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INTERJÚ A POLGÁRMESTERREL

-Mondana pár szót az ez évi költségvetésről? Milyen 
lehetőségei adottak az önkormányzatnak? 
Az idei évben falunapi rendezvényünk három naposról 
két naposra csökkent. Más területeket is érint az 
esetleges spórolás?

-Az idei azaz a 2016-os költségvetésünkben is 
törekedtünk a stabil gazdálkodásunkra, mely azt 
jelenti, hogy a kötelező feladatok ellátása és ezek 
fi nanszírozása az elsődleges.

Ugyanakkor kijelenthetjük, hogy a szűkös anyagi 
lehetőségeink ellenére, továbbra is jelentős összegeket 
tudunk fordítani a helyi civil szervezetek támogatására 
és az intézményeink további fejlesztéseire.

Idei terveink között szerepel a régóta ígért Községi 

Ravatalozó felújítása, ezzel kapcsolatosan már több 
alkalommal és több fórumon kifejtettem, hogy ezen  
beruházás  elkezdésének a településünkre vonatkozó  
jelenlegi hatályos szabályozási rendeletünk szab gátat, 
mely előreláthatólag az év második felében rendeződik 
és lehetőség nyílik a beruházás lebonyolítására.

Szintén szeretnénk az idei gazdasági évben az 
úgynevezett kinti Római Katolikus temetőben 
elkezdeni, illetve ha pontos szeretnék lenni akkor 
úgy fogalmaznék, hogy tovább folytatni a felújítási 
munkálatokat, gondolok itt a vizesblokk megépítésére, 
a sírkert parkosítására, az öntözés és közvilágítás 
kiépítésére, valamint a gyalogjárdák és egyéb 
ingatlanon belüli közlekedési utak megépítésére.

Vasad Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 10-én fogadta el a község 2016. évi költségvetéséről 
szóló rendeletét. Ebből az alkalomból Marton József Zoltán polgármesterrel beszélgettem, aki ismertette 
az idei év és a közeljövő célkitűzéseit. 

folytatás a 2. oldalon
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További nagy terhet ró a költségvetésünkre, az 
Általános Iskola épületénél jelentkező  korábbi építési 
és konstrukciós hibák felszámolása, helyreállítása 
ezek az előző években is  több millió forintos 
nagyságrendűek voltak és már ezidáig, az idei évben 
is több százezer forintot kellett szintén ráfordítanunk.

A kérdése második részére válaszolva: igen,  az idei 
évben több tényezőt megvizsgálva, melyek között 
természetesen az anyagi lehetőségeink is szerepeltek, 
úgy döntött a Képviselő-testület, hogy az idei évben két 
naposra tervezzük a Falunapi rendezvényünket, amely 
nem azt jelenti, hogy akár egyetlen korábbi program 
ezáltal elmaradna, sőt igyekszünk még színesebbé és 
gazdagabbá tenni a helyi ünnepünket.

A spórolás minden területünket érinti, rákényszerít 
bennünket a gazdasági helyzetünk, így a gazdálkodásunk 
számos területén racionalizáltuk a dolgokat és további 
prioritásokat állítottunk fel.

-Régóta áhított fejlesztés veszi kezdetét a községben, 
hosszú évek után végre valóra válik a 4605. számú 
út felújítása. Ez ügyben tartottak már egy lakossági 
fórumot, ahol a vasadiak újra kitettek magukért, szinte 
zsúfolásig megtelt a tornacsarnok érdeklődővel. Azóta 
eltelt pár nap, milyen fontos információt szeretne 
tudatni a felújítással kapcsolatban a lakossággal?

-Hála Istennek, most már bátran kijelenthetjük, 
hogy a  4605-ös jelű út, illetve ahogyan mi nevezzük 
a Vasadi bekötő út felújítása elkezdődött és bízom 
benne, hogy a beruházás rendben fog zajlani, valamint 
maga az építkezés a legkevesebb kellemetlenséget és 
fennakadást fogja okozni a lakosság körében.

Ahogyan Ön is fogalmazott nagyon régóta vágyunk 
rá, az én elődeim is sokat dolgoztak annak érdekében, 
hogy ez megvalósuljon, de ami a korábbiakban csak 
ígéret maradt, az most Magyarország Kormánya 
intézkedéseinek köszönhetően  megvalósul.

Engedjék meg, hogy  az újság hasábjain keresztül 
is megköszönjem a segítségét minden olyan kedves 
vasadi polgárnak, aki fontosnak érezte a szóban forgó 
út további sorsát.

Külön köszönet illeti meg Pogácsás Tibor 
Belügyminisztériumi államtitkár urat, úgy is mint 
településünk jelenlegi országgyűlési képviselőjét,  
illetve dr. Szűcs Lajos urat, Pest megye fejlesztési 
biztosát, településünk korábbi országgyűlési 
képviselőjét az érdekérvényesítésben  betöltött 
szerepükért.

Nem utolsó sorban nagy tisztelettel szeretném 
megköszönni azon vasadi polgároknak, akik a 
tájékoztató fórumon megjelentek, és ezzel is 
hangsúlyozták, és alátámasztották  a fejlesztés 
szükségszerűségét és  igényét. Jómagam mindig 
minden körülmények között bíztam és bízom  a vasadi 
polgárok hozzáállásában és segítőkészségében, de arra, 
hogy ezen a fórumon közel 250-en megjelennek, nem 
mertem volna gondolni. 

Végezetül: a várva várt  útfelújítás idejére kérem a 
lakosság és a közvetlenül érintettek fokozott türelmét, 
és kívánom, hogy a felújításból eredő kellemetlenségek 
után mindenki jó egészséggel és baleset mentesen 
használja még sok-sok tíz éven keresztül.

Interjú: Veroczki Barbara

A napokban több lakossági panasz is érkezett, 
hogy több gyönyörű, életerős nyárfát vágtak ki a 
Vasadot Monorral összekötő út mentén.

Mint megtudtuk, a fakivágásra a 4605. számú út 
felújításának előkészítése, a forgalombiztonság, 
valamint azon szabály miatt volt szükség, mely 
szerint az út tartozéka a közúttól számított 6 méteres 
távolságban lévő fa. Lapzártánkig hétvége lévén 
a Közútkezelőt nem állt módunkban megkeresni, 
de arról a megújult www.vasad.hu önkormányzati 
honlapon beszámolunk. Marton József Zoltán 
polgármester kiemelte, megérti a lakosság sajnálatát, 
hiszen fasorunk lombsátrának látványa igazi éke 
községünknek, de az is lényeges szempont, hogy 
községünkön átfutó út megújuljon, reményét fejezte 
ki, hogy a kivágott fák helyébe újakat pótolnak majd. 

Fasormenti problémák
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Nagy dolgokra vagyunk képesek, ha összefogunk!

Petőf i mellszobor Vasad községnek
Vitéz Apró József ny. tábornok Petőfi  mellszobrot  ajándékozott településünknek. A mű Zalmén Pál 
Ausztráliában élő szobrászművész alkotása. A jeles művész 1978-ban készítette az ottani magyarság 
körében is nagy tiszteletnek örvendő Apró Józsefnek, 50. születésnapjára.

Vitéz Apró József, Vasad díszpolgára az arany színűre festett gipsz mellszobrot Vasad Községnek 
ajándékozta Nemzeti ünnepünk alkalmából. A szobrot a Polgármesteri Hivatalban helyezte el az általa 
adományozott állványon.

Vasad Község Önkormányzata Testületének tagjai, a Polgármester vezetésével, ünnepélyes keretek 
között vették át - köszönetük kinyilvánítása mellett - az értékes művészi adományt.

Lapalapító és Kiadó: Vasad Község Önkormányzata Felelős kiadó: Marton József Zoltán polgármester. 
Cím: 2211 Vasad, Kossuth L u.21. Nyomtatott ISSN 2064-5716. E-mail cím: szerkeszto@vasad.hu.

Felelős szerkesztő, nyomdai előkészítés, fényképek: Veroczki Barbara. 
Nyomtatás: Kis-Új-Lap Kft. Felelős vezető: Farkas Zsolt

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emléke-
ző ünnepséget március 11-én tartotta Önkormányza-
tunk az Általános Iskolában és a Templomkertben. Az 
ünnepség az Általános Iskolában kezdődött, ahol meg-
nézhettük a diákok ünnepi műsorát, akik történelmi 
játszóházat mutattak be, köszönet nekik és felkészítő 
tanáruknak, Kaldenekkerné Sipos Máriának. 
A műsor után a zászlóőrség kíséretében 
átvonultunk a Templomkertbe, ahol a 
koszorúzást megelőzően meghallgat-
hattuk Marton József Zoltán polgár-
mester ünnepi beszédét: 

-Nemzeti ünnepeink közül ki-
emelkedő helyet foglal el március 
15-e, hiszen minden magyar, a leg-
különbözőbb gondolkodású ember 
is magáénak vallja, sajátjának érzi. A 
magyar nép mindig tiszta szívvel, fenn-
tartások nélkül ünnepli eme magasztos 
eseményt. Büszkén emlékezik vissza a168 éve 
lezajlott forradalom és szabadságharc példaértékű 
üzeneteire. De mit is ünnepelünk március 15-én?  Mi-
ért tűzünk nemzeti színű szalagot, kokárdát mellka-
sunkra?

Kossuth Lajos szavait idézve: „Ezredéves történel-
münk bizonyságul szolgál, hogy nem vagyunk gyer-
mek nemzet; 1848-i történelmünk bizonyságul szolgál, 
hogy nem vagyunk elaggott nemzet.” Az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc Magyarország újkori 
történetének, egyik meghatározó eseménye, a nemzet-
tudatunk egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a 
polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a 
nemzet példaértékű részévé vált.

