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VI. évfolyam, 2016. 2. (nyári-őszi) szám

Véget vetettünk a kátyúknak
Kora tavasszal örömmel adtuk hírül a
Tisztelt Lakosságnak, hogy a régóta várt
4605 számú út felújítása 2016. tavaszán
megkezdődik. A Kormány komplex
útfelújítási programjának keretében
finanszírozza az érintett szakasz felújítási
költségeit. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
a 4605-ös jelű Monor-Dánszentmiklós
összekötő út felújításainak elvégzésére
megkötött szerződés alapján 2016. április
27-én átadta a munkaterületet, ami alapján
közel 6 kilométer hosszan, mintegy 372,4
millió forint hazai forrásból indul a
kivitelezés.
Marton József Zoltán polgármestert
kérdeztem, hol tart most az útprojekt?Szeptember 14-én a hivatalos átadás-átvétel
megtörtént, melyben a Magyar Közút
Nonprofit Zrt részéről bejárásra került az
építési terület, nagyobb hiányosságot nem
találtak. A fővállalkozó Colas Zrt levonult
a beruházási területről, megtörtént az
útburkolati jelek felfestése, folyamatban van
a közútjelző táblák kihelyezése, valamint
az útmenti padkakészítés. Közel 200
darab facsemetét kapunk a Magyar Közút
Nonprofit Zrt-től, a fafajok és az ültetés

helyének kiválasztásában az önkormányzat
véleményét is kikérik.

Mit üzen az olvasóknak?
Örömmel tudjuk nyugtázni, hogy a felújítás
során nagyobb volumenű problémánk
nem keletkezett. Ezúton is köszönöm a
Tisztelt Lakosságnak, hogy mindnyájan
türelemmel viseltük a felújításból származó
kellemetlenségeket, útlezárásokat. Biztos
vagyok benne, öröm lesz a közlekedés ezen
a korszerű útszakaszon.

Önkormányzat

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
Június 4-én Vasad Község Önkormányzata megemlékezést tartott a Trianoni Békediktátum 96. évfordulója
alkalmából. Beszédet mondott Marton József Zoltán polgármester. Műsort adtak a Vasadi Általános Iskola
diákjai. A megemlékezés koszorúját az önkormányzat részéről Marton József Zoltán polgármester és dr. Honti
János alpolgármester, a Magyar Szabadságharcos - 56-os Hagyományőrző Veteránok - Világszövetsége
Egyesület nevében vitéz Apró József ny. tábornok, az Egyesület elnöke és Szombati Mariann helyezte el. A
megemlékezés végén a megjelentek közösen elénekelték a Himnuszt. Az alábbiakban közöljük Marton József
Zoltán polgármester ünnepi beszédét.
Tisztelt Hölgyeim
és Uraim! Tisztelt
Nemzettársaim!
Szeretettel
és
meghatottsággal köszöntök
mindenkit, aki ma velünk
emlékezik legnagyobb
tragédiánkra, a trianoni
szerződés, vagy fogalmazhatnánk békediktátum 96.
évfordulóján.
Kedves Megemlékezők!
Nem kétséges és nem lehet kétséges, hogy mi
is elítéljük a holokausztot, az antiszemitizmust, a
rasszizmust, a népirtásokat, és tiszteletben tartjuk
más nemzetek tragédiáját, de számunkra, magyarok
számára nagyobb tragédia nincs, mint a trianoni
diktátum aláírásának időpontja, 1920. június 4-e.
Mi erről kívánunk
megemlékezni minden évben,
és hagyományt teremteni
itt,Vasadon. Hiszen a tatárok
ellen, a törökök ellen, a
Habsburgok ellen lehetett
harcolni, visszaszerezni az országunkat, de a trianoni
diktátum döntése ellen, amelyet fehérasztalnál a világ
nagyhatalmai hoztak meg, hazugságokra alapozva,
nem lehet védekezni.
Ma ünnepeljük nemzetünk egységét, összetartozását
is. Lélekből teljesíthető feladat a Nemzeti Összetartozást
kőbe vésni és bronzba önteni, ugyanis a közösség
számára az összetartozás olyan, mint az egyén számára
az egészség: csak akkor tudjuk igazán értékelni,
ha nincs, vagy már kevés, ami belőle megmaradt.
Arthur Schopenhauer német filozófus mondta, hogy
az egészség nem minden, de egészség nélkül minden
semmi. A lassan évszázadosra kerekedő trianoni döntés
óta a történelem a magyarságot ismét megtanította:
a nemzeti összetartozás nem minden, de nemzeti
összetartozás nélkül minden semmi.
Mi, vasadiak szeretnénk elérni, hogy aki ezt az
emlékművet látja, abban felszínre törjön a nemzet iránti
szeretet, a nemzeti összetartozás érzése, mert hiszem,
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hogy mindenkiben
megvan, csak van, akinél
a felszínen, és van, akinél
mélyen van elásva, ezért
kell segítenünk neki,
hogy nála is felszínre
tudjon törni.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vasadiak!
A XX. századi történelem nekünk, magyaroknak
a legnagyobb vérveszteséggel és legsúlyosabb
következményekkel járó tragédiájának napján,
1920. június 4-én országszerte zúgtak a harangok.
Nem a városra törő félelmetes ellenségre, nem is a
természet pusztító erejére figyelmeztettek, mint oly
sokszor a történelmünk során, hanem az ezeréves haza
sírba tételére, az egész nemzet gyászára. Arra, hogy
megszűnt a Szent István-i Magyarország.
A békediktátum következtében elveszítettük
területünk és lakosságunk több mint kétharmadát.
Történelmi városaink, költőink, íróink nagy része mind
az új határinkon kívül rekedtek. Sok esetben idézik újra
és újra, hogy a győztes nagyhatalmak étvágya szinte
csillapíthatatlan volt, de bármit is terveztek, bármit
is terveznek, bárhogyan is csonkítják az ország testét
egyvalami büszkeséggel tölthet el, hogy a testben
lévő lélek, melyet nemzetnek hívunk, csonkíthatatlan.
Kedves Barátaim!
Kilencvenhat év telt el azóta, mondhatnánk több
emberöltő. Néhány nemzettársunknál a jó Isten
kegyelméből az emlékezet fonala volt éppen ilyen
hosszú: ennyi idő kellett ahhoz, hogy a több, egy fedél
alatt élő nemzedék minden öröme és bánata, minden
sikere és kudarca történelemmé sűrűsödjön. Azaz
kitörölhetetlen részévé váljon a múltnak, vitathatatlan
elemévé a jelennek és eligazító erejű tanulságává a
jövőnek.
Végezetül hadd idézzek, Kerecseny János verséből:
„És gondoljál mindig reája,/Mint keresztény – a
keresztfára. / De ököllel, s fogcsikorgatva: / A gyászos
trianoni napra!/S legyen leghőbb imája szádnak:/
Igazságot Magyarországnak!”
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A magyar kormány népszavazást kezdeményezett
a kényszerbetelepítés ellen. A referendumra azért
van szükség, mert Brüsszel arra tett javaslatot, hogy
az Európai Unióba érkező bevándorlókat egy előre
meghatározott kvóta alapján ossza szét a tagállamok
között, kötelező jelleggel.
Ez tehát azt jelentené, hogy a jövőben brüsszeli
bürokraták döntenének arról, hogy hány bevándorlót
telepítsenek Magyarországra, az Országgyűlés és a
magyar állampolgárok megkérdezése nélkül. Azt,
hogy hány bevándorlót telepítenének be, egy képlet
alapján döntenék el Brüsszelben. A bevándorlás
jelenlegi ütemét és a családegyesítéseket is
figyelembe véve mindez öt év leforgása alatt egy
szegednyi ember Magyarországra telepítését is
jelentheti.
A magyar kormány álláspontja szerint csak a
magyarok dönthetik el, hogy kivel szeretnének
együtt élni és kivel nem. Nem engedhetjük, hogy az
ország jövőjét meghatározó döntések jogát kivegyék
a magyar emberek és az Országgyűlés kezéből.
A kormány mindenekelőtt azért utasítja el
a kötelező betelepítési kvótát, mert az növelné
a terrorveszélyt. A hatóságok és a biztonsági
szakemberek folyamatosan figyelmeztetik az
európai döntéshozókat a terrorveszély növekedésére.
A bevándorlók nagyrészt olyan területekről
jönnek, ahol az európai államok éppen katonai
akciókat hajtanak végre. Ez jelentősen növeli a
biztonsági kockázatokat. Mára bebizonyosodott,
hogy a terroristák tudatosan és jól szervezetten arra

használják fel az ellenőrzés hiányát, hogy
elvegyüljenek a bevándorlók tömegében.
Senki sem tudja megmondani, hogy hány
terrorista érkezett a migránsok között eddig,
és hányan érkeznek továbbra is nap mint nap.
Márpedig terroristából egy is sok. A párizsi
és a brüsszeli merényletek is bebizonyították,
hogy a bevándorlás és a terrorizmus között
szoros összefüggés van.
A népszavazás menete
-A szavazóhelyiségben a választópolgárnak
igazolnia kell személyazonosságát (érvényes
személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel
vagy vezetői engedéllyel), valamint a
lakcímét vagy személyi azonosítóját.
-A választópolgár a fentiek után megkapja
a lebélyegzett szavazólapot, az átvételt aláírással
igazolja.
-Szavazni az „Igen” vagy a „Nem” melletti körbe
írt, két egymás metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet.
- Aki a szavazás napján Magyarországon, de a
magyarországi lakóhelyétől eltérő helyen kíván
szavazni, átjelentkezési kérelmet nyújthat be
legkésőbb a szavazást megelőző péntek 16 óráig.
A helyi választási iroda vezetője (vagyis a jegyző)
felveszi a választópolgárt az érintett település
kijelölt szavazókörének névjegyzékébe.
-Aki a szavazás napján külföldön szeretne élni
a választójogával, annak a választás kitűzése
után, legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik
napon kell kérnie felvételét a külképviseleti
névjegyzékbe. A külföldön szavazó, magyarországi
lakcímmel rendelkező választópolgárok kizárólag
Magyarország külképviseletein szavazhatnak,
levélben nem. A külképviseleti szavazáshoz
elegendő a magyar útlevél, magyar személyazonosító
igazolvány vagy magyar jogosítvány bemutatása,
lakcímkártyára nincs szükség.
-A fenti kérelmek benyújthatók személyesen
(a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi
választási irodában vagy a bejelentett tartózkodási
hely szerinti helyi választási irodában), levélben
(a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi
választási irodában, a www.valasztas.hu honlapon
vagy – ügyfélkapus regisztráció esetén –
a www.magyarorszag.hu honlapon.
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Községházi napló
Folytatjuk testületi üléskről szóló beszámolónkat … még 2016. április 28-án is ülésezett a
képviselő-testület, melyen:

