást kell festeni, ki kell találni
valami extra ünnepi ebédet. Ezt már sokan
nem akarják, inkább menekülnek elôle.
Lassan feledésbe merülnek a húsvéti hagyományok – néhol már csak hagyományôrzô csoportok emlékeznek a hajdan

még minden háznál gyakorlatos szokásokra. Megfeledkezünk a nagy közös ünnepi
ebéd vagy vacsora élményérôl, ahol együtt
van a rokonság apraja-nagyja. De nem akarunk emlékezni már arra sem, hogyan kezdtük húsvét reggel az ünnepeinket. Milyen jó
volt (és milyen jó lehetne!) az egész családdal együtt eltölteni egy órát a gyülekezetben. Az ember egy kicsit megáll, elcsendesedik és a templom ünnepi hangulatában az
Isten kezelésbe veszi megfáradt elrontott
életünk, megtépázott lelkünk, feltöltôdik az
Ige által, aki nem más mint az értünk meghalt és feltámadt Jézus Krisztus.
Ezek helyett ma inkább wellness ünneplôk lettünk. Elfogadjuk a mai kor kínálatában a néphagyományok, a családi kapcsolatok, egyházi szokásaink ápolása helyett az ünnepi bevásárlás árán felkínált
wellness hétvégét. Valóban ma már sok
minden megváltozott. Mi ennek a változásnak az oka?
Megfeledkezünk a kirakatokban megjelenô húsvéti nyulak és tojások serege mellett arról, hogy mirôl is szól a húsvét. A felkínált 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 pedig feltámadt. Isten értünk adta egyszülött
Fiát, hogy a bûneink miatt ne nekünk kelljen szenvedni, és élô kapcsolatba kerülhes-

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 számára elutazós tábort szervezünk, amelynek idôpontja 2014. augusztus
4-9. Helyszín Velence. Érdeklôdni és jelentkezni a lelkészi hivatalban
lehet.

Református gyülekezet eseményei
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
18
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sünk vele. A fogyasztói társadalom úgy tekint erre, mint egy elcsépelt 2000 éves üzenetre, amit az egyház évrôl-évre leporol és
újra meg újra elôvesz. A fogyasztói társadalmat kiszolgáló személyzet pedig évrôl
évre kínál valami újdonságot, amivel el
tudja terelni a figyelmünket a húsvét valós
üzenetérôl.
Kedves olvasó, gondold csak végig, vajon annak ellenére, hogy a világ sok újdonságot kínál, nem az marad-e a húsvét központi üzenete, hogy nekünk feltámadt Jézusunk van, aki ma is él, velünk együtt szenved és örül? Az Isten közelebb jött Jézusban az emberekhez, hozzád is, mint azt korábban bárki feltételezni merte volna. Ha
ezt az üzenetet mernénk az ünneplésünk
középpontjába állítani, akkor sok minden
visszaállna abba a régi rendbe, abba a meghitt hangulatba, amit csak nosztalgiából ismerünk. Lehet úgy is ünnepelni, hogy az
ünnep egész ideje alatt szem elôtt tartjuk az
ünnep lényegét, s ettôl nem válik kisebb értékûvé, sôt, gazdagabb húsvétunk lesz.
Ezekkel az ünnepi gondolatokkal szeretnék a falu minden lakosának Istentôl gazdagon megáldott húsvéti ünnepeket kívánni.
Király János lelkipásztor

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 húsvétjára, 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, pénzének, 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 szenvedésein és keresztrefeszítésének eseményein elmélkedhetünk
végig.
Idén készülünk a
hatodik napközis
táborunkra, melyet 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 biztosítva lesz. Jelentkezési lapot keressék 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

Huszárok vonultak Bükszádon
Nemzeti ünnepünk alkalmából testvértelepülésünkön, Sepsibükszádon is tartottak megemlékezéseket. Szakács Katinka beszámolójából megtudhatjuk, hogyan is
ünnepelték március 15-ét az erdélyi községben.
Idén megemlékeztünk a szabadságharc
hôseirôl. Az ünnepség kezdetén a Csikszéki Mátyás Huszáregyesület huszárjai végigvonulván a falu utcain „csatába hívták”
a lakosokat. A rendezvény 12 órakor a Római Katolikus templomban szentmisével
folytatódott, miután az iskola udvarán lévô
mûemléknél elhelyezték a kegyelet koszorúit a különbözô civil szervezetek képviselôi.

