VASAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI LAPJA

VI. évfolyam, 2016. 3. téli szám

Tisztelt Vasadiak!
Az év végéhez közeledve mindannyian számot
vetünk az elmúlt esztendő történéseivel.
Ahogy egyéni életünket átgondoljuk, úgy a
szűkebb környezetünk, településünk gondjai
és megoldott problémái, közös sikereink is
eszünkbe jutnak. Örömmel tölt el, hogy Vasad
idén is sikeres évet zárt, a település fejlődése
biztosított és folyamatos volt.
A térség országgyűlési képviselőjeként az
új esztendőben is minden lehetőségemmel
segíteni fogom a további előrehaladást és bízom
benne, hogy együtt még több jót tudunk tenni
településükért.
Vasad minden lakójának áldott, szeretetteljes,
Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben
gazdag, Boldog Új Esztendőt kívánok!
Pogácsás Tibor, országgyűlési képviselő
Önkormányzati Államtitkár
Vasad község legmagasabb kitüntetését kapják

Vasad Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. december 18-án 16 órától
díszpolgári címeket
adott át, a Református
templomban.
A Képviselő-testület díszpolgári
címet adományozott Bakos Ferenc
címzetes iskolaigazgatónak és

Boldog Karácsonyi Ünnepeket
és eredményekben, sikerekben gazdag új évet
kívánok Vasad minden lakójának Vasad Község
képviselő-testülete, a Községháza munkatársai
nevében: Marton József Zoltán polgármester.

Zólyomi László volt önkormányzati képviselőnek,
fogathajtónak.
A
díjátadó
ünnepség után az
Általános Iskolában
állófogadás volt, A Vasadi
Hírmondó képes beszámolót készít az ünnepségről
a következő számában.

Önkormányzat

Községházi napló
Folytatjuk testületi üléskről szóló beszámolónkat...

Szeptember 7. képviselő-testületi ülés
a képviselő-testület megalkotta önkormányzati
rendeletét a község Helyi Építési Szabályzatáról és
Szabályozási tervéről (a rendeletet a honlapon az
önkormányzati döntéseknél olvashatják),
az október 2-i országos népszavazás miatt
szavazatszámláló bizottsági tagot és póttagot választott a képviselő-testület, a megüresedett tisztségek helyére. Talán, így nyilvánosság előtt még soha
nem köszöntük meg a bizottsági tagok munkáját,
nem köszöntük meg azt, hogy egy-egy választás
zökkenőmentes lebonyolítása érdekében vállalnak
ilyen tisztséget. Köszönet tehát Demeterné Hajdu
Vandának, Harasztiné Czinkos Ildikónak, Varga
Piroskának, Kállai Ilonának, Szvitekné Keszeg Katalinnak, Fórizsné Hardik Mariannak, Salamon Rudolfnénak, Szalontainé Molnár Borbálának, Benke
Ferencnének, Gudman Jánosnénak, Varjasiné Beke
Évának és Dobai Szilviának.
Szeptember 20. képviselő-testületi ülés
döntést hozott a képviselő-testület, hogy támogatási igényt nyújt be szociális célú tűzifa vásárlásához – 126 m3 tűzifa igénnyel élhetett az önkormányzat, melyből 52 m3 tűzifa vásárlásához kaptunk
támogatást. A támogatás mellé az önkormányzati
önrészt is biztosítani kell. A kérelmeket folyamatosan
adták be a rászorulók. A kérelmeket a Szociális Bizottság bírálja el, a helyi rendelet szabályai alapján.
Remélhetőleg decemberben, az ünnepek előtt a tűzifa
mennyiség felét sikerül a rászorultaknak eljuttatni.
A tűzifa aprításában és kiszállításában számítunk a
közfoglalkoztatottak munkájára,
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a képviselő-testület kinyilvánította szándékát,
hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Pályázati rendszer 2017 évi fordulójához, ez a feltétele annak, hogy a vasadi fiatalok
benyújthassák ösztöndíj pályázatukat,
döntést hozott a képviselő-testület a Vasadi
Regionális Sport Club öltöző építésével kapcsolatban
– a pályázathoz szükséges volt, hogy az önkormányzat, mint a sportpálya tulajdonosa hozzájáruljon az
öltőző építéséhez – az építmény használatba vételi
engedélyezése után az építmény az önkormányzat
tulajdonába kerül.
Október 11. együttes képviselő-testületi ülés
döntést kellett hozni, hogy Bénye és Káva települések az ASP (ez egy új informatikai rendszer)
csatlakozási pályázatát benyújthassa. Az együttes
ülést az indokolta, hogy a két társ település nevében
a székhely szerinti önkormányzat polgármestere
nyújthatta be az igényt. Talán nem ismert a lakosság
előtt, hogy Vasad már korábban – még a Csévharaszti Közös Önkormányzati Hivatal fennállása alatt
– pályázott és nyert is, így mi már 2015. január 1-től
ezt a rendszert használjuk több munkaterületen.
Október 27. képviselő-testületi ülés
a képviselő-testület megalkotta a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásról szóló
rendeletét,
módosította a helyi szociális rendeletet – a
rendeletbe bővebben bele került a tanyagondnoki
szolgáltatás igénylésének módja, rendje,
rendeletet alkotott a szociális célú tűzifa juttatás
helyi szabályairól,
a képviselő-testület elfogadta a Vasadi Bölcsőde
térítési díjáról szóló rendeletet és a Bölcsőde házirendjét (a fentebb felsorolt rendeleteket a honlapon
az önkormányzati döntéseknél olvashatják),
a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta
az önkormányzat és intézményeire vonatkozó szabályzatokat,
foglalkozott a képviselő-testület a 4605-ös út
(Szabadság utca) súly- és sebességkorlátozásának
lehetőségével.
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Önkormányzat
November 14. képviselő-testületi ülés
a képviselő-testület elfogadta az önkormányzat
és intézményei 2017 évi belső ellenőrzési tervét.