április 28. képviselő-testületi ülés
-a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az
Önkormányzat 2016. évi költségvetését – előzetesen a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság is tárgyalta
a költségvetést,
-a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az
Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési jelentését,
-a képviselő-testület – a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javaslatát elfogadva – elbírálta a civil szervezetek 2016. évi pályázatait és az alábbiak szerint
támogatta a civil szervezeteket:
Vasadi Regionális Sport
Klub 800.000.-Ft, Vasadi Hagyományőrző
Egyesület 200.000.-Ft,
Vasadi Polgárőr Egyesület 200.000.-Ft, Rávágyi
Bűnmegelőzési Egyesület
50.000.-Ft, Vasadi Református Egyházközség
250.000.-Ft, Vasadi Római
Katolikus Egyházközség
100.000.-Ft, Civil Összefogás Vasadért Egyesületen
keresztül címzetten támogatta a képviselő-testület
a Búzavirág Nyugdíjas Klubot 200.000.-Ft-tal, a
Vasadi Dalkört 150.000.-Ft-tal, a Vasadi Kökényszem Citerazenekart 50.000.-Ft-tal.
-a képviselő-testület határozatot hozott arról,
hogy több pályázaton is indulni kíván, így a VEKOP-6.1.1-15 óvodafejlesztési pályázaton, valamint
a KEHOP energiahatékonyságot célzó fejlesztéseket
biztosító pályázaton (orvosi rendelő, tanácsadó épületeinek hőszigetelése, energetikai korszerűsítése ),
-döntést hozott a képviselő-testület, hogy pályázati
projekt megvalósításához tagi kölcsönt nyújt a 100
%-os önkormányzati tulajdonú Vasadi Portéka Kft-nek,
-döntést hozott a képviselő-testület bel- és külterületi
ingatlanok megvásárlási szándékáról, a tárgyalások
lefolytatására a polgármester kapott felhatalmazást,
-döntött a testület arról, hogy a Vasadi Bölcsőde
előtti fekvőrendőr kíván elhelyezni, valamint döntést hozott arról, hogy a falunap az idén csak két
napos lesz (azóta már túl is vagyunk egy két napos,
tartalmas falunapon, melyről az újságban bővebben
is olvashatnak),
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-megtárgyalta és elfogadta a képviselő-testület az
Önkormányzat Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatát, mely május 15. napjával lépett hatályba.
Május 4. rendkívüli képviselő-testületi ülés
-a képviselő-testület a rendezési terv módosítása
és annak minél előbbi elfogadása végett tartott
rendkívüli ülést – a rendezési terv véleményezési
eljárásában a felvetődött véleményekre fogalmazta
meg álláspontjait a testület.
Május 19. képviselő-testületi ülés
-a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a
Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi
tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót, a
Monori Rendőrkapitányság 2015. évi bűnügyi és
közbiztonsági tevékenységéről szóló beszámolót, a Vasadi Polgárőr Egyesület
2015. évi munkájáról szóló beszámolót, a Kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi
munkájáról szóló beszámolót,
-elfogadta a 2015. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló értékelést,
-a lakossági kommunális hulladék zavartalan elszállítása értékében december 31. napjáig meghosszabbította a közszolgáltatási szerződést a szolgáltatást
bonyolító KÖVÁL Zrt-vel,
-döntést hozott arról, hogy a tanévzáró ünnepség
keretében búcsúzik el az önkormányzat Székely
Zsuzsánna nyugdíjba vonuló igazgatótól,
-döntést hozott arról, hogy 2000.-Ft/résztvevő
összeggel támogatja az általános iskolások erdei
iskolai kirándulását.
Május 25. rendkívüli képviselő-testületi ülés
-a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az
Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervét,
-döntést hozott arról, hogy a 100 %-os önkormányzati tulajdonú Vasadi Portéka Kft. projekt megvalósítását tagi kölcsönnel segíti.
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Június 1. rendkívüli képviselő-testületi ülés
-pályázati határidő miatt ült össze a képviselő-testület és döntést hozott arról, hogy az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
kiírt pályázaton indulni kíván (sport infrastruktúra
fejlesztés, belterületi utak felújítása ).
Június 9. rendkívüli képviselő-testületi ülés
-a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát,
-a képviselő-testület kinyilvánította támogatását
Bárány Jánosné iskola igazgatói pályázatával kapcsolatban.
Június 13. rendkívüli képviselő-testületi ülés
-a képviselő-testület közbeszerzési ajánlattételi
dokumentációval foglalkozott – a közbeszerzést
az orvosi rendelőt és tanácsadót érintő energetikai pályázat indokolta – az ajánlattételi felhívást
a képviselő-testület – az Ügyrendi és a Pénzügyi
Bizottság javaslatára – módosította és elfogadta,
-megválasztotta a képviselő-testület a Közbeszerzési
Bíráló Bizottság tagjait Bolyán Zoltán, Mészáros
Attila és Turjányi Miklós személyében,
-döntést hozott a testület arról, hogy pályázati lehetőség végett belterületbe kívánja vonni a 0157
helyrajzi számú közutat, valamint a 0158 helyrajzi
számú közút egy részét.
Június 23. képviselő-testületi ülés
-a képviselő-testület meghallgatta a Vasadi Napköziotthonos Óvoda oktató-nevelő munkájáról,
valamint a Vasadi Bölcsőde működésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót,
a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta
a két önkormányzati Kft. 2015. évről szóló beszámolóját,
a képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat sportkoncepcióját,
a képviselő-testület visszavonta a korábban
elfogadott közbeszerzési ajánlattételi felhívást, mivel
az önkormányzat a pályázati feltételeket nem tudta

teljesíteni – a pályázati minimum határt az energetikai számítások alapján nem érte el a tervezett
beruházás,
-a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a
Szemüveg költségtérítési Szabályzatot, valamint a
Vezetékes és mobiltelefon használatra vonatkozó
Szabályzatot,
-a képviselő-testület döntést hozott arról, hogy a
diákotthon épületét, területét bérbe adja a 100 %-os
önkormányzati tulajdonú Településüzemeltetési
Kft-nek,
-a képviselő-testület napirendre tűzte a mezőőri
járulék mértékét is szabályozó önkormányzati rendelet módosítását – a képviselő-testület névszerinti
szavazással a mezőőri járulék mértékét 3000 Ft/
ha-ról 1000 Ft/ ha-ra csökkentette,
lakossági kérésnek eleget téve a képviselő-testület döntést hozott arról, hogy a Jókai utca elejére
„lakó és pihenő övezet” táblát helyez el,
-fiatalok kérésének eleget téve döntést hozott arról,
hogy a búcsú téren 2 db kosárlabda palánk kerül
elhelyezésre.
Július 7. rendkívüli képviselő-testület
-döntést hozott a képviselő-testület arról, hogy a
„tanyák valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése” érdekében a települési és térségi
fejlesztések támogatására kiírt pályázaton indulni
kíván.
Augusztus 8. rendkívüli képviselő-testületi ülés
-döntést hozott a képviselő-testület arról, hogy a vis
maior támogatás megvalósításához (önkormányzati épület helyreállítása) éven belüli futamidőre
hitelt vesz fel,
-döntést hozott a képviselő-testület arról, hogy a
4605-ös út felújítása kapcsán a Monori út mellékútjainak lecsatlakozóit (sárrázóit) saját költségén
megcsináltatja,
-a képviselő-testület pénzeszközt biztosított a régi
tűzoltó kocsi felújítására.
Lejegyezte: Juhász Éva

Értesítés gázszünetről
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az FGSZ Földgázszállító Zrt a szállító vezetéken karbantartási munkálatokat fog
végezni, ezért Vasad településen 2016. szeptember 26-án 8:00 – 16:00
óráig gázszünet lesz. A szolgáltató kéri a gázmérő előtti főelzárót
szíveskedjenek zárt állapotban tartani.
VASADI HÍRMONDÓ 2016. NYÁRI-ŐSZI SZÁM
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Szent István ünnepén