-Mit is jelképez mindez számunkra? Azon az esős 

délelőttön megszületett valami, egy olyan erő, amely 
megrengette az akkori Pest utcáit. A szabadságot nem 
egy arctalan tömeg vívta ki, hanem az egyének, kik-
nek neveit (Petőfi , Jókai, Táncsics és még sorolhatnám) 
örökre emlékezetünkbe véstük. Ők azok, akik a közös 
célért tenni tudtak, és legfőképpen tenni akartak. Sze-

mélyük teremtette, és egyben alkotta meg 
a szabadságot. Mindehhez nélkülözhe-

tetlen volt a fent említett erő. Az erő 
melyet úgy hívnak: ÖSSZEFOGÁS! 
Akaratukat összekovácsolta, erejü-
ket megsokszorozta, mert tudták, 
hogy nagy dolgokra képesek, ha 
összefognak. Rájuk emlékezünk, 
e napon, kik felismerték az egy-

ség eget rengető erejét. Tetteikben 
a végsőkig bízva, elszántan, remény-

nyel telve cselekedtek. Legyünk hát 
büszkék azokra a magyarokra, akik ki-

nyilvánították akaratukat 1848-ban, s EGY 
EMBERKÉNT álltak ki a szabadságért, az elnyomás-
sal szemben. A hősök iránti tisztelet késztet arra, hogy 
minden év március idusán kokárda kitűzésével meg-
emlékezzünk. Fontos, hogy eme elismerő tiszteletet 
tovább adjuk a felnövekvő nemzedékeknek, gyerme-
keinknek, unokáinknak. Hiszen ez nem csupán a tör-
ténelem tanítása, hanem jelenünk kötelessége a jövő 
számára. Az akkori kor mindezt csodaként élte meg, 
hiszen szabadságuk eljövetelének hajnalát látták már-
cius 15-én.

 „Kell, hogy olyan csodák történjenek, amelyeket tíz nem-
zedék is megemleget! Példákat kell adni ennek a nemzetnek, 
akik a szíveket megerősítik” - zárta Jókai Mór szavaival 
beszédét Marton József Zoltán polgármester.
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Községházi napló

-módosította az idegenforgalmi adóról szóló rendeletet 
– ez az adónem jelenleg egyetlen vasadi szálláshely 
szolgáltatót érint, az adót a szálláshelyen eltöltött 
vendégéjszakák után kell fi zetni,
-megtárgyalta és elfogadta a 2016. évi munkatervét,
-az egyebek napirend keretében döntött arról, hogy 
értékesíti a mindenki által csak „tulipános busz”-nak 
nevezett tanyagondnoki gépjárművet – december 
utolsó napjaiban az adásvétel megtörtént,
-bemutatkozott a képviselő-testületnek a Vasadi Por-
téka Kft. új ügyvezetője, Bus István – a bemutatkozás 
kapcsán szóba került a Kft. 
nyertes pályázata, az ezzel 
kapcsolatos feladatok, le-
hetőségek.

2016-ban az alábbi ülések-
re került sor, a főbb napi-
rendek az alábbiak voltak:

január 28-án
-szolgáltatási szerződé-
sek megkötéséről tárgyalt a képviselő-testület, így a 
gyepmesteri feladatok ellátására Herczig Józseff el, 
a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátására 
Kaszásné Králik Judittal kötött szerződést a testület 
(mind két vállalkozó évek óta látja el feladatát a 
településen ),
-óvodai csoportlétszám emeléséről döntött a képvi-
selő-testület, mivel az óvoda létszáma ezt indokolta 
( ez jó hír: napról napra több az óvodás ),
-kinyilvánította tiltakozását a képviselő-testület a 
betelepítési kvóta ellen,
-jóváhagyta és tudomásul vette a polgármester ez 
évi szabadságolási ütemtervét,
-Gát testvértelepülés megkeresésére 300.000.-Ft 
támogatást nyújtott a gáti rászorultaknak,
-döntött arról, hogy 250.000.-Ft-tal támogatja a 
Pilisi Rendőrőrs gépjármű beszerzését, mely gép-
járművel kutyás járőr biztosítására nyílt lehetőség,
-200.000.-Ft támogatást állapított meg a műve-
lődési ház felújítási munkálatainak folytatására ( 
azóta a parkettát már felcsiszolták, a büfé-konyha 
is megújult),
-tárgyalt a testület az idei nagyobb rendezvények 

időpontjáról – február 20-án a böllér fesztiválon 
találkozhatott a falu közössége (erről biztosan ol-
vashatnak majd külön cikkben is az újságban ),  
hagyományosan május utolsó hétvégéjét jelölte ki 
a falunapi rendezvénynek ( előreláthatólag az idén 
két napos lesz a falunap, május 28-29-én várjuk 
a falu apraja nagyját a XIV. falunapra, ) a szüreti 
mulatság időpontja szeptember 24-25.

február 11-én együttes testületi ülést tartott 
Vasad-Bénye-Káva települések képviselő-testületei, 

ahol előzetesen tárgyalták 
a Vasadi Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2016. 
évi költségvetését.

február 11-én a rendes 
ülés keretében
-előzetesen tárgyalta a 
képviselő-testület az ön-
kormányzat 2016. évi költ-
ségvetését,

-elfogadta a civil szervezetek 2015. évi támogatásá-
nak elszámolásáról készült beszámolót,
-az önkormányzat bizottságai számoltak be az előző 
évi munkájukról,
-döntött arról, hogy támogatja az óvodavezető köz-
oktatás vezetői képzését.

március 10-én rendes ülés keretében a képviselő-
testület

-elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetését,
-hatályon kívül helyezte a lakáshoz jutás helyi tá-
mogatásáról szóló – több mint 15 éves – rendeletet,
-tárgyalta a monori központi orvosi ügyelet mun-
kájáról szóló beszámolót,
-lakossági gázbekötési hozzájárulási kérelemmel 
kellett foglalkoznia a testület – sajnos az önkormány-
zat költségvetése nem tette lehetővé a támogatás 
megállapítását, és ugyan ezen indokok alapján el 
kellett  utasítani két helyi támogatás megállapítása 
iránti kérelmet is,
-Monori Sándor a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 
elnöke – egyéb elfoglaltsága miatt – lemondott a bi-
zottság elnöki tisztségéről (Monori Sándor ezen kívül 

Folytatjuk testületi üléskről szóló beszámolónkat … még 2015. december 17-én is ülésezett a kép-
viselő-testület, melyen:



még két bizottság elnöki tisztségét, több bizottság 
tagi tisztségét is betölti ) – a testület megköszönve 
Monori Sándor munkáját lemondását elfogadta,
-Marton József Zoltán polgármester Fekete Zsolt 
képviselőt kérte fel a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 
elnökének, aki megköszönve a bizalmat, a felkérést 
elfogadta – a képviselő-testület pedig egyhangúlag 
támogatta megbízását.
-tudomásul vette továbbá a testület Filóné Kucsák 
Andrea kulturális bizottsági tagságáról való lemon-
dását – új bizottság tagot még nem választott a 
testület,
-elbírálta a képviselő-testület a Vasadi Bölcsőde 
vezetői álláshelyére érkezett egyetlen pályázatot és 
a hatályos jogszabályok figyelembe vételével egy 
évre Vörös Gábor Zoltánnét bízta meg a vezetői 
feladatok ellátásával,
-a Művelődési ház és Könyvtár intézményvezetőjé-
nek – szintén egy éves időtartamra – Kériné Veroczki 
Barbarát bízta meg a képviselő-testület,

-döntött arról, hogy a 100 %-os intenzitású óvo-
dafejlesztési pályázaton indulni kíván – a pályázat 
előkészítése jelenleg van folyamatban,
-döntést hozott arról, hogy az önkormányzat mű-
ködőképességének megőrzése érdekében rendkívüli 
önkormányzati támogatás kérelmet nyújt be a Bel-
ügyminisztérium felé,
-döntést hozott arról, hogy két folyamatban lévő 
pályázat megvalósítása érdekében 27 millió forint 
hitelt vesz fel,
-április 30-án csatlakozott a település az országos 
„Te szedd” szemétgyűjtési akcióhoz. A sok szorgos, 
dolgos kéznek köszönhetően környezetünk tisztán, 
szemétmentesen várja a jó időt, a nyarat ( mennyivel 
egyszerűbb és olcsóbb lenne, ha senki nem dobná 
el a szemetet, és hát nem kellene semmiféle orszá-
gos és falusi akció sem ahhoz, hogy mindig tiszta, 
rendezett környezetben éljünk! Biztos nem lesz ez 
így soha, pedig nem is kellene sokat tennünk érte!) 

Lejegyezte: Juhász Éva
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Önkéntesen a tiszta Vasadért!
Vasad Község Önkormányzata idén is csatlakozott 
a TeSzedd!- Önkéntesen a tiszta Magyarországért 
akcióhoz. Közel 50 fő vette ki a részét április 30-án a 
község megtisztításából, a reggeli eligazítást követően 
közigazgatási területünkön belül csoportokban vonul-
tak ki önkénteseink. Volt munkájuk elég, főleg a közeli 
erdőkben találtak rengeteg eldobott szemetet, kihor-
dott sittet, háztartási hulladékot, gumiabroncsokat. 

69 milliárd forintos hazai forrásból országszerte 444 kilo-
méter főúti és 119 kilométer mellékúti szakasz újul meg, 
ebből Pest megyében több mint 14 kilométer főúti és kö-
zel 7 kilométer mellékúti szakasz. A felújítások miatt még 
több térség elérhetősége javul, csökkennek az utazási idők, 
emelkedik a közúti és az autóbuszos közösségi közlekedés 
szolgáltatási színvonala. A felújított utak legalább közép-
távon, de igénybevételtől függően akár hosszabb ideig is 
szolgálják a biztonságos közlekedést.
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 kivi-
telezés.
A munkálatok során, a teljes burkolatcserén, illetve a szük-

séges vastagságú aszfaltréteg terítésén túl helyenként új 
pályaszerkezet építése, az autóbuszmegállók felújítása, 
peronok kiépítése, az árkok, padkák és átereszek javítása 
is megtörténik.
Az érintett szakaszokon forgalomkorlátozásokra kell számí-
taniuk a közlekedőknek. A kivitelezés idején a buszforgalom 
útvonala és menetrendje nem változik. Az út Monor és 
Vasad közti külterületi szakaszának felújítása során Vasad 
csak Csévharaszt felől közelíthető majd meg, 
a Vasad és Csévharaszt közti külterületi szakasz felújítása 
során pedig csak Monor felől közelíthető meg. Vasad 
belterületi szakaszának felújítása több ütemben történik 
jelzőlámpás korlátozás mellett, egyszerre körülbelül 400 
méteres szakaszok félpályás lezárásával.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a lakosság és a közúton 
közlekedők megértését és türelmét is kéri a munkák idejére.