közvilágítás fejlesztésével – a felmerült helyeken
lámpatestek kerülnek majd az oszlopokra – az árajánlat kérés folyamatban van.
November 30. képviselő-testületi ülés

November 24. képviselő-testületi ülés
a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta
a tanyagondnoki szolgálatok, valamint a mezőőri
szolgálatok munkájáról szóló beszámolókat,
megtárgyalta és elfogadta a képviselő-testület
2017 évi munkatervét,
döntést hozott a Bursa Hungarica pályázatokban – 4 fiatal pályázott a 2017 évi fordulóban, minden
pályázatot támogatott a testület, a pályázati összesítőt
a honlapon, az újságban külön is olvashatják,
a Faluszépítő mozgalom keretében kiosztotta
az elismeréseket – a legszebbnek, legvirágosabbnak
ítélt ingatlanokról, a legtakarosabb tanyáról külön
cikkben olvashatnak,
a képviselő-testület döntést hozott, hogy a 2017
évi böllér fesztivált február utolsó hétvégéjén (02.25.)
rendezi meg – a korai döntést indokolta a szervezés
megkönnyítése,
foglalkozott a testület – lakossági kérésre – a

a képviselő-testület megalkotta az építményadóról szóló rendeletét – ez az új adónem a vállalkozókat, cégeket érinti, közülük is azokat, akik
ingatlanjaik, felépítményeik után magánszemélyek
kommunális adójának megfizetésére nem kötelezettek – a rendeletet a honlapon az önkormányzati
döntések között olvashatják,
díszpolgári címet adományozott a képviselőtestület Bakos Ferenc címzetes iskolaigazgatónak és
Zólyomi László fogathajtónak, a cím átadó ünnepség
december 18-án 16 órakor lesz a református templomban – erről külön cikkben olvashatnak.
December 12. Közmeghallgatás
tájékoztatót hallhattak az ez évi gazdálkodásról,
költségvetésről, valamint a jövőbeli tervekről,
átadásra kerültek a Faluszépítő mozgalom díjai.
Lejegyezte: Juhász Éva vezető főtanácsos

Közmeghallgatáson történt
Vasad Község Önkormányzata 2016. december 12-én tartotta éves közmeghallgatását. Az eseményen zsúfolásig
megtelt a művelődési ház. Az este hat órakor kezdődő testületi ülés közel két óra hosszán át tartott. Marton
József Zoltán polgármester a napirend szerint tájékoztatást adott
a 2016. évi gazdálkodásról. Előadásában bemutatta a pénzügyigazdálkodási adatokat, az önkormányzat, az óvoda, a bölcsőde és
konyha, a művelődési ház és könyvtár, valamint az általános iskola
önkormányzatra eső mutatóit. Az érdeklődők megismerhették az
idei és jövő évi fejlesztéseket, beruházásokat és pályázatokat is. A
közmeghallgatás keretében polgármester úr átadta a faluszépítő
mozgalom díjait, külön örömét fejezte ki, egyre több a szép, rendezett porta a községben. Ezután a lakosok
tettek fel kérdéseket, és mondták el véleményüket egy-egy üggyel kapcsolatban.