Augusztus 20.-án, nemzeti ünnepünkön, Vasad apraja nagyja kivonult a község központjában lévő Milleniumi
parkba. Király János református lelkipásztor megáldotta az új kenyeret, és imádkozott. Ezután Marton József
Zoltán polgármester ünnepi beszédet tartott. Majd kulturális műsor következett, fellépett a Vasadi Hagyományőrző Citerazenekar, a Vasadi Kökényszem Citerazenekar, a Vasadi Dalkör, és verset mondott Marton Dorottya.
Vasad Község Önkormányzata egy tál étellel fejezte ki köszönetét az ünneplő közösségnek. A vacsorát Mackó
László és a Vasadi Dalkör tagjai készítették. Az ünnepi műsort tűzijáték és a Family Party Zenekar játéka zárta.
Az alábbiakban Marton József Zoltán polgármester beszédét közöljük.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves ünneplő Vasadiak!
I. Szent István királyunk a kereszténységet hozta el Nemzetünknek, a keresztény magyar államot alapította meg.
Nekünk, magyaroknak mindig és mindenkor büszkének kell
lennünk a több, mint 1000 éves államunkra; a nemzeti összetartozásunkra, a nemzeti egységünkre, amely annak dacára
töretlen, hogy Trianon óta határok szabdalják.
Nemzetünk egyik legnagyobb ünnepén is gondolnunk kell
határon túli testvéreinkre, azokra, akik ma is egyek velünk,
és díszbe öltöztetik szívüket.
Sokszor hangoztattuk, de nem elégszer, hogy e sokat szenvedett, de sok örömet is megélt nemzetünk egyetlen jövője:
a nemzeti egységben és összetartozásban megélt valóság.
A mai ünnep olyan kitüntetett alkalom, amelyen egy ország,
egy nép nemzeti összetartozását ünnepli.
Augusztus 20. –a államiságunk ünnepe, az a talapzat, amelyen
immár több mint 1000 éve népünk európaisága kiteljesedett.
A többi nemzeti ünnepünkön, Március 15-én, Október 23-án
államiságunk helyreállításáért folytatott hősi küzdelmeinkre
emlékezünk. Szent István királyunk ünnepe a biztos történelmi és szellemi-kulturális alap, ahová lélekben mindig vissza
kell térnünk.
Fontos, hogy megértsük, a feladat ma is ugyanaz, mint mindig
is volt a történelmünk során. Vagyis, hogy legyen felelősségteljes tudásunk a minket körülvevő világról, és legyen
bátorságunk, elszántságunk és kitartásunk azokhoz a tettekhez,
amelyek mindezekből következnek.
Különösen időszerű ez most, amikor az egész nyugati világ,
benne Európa, mély válságban van. És itt nem a gazdasági
válságra gondolok, hanem a kereszténységünket és nemzetünk
identitását veszélyeztető cselekedetekre. Népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával
gyarapította közös értékeit.
Most az európai kultúra veszélybe került, s akármilyen kicsinyek vagyunk, újból harcolnunk kell érte.
Fel kell ismernünk, hogy az aktuális gazdasági-politikai
történések csak a hanyatlás felszíni jelenségei.
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Nekünk nagy királyunkhoz hasonlóan a lényeget kell felismernünk, erről kell beszélgetnünk és ehhez mérten kell
cselekednünk. Erre jó alkalmat ad, hogy államiságunk alapjait
az alaptörvényünkben megújítottuk. Ennek legalább a bevezetőjét, hitvallásunkat minden honfitársunknak ismernie kell.
A hitvallás értelmében mi magyarok elismerjük a szeretet
mindenhatóságát hirdető kereszténység nemzetmegtartó szerepét, ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban
részekre szakadt nemzet szellemi és lelki egységét.
Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a
magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és
kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta
értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget kell viselnünk
utódainkért, védelmeznünk kell az utánunk jövő nemzedékek
életfeltételeit is.
Együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet;
összetartozásunk alapvető
értékei a hűség, a hit és a
szeretet.
A közösség
erejének és
minden ember megbecsülésének alapja a munka, az emberi
szellem teljesítménye. A megvalósításhoz iránymutatást adnak
nagy királyunk intelmei és politikai cselekedetei. István egész
uralkodását a Kárpát-medence egységének a megteremtése,
illetve az ehhez szükséges eszmei egység alapjának, a kereszténységnek elterjesztése jellemezte. Ezért külpolitikájában
alapvetően békére törekedett a szomszédjaival.
Biztosította is a békét a Német-római Birodalommal, s a
korszak másik nagyhatalmával, a Bizánci Birodalommal is
békés kapcsolatokra törekedett.
Nekünk is, mint kis népnek, ma is ugyanezt kell tennünk.
Külpolitikánkban egyensúlyra kell törekednünk, hogy fennmaradjunk, de ragaszkodni kell nemzeti önazonosságunkhoz.
Mi a nemzetek Európájának eszméjét valljuk, ezért munkálkodunk. E nélkül nincs jövőnk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A mai ünnepünk egyben fórum is, a beszélgetés, az eszmecsere
legideálisabb helye. Bízom benne, hogy ma itt, mi nemzettársak olyan beszélgetést, olyan gondolatcserét tudunk megejteni, amely előfeltétele a közös akarásnak és cselekvésnek,
amelyre talán most van nemzetünknek legnagyobb szüksége.
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Alaptörvényünk szerint ehhez múlhatatlanul szükségünk van
a lelki és szellemi megújulásra, vagy talán inkább a „visszarégiesülésre”!
A hitvallás ezt így fogalmazza meg: „Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet
együttműködésére alapítsuk.” Érdemes elgondolkodnunk
azon, hogy valóban készek vagyunk-e megvalósítani az
ebből ránk háruló részt, mert nemzetünk fennmaradása
érdekében együttműködésre vagyunk ítélve. Az egyéni
boldogulásunk csak közösségünk boldogulásának részeként
teljesedhet ki. A család, a falunk és az ország csak így boldogulhat közösen. Ami létrejött, amit megvalósítottunk,
azok a mi közös értékeink, amelyre a felmenőink, apáink
iránt érzett tisztelet és gyermekeink, unokáink iránt érzett
felelősség tudatból kötelességünk vigyázni. Ami még az
időből előttünk van, az a jövő. Hogy ez milyen lesz, az

rajtunk is múlik. Mi is felelősek vagyunk érte. Jót tenni,
alkotni, jövőt építeni mindig lehet és kell.
Tisztelt Nemzettársaim!
Az élet úgy hozta, hogy a közeljövőben ismét ki kell állnunk
a nemzetünk megtartása végett.
Kérem Önöket, hogy ezen kérdéshez közeledjenek kellő nemzeti öntudattal és mindnyájunk részéről sikerüljön olyan válasz
adni a mai Európa vezetőinek, amelyből egyértelműen érzékelik, hogy Magyarországnak és nemzetünknek nem csak múltja
van, hanem jelene és még sok ezer éven keresztül jövője is.
Ezen szent célunkhoz szeretném idézni a legnagyobb magyar,
Széchenyi István szavait: „Sokan azt gondolják: Magyarország
- volt; én azt szeretném hinni - lesz!”
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további meghitt és magasztos ünneplést kívánok mindnyájuknak!

Hagyományos, lófogatolású szántóversenyt tartottunk

Augusztus 20-a alkalmából ismét megrendezésre került a
Szent István napi szántóverseny Vasadon. Jávorszky István
szervező elmondta: a rendezvény célja: a lovas társadalom
összetartozásának erősítése, a helyi és a térség hagyományának
felelevenítése, a falusi élethez, környezethez és munkakultúrához kapcsolódó tevékenység bemutatása.
A felvonulást követően megkezdték a nyitóbarázdák szántását,
amit a vasadi gazdákból álló zsűri értékelt. Ezután szoros
sorokban vágott az ekevas a talajba. Nehéz, embert próbáló
munka lépdelni a mély talajban, két kézzel nyomni az ekét a
földbe, fél szemmel figyelni a lovak mozgására, és az átvetett
kötélen, ha kell irányítani őket.

1.

A helyezettek névsora:

1. Stefkovics Zsolt

4. Jávorszky István

2. Micsinai István

5. Bodor István

3. Hornyák János

6. Burján József

A szántást követően kezdődött, 15 fogat részvételével a nyílt
edzés. Melyen nagy ügyességgel, a közönség tetszését elnyerve mentek végig a fogatok. Az egész rendezvény jó
hangulatban telt, kicsik és nagyok örömére.
Gratulálunk az összes indulónak! Veroczki Barbara

2.
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Ismét együtt a XIV. Vasadi Falunapon
Immár XIV. alkalommal került megrendezésre Vasad község falunapi rendezvénysorozata, mely eltérően az eddigi
gyakorlattól három nap helyett két napos rendezvény volt.
Szombat délelőtt a főzőverseny zajlott, örömmel láttuk vendégül Kovács Lázár mesterszakácsot, aki a verseny zsűrielnöki
tisztét is betöltötte. Kora délután csodálhattuk meg a Monor
SE Taekwon-do szakosztályának bemutatóját, majd a traktorversenyre hívogattak a felbúgó motorok. Egészségügyi
állapotvizsgálat, ritmikus gimnasztika bemutató, valamint a
Monor SE Birkózó szakosztályának tagjai mérkőztek meg a
Marcelházi birkózók csapatával.
Délután 3 órakor vette kezdetét a megnyitó, vendégeink köszöntését követően az eredmények kihirdetése következett,
majd iskolásaink, óvodásaink és kulturális csoportjaink fellépései következtek. A gazdag kulturális műsorok, fellépések
gondoskodtak arról, hogy nemcsak a hazai, hanem környékbeli
csoportoknak is fellépési lehetőségük volt rendezvényünkön.
Idén tombola is szinesítette a szombati napot, ezúton is minden kedves felajánlónak köszönjük ajándékát. Gyermeknapra
tekintettel a játszóeszközöket ingyenesen vehették igénybe
mindkét napon. Vendégeink, fellépőink megkínálásához,
valamint a büfé üzemeltetéséhez a Tanya Csárda nyújtotta a

szakmai hátteret.
Finom réteseinket
idén a Monori Levendula Rétesház
készítette.
Sztárvendégünk
Bunyós Pityu
volt, megérkezéséig a pilisi
Signal zenekar
táncoltatta meg a
vendégeket. Vasárnapunkat istentisztelettel kezdtük, majd a
nagy sikernek örvendő fogathajtó verseny vette kezdetét. A
nagysátorban zumba és aerobic bemutatók, a pályán pedig a
Vasadi Birkózók mérték össze tudásukat. A délutánt a nagy
közönségsikernek örvendő Parasztolimpia zárta, melyet a
Vasadi Hagyományőrző Egyesület szervezett, végül, aki még
bírta Gosztola Gábor retró diszkójában mulathatta ki magát.
Polgárőreink gondoskodtak biztonságunkról. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki a rendezvény megvalósításához
segítséget nyújtott.
Veroczki Barbara

XIV. Falunapi versenyek eredményei
Főzőverseny eredményei:
1. Vasadi Hagyományőrző Egyesület (húsleves, sertéspörkölt,
macskaszem sütemény, kuglóf)valamint kiemelték citerazenéjüket, hagyományőrzés iránti elkötelezettségüket.
2. CSEVAKA Camping Team (halászlé, hekk).
3. Vasadi Polgárőr Egyesület (előétel: tatárbifsztek, galambleves Postásné módra, galambhússal töltött profiterol betéttel.
Főétel: vörösboros vadpörkölt Runcájsz módra, Jicni vargányával. Köret: krumplifánk áfonyalekvárral töltve, desszert:
sült fagylalt torta főzött rétesfagylaltból.)