Megújul a 4605 jelű Monor-Dánszentmiklós összekötő út Monor és Csévharaszt közti 6 km-es szakasza
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Február 20-án már harmadik alkalommal került megren-
dezésre a nagy népszerűségnek örvendő Böllérfesztivál 
Vasadon. Az esemény idén is hangulatosra sikeredett, 
tizenegy csapat vállalkozott arra, hogy szombatra vir-
radóra jelentősen csökkentse a vasadi sertésállomány 
számát. Szombaton a reggel 7 órakor kezdődő megnyitón 
köszönthettük Pogácsás Tibor önkormányzati állam-
titkárt, a fesztivál fővédnökét, valamint Marton József 
Zoltán polgármester bemutatta a zsűri tagjait: Balato-
niné Sárosi Mártát, a Monori József Attila Gimnázium 
igazgatóját, dr. Jávorkáné Király Zsuzsannát, a Monori 
Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola igazga-
tóját, Fazekas Józsefet, Somodi Sándort és Kiss Istvánt.  

A III. Vasadi hagyományőrző böllér-fesztiválon 
10 csapat mérte össze tudását:

•Polgárőr Egyesület
•Vasadi RSC 
•Potóczki közi Csibészek 
•Képviselők csapata
•Gazdák csapata
•Búzavirág Nyugdíjas Klub
•Vasadi Hagyományőrző Egyesület 
• Vasadi Hagyományőrző Lovas-kör 
•Rávágyiak Egyesülete
•Rávágyi Röfögők

A gyógyszertár melletti füves területen került sor a ser-
tések perzselésére és bontására, majd a sátrakban folyt 
tovább a csapatmunka. A hangulatos élő zenét a pilisi 
Signal zenekar biztosította. A 18:00 órakor kezdődő 
vacsorára teljesen megtelt a tornaterem vendégekkel, 
a zsűri pedig kiosztotta az egész napos verseny győzte-
seinek járó oklevelet és emléktárgyat.

A böllérfesztivál helyezettjei:
1. Képviselők csapata
2. Rávágyi Röfögők csapata
3. Lovasok csapata
Különdíjat kapott a Búzavirág Nyugdíjas Klub

A pogácsák versenyének győztesei: - 39 induló volt
1. Balogh Istvánné
2. Kovács Gáborné 
3. Szabó Ilona
Különdíjat kapott Gados Mónika

A pálinkák versenyének győztesei: - 17 indulóból
1. Pirót Sándorné
2. Heé Béla
3. Mackóné Kovács Irma
Különdíjat kapott Vincze István és Martonné Vas Éva.

Szeretettel gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük 
mindenkinek, aki a rendezvény sikeréhez akár anyagi, 
akár kétkezi munkával hozzájárult.

Önkormányzat

Beszámoló a III. Hagyományőrző böllérfesztiválról
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Egyházak

A Református Egyház hírei
-2016. január 17-e presbiteri vasárnap gyülekezetünkben. 

A délelőtti Istentisztelet keretében Hargas Márton, Gosztola 
Ferenc és Marton József Zoltán emléklapot vehetett át 10 
éves presbiteri szolgálatukra emlékezve. Az Istentisztelet 
után közös ebéden vettek részt a Presbiterek és családtagjaik 
a Lelkipásztorral.

-Január 18-24 között tartottuk az Egyetemes imahét alkal-
mait. Három este a református gyülekezeti teremben, egy 
alkalommal a vasadi római katolikus kápolnában jöttünk össze. 
A szolgálattevők voltak: Király János református lelkipásztor, 
Paszternák Tamás római katolikus plébános és Selmeczi Lajos 
evangélikus lelkipásztor. Az Imahét záró alkalma január 24-én, 
vasárnap délután a csévharaszti római katolikus kápolnában 
volt Király János lelkipásztor igehirdetésével. Valamennyi 
ökumenikus alkalmon szép számmal, testvéri egyetértésben 
vettek részt a három egyház tagjai.

-A január 29-31-i hétvégén Gyülekezetünk ifjúságának 
egy része Konfi rmandus-ifjúsági csendes-napokon vett részt 
Tiszavárkonyban. A csendes-napok témája – Ábrahám és 
Mózes elhívása alapján – a hit volt. A monorierdei fi atalokkal 
együtt tartott alkalmon, Vasadról 18-an vettünk részt (velük 
együtt, összesen 27-en).

-Február 2-án testvérgyülekezetünkben, a kárpátaljai gáti 
eklézsiában járt küldöttségünk. Király János lelkipásztor, Ten-
ke István gondnok, Hargas Márton és Marton József Zoltán 
presbiterek, Márk Árpád és felesége gyülekezetünk tagjai 
átadták egyházközségünk adományát: 300 000 Ft-ot Szilágyi 
Károly gáti lelkipásztornak és Gyülekezete Presbitériumának, 
az esti Istentisztelet után. Másnap, február 3-án a Gyülekezet 
közös ebédet adott tiszteletünkre.

Ismeretes, hogy az előző évben többszörösére (hat-hétsze-
resére) emelték a gáz és villany árát Ukrajnában. Az egy főre 

jutó havi átlagkereset 1500-2000 grivnya körül mozog, magyar 
pénzre átszámítva 19-25 ezer Forint. Egy átlag családi ház 
havi fűtési számlája 800-1300 grivnya, amihez járul még egy 
200-250 grivnyás villanyszámla. Egy szekér tűzi fa ára 550 
grivnya, kb.7000 Ft. Egy szekér fa 3-4 hétre elegendő egy 
családi ház fűtésére.- Istené a hála, hogy a vasadi református 
gyülekezet hozzá tudott járulni a gáti testvérek megélhetéséhez.

- Február 22-28 között Evangelizációs hetet tartottunk. Az 
esti alkalmakon a tápiószelei református lelkipásztor Nagy 
József Mihály szolgálat. A tékozló fi ú példázatát magyarázva 
arra a kérdésre kereste a válasz, hogy – ez volt a sorozat címe 
is -: Merre tart az életed?

-Március 24-28 között, a húsvéti ünnepkörben  Nagycsü-
törtöktől – Húsvét másodnapjáig, egyházi szokásunk sze-
rint mindennap tartottunk Istentiszteletet. Nagypéntek este 
a presbiterek segítettek a passió (Jézus szenvedéstörténete) 
felolvasásában. Húsvétkor legátust fogadtunk a Károli Gáspár 
Református egyetem Hittudományi Karáról, Kósa Márk János 
másodéves teológiai hallgatót.

-Május 8-án Jubileumi konfi rmációs Istentiszteletet és gyü-
lekezeti szeretetvendégséget tartottunk, melyre meghívtuk a 
10; 25; 50; 60 éve konfi rmáltakat.

-Június 26-29. között Kárpátaljára teszünk egy gyülekezeti 
kirándulást. Akit érdekel az anyaországtól elszakított föld, 
ahol őseink bejöttek a Kárpát-medencébe, és szeretné azt 
megnézni, jelentkezzen a Lelkészi Hivatalban.

Idén nyáron is tartunk napközis gyermektábort az 1-6.osz-
tályos gyermekek számára, melynek időpontja július 11-16. 
Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet.

-Július 25-30 között a nagyobbak számára  ún.csendes hetet 
szervezünk, melynek helyszíne Velence. Szeretettel várunk 
minden fi atalt aki konfi rmációra készült, vagy már konfi rmált.

Király János lelkipásztor

A Katolikus Egyház hírei

Pünkösd alkalmából biciklitúrát szerveztünk május 
16-án, a monori és monorierdei fi atalokhoz csat-
lakoztunk mi is Vasadról, így tekertünk le Monor-
Csévharaszt-Nyáregyháza-Pilis szakaszon, a túrán 
jólesően megmozgattuk magunkat, visszatérve Va-
sadra délután dr. Csáki Tibor korábbi plébánosun-
kat vártuk, ami magával hozta a váci híveket. Egy 

zarándoklat keretében látogattak meg bennünket, 
mintegy 40 fővel. Erre az alkalomra  a vasadi közös-
ség nagyon készült: kávéval, fi nom süteményekkel 
vendégeltük meg a hozzánk érkezőket. A jelen lévő 
Megyesi Schwartz Lúciától dalt kértek, aminek az 
énekesnő nem állt ellen, így rögtönözve csendült fel 
az Erdő mellett estvéledtem című népdal. Felemelő 
volt újra látni kedves lelkipásztorunkat. Bemutattuk 
váci testvéreinknek kápolnánkat, mely az idén ün-
nepli tízéves fennállását. Jubileumunkat Jézus Szíve 
ünnepén júniusban ünnepli majd meg közösségünk 
ünnepélyes keretek között. 
Idei napközis táborunkat június 20-24 között ren-
dezzük meg, ahová szeretettel várjuk a gyerekeket. 

Kéri Zsolt hitoktató
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- 2016.január 22-én zártuk az I. félévet, s rögtön kezdetét 
vette a nyolcadikosok továbbtanulási, felvételi adatlapjai-
nak kitöltése, elküldése.

- Február 5-re, a farsangi bálunkra minden osztály lelke-
sen készült táncokkal, jelmezekkel, amelyet a hetedikesek 
és szüleik rendezték meg, színvonalasan, köszönet érte. 
A búcsúzó nyolcadikosok a Babilonnal, a negyedikesek, 
mint tengerészek egy hajóval, a harmadikosok, mint kis 
mignonok és pingvinek, az elsősök a Katyusa zenével, az 
ötödikesek bokszkesztyűvel, a hatodikosok a Shake it off -
fal arattak nagy sikert.