A huszárok ez alkalommal kopjafát állítottak Kis Ernô tábornok emlékére. A kopjafán Kis Ernô utolsó szavait olvashatjuk,
amely ma is nagyon aktuális: „Istenem, az
újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicsô szentjei virrasszatok a magyar
ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük, és a hazáé az életük”.
Az ünnep hangulatát és méltóságát
emelte dr. Partl Alexandra-Petra konzulasszony jelenléte, a Csíkszeredai fôkonzulátus
részérôl, és Klarik Laszló szenátor is megtisztelt jelenlétével.
Fellépett a helyi fúvószenekar, kórusunk, és
az iskola tanulói
is szavaltak.
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Kövál Zrt tájékoztatása szemétszállítással kapcsolatban
Tájékoztatjuk Vasad község lakosságát,
hogy a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft
a házhoz menô szelektív hulladékgyûjtést és a gyûjtôszigetek, valamint a hulladékudvar üzemeltetését 2013. január 31el felmondta.
A Kövál Nonprofit Zrt mûködteti továbbiakban 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 hiányában a háztartási veszélyes hulladék átvételére nincs lehetôség, azonban a hulladékudvar korábbi mennyiségi korlátai kö-

zött a Kövál Nonprofit Zrt átveszi a nem
veszélyes települési hulladékokat, a Monor,
Bajcsy-Zs. úti hulladékudvar mellett található átvevôhelyen.
Vasadon Április 30-án gyûjtik a sárga
zsákos hulladékot. A Kövál Nonprofit Zrtnek 2014. tavaszától szándékában áll a házhoz menô biológiailag lebomló hulladékok
begyûjtésének díjmentes visszaállítása. Ennek keretében Vasad községre vonatkozóan
a községházán, ügyfélfogadási idôben
2014. március 1.-tôl biztosítja az ingatlanonkénti két darab zöld zsák díjmentes átvételét, melynek kiosztását a hivatal szervezi meg, a további hónapokban pedig szállításkor cserezsákot biztosítunk az ingatlantulajdonosnak. A zöldhulladék zsákban történô kirakása mellett térítésmentesen el-

szállítjuk a 70 cm-nél nem hosszabbra vágott és kévébe kötött gally hulladékot is. A
zöld hulladék szállításának idôpontja Vasadon: 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 lomtalanításkor 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 tulajdonosa köteles gondoskodni saját költségén. E célra egyik megoldásként bérelhet Részvénytársaságunktól is konténert.
Kövál Zrt

Közvilágítás
hibabejelentô

Értesítés gázellátás
szüneteltetésérôl

Tisztelt Lak o s s á g !
Amennyiben
hibát észlelnek a közvilágítási hálózattal vagy egyes
lámpatestek
mûködésével
kapcsolatban a
DÉMÁSZ hibabejelentô
számán tehetnek bejelentést: 0640822000, vagy keressék Varga
Piroska szervezési fôelôadót személyesen a polgármesteri hivatalban, a
29/694-710-es telefonszámon, vagy a
titkarsag@vasad.hu email címen.

A TIGÁZ-DSO Kft értesíti a fogyasztókat, hogy 2014. 05. 27-én 7.0013.00-ig a gázszolgáltatás szünetel. A fenti
idôtartam alatt a gázmérô elôtti fôelzárót
zárt állapotban kell
tartani. A gázszolgáltatás problémamentes újraindíthatóságának érdekében a szakembereknek meg kell
gyôzôdniük az elzárók zárt állapotáról,
amit ellenôrizni fognak. A karbantartási munkák miatti gázszünetért a cég kéri a lakosság megértését, és köszöni a
zökkenômentes
újraindíthatósághoz
nyújtott segítséget. Rendellenesség
esetén hibabejelentését a Tigáz-DSO
Kft diszpécserszolgálatán kell bejelenteni, a 06-80/300-300-as ingyenesen
hívható telefonszámon.
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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 képviselô testülete, valamint a református
gyülekezet presbitériuma felhívja a lakosság, sírhelyfenntartók figyelmét arra,
hogy azokat a sírhelyeket, amelyeknek a
25 éves megváltási ideje lejárt, és gondozatlan, romos, elhagyatott, állapotban
vannak, balesetveszély elkerülése végett
megszünteti. Aki családi sírhelyére továbbra is igényt tart, kérjük, hogy a sírhelyet gondozza, ápolja, s amennyiben
lejárt, váltsa újra. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a temetô nagykapuját zárva
tartjuk. Aki a temetôkertbe munkavégzés céljából gépjármûvel szeretne bejutni, a nagykapu kulcsát az önkormányzat
hivatalából, vagy a lelkészi hivatalból
kérheti el. A kiskapu továbbra is mindenki elôtt nyitva áll. Kérjük, segítsen
ön is a temetô rendjének betartásában.
Megértésüket köszönjük.