Különdíjak:
legfinomabb desszert: Búzavirág Nyugdíjas Klub szalagos fánkja
legfinomabb leves: Nyugalmazott képviselők spárgalevese
legfinomabb főétel: Vasadi Lovas Kör kakashere pörköltje túrós csuszával
legfinomabb matutka és legjobb öltözék: Vasadi Bölcsőde
legjobb díszítés: Vasadi Napközi Otthonos Óvoda
legfinomabb menü összeállítása: Vasadi Községháza csapata
legjobb műsor és előadás: Csakúgyösszeálltunkegyfőzésre csapata
legszebb plakát díj: Nyald meg a kanalam csapata
legfinomabb káposztás étel: Kisgazdapárt Rávágyi Egyesület csapata
legjobb férfi idomítók és a legfinomabb birkapörkölt készítői:
Vasadi Gazdák csapata

Traktor verseny
eredményei:
1. Ifj. Tóth József
2. Fegyverneki
Sándor
3. Czemmel Tibor
4. Kálmán László
5. Kálmán Máté
6. Fórizs Boldizsár
7. Kókai István
8. Czibor Károly
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Fogathajtó verseny
eredményei:
Hintó 1 kategória
1. Szedő István
2. Guttyán Patrik
3. Kalina Miklós
Hintó 2 kategória
1. Bolyán Zoltán
2. Ifj. Tóth József
3. Czemmel István

Póni 2 kategória
1. Sándor Ferenc
2. Marosi Zoltán
3. Huszák Balázs
Póni Népi 2
1. Sörös József
2. Majoros Ferenc
3. Burján József

Népi 1 kategória
1. Bodor István
2. Jávorszky
István
3. Stefkovics Zsolt
Népi 2 kategória
1. Burján István
2. Keszeg Tibor
3. Kókai István

Kettesfogat C
kategória
1. Kalmár Zoltán
2. Fegyverneki
Sándor
3. Kéri Gergő
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Parasztolimpia
I. helyezett:
Nyitókapa
II. helyezett:
Töltőkapa
III. helyezett:
40+ meg a Livi
Oklevél:
Gazdák csapata
Jenő és lányai

Intézmények

Pedagógusait köszöntötte az önkormányzat
Vasad Község Önkormányzata a Monori
Tankerülettel közösen
szervezte meg az idei
pedagógus napot, melynek ismét az Általános
Iskola adott helyet. Beszédet mondott Marton József Zoltán polgármester és
Farkas Zoltán tankerületi igazgató. Díjakat is osztottak
ezévben: Székely Zsuzsanna igazgató asszony és Kaldenekkerné Sipos Mária igazgatóhelyettes kapott elismerést.

A hivatalos rész után a jelenlévőket rózsával és finom
vacsorával köszöntötték.

Elballagtak iskolánk végzős diákjai

Ács Virág Edit, Balogh Anna, Bán Roland, Csizmadia
István Dániel, Csizmadia Szabina, Gerstenmayer Detti,
Ilkei László, Jansik Renáta, Kaiser László Antal, Klujber Dániel, Kóté Adrián Levente, Kóté Laura Georgina,
Kubik András Csaba, Majlát Róbert, Mányik Bence,
Marton Mária Viktória, Nádasdi Panna, Szabó Ferenc,
Tippai Péter és Zsoldos Patrik Szabolcs. Jó egészséget,
eredményes életutat és sok boldogságot kívánunk nekik.

Új igazgatója van Iskolánknak
A Vasadi Általános Iskolában intézményvezető változás történt, Székely Zsuzsánnát
nyugdíjba vonulása alkalmából a tanévzáró ünnepélyen búcsúztatták el. Augusztus 16-tól a megválasztott és kinevezett igazgatónő, Bárány Jánosné Ilona
küzd a szakos ellátottság, az iskolaindítás
gondjaival.

Pályázatában a hagyományok megőrzése mellett a
szakmai innovációt tartja kiemelten fontosnak; jó
hangulatú, dolgos tanévnek nézünk elébe. 187
eddig beiratkozott tanulóval kezdődik a tanév, de
az igazgatónő álma, hogy a 200 főt meghaladja
a létszám. Eredményes munkát kívánunk neki
és az Iskola dolgozóinak!
Kaldenekkerné Sipos Mária igazgatóhelyettes

Elkezdődött a tanév!
Szeptember 1-je minden évben ünnep, hiszen elkezdődik
egy új tanév. Az iskolát kezdők számára kiemelt esemény,
hiszen egy új és ismeretlen világ nyílik számukra. A Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság ünnepélyes tanévnyitójának
a Vasadi Általános Iskola adott otthont. Az intézmény régi
hagyományait ápolva az idén is a nyolcadik osztályosok
kísérték át az óvodából az iskolába az elsős diákokat. Az
iskola falai közé lépve a „Peti áll a ház előtt”megunhatatlan
dallamai fogadták a kis elsősöket.
A rendhagyó ünnepségen jelen volt a község polgármestere Marton József Zoltán, az iskola jelenlegi és volt vezetői
továbbá a rendőrség képviseletében Zahorecz Sándor r.
alezredes rendőrkapitány, Dr. Ménkű Szilvia r. alezredes a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztályvezetője, Schiller Zsuzsanna r. alezredes a Pest
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályvezetője. Elfogadta meghívásunkat a Pest Megyei Polgárőrszövetség képviseletében Kósa Sándor elnökségi tag is.

A rendezvény a második osztályosok műsorával kezdődött, melyet az elsősök előadása követett. Ezek után
a harmadik osztályosok közül kiválasztott gyermekektől
hallgathattak helyes közlekedési tanácsokat a jelenlévők,
főként az elsősök. Az előadás során megismerkedhettek
néhány fontos közlekedési szabállyal is a megjelentek.
Külön, a községre jellemző és
előforduló közlekedési helyzeteket
is bemutattak.
Zahorecz Sándor
r. alezredes a Monori Rendőrkapitányság Vezetője
köszöntőjében kiemelte a 2008-ban útjára indított „Az
iskola rendőre” program folytatását, a rendőrség jelenlétének fontosságát. 		
/folytatás a 10. oldalon/
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Felhívta a gyermekek, a szülők és a pedagógusok figyelmét a prevenciós program fontosságára, a program
nyújtotta előnyök hatékony kihasználására. Hangsúlyozta
a biztonság fontosságát és az együttműködés magas szintű lehetőségét, bemutatta az intézmény iskola rendőrét.
Az ünnepség végén a Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság az első osztályt ebben a tanévben kezdő
kisiskolásokat közlekedésbiztonsági egységcsomaggal
ajándékozta meg.
A rendőrség szerteágazó hatósági és bűnüldözési tevékenysége mellett kiemelten kezeli „Az iskola rendőre”
elnevezésű program sikeres és eredményes megvalósítását.
Szeptember hónapban fokozott rendőri és polgárőri
jelenlétre kell számítani az oktatási intézmények környezetében tanítás kezdetén és a végén. A hatósági jelenlét

célja, hogy a gyermekek biztonságosan érkezzenek meg
az iskolába és balesetmentesen jussanak haza.
A tanévre való felkészülés során az oktatási intézmények környezetében forgalom technikai bejárásokat
tartottunk, megvizsgálva az iskolák közlekedésbiztonsági
helyzetét. A tanév során a programhoz kapcsolódott iskolák pedagógusai, a szülők és diákok bizalommal tudnak
fordulni a delegált iskolarendőrökhöz problémáikkal.
Senki ne feledje az elsősöknek szánt jó tanácsot:

„Az iskola nemcsak tanulás,
hanem móka és kacagás”
Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság

MOZGALMASAN TELNEK BÖLCSŐDÉNK HÉTKÖZNAPJAI

Tisztelt Olvasók! Kedves Vasadiak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vasadi Bölcsőde
éli mozgalmas mindennapjait. Folyamatosan
nő gyermeklétszámunk a három gondozási
egységünkben. Nemrégiben elballagtak az első
bölcsődéseink, egy szép
napos bölcsődei teadélutánon, ahol színes lufik
díszítették az eget, és így
búcsúztunk egymástól.
Szép emlékekkel, mosolygós arcokkal indultak útnak az óvodába.
Számos programon és rendezvényen igyekszünk részt venni, ezáltal is bölcsődénk hírnevét öregbíteni. Ott leszünk a közelgő szüreti
felvonuláson is, összetartó csapat munka révén
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egy vidám nap erejéig. Majd az azt követő Szent
Mihály napi rendezvényen, ahol kreatív ügyes
Gondozónőink kézműves alkotásait jelképes
összegért megvásárolhatják. A befolyt összeget
bölcsődénk szépítésére fordítjuk. Ezúton
is szeretettel várunk
minden kedves kilátogatót, érdeklődőt.
Ezúttal is köszönjük
Érsek Istvánnak a
Bölcsődében elvégzett munkálatait és
felajánlását.
A Vasadi Bölcsőde továbbra is szeretettel várja
a kisgyermekes családok jelentkezését.
Tisztelettel: Vörös Gábor Zoltánné
(mb.bölcsődeveztő)
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Újra gyermek kacajtól hangos az Óvoda

Átkísértük a „nagyokat” az Iskolába!
Az idei évben is gyorsan elröppent a nyár és
újra az óvoda falai közt csengenek a gyermekek vidám élménybeszámolói. Szeptember1-jén
még a búcsúzó nagycsoportosok is az óvodába
érkeztek, hiszen a hagyományokhoz híven a 8.
osztály tanulói kézen fogva kísérték őket át az
óvodából az iskolába. Biztonságban érezhették
magukat, hiszen rendőri kísérettel tették meg
a két intézmény közötti szakaszt. Mindennek
célja a balesetmentes közlekedés megismertetése volt.
Köszönjük, hogy a rendőrség kiemelt ügyként
tekint a gyermekek közlekedéskultúrájának
kialakítására!
Az óvodából átkísért gyermekek névsora, akik immár

1. osztályosok lettek: Bakos Rajmond, Buzás
Szabolcs, Darabánt András, Darabánt Ágota,
Édes Boldizsár, Fodróczy Sebestyén, Gál Barna,
Govor Elizabet, Halászka László, Haraszti Barna,
Király Dávid Benjámin, Lasán János Zalán, Pap
Gábor László, Suha Szabolcs, Szalai Anikó és
Vörös Rita Jázmin.
Kívánunk nekik örömmel teli napokat az előttük
álló évekhez!
Amennyi kis pajtástól búcsút vettünk, annyit
köszönthettünk is az ovikapuban, hiszen új kiscsoportosokkal bővült intézményünk. Reméljük,
sok szép közös emléket gyűjtünk össze velük is
az előttünk lévő 3-4 év alatt.
Szalai Jánosné intézményvezető

GYERE MOZOGJ VELÜNK
Aerobic tánc indult, minden pénteken a
Vasadi Művelődési Házban.
Iskolásoknak:15:30-16:30-ig Ovisoknak: 16:40-17:20;
Felnőtteknek: 17:30-18:30-ig.
Ára: 3000 Ft/hó

Érdeklődni: Pap Alexandránál a
06-30/907-80-55 telefonszámon.
VASADI HÍRMONDÓ 2016. NYÁRI-ŐSZI SZÁM
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Pörgős nyár a Vasadi Könyvtár és Művelődési Házban
Vendégünk volt Schäffer Erzsébet

nagy munkáihoz csatlakoztak azok a diákok, akik
közösségi szolgálatuk helyszínének a művelődési
házat választották. Baráti Eszter, Kellner Richárd
és Balogh Tibor segítségével pakoltunk, törlési jegyzéket készítettünk. Köszönöm nekik, hogy ilyen jó
hangulatban folyt ez az olykor monoton munka. Jó
volt Veletek!