- Februárban tanulmányi versenyekre került sor, melye-
ken nagy szám- ban vettek részt a tanulók. Február 19-én a 
Zrínyi, március első hetében pedig az Orchidea matematika 
verseny volt. Február 24-én a Mini Manó Színház előadását 
tekinthették meg az alsósok. 

- Március 9-én a Madách Színházba látogattunk el a Mary 
Poppins darabra. Március 11-én részt vettünk az Önkor-
mányzat és az Általános Iskola közös ’48-as ünnepélyen, 
ahol a főszereplők a nyolcadikosok voltak: tánccal, verssel. 

Március 18-án a 8. osztállyal moziban voltunk Pesten: 
történelmi témájú fi lmet néztük meg.

- Április   4-én az alsósok megnézték a Macska voltam 
Londonban című darab bérletes előadást a Kolibri Szín-
házban.  

Április 14-én került sor – Iskolánkban - a Monor Kör-
zeti Vers- és Prózamondó Versenyre 120 szavalóval és az 
őket kísérő pedagógusokkal, szülőkkel. A KLIK Monori 
Tankerülete anyagilag támogatta a rendezvényt, a Szülői 
Munkaközösség az elmúlt 20 évhez hasonló színvonalon - 

példásan látta vendégül az ide látogatókat. 
A község nevében Marton József Zoltán 
polgármester köszöntötte a megjelente-
ket, a rendezvényt pedig Farkas Zoltán 
tankerületi igazgató nyitotta meg. Az egész 
Iskola szép, rendezett környezettel, díszbe 
öltözve ünnepelte a 20. évfordulót, vala-
mennyi munkatársa ( technikai és neve-
lőtestületi) jóvoltából.

- Április 15-én, a Környezetvédelmi 
projektnapon a Szülői Munkaközösség 
szervezésében tanulóink szülői segítség-
gel sikeresen gyűjtötték a papírt és a mű-

anyagpalackokat.
-  Április 18-án Szakmai  Sztárfesztiválon voltak a felsősök 

a Hungexpo területén, utána pedig egy igen tanulságos 
fi lmet láttunk az Aréna Plázában. Áprilisban az alsósok 
számára környezetvédelmi témájú interaktív előadást 
tartottak fi atal színészek.

- Április 21-én a 3-4. osztályos tanulók vettek részt szép 
eredménnyel a Monor Körzeti Szép- és Helyesírási Verse-
nyen. Április 26-án dalversenyen indult egyik 4. osztályos 
tanulónk Tápiószentmártonban.

- Május elején  Anyák napi műsorokkal készültek az  alsó 
tagozatban. A következő hetekben kompetenciamérések 
lesznek több tantárgyból.

- Májusban ellátogatott hozzánk egy bírónő és egy táro-
gatóművész előadást tartani. Április végén kapták kézhez 
a nyolcadikosok a felvételi értesítőket, s már a fordított 
napra /május 27/, falunapra, bankettra és a ballagásra is 
készülünk. A tanév végén: május 30-31-én egy-két-, illet-
ve június elején többnapos kirándulásra megy az Iskola 
diákserege.

- Az elmúlt két évben a tantestületünkből 4 pedagógus 
esett át sikeresen a minősítő eljáráson, egy pedig mester-
pedagógusi  okozatot ért el. 

- Június 17-én 17 órakor ballagással és évzáróval zárjuk 
a tanévet.

Az Általános Iskola vezetősége

Intézmények

Beszámoló az 
Általános Iskola

 II. félévéről

A Vasadi Általános Iskola és a Szülői Munkaközösség 2016. 
április 15-én iskolai papírgyűjtést szervezett. A diákok 3 
konténer szemetet szedtek össze, ebből 2 konténer papír, 
1 konténer PET palack. A Szülői Munkaközösség ezúton 
is köszönetet mond a lakosság segítségéért, valamint 
külön köszönet illeti a Vasadi Polgárőr Egyesületet és a 
szemétszedésben aktívan résztvevő szülőket is. 

Martonné Vas Éva 
SZMK elnök
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A közlekedé-
si kultúra nap-
ján vetélked-
tek az általános 
iskolás gyere-
kek a budapes-
ti állatkertben. 
2016. május 11-
én a Fővárosi Ál-
lat- és Növény-
kert már második 
alkalommal adott 
otthont az Orszá-
gos Rendőr-főka-
pitányság Országos Baleset-megelőzési Bizottság által 
megrendezett KRESZ SZAFARI vetélkedőnek. 
Az eseményre ezúttal 250 ötödik osztályos általá-
nos iskolás diák érkezett a fővárosból és vidékről. A 
nyolc állomásból álló vetélkedőn a csapatok számot 
adtak arról, hogy ismerik-e az állatokat és mennyire 

vannak tisztában a 
közlekedési szabá-
lyokkal. A versenyt 
a Mogyoródi Szent 
László Általános Is-
kola diákjai nyer-
ték, a Vasadi Álta-
lános Iskola diákjai a 
programról egy ser-
leggel és rengeteg 
élménnyel, valamit 
sok hasznos és biz-
tonságos közleke-
dést segítő aján-

dékkal tértek haza. Az esemény lebonyolításában a 
házigazda – Fővárosi Állat- és Növénykert -, az ORFK-
OBB, a Fővárosi és a Pest Megyei Balesetmegelőzési 
Bizottság, valamint a Közlekedéstudományi Intézet 
Nonprofit Kft. vállalt szerepet.

Intézmények

MOZGALMASAN TELIK AZ ÓVODAI ÉLET

VITTÉK JÓ HÍRÜNKET

Programokkal színesítjük a 
gyermekek mindennapjait

• Február 9-én előadást te-
kinthettünk meg. A gyer-
mekeknek nagyon tetszett.

• Február 12-én farsangol-
tunk az oviban. Felnőttek 
és gyermekek egyaránt 
jelmezbe öltöztek.

• Február 24-én az iskolában A kismalac és a farkas előadást 
tekintettük meg.

• Február 27-én az ovifoci sporteseményen vettek részt Monoron 
a Jászai Mari téri iskola tornacsarnokában a nagycsoportosok.

• Március 4-én az óvodában a Gézengúz együttes zenés előadását 
tapsoltuk végig.

• Március 11-én ünnepi megemlékezést tartottunk, majd elké-
szített zászlóinkat elhelyeztük az emlékműnél.

• Március 18-án az iskolában bábelőadáson vettünk részt.
• Április 11-13-ig óvodai beíratás volt. Minden további beiratkozó 

gyermeket szeretettel várunk!
• Április 19-én az oviban anyák napi fotózás volt.
• Április 22-én kirándulást szerveztünk a Jászberényi Állat- és 

Növénykertbe. 
• A gyerekek és a felnőttek egyaránt élvezték.
• Április 23-án ovifoci záró fesztiválon vettünk részt a monori 

Sportpályán. 
• Május 6-án anyák napi műsorral kedveskedtünk az édes-

anyáknak, nagymamáknak 
és keresztanyukáknak. 
• Május 13-án gyer-
meknapot tartottunk az 
óvoda udvarán, mely már 
hagyománynak mondható. 
• Május 28-án „Pin-
dur-Pandúr” KRESZ ver-
senyen vesz részt a nagy-
csoportosok egy része 

Budapesten.
• Május 28-29-én megrendezésre kerülő Falunapon ismét 

fellépnek az ovisok. 
•  Június 4-én szombaton 10 órakor kezdődik az óvodában az 

évzáró ünnepség, melynek keretében jelképesen „feltarisznyáz-
zuk” a ballagó nagycsoportosokat, hiszen ősszel kirepülnek 
fészkünkből.

• Az óvodai zárva tartás ideje: július 1- július 31-ig. 
Óvodavezetés

Weben is elérhetők már
Örömmel ajánljuk fi gyelmükbe a Vasadi Napközi 
Otthonos Óvoda elkészült weboldalát, ahol hasznos 
információk mellett böngészhetnek a sok képgaléria 
között is. 
Elérhetőségük:

       www.vasadovi.hu
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Kedves Vasadiak, Tisztelt Olvasók!
Örömmel tudatjuk, hogy a vasadi bölcsőde már számos 
kisgyermekkel gyarapodott. Folyamatosan szépülnek 
gondozási egységeink az évszakoknak megfelelően, a 
szorgos kezeknek köszönhetően.

A kisgyermekek barátságos, szeretettel teljes légkörben 
tanulják meg az alapvető szocializációs tevékenysége-
ket. Az elmúlt időszakban is igen mozgalmasan teltek 
napjaink, január végén Veroczki Attiláné Erzsike néni 
megvendégelte - egy kis teadélután keretében - az Őt 
nyugdíjba búcsúztató kedves gyermekeket és szüleiket. 
Köszönjük Erzsike néni: ezúton is jó pihenést kívánunk 
Neked!

 Februárban farsangi jelmezes napot tartottunk, na-
gyon vidáman telt a többi napunkhoz hasonlóan. Játé-
kosan tanulunk, minden neves alkalomra készítünk a 
gyermekekkel kreatív apróságot, amiben a szülők gyö-
nyörködhetnek. Részt vettünk a Böllérfesztiválon, ahol 
vendégül láttuk a rendezvényre kilátogató bölcsiseket 
és családjaikat.

Áprilisban csino-
sodott bölcsődénk 
játszókertje is, a 
Föld napja alkalmá-
val közös virágülte-
tést szerveztünk a 
bölcsődés gyerme-
kek és családjaik 
bevonásával, amely-

ben nagy örömüket lelték a kicsik. Növényeink mind 
ellenőrzött, bölcsődébe ültethető virágok. 

Köszönet a szülőknek és az Oázis Kertészetnek a virá-
gokért, segítségért. Ezzel egy időben kialakításra került 
a belső parkolónk. Külön köszönet a gépi földmunkák 
elvégzéséért Búzás Istvánnak. Április végén dolgozóink-
kal együtt részt vettünk a Te Szedd- falutakarításon is. 