Értesítés vasúti menetrend változásról
Üllô és Monor állomások között végzett pálya karbantartási munkák miatt módosul egyes vonatok menetrendje 2014. április 5.- 27. között.
2014. április 05-én, 06-án, 12-én, 13-án, 26-án és 27én, (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 között nem közlekednek.
A felsorolt vonatok helyett Budapest-Nyugati – Monor – Cegléd, illetve Cegléd –
Monor – Budapest-Nyugati viszonylatban közlekedô személyvonatok minden állomáson és megállóhelyen megállnak

Iskolás lesz a
gyermekünk
Minden család életében öröm, új izgalmak
forrása, amikor iskolás lesz a gyermek. A gyermekek 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 gyermeknek egy tanulósarkot, melyben a tárgyak mérete feltétlenül alkalmazkodjon a gyermek méreteihez. A
tanulóasztalt úgy kell
elhelyezni, hogy bal
kéz felôl kapja a
fényt, balkezeseknél
természetesen fordítva.
Az alsó tagozatos gyermekek hátitáskát
hordjanak, mely egyenletesen terheli meg a hát
és a váll izmait (a kisiskolások megpakolt táskája testtömegük majdnem egyharmadát kiteszi)
Ahhoz, hogy a gyermek eredményes lehessen megfelelô napirend kialakítása szükséges.
A kisiskolás gyermeknek napi 10-11 óra alvásra van szüksége! Az elalvás elôtti TV, videojáték felpörgeti a gyermeket, inkább olvassunk
mesét este a gyermekeknek, hogy érezze a
szülôi szeretetet, gondoskodást, elcsendesedjen, 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 szokásosnál lényegesen kisebb. Hiába készült, tanult,
nem tud megfelelô teljesítményt nyújtani.
Az iskolából hazaérve a gyermek uzsonnázzon, tartson pihenôt, lehetôleg a szabad levegôn és csak utána tanuljon.
Kérdéseikkel kérem, forduljanak hozzám bizalommal!
Fodor Csilla védônô
Forrás: ÁNTSZ Fôvárosi Intézete,
Bényei Klára

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.

Vasadi tûzoltó a legjobbak között
Február 22-én szombaton reggel 7 órától Vecsésen az Epres terültén került megrendezésre
hagyományteremtô jelleggel az I. Vecsési böllérverseny. A véreshurka kategóriában a Monori
Katasztrófavédelem csapata hozta el az elsô helyet. A csapat tagja Ifj. Buzás István vasadi tûzoltó. Gratulálunk!

FONTOS TELEFONSZÁMOK
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
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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
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Így indult a 2014. év a Vasadi
Regionális Sport Club háza táján
Karácsonyi ajándékba kapott labdáktól
kezdve, sikeres felkészülési idôszakon keresztül, 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 legizgalmasabb mérkôzéseket a mi ifjaink játszották. Január huszadikától pedig megkezdtük a felkészülést. Heti három alkalommal
edzettek a játékosok. Mûfüves mini bajnokság során, jó körülmények között voltak edzômérkôzéseink.
Községünk társadalmi életébôl is kivettük részünket. Egyesületünk színeit a Böllér Fesztiválon is képviseltettük és elsô ízben szerveztünk Vasadi sport és családi

Remekeltek a birkózó
versenyeken
Számos versenyen mérték össze tudásukat a közelmúltban bírkózóink. Kellner Dániel és Bajkai Ábel több rangos
versenyrôl is éremmel tért haza.
Az Érd Kupa Nemzetközi Meghívásos
Centrum felkészülési - Lakatos Gábor Emlékversenyen-,szabad és kötöttfogású birkózó egyéni és csapatversenyt tartottak január 11-én Érden a Batthyány Általános
Iskolában. Háromszáz birkózó mérte össze
tudását az idei év legelsô, immár hagyományos 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.
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napot a sportpályán. A kilátogató gyermekek, szülôk és nagyszülôk egy jó hangulatú, 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 sporteseményt is szervezni az eddigieknél. Bízva
abban, hogy a bajnoki idényben elért eredmény is méltó lesz klubunk elmúlt egy évtizedéhez. Az elsô idei mérkôzésen gyôzelemmel 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

Kedves szurkolóink és sportbarátaink
segítségét szeretnénk kérni ahhoz, hogy
felajánlásukkal járuljanak hozzá a vasadi sportélet fejlôdéséhez, üzemeltetéséhez.
A mindenkori adóbevallási idôszak
lehetôséget nyújt, hogy személyi jövedelem adójuk 1%-val segítsenek a Vasadi Regionális Sport Club mûködésében.

Támogatni kívánt szervezet neve:
Vasadi Regionális Sport Club
Támogatni kívánt szervezet adószáma:
18705858-1-13
Köszönünk bárminemû segítséget!