Szépül a klubszobánk
A nyári hónapok alatt legtöbbet használt helyiségünket tettük még szebbé. Nánai László szobafestő felajánlásból elvégezte a terem glettelését és kifestését,
Író-olvasó találkozó keretében találkozhattunk a ezúton is köszönjük neki. Veroczki Attila segítségével
Pulitzer és Príma Primissima díjas írónővel. Gon- falvédő párnafák kerültek a falakra, így a székek nem
dosan felépített előadása alatt végig együtt rezdült koptatják az új falat. Valamint egy tölgyre pácolt
a jelenlévőkkel, kiemelte a vidéki élet szépségeit, s fából készült fogast is kihelyeztünk, hogy minél
előnyeit. Mi pedig gazdagodhattunk az Ő tapaszta- otthonosabban érezzék magukat vendégeink. Nagy
lataiból, együtt derülhettünk
örömömre új karnist és függönyt sikerült vásárolni,
a történeteken, s bizony együtt is könnyeztünk. nemcsak a klubszobába, de a könyvtárba is, ameEzúton köszönöm Tekes Fejes József péknek a pék- lyeket az adományért adott leselejtezett könyvek
ségéből számunkra küldött pogácsát és péksütemé- árából tudtunk kifizetni. Köszönöm Keszeg Piroska
nyeket, Kruchio László virágkötő mesternek pedig segítségét, aki a függöny méretre szabását elvégezte
a nagyterem kidíszítését.
nekünk, szintén felajánlásból.

Kézműves délután

Nyári táboroknak adtunk otthont

Július 4 - 29 között egy fantasztikus tábornak adhattunk otthont, amely a Komplett Kft szervezésében
jött létre, és a cégnél dolgozó szülők gyermekei
vettek rajta részt. A gyerkőcöket változatos programok: kézműves foglalkozások, kreatív feladatok,
mondókázás, olvasás, medence parti várta, nem
beszélve a Tarzan parkról, a veresegyházi medve
park meglátogatásáról. Hamar eltelt a négy hét,
a végén fájt a szívünk, hogy következő héten nem
mosolyognak ránk a vidám gyermekarcok, és neveMegújuló könyvtár
tünk ennyit együtt! Örülök, hogy az eltelt hetek alatt
Június vége, július eleje míg másoknak a pihenést sikerült meglepni őket egy kis lángossal, fánkkal,
jelenti, a könyvtárban szorgos kezek dolgoztak azon, kókuszgolyóval, mert ami szeretet kaptunk cserébe,
hogy otthonos, barátságos környezettel várjuk ked- az leírhatatlan.
ves régi és új olvasóinkat. A Pest Megyei Könyvtár
További programjaink:
ajánlására, hatalmas selejtezést végrehajtva kivettük
állományunkból azokat a könyveket, amelyekből Szeptember hónaptól újra sportos péntekek várnak
már elérhető az új kiadás, vagy megrongálódtak, ránk, újra indult a zumba és aerobic oktatás. Az
ezeket a könyveket az előterünkben helyeztük el, október 2-án esedékes népszavazás vasadi helyszíne
amelyből nyitvatartási időnkben válogathatnak is a művelődési ház lesz. Az ősz folyamán várható
adomány fejében, amelyet a művelődési ház felújí- még október 17-én véradás és november 29-30
tására fordítunk. Az olvasótérben elhelyeztünk egy tüdőszűrés, ahol 8:00-18:00 óra között várjuk a
fiatalos kis „baglyos” szőnyeget, későbbiekben pedig Tisztelt Lakosságot.
kialakításra kerül egy gyereksarok is. Közösségi Kériné Veroczki Barbara mb. intézményvezető
szolgálaton a vasadi diákok. A könyvtári selejtezés
Június 20-24 között tartotta a vasadi katolikus közösség napközis táborát 65 fővel. Csütörtöki napra
egy meglepetés foglalkozással készültem nekik: a
Monori Kézműves Alkotók Klubjának tagjai egész
délelőttös gyermekfoglalkoztatóra jöttek el a Vasadi Művelődési Házba. Számos kis műhely várta
a diákokat, szép alkotások születtek. Külön öröm
számomra, hogy páran közelebb is megismerkedtek
a könyvtárral.
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A Református Egyház hírei
A Vasadi Hírmondó előző számában közzé tett híradásunk óta
az alábbi gyülekezeti történésekről adhatunk számot.

Csévharaszti tábor

2016. július 4-8-án tartottuk gyermekhetünket Csévharaszton.
A településen nincs gyülekezeti ingatlanunk, ezért a tábor a
Fodor akácosban volt. A helyet Fodor Imre és kedves felesége
ajánlott fel, immár 3. éve. 50 gyerek vett részt a táborban. A heti
programunk változatos és színes volt. Minden nap volt bibliai
történet tanulás, éneklés, játék és sok verseny. Csütörtökön az
Eleven Parkban voltunk kirándulni. A hetet szülői vacsorával
zártuk péntek este, amelyen a gyerekek élvezettel számoltak be
a tanult történetekről és lelkesen elénekelték az elsajátított énekeket. A tábort az egyházközségen kívül támogatta a csévharaszti
önkormányzat és a gyülekezet tagjai, amit ezúton is köszönünk.

gyülekezet ifjúságának ezeken keresztül. De nem csak bibliatanulmányozásból állt a heti program, hanem éjszakai és nappali
gyalogtúrából, hajókázásból, a tó körbe biciklizéséből, a pákozdi
emlékpark megtekintéséből és természetesen sok fürdésből.
Fiataljaink olyan jól érezték magukat, hogy a hét eltelte után
szerették volna meghosszabbítani az ott töltött időt.

Gyülekezeti nap

Augusztus 28-án tartottuk az idei gyülekezeti napunkat. Vendégünk volt a kárpátaljai gáti és a felvidéki marcelházai gyülekezet
küldöttsége. A délelőtti istentiszteleten Szilágyi Károly, a gáti
gyülekezet lelkipásztora hirdette az igét, amelynek a témája:
a lelki szövetség volt. A templomi gyülekezeti istentisztelettel

Vasadi tábor

Július 11-15 között rendeztük meg
szokásos gyermekhetünket a templomkertben és a gyülekezeti
házban, immár sokadik éve. 48
gyermek vett részt a táborban.
A hét címe: Szeretsz-e engem?
Péter életének történeteit tanulmányoztuk végig a gyerekekkel.
Egyik délután kimentünk a Bolyán tanyára, ahol nagy élvezettel
vettek részt egy tanyasi vetélkedőn. A gyermekek a hét záró
istentiszteletén, vasárnap délelőtt
adtak számot a tanult történetekről és aranymondásokról, a
szülők és a gyülekezet előtt. A tábort a vasadi önkormányzat és a
gyülekezet tagjai támogatták, köszönjük nekik, s azok segítségét
is, akik a gyermekek közötti szolgálatban vállaltak feladatot.

Velencei tábor

A gyülekezet ifjúsága, 26 fővel, július 25-30 között vett részt
táborozáson a Velencei tó partján. A hét címe: levetet kaptál.
A Jelenések könyvében szereplő hét levelet tanulmányoztuk
végig, különösen abból a szempontból, hogy mit üzen Jézus a

párhuzamosan a gyerekek számára külön istentiszteletet tartottunk a gyülekezeti teremben. Az istentisztelet után közös ebéden vettünk részt. Az ebédet néhány áldozatkész és hozzáértő
presbiter készítette, amihez a gyülekezet asszonytestvérei finom
süteménnyel járultak hozzá. Ezúttal is köszönjük nekik. A gyülekezeti nap keretében a vasadi egyházközség lelkipásztora és
gondnoka testvér gyülekezeti megállapodást írt alá a marcelházai
és a gáti eklézsia elnökségével. A délután folyamán még családi
tesztírás, bibliatörténeti kiállítás, igazi ritkaságokkal, ügyességi
vetélkedő és gyülekezetek közötti bibliaismereti vetélkedő volt.
Közösen néztük meg a június 26-29-i kárpátaljai gyülekezeti
kirándulás képeit. (Erről külön beszámolót olvashatunk Pirót
Sándor Károlyné Ordasi Zsuzsa gyülekezeti tagunk tollából.) A
gyülekezeti napot Rácz Elemér, a marcelházai testvér gyülekezet
lelkipásztora áhítata zárta.
Istené a hála, hogy megáldotta gyülekezetünk életét ezen a nyáron is!
Király János lelkipásztor

VASADI HÍRMONDÓ 2016. NYÁRI-ŐSZI SZÁM
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Reformátusok körútja Kárpátalján
A Vasadi Református Egyházközösség szervezésében négy napos kiránduláson vettünk részt
Kárpátalján, ez év júniusában.
Nagyon sok időt vártunk erre az alkalomra,
mivel három éve vetődött fel először, hogy a
történelmi emlékekkel gazdag vidékkel ismerkedjünk és megtekintsük lelkipásztorunk szülőfaluját, Gát községet.
Így nagy lendülettel, pár család részvételével indultunk el a kirándulásra, amelynek első
állomása Gát község volt. A helyi református
gyülekezet nagy szeretettel fogadott ebéddel és
kulturális műsorral. A késő estig tartó együttlétben, testvéri beszélgetésekben mélyült az
egymás iránti felelősségünk. Az éjszakát református családoknál töltöttük, amely által még
szorosabbá fűződött a határon innen és túl élő
magyar református familiák között kialakult
kapcsolat. Az ottaniak szívüket lelküket beleadták abba, hogy bennünket vendégül lássanak.
Másnap reggel megkezdődött a Kárpátok felfedezése, főleg a turisták által nem nagyon látogatott területre indultunk, nagy lelkesedéssel,
a helyi idegenvezetővel. A vadregényes tájakon
olyan csodálatos élményben volt részünk, amelyet mindenkinek tudok javasolni, hogy vegye
a fáradságot és egyszer legalább próbáljon meg