Örömmel értesítjük a Lakosságot, hogy február végén 
átköltözött a főzőkonyhánk is, amely igen fi nom ételekkel 
látja el a gyermekeket, illetve az erre igényt tartó fel-
nőtt lakosságot. Étel rendelést, illetve házhoz szállítását 
kedvező áron biztosítjuk. Köszönetet mondunk Lovas 
Sándor és Szilvási Péter vállalkozóknak az elvégzett 
munkálatokért, hogy konyhánk mielőbb átköltözhetett.

 Továbbra is szeretettel várjuk a bölcsődés korú kisgyer-
mekeket, folyamatos a beiratkozás, illetve a gyermekek 
felvétele. 
Elérhetőségeink: Vasadi Bölcsőde  2211 Vasad, Bem u. 92. 
Elkészült honlapunk, ahol minden fontos új információt 
megtalálnak: www.vasadbolcsi.hu
Érdeklődni lehet: Vörös Gábor Zoltánné (mb. vezetőnél) 
Tel: 06-30/221-59-73

Vörös Gábor Zoltánné mb. vezető

Bölcsődénk életéből 

Tájékoztató a bölcsőde konyhájáról
Örömmel tájékoztatjuk minden Kedves Olvasónkat, 
hogy a Bölcsőde konyhája 2016. március 29-én meg-
kezdte működését!
2015. október 5-i üzemelésünk óta 4 NÉBIH Hatósági 
ellenőrzésen vagyunk túl. A hatósági követelményeknek 
eleget tettünk, úgy az Iskola tálalókonyháján, mint a 
Bölcsődénél. Ebből fakadóan sem szankciót, sem el-
marasztalást nem kaptunk a Hatóságtól, utolsó ellen-
őrzésünk 2016. április 5-én volt. A NÉBIH ellenőrei 

elismeréssel állapították meg, hogy az új konyha teljesen megfelel a követelményeknek. 
A tisztaság, a felszereltség és a beérkezett száraz, illetve húsárú nyomon követhetőségi 
ellenőrzését is sikerrel vettük.
Várjuk a Tisztelt Lakosság érdeklődését, megrendelését a 0630/221-45-59-es telefonszámon.
A heti étlap megtekinthető a www.vasad.hu/heti-etlap oldalon

Martonné Vass Éva élelmezésvezető

Intézmények
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Koncert a felújításért
2016. január 16-án újévi koncertet adott a Dinoszaurusz 

Band. A fellépő zenészek a bevétel egy részét a Vasadi 
Művelődési Ház felújítására ajánlották fel. Köszönjük 
szépen nekik, és minden kedves vendégnek, aki megtisz-
telt jelenlétével.
Mozi a művelődési házban

Január 21-én, csütörtökön egy legendás program kelt 
életre: mozi volt a községben újra. Vasadon Ordasi Ká-
roly mozigépész képzést végzett és 1953-tól 18 éven át 
vetített a közönségnek. Sokuknak gyerekkori élmény a 
közös mozizás. Ezt az élményt szerettük volna újjáélesz-
teni. Február 7-én ismét közösen nevethettünk egy újabb 
magyar fi lmen, fergeteges hangulat volt.  Köszönöm Pirót 
Sándorné Zsuzsának a szervezést és a Vasadi Gazdáknak 
a vendéglátásban nyújtott segítséget. 
Új könyvek érkeztek

Közel száz új könyv közül választhatnak az olvasás 
szerelmesei könyvtárunkból. A Könyvtárunkból könyvek 
mellett kölcsönözhetők már DVD lemezek is. Harminc-
nyolc darab lemez közül választhatnak, a Magyar Nemzeti 
Digitális Archívum és Filmintézet Magyar Filmtörténeti 
sorozatából. Ha eddig még iratkozott be könyvtárunkba, 
ne habozzon, jöjjön el, ingyenesen megteheti. Várunk 
minden kedves olvasót szeretettel.
Rajzpályázat díjazottjai

Községünkben március 11-én pénteken ünnepeltük 
meg a szabadságharc és forradalom emlékét, az iskolások 
műsora és a koszorúzás után a művelődési házban vártuk 
a látogatókat. Rövid ismertető után a zsűrivel kiosztottuk 
a díjakat, melyeket Marton József Zoltán polgármester 
adott át. Itt szeretném megköszönni a zsűri munkáját is: 
Megyesi Schwartz Lúciának, községünk díszpolgárának, 
a Magyar Állami Operaház tagjának, Kellner Lászlóné 
nyugdíjba vonult általános iskolai igazgatónak, Anka 
Margónak, a Nemzetőr Általános Iskola rajztanárának 
és a Csillagfürt Művészeti Iskola vezetőjének, valamint 
Lukács René községünkben élő festőművésznek. 

Díjazottajaink: 
Óvodás korosztály: 

1. Király Dávid Benjámin
2. Árgyelán Szonja

3. Gelei Áron

Együtt készültünk Húsvétra
 Nagy szeretettel vártuk a családokat első hagyományos 

húsvéti játszóházunkba. Tavaszi díszbe öltöztetve ter-
meinket vártuk a vendégeket.  Köszönöm Vasad Község 
Önkormányzatának anyagi segítségét, hiszen maximálisan 
támogatja a közösségkovácsoló alkalmakat, így a ren-
dezvény ingyenesen látogatható volt. Nagy segítségemre 
volt a Csévharaszti Könyvtár intézményvezetője Damner 
Erzsébet és munkatársa Hajnika, valamint a Monori Kéz-
műves Alkotók Klubja. S hogy milyen szépségek készültek? 
Forgószínpadszerűen mindenki megismerkedhetett a 
tojásfestés titkaival.  
A nagyterem teljes egészében a kézműves technikáké volt, 
itt több alkotó műhely közül választhattak a vendégek: 
készíthettek húsvéti képeslapot, dekupázs technikával 
dekorálhattak hungarocell tojást, ami az otthoni tojásfa 
szép dísze lehetett, de készültek szép szalvétatartók, díszek 
is. Ezen kívül megcsodálhattuk a Monori Kézműves Alko-
tók húsvéti tojásokból álló csodálatos kiállítását is, ahol 
művészi szinten faragott, díszített tyúk és libatojásokból 
álló különlegességek kínálták magukat. A rendezvényt egy 
nagy falatozással zártuk, ahol illatos húsvéti kaláccsal és 
meleg teával kínáltuk meg vendégeinket.
Föld napját ünnepeltünk
Ez alkalommal szintén a Monori Kézműves Alkotók Klubja 
segítségével újrahasznosított papírokból készítettünk 
ajándéktárgyakat. Megismerhettük a papírból font kosarak 
készítésének titkát, sok résztvevőnek rögtön szép alkotás 
került ki a keze közül.
Cserebere vásárunkon választhattak a selejtezett köny-
veinkből, valamint zsákbamacska vásár is színesítette a 
délutánunkat. Nagy örömünkre az egész délutánt a szabad 
levegőn tölthettük, az udvarunkon álló nyírfa árnyéká-
ban. Április hónaptól a művelődési házban is szelektíven 
gyűjtjük a szemetet, mivel legtöbb hulladékunk a műanyag 
és papírszemétből tevődik össze a rendezvények során. 
Köszönöm minden kedves vendégnek, családnak, aki 
megtisztelt jelenlétével.

Kériné Veroczki Barbara mb. intézményvezető

HÍREK A VASADI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZBÓL

Intézmények

Alsós korosztály:
1. Turjányi Vilmos
2. Demeter Hanna
3. Somodi Lázár

Felsős korosztály:
1. Ladosinszki Anna
2. Kovács Laura
3. Germuska Bianka 
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Sikeres tavasz a Dalkör mögött
2016. március 13-án vettünk részt a Ki-Mit-Tud elő-
döntőjén, ahol népdalcsokrunkkal továbbjutottunk a 
harkányi középdöntőbe. 
Március 19-én 
részt vettünk a 
vasadi Kincseslá-
da zenés, kulturá-
lis rendezvényen, 
ahol Dalkörünk és 
a Tóth testvérek is 
megörvendeztet-
ték a közönséget 
énekükkel. 2016. 
április 18-án dal-
körünk korábbi 
sikeres elődöntős 
szereplése után bejutva az Országos Nyugdíjas Ki-Mit-
Tud középdöntőjére utazott. A három napos rendezvény 

helyszíne Harkány volt, a kapható 50 pontból 47-et elért, 
így május végén bizakodva várhatjuk az összesítést, hogy 
döntőbe jutottunk-e. Bízunk benne, igen. A három nap 
alatt sok lehetőségünk volt a közeli Pécs városát felfedez-
ni, a Termál Hotelban pedig élvezni a gyógyfürdőt, masz-

szírozásokat, szau-
nát! Május 8-án egy 
kedves meghívásnak 
tettünk eleget, a Mo-
nor Vöröskereszt 
Telepi Szervezete 
anyáknapjával egy-
bekötött idősek nap-
ján szerepeltünk. 
Lázasan készülünk 
a falunapi rendez-
vényre, ahol nép-
dalcsokrunk mellett 

egy bohózattal készülünk. 
Nagy Sándorné dalkörvezető

Vasadi Polgárőr Egyesület Hírei

Jókor voltunk jó helyen
Fokozott járőrszolgálatot teljesítettünk a fagyveszély miatt, 
idős, egyedülálló nyugdíjasokat kutattunk fel több esetben. 
Külterületi felkutatásunk során egy idős személyre buk-
kantunk. 2016. január 24-én 18 órakor járőrszolgálatunk 
során egy céltalanul bolyongó személyre találtunk a vasadi 
útmenti erdőkben. Mivel nem emlékezett rá, honnan jön és 

hová tart, didergett, láthatóan át volt fázva, ezért otthonomba 
vittem, feleségem forró teával és vacsorával kínálta. Amíg 
megmelegedett értesítettem a Monori Rendőrkapitányságot, 
hogy találtunk egy idős személyt, átfázva, aki jelenleg ott-
honomban tartózkodik, meleg helyen. 
Kis idő múlva az idős hölggyel való beszélgetés során lassan 
előjöttek az emlékei, így tudtuk meg a nevét, L. Erzsébetnek 
hívják és azt, hogy Pilisen lakik, onnan gyalog tette meg a 
közel 18 kilométer távolságot az útmenti erdők szélén. 