Diákolimpiai gyôzelmet arattak
Már Pest Megye legjobb négy leánycsapata között vannak
a vasadi kosárlabdázóink
Hatalmas gyôzelmet aratott lánycsapatunk a korcsoportos Diákolimpián. A versenyt február 11-én rendezték a monori Jászai Mari Általános Iskola tornatermében. 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 tanár, kiemelte,
hogy játékosai
nagyon összetartó közösséget
alkotnak, örömét fejezte ki,
hogy
tanulói
olyan értékekért
képesek küzdeni, amit a vasadi
iskola képvisel.
A Vasadi Általános Iskola
tanulói is hozzájárultak a Monor SE Kosárlabda 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 csapatból 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 Taekwondo szakosztályának jeles tagja. A nemrégiben rendezett Magyar Bajnokságról 6 éremmel jött haza, és csapatával összesítésben a 2. helyen végzett.
Március második hétvégéjén rendezték az idei Taekwon-do Magyar Bajnokságot. Az idei verseny helyszíne a Makovecz Imre által tervezett makói Erdei János
Sportcsarnok volt. A Magyar ITF Taekwon-do legrangosabb eseményén a szabályok 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 formában, Ifjúsági fiú csapat küzdelemben, valamint Ifjúsági fiú csapat speciáltechnikai törésben második helyezett lett, azaz két aranyéremmel és négy ezüstéremmel 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.

Helyi árakon házhoz jön
az ügyvéd
Tisztelt Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk és újságunk jogi tanácsadóját, Dr. Váraljai Petrát, a Jakucs ügyvédi
iroda hátterével, minden jogi területen (pl. öröklési jog, adásvétel, családjog, cégjog, új polgári törvénykönyv) teljes körû
tájékoztatást nyújt.

A Vasadi Hírmondó hirdetési tarifái 2014-ben
is változatlanok, áraink nem emelkedtek!
A Vasadi Hírmondó lehetôséget teremt Önnek tevékenysége, vállalkozása népszerûsítésére. Újságunk megjelenik 700 példányban
negyedévente, melyet a környezô településeknek is megküldünk, valamint eljuttatjuk
testvértelepüléseinkre is. A hirdetési árakról
az alábbiakban tájékozódhat:
1/1 oldal
1/2 oldal
1/4 oldal
1/8 oldal
1/12 oldal

16.000
8000
4000
2000
1000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

+
+
+
+
+

áfa
áfa
áfa
áfa
áfa

Anyagleadás: emailben elküldve jpg vagy
pdf formátumokban.
További kérdés esetén keresse
Veroczki Barbarát,
írjon a szerkeszto@vasad.hu emailcímre.
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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
Pôcze-Gosztola Edit nagyon örül,
hogy ezzel az intézménnyel bôvül községünk. Bár, ha tehetné, szeretne a ba-

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

ba három éves koráig otthon maradni,
de az épülô bölcsôde sok szülô gyermekelhelyezési problémájára megoldást 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 családokban az anyának lehetôsége van
visszamenni dolgozni és pénzt keresni,
ám van róla rossz véleménye is, lehetôség szerint jobbnak látja, ha az
anyuka három évig a babával tud maradni otthon, minthogy bölcsibe adja.

nek dolgozni. Hogy ôk igénybe veszik-e a bölcsôdét, még nem tudja.
Párjával szeretnének harmadik gyermeket, és ha összejön, akkor még
nem megy vissza dolgozni. Mosolyogva hozzátette: majd meglátjuk,
hogy megkapjuk-e ezt az adományt
a jó Istentôl. Kívánjuk, hogy bôvüljön a család.
Húri Bernadett több éve költözött
férjével községünkbe, két lánygyermeket nevelnek, a Szent István kórház aneszteziológus doktornôje vidáman 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 vigyék, hisz itt lesz, a kertek végében.

Matyó-Honti Veronika tavaszra
várja második gyermekét, gyönyörûen
gömbölyödô pocakkal válaszolt. Úgy
gondolja, hogy egy ilyen kis településnek, mint Vasad mindenképpen nagyon nagy dolog, hogy saját bölcsôdéje lehet. Az is nagyon hasznos, hogy
ezzel új munkahelyek jöhetnek majd
létre. Azok a szülôk, akik a gyermekük 3 éves kora elôtt dolgozni kezdenek, egy új, korszerû intézményben
hagyhatják majd kicsinyüket. Elsô
gyermekénél ô is kénytelen volt korábban vissza menni a munkahelyére, így
kisfia 2,5 évesen kezdte meg az óvodába járást. Azt, hogy a hamarosan születendô 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
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