Keletre is menni ne csak Nyugatra, kivált a
történelmi Magyarország területére.
Végig jártuk a Máramaros vidéket, megtekintettük a Feszty körkép ihlette tájékot ( volt rá
módunk, hogy egy hét múlva Ópusztaszeren
leellenőrizzük az ott látottakat) és eljutottunk
a Vereckei hágóig, ahol megkoszorúztuk a csodálatos emlékművet. Megnéztünk több vízesést,
köztük a Fátyol nevezetűt. Sajnos, idő szűke
miatt nem jutottunk az úgynevezett asszonyvallató hídra, de mi, lányok eldöntöttük, elmegyünk
még oda!
Megtekintettük a háborús bunkereket, amely
egyfelől igen nyomasztó és főhajtásra késztető
volt az elesett magyar katonák miatt, másfelől
megcsodáltuk, hogy már akkor milyen modern
föld alatti klímaberendezést, kórházat építettek
ki. Hazafelé indulva őszinte tiszteletadással,
mély alázattal megkoszorúztuk a hősi emlékművet..
Kis csapatunk rendkívüli élménydús napokat
élt a gáti református közösségben és az egész
kirándulás alatt. Visszahúz a szívünk!
Nagy nagy szeretettel hívjuk a gáti református gyülekezetet tagjait rendezvényeinkre,
kirándulásra, hogy viszonozni tudjuk a szíves
vendéglátást..			
Pirót Zsuzsa

A római katoliku s kápolna búcsúja
2016. június 5-én, Jézus Szíve ünnepén tartotta
a vasadi római katolikus közösség búcsúját, hiszen idén 10 éves az épület. Hosszú, meleg ősz
volt 2006-ban, amikor az első „kapavágások”
történtek a területen, s megépülhetett a katolikus
kápolna. Vasárnap dr. Csáki Tibor celebrálta a
szentmisét, amelyre a református testvérek is
meghívást kaptak. Öröm volt együtt lenni, ez-
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úton is köszönet a sok finom süteményért, amel�lyel meglepték egymást a két közösség tagjai. A
szentmisét követően vendéglátásra került sor a
szabad ég alatt, ahol beszélgethettünk is egy jót
a finom sütemények és borok társaságában. Az
eseményre fotókiállítással is készültek a szervezők, ahol az épüléstől napjainkig betekintést
nyerhettünk a közösség mindennapjaiba.
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Civil szervezetek
Sport
Vasadi gazdák a Magyarok kenyere programban

2016. augusztus 6-án a vasadi gazdák termésük egy
részét ajándékozták
a Magyar Nemzet javára, az Ócsán megszervezett ünnepélyes
búzagyűjtésen. Az adományt átvette Jakab
István az Országgyűlés
alelnöke, a MAGOSZ elnöke, dr. Péter Mihály a NAK
Pest megyei és fővárosi szervezet elnöke, dr. Korinek

Polgárőrség Hírei

Összehívtuk taggyűlésünket

2016. május 21-én tartottuk éves taggyűlésünket, melynek helyszíne a Vasadi Művelődési Ház volt. Napirendi pontjaink között szerepelt a 2015. évről készített
beszámoló, melyből megtudhattuk, az elsődleges cél
ma is a bűnmegelőzés és a rendvédelmi feladatok, de
ezek mellett karitatív szolgálatot is ellátunk. Egyesületünk továbbra is példaértékű kapcsolatot ápol a
Pilisi Rendőrőrssel.

László a Magyarok Kenyere mozgalom elnöke, Pánczél
Károly országgyűlési képviselő, dr. Birtay Márton FM
államtitkár és Bukodi Károly Ócsa város polgármestere.
A gyűjtésben részt vevő gazdák:
- Tenke István
- Pirót Sándor Károly
- Szvitek Károly
- Marton József Zoltán
- Kucsák Sándor
- Mackó László

- Édes Sándor
- Édes Boldizsár
- Tóth József
- Kovács Géza
- Dr. Honti János
- Mészáros Gyula

A Pest Megyei Polgárőr Szövetség éves közgyűlésén jártunk

Vasadról négy fővel képviseltettük magunkat a június
11-én Törökbálinton megrendezett eseményen. A nap
során meghallgathattuk Dr. Bilisics Péter a PMPSZ
elnökének beszámolóját a 2015. évről, majd javaslatot tett a Felügyelő Bizottság tagjainak tisztújítására,
majd ezt követően megszavaztuk az Országos Polgárőr
Szövetségbe küldöttek személyét.
Vigyázat, telefonos csalók!

Fejedelmi menüt kínáltunk a falunapon

A XIV. Vasadi falunapok alkalmával a szombaton
megrendezett főzőversenyen harmadik helyezést ért el
a Vasadi Polgárőr Egyesület. Külön köszönet Molnár
Imrének és Fűri Jánosnak a szakács segítségért, és
mindenkinek, aki valamit is hozzátett, hogy ezt a díjat
elnyerhettük. Köszönöm a tagságnak a rendezvény
biztosítását.
Forgalomirányítás a 4. számú főúton

Egy örömteli kérésnek tettünk eleget június 9-én: a
Vasadi Általános Iskola diákjainak egy része kerékpáros kirándulásra ment a monori Kis-tó pihenő és
játszóparkba. Délután 2 órakor a nagy forgalomra való
tekintettel a Vasadi Polgárőr Egyesület részéről Sándor
János polgárőr és Buzás István polgárőr elnök forgalomirányítás keretében segítette a gyerekek átjutását
a forgalmas 4. számú főúton, valamint a 4605. számú
út éppen felújítás alatt lévő szakaszán.

Nyár közepén egy este 23:30-kor egy idős vasadi as�szonyt akart megtéveszteni egy családtagnak magát
kiadó nő telefonon. A telefonáló nem mutatkozott be,
készpénz után érdeklődött. A polgárőrség kéri a lakosságot, hogy az áldozattá válás elkerülése érdekében:
Ha gyanús személy családtagként hívja telefonon sürgős
segítséget kérve, tegyen fel neki olyan kérdéseket, amire
csak ő tudhatja a választ! Ha hozzátartozó kér kölcsön
pénzt telefonon, csak személyesen adja át az összeget,
ha ismeretlen személyt küld, tagadja meg az átadást!
Jelen voltunk az évnyitón

Az idei szeptember elsején bemutatkozott az iskola
rendőre, amely alkalomból az új gyermekek megismerhették Pjeczka Sándor iskolarendőrt, valamint
a kiselsősök közlekedésbiztonsági egységcsomagot
kaptak ajándékba a Pest Megyei Balesetvédelmi Bizottságtól. Az eseményen részt vett és segédkezett a
Vasadi Polgárőr Egyesület is.
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Civil szervezetek

VASADI HAGYOMÁNYŐRZŐ

Falunapi zsűri és szakácsaink, akiknek köszönhetően a főző verseny első helyezését
megkaptuk.

EGYESÜLET PILLANATKÉPEI

Marcelházi barátaink vendégei voltunk a
falunapjukon. Az oda utat (kb. 160 km-t)
újból kerékpáron tettük meg.

A falunapon fellépő Mórikálók néptánc csoport.

A Hagyományőrző citera zenekar és a Kökényszem citera zenekar
Oszter Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színészt születésnapja alkalmából
köszöntötte közös zenéléssel.

Egy éves szülinapjukat ünneplik
A Vasadi Tekerő Tekergők csoportja első kerékpártúráját 2015. augusztus 29-én tette
meg. Idén jubileumi kerékpártúrára hívták a
tagokat és minden kedves érdeklődőt, úticéljuk
a felsőfarkasdi horgásztó volt.
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A szeptember 4-i közel 40 km-es kerékpártúrán lelkes vasadi csapat vett részt. A továbbiakban is várják mindenki jelentkezését,
aki szeretne tenni az egészségéért és lelkes
csapattal tölteni a szabadidejét.
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Nyári hírcsokor a Búzavirág Nyugdíjas Klub életéből

• Június 6-án kerti partit
rendeztünk a művelődési ház
udvarán, bundáskenyeres vacsorát készítettünk. A klubtagok
kenyeret és tojást hoztak. Pirót
Sándor és Pirótné Zsuzsa finom
teával és porcelán bögrével lepett meg bennünket, amelyre
üzenetet írhattunk és haza is vihettük. Mindenki húzott egy
számot, megkereste a párját és bögrét cserélt vele. Sokat nevettünk az ötletes szövegeken, ezután pedig elfogyasztottuk
a finom vacsorát, köszönet a segítőknek!
• Június 16-án „Állj meg magadért” címmel író-olvasó
találkozót szervezett a művelődési ház Schaffer Erzsébettel,
amelyen részt vettek a klubtagok is. Nagyon bensőséges,
tanulságos és szép délutánt töltöttünk együtt.
• Június 13: Dr. Honti János körzeti orvosunk egészségügyi
előadást tartott a klubtagoknak az elsősegélynyújtásról. Ezúton
is köszönjük a hasznos és értékwes ismereteket.
• Június 28-július 3-ig hatnapos kirándulást tettünk Csehországba és Szlovákiába 46 fővel. Első nap a csodálatos felvidéki
Árva folyó völgyében utaztunk. Megnéztük a sziklafalon
álló szépséges Árva várát. Gyönyörű volt és nagyon fárasztó. Ezer lépcsőt kellett megmászni, hogy láthassuk a szépen

Fotó: Hontravel Kft.

berendezett helyiségeket. A
szállásunk Prágában, egy diákszállóban volt, ahol nagyon jó
ellátásban részesültünk. Részletesen megnéztük Prága nevezetességeit. Láttuk a lenyűgöző
és látványos Adropach sziklák
birodalmát, és Kutná Harában
csontkápolnát. Hajóztunk a Moldván és gyönyörködtünk a
parton látható cseh kastélyokban. Kellemes és szép emlékekkel
érkeztünk haza.
• Július 11-én a névnapjukat ünneplő klubtagjainkat köszöntöttük, akik finom vacsorával, süteményekkel és italokkal
kedveskedtek.
• Július 21-én nagyon kellemes és szép napot töltöttünk el
47-en Ópusztaszeren és Szegeden. Először a Feszty körképet
néztük meg, amely lenyűgöző és csodálatos, akárhányszor
látjuk. Szépek voltak a kiállítások a Rotunda épületében:
például a Promenád 1896, Kisváros, Nagyváros, Őseink arcai, várak és csaták, Kincsek a földből. Megcsodálhattuk a
szabadtéri kiállításon a régi falusi épületeket, a kápolnát és a
temetőt. Szegeden városnézés és halászlé kóstolás volt. Késő
este értünk haza s fárasztó, de szép kirándulásról.
Lukács Béláné klubvezető