Programokkal teli a Kökényszem tavasza

Zsúfoltan indult a Kökényszem Citerazenekar szá-
mára 2016 tavasza. Márciusban egy jótékonysági 
táncházban zenéltek, és mellette nagy izgalommal 
készültek a Tisza’83 Népzenei Találkozóra, amely idén 
Csévharaszton került megrendezésre, április 16-án. 
A találkozón három műsorszámban is szerepeltek. A 
mezőföldi népdalokból álló csokrot az idén állították 
össze a nyári citeratáborban tanult anyagokból, de 
összeállt a rendezvényen az a formáció is, akikkel a 
februári citerás továbbképzésen zenéltek együtt, és 

most újra előadhatták a télen tanult dél-alföldi nép-
dalokból álló csokrot. A legnagyobb kihívást azonban 
az jelentette, hogy a zenekarnak életében először 
lehetősége volt egy tánccsoport teljes koreográfi áját 
kísérni. A tavaszi programok azonban folytatódtak. 
A május elsejei hétvégén szombaton Csévharaszton 
léptek fel, majd utaztak tovább Ceglédre, az V. Utcaze-
nész Fesztiválra, ahol délután négy és hét óra között 
változatos zenékkel szórakoztatták az éppen arra 
járókat. Május elsején a Pándi dalárda meghívásának 
eleget téve a Tájházi Majálison zenéltek Pándon. A 
színpadi produkciók zárásaképpen együtt énekeltek a 
Gombai és a Pándi dalárda tagjaival. Nagyon jó érzés 
volt. A programok pedig tovább folytatódnak. Május 
végén a Vasadi falunapon, június 11-én Monoron, a 
Borvidékek Hétvégéjén, július 2-án a Pándi Meggy-
fesztiválon, július 9-én pedig az Üllő Vezér Napján, 
Üllőn fognak fellépni. 

Dr. Dézsi Zsolt zenekarvezető

Civil szervezetek
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Beszélgetés Monori Sándorral
-Honnan jött az ötlet, hogyan született meg a rendez-
vény gondolata? 
-Egy évvel ezelőtt, amikor a Tisza 83-al szerveztük a 
citera találkozót már akkor megfogalmazódott bennem, 
hogy milyen jó lenne egy olyan kulturális délutánt vagy 
estet szervezni, ahol „csak” vasadi vagy Vasadhoz közel 
álló fellépők szerepelnének. A rendezvény után néhány 
személynek elmondtam az ötletemet, akik jelezték, hogy 
szívesen fellépnének. Nyár közepén több olyan szülővel 
beszéltem, akikről tudtam, hogy gyermekük zeneiskolába 
jár és játszik valamilyen hangszeren. Január második he-
tében volt az első megbeszélés, ahol már tisztán látszott, 
hogy közel húsz produkció is összejöhet. Gyerekek és 
szülők is érdeklődően fogadták az elképzelést. Közösen 
döntöttünk a rendezvény időpontjáról és javaslatok 
érkeztek arra is, hogy kit kellene még felkérni.

-Te voltál a szervező?
- Én csak próbáltam ösz-
szefogni. A munka nagy 
részét a fellépők, szülők, 
hozzátartozók végezték. 
Úgy gondoltam, így min-
denki még inkább magá-
énak érzi a rendezvényt.

- Sikeresnek gondolod a rendezvényt?
-Igen. Azt gondolom, hogy minden fellépő izgatottan 
ugyan, de tudása legjavát adta. 

- Voltak támogatók? 
- A KLIK, az Általános iskola és az Önkormányzat részéről 
lettek biztosítva a helységek, székek színpad.Ismételten 
nagyon nagy segítséget kaptunk Pirót Sándortól és felesé-
gétől-Zsuzsától, akik a kész vacsorát és az ahhoz szükséges 
alapanyagot is biztosították. Nekik köszönhető, hogy a 
fellépések után a fellépők és a vendégek egy fi nom étel 
mellett még egy jót beszélgethettek.

- Lesz jövőre is „Kincses láda”?
-  Sok tehetséges fi atal van, aki táncol, énekel, hangszeren 
játszik. Ők nem csak szüleiknek, de kicsiny települé-

sünknek is fontosak. Azon a 
bizonyos kulturális térképen 
gazdagabbá teszik közössé-
günket.  Hogy ezek a fi atalok 
érezzék, fontosak számunkra 
minél több fellépési lehető-
séget kell biztosítani.

Jövőre is szeretnénk kinyitni Kincses ládánk fedelét és bí-
zunk abba, hogy újabb szereplők is csatlakoznak hozzánk.

-folytatás az előző oldalról
Az esti órákban érkezett Vasad területére, ahol rásötétedett 
és ki volt téve a fagyveszélynek. A Pilisi Rendőrjárőrök 
kiérkezésükkor ráismertek, mivel ők már máskor is ta-
lálkoztak vele ilyen helyzetben, sajnos gyakran elmegy 
hazulról, bár ilyen nagy távolságot még nem tett meg. 
Örülök, hogy rátaláltunk, hogy segíthettünk és megment-
hettük az életét.

Munkában a polgárőrök
Április 30-án egyesületünk tagjai is önkéntes munkát 

vállaltak a TeSzedd! szemétgyűjtő akcióban. Polgárőr 
terepjárónkkal mi is gyűjtöt-
tük az önkéntesek által meg-
szedett zsákokat, valamint 
ivóvizet és zsákot, kesztyűt 
szállítottunk számunkra. Pol-
gárőreink kivették a részüket 
a szinte egész napos munká-

ból, melyet ezúton is köszönök.
Buzás István Vasadi Polgárőr Egyesület elnöke

Kincses láda 2016

Civil szervezetek



14 VASADI HÍRMONDÓ 2016. TAVASZ

Civil szervezetek

2016. január 18-án évkezdő klubnapot tartottunk, ahol 
beszámoltunk a 2015-ös év munkájáról és összeállítottuk 
a 2016-os év programtervezetét.

2015-ben: 4 alkalommal voltunk színházban, 5 al-
kalommal vettünk részt községi ünnepségen, hatszor 
vettünk részt kiránduláson, ebből három külföldi, egyéb 
klubrendezvényeket tartottunk tizenegyszer, összesen 
26 alkalommal. 

2016. február 13-án a Péteri Nyugdíjas Klub farsangi 
rendezvényén vettünk részt 18-an. A Színjátszó csoport 
és a Vasadi Dalkör tagjai a „Vidám hétfő a Vasadi Nyug-
díjas Klubban” című műsort mutatták be nagy sikerrel. 
Tóth Józsefné, Bözsi néni a Hetvendkedik című verset 
adta elő. A fi nom vacsora után táncra is perdültünk, 
köszönjük a szállítást az önkormányzatnak. Február 20-
án mi is részt vettünk a Böllérfesztiválon, Mackó László 
vezetőségi tagunk és segítői egy fél disznót dolgoztak 
fel. Kovács Gáborné klubtagunk irányításával három 
bogrács töltött káposzta készült vacsorára. Jávorszky 
Pálné klubtagunk  segédkezett a pálinkák és pogácsák 
versenye kapcsán a nevezések összegyűjtéséről.  Nagy 
örömünkre szép győzelmet arattak tagjaink a pogácsa 
versenyen: Balogh Istvánné 1. helyezett, Kovács Gáborné 
2. helyezett, Szabó Károlyné 3. helyezett lett.

Március 7-én Nőnapot tartottunk. A férfi ak ízletes 
vacsorát készítettek. Lukács Béla és Földvárszki Jó-
zsef ünnepi verssel köszöntötte a nőket. Marton József 
Zoltán polgármester úr és Fodor Imre klubtagunk szép 

virágokkal ajándékozták meg az ünnepelteket. A jó han-
gulatról Petrik Sándor zenész gondoskodott. Köszönjük 
a férfi aknak a nőnapi meglepetést! 

Március 21-én, az első negyedévben névnapjukat ün-
neplő klubtagokat köszöntöttük. Ők fi nom vacsorával, 
süteményekkel és italokkal vártak. Sokat énekeltünk, 
táncoltunk. Több pártoló tagunk is csatlakozott a ren-
dezvényhez, késő este vidám hangulatban ért véget a 
szép nap. 

Lukács Béláné klubvezető

2016. évi programtervezete
Összejövetelek időpontjai:
Minden héten hétfőn. Téli időszakban 
(októbertől-márciusig) 17 órától
Egyéb időszakban (áprilistól-szept-
emberig) 19 órától
Helye: Vasadi Művelődési Ház 2211. Petőfi  S. u. 54.
Megbeszélések, ügyintézések: minden hónap első hét-
főjén
Klubfoglalkozások:
„Mozdulj az egészségedért!” (torna, tánc stb.)
Társasjáték, sakk, dominó, kártya stb.
Vetélkedők, szórakoztató nyelvi és egyéb játékok
Előadások, bemutatók alkalmanként
műsorpróbák: színjátszás, ének
Zenés, táncos alkalmak megvendégeléssel: negyedévente, 
melyek megszervezéséről és lebonyolításáról a névna-
posok gondoskodnak.
Beteglátogatások: szükség szerint történik.
Éves tagdíjunk: 2.000 Ft
Szeretettel várunk új klubtagokat és pártoló tagokat!

Jelentkezés:
Lukács Béláné klubvezetőnél, Nagy Sándorné klub veze-
tő-helyettesnél valamint Vas Andrásné, Bokros Lászlóné, 
Maczkó László, Vincellér György vezetőségi tagoknál.

 
Részletes terv:
Május 28-29: Vasadi falunapok
Június 1: Havi tervek ismertetése, megbeszélése
Június 28-03: Kirándulás Csehországba
Július 11: Élménybeszámoló
Július 23 vagy 24: 1 napos kirándulás
Július 27: Zenés, táncos vacsora
Augusztus 8: Havi tervek ismertetése, megbeszélése
Augusztus 13-14: 1 vagy 2 napos kirándulás
Augusztus 20: Csatlakozás a községi ünnepséghez
Szeptember 12: Zenés, táncos vacsora
Szeptember 24: Szüreti nap, 
Október 3: Idősek napja
Október 18 vagy 25: Egy napos kirándulás
November 2: Havi tervek megbeszélése
November 21: Zenés, táncos összejövetel
November 26: Színház
December 5: Mikulás vetélkedő
December 12: falusi idősek napja
December 19: zenés, táncos összejövetel

Búzavirág Nyugdíjas Klub tavaszi programjai
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Kerékpáros csoportunk április 17-én megtartotta idei 
első bemelegítő túráját. Kis csapatunkkal kirándulást 
tettünk a Gombai tó és környékén. Május 8-án 8 fővel 
letekertünk 55 km-t a Vasad- Nyáregyháza-Újlengyel-
Dánszentmiklós-Vasad útvonalon. Május 15-én 21 fő 
részt vételével 48 km-es táv megtételével kerékpártúrán 
jártunk Szob-Nagybörzsöny-Nagyirtáspuszta-Mária-
nosztra-Szob útvonalon. Külön köszönetet mondunk 
a kerékpárok gondos szállítását végző Tóth Józsefnek 
és Káposztás Józsefnek, és a túrát jó hangulatban 
végig tekerő valamennyi résztvevőnek. Igazi csapat 
munka volt!
Továbbra is nagy szeretettel várunk mindenkit, aki 
kedvet érez a kerékpározáshoz. Megpróbáljuk a lehe-
tőségekhez képest mindég úgy szervezni a túrákat, 
hogy azokon elsősorban hétvégenként minél többen 

részt tudjanak venni, időben értesülhettek Facebook 
oldalunkon is az éppen aktuális túrákról. 
Terveink között szerepel az idei évben több olyan 
kirándulást is szervezni, amelynek során az ország 
távolabbi szép vidékeit is fel kívánjuk keresni. 
Január hónapban indultunk egy pályázaton, amelyet 
tudomásunk szerint be is fogadtak. Ha a döntés si-
keres lesz számunkra, akkor többek között tudnánk 
vásárolni egy kerékpárok szállítására alkalmas után-
futót, valamint részben tudnánk fedezni a hosszabb 
túrákkal kapcsolatos egyéb költségeinket is. Addig is 
bizakodva várjunk a kedvező elbírálást. 
Nagyon sokunk álma valósulna meg, ha végre kiépí-
tésre kerülne egy kerékpárút a Csévharaszt- Vasad- 
Monor összekötő út mentén. Csoportunk minden 
lehetséges fórumot fel kíván használni annak érde-
kében, hogy ez a beruházás végre megvalósuljon. 
Ezért is nagyon fontos lenne, hogy minél többen 
csatlakozzatok hozzánk aktívan is. Vannak jó páran 
a községben, akik munkába járását is megkönnyíte-
né egy ilyen új kerékpárút megépítése. Már eddig is 
nagy eredménynek tartjuk tapasztalataink alapján, 
hogy egyre többen kerékpároznak Vasadon mióta 
megalakultunk. 

Mészáros Attila

A Vasadi Tekerő Tekergők újra útra keltek! 

Taroltak a kosarasok

Igazán szép eredményeket értek el leány csapata-
ink a 2015/2016-os szezonban is. Minden csapat 
a Pest Megyei Kosárlabda Bajnokság keretein 
belül szerepel.
Eredményeink, helyezéseink idáig: 
Serdülő Leány Csapat:
Veretlenül első helyen jutottunk be a Döntőbe (14 
mérkőzés/14 győzelem ), melyen fantasztikus 
győzelmet arattunk.
Az előbb említett Serdülő Leány Csapattal in-

dultunk a Kadett Női Bajnokságban (ami kö-
zépiskolás korosztály). Itt a 3. helyen zártuk az 
alapszakaszt, még várható itt is négyes döntő. 
Valamint a Serdülő Leány Csapat két junior já-
tékossal kiegészülve (Junior Női Bajnokság hi-
ányában) a Felnőtt Női Bajnokságban is játszik. 
Még tart a Bajnokság, de van 7 győzelmünk és 
előreláthatólag az 5. helyen zárjuk ezt a szezont. 
Ami 14-15 éves Lányoktól nagyon szép teljesítmény 
a felnőttek között! 
Érintett játékosok:
Akik a Vasadi Általános Iskolába járnak, jártak: 
Nádasdi Anna, Ecker Janka,  Gerstenmayer Detti,  
Ladosinszki Anna,  Ladosinszki Eszter,  Lado-
sinszki Gréta.
Kiemelnénk fi ú vonalon Kóté Adriánt és Zsoldos 
Patrikot, akik a Serdülő Fiú Csapatban játszanak. 
Valamint külön Adriánt azért, mert a FELNŐTT 
Férfi  Megyei Csapatban (ami veretlen a Bajnok-
ságban) hétről-hétre pályára lép és sok kosarat 
szerez nekünk.

Csuba Attila testnevelő tanár, kosárlabda edző
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Megvédte címét Fekete Zsófia
Ismételten szép sikert ért el 
Fekete Zsófi a, aki a március 
20-án Miskolcon megrendezett 
100 m-es mellúszás döntőjében 
mindenkit maga mögé utasít-
va megszerezte az első helyért 
járó aranyérmet. A tavalyi 50 
m-es győzelme után különösen 
nagy szó a címvédés, hiszen Zsófi a kisebb (2002-
es) korúként a nagyobbak között (2001) hódította 
el a Diákolimpia Országos Bajnoki címét!

Egyesületünk színeiben versenyző sportolóknak és 
felkészítőiknek, a szakosztályok vezetőinek mozgal-
masan telik a tavasz. A rendszeres edzések mellett 
hétről hétre versenyeken, bajnokságokon és kupákon 
vesznek részt. A megye és az ország határain belül 
bemutatva tudásukat, kitartásukat és a választott 
sportáguk iránti szeretetet és tiszteletet.
Az edzésmunkának megvan a gyümölcse mind 
a labdarúgásban, mind a ritmikus gimnaszti-
kában, és természetesen a küzdő sportokban is. A 
versenyeken egyre több és jobb helyezést érnek el, a 
mérkőzéseken egyre eredményesebbek. 
Közönség számára a legtöbb esemény a településen 
a sportpályán található. Heti rendszereséggel játszik 
valamelyik korosztályos csapat hazai környezetben, de 
a többi szakosztály megmérettetéseit is fi gyelemmel 
lehet kísérni a versenyek helyszínein.

A Vasadi RSC honlapja, a www.vasadirsc.hu friss 
információkkal várja az oldalt felkereső olvasókat.
Szakosztályainkba várjuk a hobbi illetve a verseny-
szerűen sportolni kívánó fi atalokat és felnőtteket. 

A mozgás örömét a jó hangulat és a jó társaság 
teheti még teljesebbé, amit akár a régi kocsmá-
ban található konditeremben, az iskola torna-
termében vagy a sportpályán élheti át az, aki 

felkeresi egyesületünk által nyújtott kikapcsolódási 
lehetőségek egyikét.
A nyár folyamán szakosztályaink napközis táborokat 
szerveznek. A táborok pontos részletei még nincsenek 
meg, de május hónap folyamán teljes lesz a program. 
Várjuk a gyermekeket akár a birkózás, a ritmikus 
gimnasztika vagy az idei évben első alkalommal meg-
rendezendő focis táborba.   

Ifj. Szijjártó Imre

Ábel Amerikában
Junior kötöttfogású rangsorversenyt 
rendeztek Kecskeméten április 3-án, 
ahol Bajkai Ábel a Monor SE Birkózó Szak-
osztályának tagja 74 kg-ban korkedvezménnyel 
IV. helyezést ért el. Lapzártánkkor Ábel éppen a 
magyar Junior válogatott tagjaként Amerikában 
vesz részt egy meghívásos birkózó versenyen, 

Vízilabda hírek
Akik szeretik a labdajátékokat és szeretnek úszni, azok-
nak tudjuk ajánlani a vízilabdát. Vasadról jelenleg há-
rom gyermek vesz részt a monori uszodában vízilabda 
edzéseken :Hasler Richárd, Varga Zoltán és Guzsván 
Nándor. Az edzések nyitottak, minden este 7-9 óráig bárki 
betekintést nyerhet a sportolók munkájába, ami egyben 
kedvelt kikapcsolódásuk is.
2015. december 20-án a Váci Tornán nagyon szépen 
szerepeltek a fi úk, Nándor itt szerezte az első gólját is, 
amitől még motiváltabb lett. A december 20-i váci torna 
eredményei: Bsport-Velence 11:5;  Vác-Bsport 7:2; Bs-
port-Göd: 15:0. Április 17-én Dunaújvárosban játszott 
a B. Sport csapata, ahol nagyon kemény küzdelem után 
sajnos egy góllal alulmaradtak a Kecskeméttel szemben.  
Május 8-án Kecskeméten játszottak mérkőzést, ahol fan-
tasztikus győzelmet arattak a házigazdák ellen. 

Akit jobban érdekel a vízilabda, várjuk szeretettel a mo-
nori edzésekre, nyugodtan meg lehet nézni. Edző: Bujka 
János, aki várja a 2004 - 2008 között született sportolni 
vágyókat egy jó csapatba. Érdeklődni lehet a 06 -70/315- 
58-39 számon, Bujka Úszó és Vízilabda Sportegyesület. 

Tavaszi menetelés a Vasadi Regionális Sport Clubnál
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Köszönet
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazok-
nak, akik vejem részére Budapestre a Vérellátó 
Központba időt, fáradságot nem sajnálva men-
tek és vért adtak. Külön köszönetem fejezem 
ki ennek megszervezésében, irányításában 
Pirotné Zsuzsának és Marton József Zoltán 
polgármester közreműködését a közlekedés 
biztosításában.