VASADI DALKÖR HÍREI

Sikeres elődöntő, középdöntő után a végső megmérettetésen
is jól szerepeltek a Vasadi dalkör tagjai, olyannyira, hogy a
legnagyobb elismeréssel jöhettek haza.
Nótázás mellett szerepeltünk is
Nagy előkészületekkel vártuk a Vasadi Falunapi rendezvénysorozatot, hiszen népdalcsokrunk eléneklése mellett
egy bohózattal is készültünk. A patikus című vidám jelenetet
adtuk elő a kedves közönségnek.
Nagy elismerést kaptunk
Örömmel jelentjük be, hogy dalkörünk bejutott az Országos
Nyugdíjas Ki-Mit-Tud döntőjébe, amely június 24-25-26-án
került megrendezésre Harkányban. A bírák döntése alapján
arany minősítést kaptunk. Az éneklés szeretete eddig is ös�-

szetartotta a csoportot, de ez az elismerés minden tagunknak
nagy erőt adott a folytatáshoz.
Együtt a községgel
Augusztus 20-án részt vettünk a déli zenés hívogatóban, ahol
lovasfogaton ülve, dalolva hívogattuk a falu lakosságát a délutáni kulturális programokra. Államalapításunkra emlékezve
először a Tóth testvérek énekelték el Az én hazám Magyarország című dalt, majd dalkörünk segítségével tovább szólt a
nóta. Szép zárása volt ez a tartalmas nyarunknak. Legközelebb
szeptember 25.-én, a Vasadi Szent Mihály napi rendezvényen
láthat, hallhat bennünket a kedves közönség.
Nagy Sándorné dalkör vezető
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Sport

Lovas hírek -Genzwein Marina mindent vitt
Genzwein Marina minden futamát győzelemre vitte
2016. július 21-24 között került megrendezésre Kisbér-Ászáron az országos fogathajtó verseny, mely
Magyar Derby és OB Döntő is egyben. Pénteken került sor a fiatal fogatlovak díjhajtás versenyszámára.
Július 23-án, szombaton a fiatal lovak kombinált
hajtására, majd a fiatal hajtók, pónik és nagylovak
maraton versenyére került sor. Az országos versenyt
a vasárnapi akadályhajtás zárta, elsőként a fiatal
hajtók versenyét láthatta a közönség, majd a póni- és „nagylovak” akadályhajtás következett. A Juniorok (15-18 év) póni egyesfogat akadályhajtásában, díjhajtásban, maratonban, és fiatal hajtó (19-21 év)
kategóriában a legjobb ponttal Marina lett az első.
Győzelem Mezőhegyesen
Augusztus 25-28 között Mezőhegyesen rendeztek CAN-A fogathajtó versenyt, a fiatal hajtók póni egyesfogat díjhajtását Genzwein Marina nyerte.

Újabb fogathajtó sikereink
2016. augusztus 6-án a bényei Dolina völgyben rendezték meg az évek óta nagy sikernek örvendő amatőr szabadidős pónifogatok
és nagyfogatok versenyét, melynek kettes
nagyfogat akadályhatásában Czemmel István és segédhajtója Zólyomi Elek a második
és harmadik helyet szerezte meg az indulók
között. Szeretettel gratulálunk nekik!

Fotó: Török Árpád

Birkózóink sikerei

Bronzérmet szerzett

Június 11-én Nyársapáton rendeztek birkózó
versenyt, ahol Kellner
Szabolcs ( a Monor SE
versenyzője) Diák II. kategóriában arany érmet
szerzett. Gratulálunk neki!
Előző számunkban adtuk
hírül, hogy Bajkai Ábel a
Monor SE Birkózó szakosztályának versenyzője a
magyar junior válogatott
tagjaként Amerikában vett
részt egy meghívásos versenyen. A Kaliforniában rendezett megmérettetésen ezüst érmet szereztek a magyar
fiúk. Gratulálunk!
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Június 11-én
rendezték meg
a VI. Monori
Meghívásos
Fogathajtó
versenyt
a
Bacchus téren.
A versenyen
több éve vesznek részt vasadi fogathajtók,
idén Ifj. Tóth József a 3. helyet
szerezte meg
akadályhajtásban.

Sport
Sport táborokban tölthették a szünidőt a Vasadi RSC sportolói
Folyamatosan nő a sportolásra, testmozgásra fordítható idő Vasadon a Sport Club kínálatában.
A mozgalmas tavasz után a nyár folyamán is lehetőséget nyújtottak a Vasadi RSC különböző
szakosztályai a sportoláshoz. A ritmikus gimnasztika és a birkózás idén is rendezett nyári
tábort, a labdarúgó szakosztály pedig először, de
rögtön négy különböző héten keresztül várta az
egyesületben és azon kívül sportolókat. A szomszédos
településekről, sőt a fővárosból is többen ellátogattak
falunkba a mozgalmas és eseménydús programjainkra.
Az iskolakezdéssel egy időben folytatódnak edzéseink, a labdarúgók már augusztus végétől játszanak
mérkőzéseket. Gyakorlatilag minden korosztály számára kínálunk mozgást, mindkét nemnek a jövőben is.
Az iskola tornatermében és régi Gazdakör épületében
várjuk a küzdősportok és a ritmikus gimnasztika kedvelőit, míg a sportpályán a futball iránt érdeklődőket.

Versenyszerűen, az összes szakágat figyelembe véve,
közel száznegyvenen viszik hírét egyesületünknek a
régióban és ország szerte.
A közeljövőben a sportpályán lesz nagyobb az
élet. Minden hétvégén szerepel Vasadon valamely
korosztályos csapatunk. A legnagyobb hírverést
mégis egy nem mindennapi egyesület pályára
lépése jelenti.
Szeptember 24-én, délelőtt 11 órakor a Parlament
SE teszi tiszteletét községünkben és megmérkőzik a
Vasadi RSC öregfiúk csapatával.
Természetesen nem csak erre a mérkőzésre és programra, hanem minden eseményünkre várjuk kedves
szurkolóinkat, a versenyzők szüleit és az érdeklődőket.
Minden további információért keressenek minket,
személyesen vagy a www.vasadirsc.hu honlapunkon
és a facebook-on.
Hajrá Vasad! Ifj. Szijjártó Imre Vasadi RSC elnöke

Egyből remekeltek
Május 21-22 között a törökbálinti Bálint Márton Általános Iskola és Sportközpontban került megrendezésre a Benczik Sára Emlék Verseny országos döntő a ritmikus gimnasztika szerelmeseinek.
Gyermek 1 kategóriában csapatban Bekker Boglárka, Bolyán Dorina, Baár Rebeka, Demeter Hanna
a második helyet szerezte meg életük első versenyén.
Ügyelet:

FONTOS TELEFONSZÁMOK

06-29/999-200

Vasadi Közös Önkormányzati
Hivatal

Gyógyszertár:06-29/419-776
Posta: 06-29/ 694-030
Pátria Takarékszövetkezet Vasadi
kirendeltsége:

06-29/694-710

Vasadi Általános Iskola
06-29/494-010

Vasadi Napközi Otthonos Óvoda
06-29/494-025

06-29/494-021

Gyepmester:

Vasadi Bölcsőde - Vörös Gáborné
mb. intézményvezető:

Péteri, Zöldfa utca 12.
Herczig József
06-20/ 9643-025

0630/221-59-73

Állatorvos:

Könyvtár és Művelődési Ház:

Dr. Tamáska István hatósági és magán-állatorvos
06-70/ 317-1035
Állategészségügyi, élelmiszeripari és
élelmiszerkereskedelmi kérdésekben
lehet hozzá fordulni.

06-30/222-17-83
Orvosi rendelő

Háziorvos Dr. Honti János
06-29/ 494-008
Csévharaszt: 06-29/493-004

Vasad Konyha
06-30/221-45-59

Védőnői szolgálat:

Tanyagondnok:

Dobai Zoltán
06-30/222-58-37

Falugazdász: Baksa Lóránd
06-70/228-69-98

Csőtörés hibabejelentő szám:
06-29/412-372

Szennyvíz, csatorna dugulás hibabejelentő szám:
06-29/412-264

Mezőőrök:
Vincze Ibolya: 06-30/222-87-16
Veszelka György: 06-30/221-34-58

Vasadi Polgárőr Egyesület
Búzás István elnök
06-30/621-3790

Rendőrség:
Pjeczka Sándor körzeti megbízott
06-20/489-67-66

Szvitek Károly
06-30/2214382
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Pilisi rendőr járőr
24 órában hívható
06-20/771-04-11
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Közérdekű
Június 7-8 között rendezték meg a VI. Országos Szakmai
Közlekedésrendészeti Versenyt Visegrádon. Szervezője
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, így a megyében
szolgálatot teljesítő rendőrök, mint Matyó Csaba is, csak
versenyen kívül indulhattak.
Az élmezőnyben végeztek
A „Közlekedik a család” Pest megyei döntőjén nyolc
család mérkőzött meg egymással. A közlekedésbiztonsági vetélkedő megyei döntőjét Cegléden rendezték meg
június 19-én, a megnyitó után a Balesetmegelőzési Bizottság által összeállított állomásokon teljesítették a
feladatokat. A vasadi Matyó család az előkelő második helyet szerezte meg. Gratulálunk az egész családnak.
A Magyar Parlament 2015.
decemberében jelentősen átalakította a kéményseprő üzletágat
és megalkotta 2015. évi
CCXI, a kéményseprőipari tevékenységről
szóló törvényt, melynek eredményeképpen
a lakosság számára ingyenessé vált a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás.
Az ingyenes közszolgáltatást a
törvény felhatalmazása alapján
a Katasztrófavédelem köteles
elvégezni Vasad településen is.
A korábbi szolgáltatókra maradt
a közületek számára kötelezően
megrendelendő kéményseprő-ipari tevékenység valamint a tervekkel és azok engedélyeztetésével
valamint a kémények műszaki
átvételével kapcsolatos teendők
elvégzése. A törvény alapján az
állam által ingyenes közszolgáltatásként biztosított ellenőrzés nem
végezhető ott, ahol gazdálkodó
szervezet székhelye, telephelye,
vagy fióktelepe van bejegyezve.
Ezeken a helyeken a Magyar Kéményseprő Kft-nek kell a kötelező
ellenőrzéseket elvégezni Vasad településen. Székhely:2330. Dunaharaszti, Dózsa Gy. u. 51. Fsz./4.
2330. Érd. Diósi u. 32/a.
email:magyarkemenysepro@
gmail.com
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Közérdekű