Köszönettel: Kiss Istvánné nyugalmazott jegyző

Matyó Csaba képviseli 
Pest megyét

Örömmel értesítjük kedves olvasóinkat, 
hogy a Monori Rendőrkapitányság mun-
katársa Matyó Csaba r.tzls. 2016. április 
26-án a Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság karos forgalomirányító verseny megyei 
döntőjén I. helyezést ért el. A versenyen 
elért helyezés eredményeként, az or-
szágos döntőben képviseli Pest megyét. 
Szeretettel gratulálunk!

Kóbor ebek bejelentése
Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy településünkön, a közterületen gazdátlanul kóborló ebek el 
szállításáról a Szomorú Szív Állatmentő Szolgálat gondoskodik.  Lakossági bejelentéseket a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálati idejében tehetnek a 06-29/ 694-710-es telefonszámon, vagy hívhatják 
közvetlenül Herczig József állatbefogót a 06-20/964-30-25-ös telefonszámon. 

Júniusi állatorvosi ügyelet
06.04-06.05-én: Dr. Zöldi Lajos 
2200. Monor, Kossuth L. u. 224. Tel.: 06 (30) 985-8122
06.11.-06.12-én: Dr. Szakács Árpád 
2200. Monor, Móricz Zs. u. 4. Tel.: 06 (30) 390-8526
06.18.-06.19-én: Dr. Tamáska István 
2723. Nyáregyháza, Petőfi  u. 7. Tel.: 06 (70) 317-1035
06.25.-06.26-án: Dr. Hajdinák Zoltán 
2721. Pilis, Tölgyfa u. 15. Tel.: 06 (20) 979-0057
07.02.-07.03. Dr. Zöldi Lajos 
2200. Monor, Kossuth L. u. 224. Tel.: 06 (30) 985-8122

Tisztelt Lakosság! 
Ezúton is tájékoztatjuk Vasad község Lakosságát, hogy 
a vegyes csomagolási hulladék (sárga zsákos) , valamint 
a biológiailag lebomló hulladék (zöldzsákos) 2016. 
május és június havi szállítási időpontjai az alábbiak:
Sárga zsákos hulladékszállítás: június 30.
Zöld zsákos hulladékszállítás: május 27, június 23.
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2016. április 1-et követően a házhoz menő zöldzsákos 
hulladékgyűjtést a következők szerint szervezzük meg:
2016. március végén illetve április legelején minden 
kertes ingatlanhoz eljuttattunk 2 darab zöld zsákot 
térítésmentesen, és a megadott szállítási időpontokban 
kihelyezett zsákok helyett a kihelyezett darabszámmal 
azonos számú (max. 2 darab) cserezsákot biztosítunk. 

A maximált mennyiség (2 darab/ alkalom és KÖVÁL 
feliratos zöld zsák) feletti igény esetén a korábbi beszer-
zési helyeken(honlapunkon elérhető) térítés ellenében 

megvásárolható külön erre a célra feliratozott 
zsák formájában (zöld alapon fehér ablakban 
piros betűkkel). A tavaszi és az őszi időszak-
ban (április-május és október-november) szin-

tén térítésmentesen elszállítunk szállításonként 
max. 2 darab 80 cm.-re összevágott és kötegelt 

gallyat, melyeknek max. mérete nem haladhatja meg 
egy teli zöld zsák méretét. Az e feletti mennyiségeket 
mind a kaszálék, falevél illetve gallyak tekintetében csak 
térítés ellenében vesszük át, a Monor, Bajcsy-Zs. úti, 
a Hulladékudvar melletti átvevő helyünkön. A térítés 
helyben, számla ellenében.
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

Vasadi Közös Önkormányzati 
Hivatal

 06-29/694-710

Vasadi Általános Iskola
06-29/494-010

Vasadi Napközi Otthonos Óvoda
06-29/494-025

Vasadi Bölcsőde - Vörös Gáborné
 mb. intézményvezető:

0630/221-59-73

Községi Könyvtár:
06-29/494-212 és 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:
Szőnyi Veronika védőnő

06-29/494-314

Ügyelet: 
06-29/ 410-044 és 

06-29/999-200

Gyógyszertár:06-29/419-776

Posta: 06-29/ 694-030

Pátria Takarékszövetkezet 
Vasadi kirendeltsége:

06-29/494-021

Gyepmester:
Szomorú Szív Állatmentő Szol-

gálat kóbor ebek befogása Péteri, 
Zöldfa utca 12.
Herczig József

06-20/ 9643-025

Állatorvos:
Dr. Tamáska István hatósági és 

magán-állatorvos
06-70/ 317-1035

Állategészségügyi, élelmiszeripari 
és élelmiszerkereskedelmi kérdé-

sekben lehet hozzá fordulni.

Tanyagondnok:
Szvitek Károly 

06-30/2214382
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

Pilisi rendőr járőr
 24 órában hívható
06-20/771-04-11

Veszélyhelyzet esetén hívja az 
alábbi telefonszámok egyikét:

Általános segélyhívó: 112
Mentők: 104

Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107

Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Megyei Ügyelete: 

06 -1/469-41-93

2016. április elsejétől miniszteri döntés értelmé-
ben a monori szakorvosi rendelőintézet a Bajcsy-
Zsilinszky Kórház és rendelőintézethez integrá-
lódik, annak telephelyeként működik tovább. A 
változások a betegellátás folyamatosságát nem 
érintik.

Dr. Csernus Zoltán
rendelőintézet-vezető főorvos

Új számon érhető el az Ügyelet
Az utóbbi időben több jelzés ér-
kezett a lakosság részéről, hogy 
az ügyelet hívásakor a kommu-
nikáció nem megfelelő színvo-
nalon, esetenként panaszra okot adóan zajlott. 
További probléma tanácskéréskor az orvos hiánya, 
ennek oka, hogy az ügyeleti hívószám az Orszá-
gos Mentőszolgálatnál cseng, így meghiúsul a 
tanácsadás lehetősége, valamint a beteg-orvos 
közvetlen kommunikáció. 
Fentiek okán 2016. április 04. naptól az ügyelet 
az eddigi hívószám mellett a 06-29/999-200-as 
hívószámon közvetlenül is elérhető lesz.

Látogassa meg az önkormányzat megújult honlapját is, ahol naponta fris-
sülő helyi hírek közül olvashat. Elsősorban községi híreket, Vasad iránt 
érdeklődőknek. 
Kattintson a www.vasad.hu oldalra.
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Hirdetések

Hirdetési tarifáink

A Vasadi hírmondó Vasad község önkormányza-
tának ingyenes lapja - 2010. októberi indulása óta 
lehetőséget biztosít Önnek vállalkozása, családi 
gazdaságának hirdetésére.  Lapunk megjelenik 800 
példányban negyedévente, melyet a környező tele-
püléseknek is megküldünk, valamint eljuttatjuk test-
vértelepüléseinkre is. A lap általános elismertségnek 
örvend a község lakosai között, a helyi hírekről innen 
tájékozódik a lakosok többsége, emellett az újság In-
tézmények, Közélet, Közérdekű, Civil szervezetek ro-
vatai teszik színessé és közkedveltté a lapot.
A hirdetési árakról az alábbiakban tájékozódhat:

1/1 oldal              40 000 Ft + áfa
1/2 oldal               20 000 Ft + áfa
1/4 oldal               10 000 Ft + áfa

1/8 oldal              5000 Ft + áfa
1/12 oldal            2500 Ft + áfa

Hirdetésfelvétel: Veroczki Barbara
Mobil: 06-30-222-17-83 Email: szerkeszto@vasad.hu

Aerobic tánc indul a Művelődési Házban!
Június 10-ig 15:30-16:00-ig ingyenesen kipróbálható 
gyerekek részére. Váltócipő szükséges.
Érdeklődni: Pap Alexandra Telefon: 06-30/907-80-55

Vásárok időpontjai 2016-ban:
Nagykőrösön:

Orbán napi / Május 29.
László napi / Június 26.

Magdolna napi / Július 31.
Nyárbúcsúztató / Augusztus 28.

Szent Mihály napi / Szeptember 25.
Dömötör napi / Október 30.
András napi / December 4.

Monori kisállatbörzék:
augusztus 14.

szeptember 11.
október 9.

Dabasi vásárok:
június 12.
július 10.

augusztus 14.

szeptember 11.
október 9.

november 13.



XIV. Vasadi Falunap
2016. május 28-29.

A rendezvény ideje alatt

    Ugráló vár ::: Büfé étel, ital  :::  Tombola  
  (ingyenes mindkét nap)       fődij: wellness hétvége

A büfét a Tanya Csárda étterem üzemelteti

05. 28. - szombat

07:00  Főző verseny ::: Elnöke: Kovács Lázár mesterszakács
08:00  Egészségügyi állapotvizsgálat
11:00  Monori  - Marcelházi birkózók 
12:00  RG bemutató

14:00 Taekwon-do bemutató
Traktor verseny és  bemutató
15:00  Ünnepélyes megnyitó 
16:00 Versenyek eredményhirdetései
Vasadi Napközi Otthonos Óvoda
Iskola /Farsangi műsor, néptánc/   
Marcelházi Mennyecske Kórus
Vasadi Kökényszem Citerazenekar

Vasadi Hagyományőrző Egyesület
Csévharaszti Néptánccsoport
Vasas Néptáncegyüttes
Marcelházi Hagyományőrző Citerazenekar 
Vasadi Mórikáló Néptánccsoport
Vasadi Dalkör
Búzavirág Nyugdíjas Klub
Mendei Hagyományőrző és Néptáncegyüttes 
és fúvós zenekar   

19:00   Tombola
20:00  SIGNÁL zenekar
21:30- 03:00 ig  

Sztár vendég  
 Bunyós Pityu
 
   05. 29. vasárnap

09:00 Ökumenikus Istentisztelet
10:00 Fogathajtó verseny
14:30 ZUMBA
15:00 Vasadi Birkózók
15:30 Aerobic bemutató
16:00 Paraszt Olimpia 
18:00-24:00 Gosztola Gábor disco

Levendula Rétesház 

Monor, Petőfi  u. 6.

20:00  SIGNÁL zenekar20:00  SIGNÁL zenekar