Új családsegítő dolgozik a Községházán
Szeptember 1-jétől Bódis László családsegítő rendelkezésre áll mindazoknak, akiknek
családjában szociális illetve ügyintézésben
segítségre van szükségük.
Bak Tünde Hajnalka esetmenedzser látja el a
gyermekjóléti szolgálat hatósági részét.
Ügyfélfogadás Vasadon:
Kedd: 9:oo - 12:00 és 13:00 - 14:00
Szerda: 9:oo - 12:00 és 13:00 - 14:00
Telefon: 06-20/771-04-20
Együtt szolgálunk, és ünnepelünk az új nemzedékért
Mint Vasadra érkezett új családsegítő nagy vágyakozással kívántam betekinteni a település mindennapi életébe. Ez részben sikerült is. Természetesen
munkám révén több család életét is kezdem megismerni akik, gyakran igénybe is veszik családsegítő
szolgálatunk lehetőségeit, a humanitás, empátia és
ugyanakkor a törvény adta eszközeit is. Vágyam,
több kollégával együtt, hogy a családokat, a településen élőket boldogabbá tegyük. Nehézségeikben,
problémáinkba segítsünk. De nem csak a szürke
hétköznapok küzdelmei, hanem az ünneplések is
összekötnek bennünket. Ilyen örömteli pillanatot
nyújtott számomra az Augusztus 20.-a megünneplése és azt hamarosan követő iskolai évnyitó
ünnepség, ahova megtisztelő meghívásnak tudtam
eleget tenni. Felemelő érzéssel töltött el nemzeti
himnuszunk eléneklése mellett a jól megszervezett programok, az államalapító- ünnepi szónoklat
majd, az iskolaigazgató asszony felemelő, bátorító
beszéde az évnyitón. Az önkormányzat és iskola
által meghívott vendégek szinte mindannyian a
gyermekjólét és családgondozás rendszeréhez kapcsolódó jelzőrendszer tagjaiként is jelen lehettek,

akiknek munkájára, együttműködésére a jövőben
számíthatok. Szeretném megjegyezni, hogy magas
képzettségű, tiszteletre méltó embereket-munkatársakat ismerhettem meg. Fogjunk össze még inkább
a nevelés, oktatás és gyermekeink, boldogulása,
azaz jobblétük érdekében. Ehhez minden segítséget
ígérő horizont tárult elém, az eddigi megtapasztaltak
alapján. Megérezve a jóindulatot és a meghívásokat
különböző rendezvényekre megköszönöm a település vezetőinek és az intézményeknek. Bízva a további
egységben, együttmunkálkodás lehetőségében, egy
idézettel hadd zárjam soraimat:
„Kezdd a szükségessel, folytasd a lehetségessel,
és rövidesen a lehetetlent is megteszed.” (Assisi
Szent Ferenc) Rövid tájékoztatás a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálathoz kapcsolódóan:
Kikre érvényes, kik az észlelő-, jelzőrendszeri tagok? a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így
különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi
gyermekorvos; b) a személyes gondoskodást nyújtó
szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat,
a családsegítő központ; c) a köznevelési intézmények; d) a rendőrség; e) az ügyészség; f) a bíróság;
g) a pártfogó felügyelői szolgálat; h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek;
i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek
átmeneti szállása; j) az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek; k) a munkaügyi hatóság. - A gyermekvédelmi jelzőrendszer
tagjainak együttműködése fontos feltétele annak,
hogy gyermekeink, ifjaink, de nem utolsó sorban
a felelős szülők biztonságba érezzék magukat. Az
észlelő-, jelzőrendszeri tagok a gyermekvédelem
helyi rendszerének aktív résztvevői és felelősei is.
Bódis László családsegítő

Vasad Község Önkormányzata pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2016. 10. 03-2017.
07. 31-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2211 Vasad, Kossuth L. utca 21.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. ESZCSM rendelet alapján történő
munkavégzés. Magában foglalja az iskolai-óvodai védőnői feladatok, valamint
a terhes- és csecsemőgondozást Vasad község közigazgatási területén.

VASADI HÍRMONDÓ 2016. NYÁRI-ŐSZI SZÁM

21
21

Helyi értéktár

Elődeink nyomában
Egy új rovattal bővült a Vasadi Hírmondó - a korábbi években történt felhívásunkra,
szép számmal érkeztek levelek, régi fényképek esetleírásokkal, életművekkel, helyi
mesteremberek szorgalmas munkáinak megismertetésével. Szeretnénk rendszerezni
és összesíteni a Vasadon élő, községünkhöz köthető települési értékeket. Célunk, hogy
ezen szellemi, anyagi alkotások, hagyományok ne vesszenek el, hanem rajtuk keresztül
a mi összetartozásunk is erősödjön. Minden lapszámunkban bemutatunk valakit, aki
a fentebbi célokat segíti. Elsőként Bakos Ferenc életútját szeretnénk megismertetni
azon Kedves Olvasóinkkal, akik már nem ismerhették Őt. Köszönöm családjának a
visszaemlékezést, és a fotókat, amelyeket rendelkezésünkre bocsájtottak.
Csépelés: Molnár Sámuelné (Kató néni) Id. Manulek József, Bakos Ferenc, Juhász Imre

Bakos Ferenc Úriban született 1914.6.15.-én,
szüleivel itt élt, elemi iskoláit Úriban végezte.
Az iskola befejezése után Gombára került
Elek József kovácsmester mellé tanoncnak,
itt szabadult fel, mint kovács. 1938-ban
gépkezelői, majd 1943-ban patkolókovács
mestervizsgát tett. A katonaság évei alatt,
mint patkolókovács szolgált, kitüntetéseket
kapott, és 1965-ig, mint szakaszvezető tartalékos, állományban volt.
1936. 02. 15.-én kötött házasságot a Vasadon
született és élő Monori Ilonával.
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Családjuk:
†Ferenc 1939
Ferenc János: 1942
Ilona Erzsébet: 1944 †László István: 1950
Vasadon telepedtek le, 1942-től Vasad kovácsmestere lett. A vasadi emberek munkáját
szerették, igényelték. A falu (és a környező település) lovainak patkolása mellett mindennemű
kovácsmunkát elvégzett, szem előtt tartva a
szezonális munkákhoz szükséges javításokat.
Készített ún. lőcsös kocsikat, stráfkocsikat,
később gumikerekűeket, megrendelésre hin-
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tókat. A kovácsmunka
mellett a településen
nyári időszakban végezte a cséplési munkát,
bérelt cséplőgépekkel, a
falu embereinek teljes
összefogásával. 1948-tól
ipartestületnek tagja,
vezetőségi és küldött tag
is volt, munkáját több
alkalommal elismerték, elnyerte a „minőségi
munkáért” KIOSZ kitüntetés címet. A tanácsok
megalakulásától községünk tanácstagja volt
1967-ig. A családi segítség mellett rendszeresen inasok (tanulók) voltak vele, akik nála

Kostelep, háttérben az
általa készítetett hintó

szerezték meg a kovácsmesterséget, segédjei
voltak. Állandóan dolgozó mesterember volt.
Dolgozott az Erdészetnek, az Állami Gazdaságnak, az Üllői Kísérleti telepnek és a Vasadi
TSZCs-nek.
Felesége 1982-ben meghalt, bár családja körében élt, de az 50 évet együtt élő társ hiánya
is megtörte. Szinte utolsó napjáig tevékenykedett. Rövid ideig tartó betegségében 70 éves

A Magyar

Népmese
Napja

2016. szeptember 30.
15 órától

korában, 1985. 03. 22-én hunyt el. Emlékét
családja, a településen még Őt ismerő emberek
(köztük a fiatalabbak is), a még meglévő tárgyak, használati eszközök, szerszámok őrzik.
A család köszönetet mond az Önkormányzat
képviselő testületének, akik a Sportpályára
vezető utat Bakos köz-nek nevezték el.

Bakos Ferenc és Papp Sándor lóvasalás közben
Gyűjtsük össze múltunk képeit!
Továbbra is várjuk a tárgyi emlékeket, fotókat Vasadról. Régi családi fotográfiák, rég megváltozott
helyek, boltok, egykor volt események, tárgyak
képei - minden érdekes lehet! A fotókat digitalizálás
után visszaszolgáltatjuk a tulajdonosoknak. Kereshetnek személyesen a Vasadi Művelődési
Házban,
A Magyar
vagy küldjék el e-mailen: muvhaz@vasad.hu. A
képtulajdonosok lehetőség szerint kérjük nevezzék
meg a képen szereplő személyeket, valamint azt,
hogy mikor készült. A gyűjtésből származó anyag
kiállításra kerül majd a község tájházában.
2016.Kériné
szeptember
30.
Köszönettel:
Veroczki Barbara
15 órától
Programok
Vendégünk:
» Szalay László középiskolai tanár, aki Móra Ferenc: A Csaló
című meséjét mondja el nekünk.
» Legkedvesebb magyar népmesém - 2016.
szeptember 28-ig adjátok le szavazatotokat kedvenc
népmesétekre a könyvtárba. Feltétel: iratkozz be a
könyvtárba, melyet ingyenesen megtehetsz. A szavazók
között értékes ajándék könyvet sorsolunk ki.
» diavetítés
» retró mesekönyv kiállítás
Üdítővel és fánkkal kínáljuk minden kedves vendégünket.
Várok Mindenkit szeretettel: Kériné Veroczki Barbara.
Helye: Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház (Petőfi S. u.54.)

Népmese
Napja

Programok
Vendégünk:
Belépés díjtalan
» Szalay László középiskolai tanár, aki Móra Ferenc: A Csaló
című meséjét mondja el nekünk.
» Legkedvesebb magyar népmesém - 2016.
VASADI HÍRMONDÓ 2016. NYÁRI-ŐSZI SZÁM
szeptember 28-ig adjátok le szavazatotokat kedvenc
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Vasad Község Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
Szent Mihály napi rendezvényére
Programok

Szeptember 24. - szombat
11:00 - Parlament válogatott - Vasadi RSC
mérkőzés a sportpályán
13:30 - Szüreti felvonulás - Terményáldás
gyülekezés a Művelődési Ház előtt
19:00 - Vacsora a falu központban
20:00 - Szüreti bál az Általános Iskola tornatermében
Belépő: 1000 Ft - /a felvonulóknak ingyenes/
Zenél a Signal zenekar
Büfé

Szeptember 25. - vasárnap -Hazavárunk
10:00 - Ünnepi Istentisztelet a református templomban
15:00 - Szent Mihály napi megnyitó
Polgármesteri köszöntő
Pándi Tájházi Dalárda
Vasadi Dalkör
Vasadi Kökényszem Citerazenekar
Vasadi Hagyományőrző Citerazenekar
Vasadi Mórikálók Néptánccsoport
17:00 - Vacsora
Zenél a Family Party zenekar

Büfé: Gomba söröző

19:00 Szent Mihály napi Tűzgyújtás
Mindenkit szeretettel vár
Vasad Község Önkormányzata és a
Vasadi Hagyományőrző Egyesület

Vasad,

2016. szeptember 24-2

5.