Újabb elismert ingatlanok
Tíz ingatlantulajdonos kapta meg idén a Faluszépítő mozgalom díjait, melyet a képviselő-testület a
település rendezettsége, tisztasága érdekében indított évekkel ezelőtt. A Virágos Vasadért elismeréssel egy tábla és 8000 Ft OÁZIS vásárlási utalvány, a Szép porta elismerésért egy tábla, a Takaros
Tanya elismerésért egy tábla és 8000 Ft OÁZIS vásárlási utalvány jár.
Virágos Vasadért
-Hargas Márton Szabadság utca 28.
-Győri Tibor Jókai utca 13.
-Lukács Béla Kossuth Lajos utca 49.
-Vincze Sándor Petőfi Sándor utca 1.

Szép porta
-Zólyomi Ágnes Szabadság utca 62.
-Bernula Pál Petőfi Sándor utca 130.
-Apró József Bem utca 5.
-Mackó László Petőfi Sándor utca 22.

Takaros Tanya
-Karcag Éva II. Külterület 66.
-Szőke Tibor II. Külterület 144/a.
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Szent Mihály nap Vasadon
2016. szeptember 24-én szombaton vette kezdetét a
III. Szent Mihály napi rendezvényünk, melynek első
napján a Vasad RSC vendégül látta az Országgyűlés
focicsapatát. A kezdőrúgást Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő, a Belügyminisztérium önkormányzati
államtitkára végezte el Ifj. Buzánszky Jenővel együtt.
A focicsapatokat megvendégeltük, Mészáros Zoltán
ízletes vadpörköltjét fogyaszthatták el a sok mozgás
után. Közben a Nyugdíjas Klub a Szíjjártó család
vezetésével rézüstben főzte a finom szilvalekvárt.

A nap folytatásában a hagyományos szüreti felvonulás
következett, melyet idén is színesített a református
templom előtti terményáldás. A terményes kocsi és
képletesen a vasadi termények megáldását köszönjük
Tenke Sándornak. A bíró, bíróné szerepkörét Jávorszky István és felesége Jávorszkyné Nánai Mária
töltötte be. Szívet melengető látvány volt a több mint
100 felvonuló, akik jókedvűen táncolták végig a falu
utcáit. Köszönet minden kedves lakosnak, akik finom
süteménnyel, itallal kínálták meg a felvonulókat. .
A megvendégelésben köszönjük segítségét Mackó
Lászlónak és a Nyugdíjas Klubnak, valamint Szvitek
Károly tanyagondnoknak. Az iskola tornatermében
hajnalig tartott a szüreti mulatság.
Szeptember 25-én ünnepi istentisztelettel kezdtük a
napot a református templomban. Az időközben érkező
vendégeket a Vasadi Gazdák kínálták meg sütőtök
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krémlevessel, tejfölös székelykáposztával. Délután
a faluközpontban Marton József Zoltán polgármester
köszöntője után a kulturális fellépések következtek.
Vendégeink között köszönthettük a Pándi Tájházi
Dalárdát, fellépett a Vasadi Dalkör, a Vasadi Kökényszem Citerazenekar, a Vasadi Hagyományőrző
Citerazenekar. A programot színesítette a Vasadi
Bölcsőde jótékonysági vására, ahol a gondozónők
keze által készített dísztárgyakat vásárolhattuk meg,

a bevételt a fejlesztő játékok bővítésére fordítják.
Mészáros Lajos, Mészáros Zoltán, Tóth József és
Nagy Csaba ismét kötényt kötöttek magukra, délutánra
a környéket belengte a frissen sült miccs illata. Az
élőzenét a Family Party zenekar szolgáltatta. Este a
Szent Mihály napi tűzgyújtásra – bár nagyon hideg
lett- sokan kilátogattak a faluból, a körtánc során már
nem is fáztunk.
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Advent Vasadon
Apró falvak, pár száz lelkes települések főterein
is egyre gyakrabban csodálhatunk meg ünnepváró dekorációkat. Szerettük volna, ha a vasadi
lakosoknak újdonságot nyújthatnánk. Ezért november 25-én közösen építettük meg adventi
koszorúnkat, amely négy héten át szépíti a faluközpontot és emlékeztet bennünket karácsony
eljövetelére. Alapját szalmabálák adják, amelyre
fenyőgallyakat erősítettünk dróttal, díszítettük
masnival, szalaggal, elkészítése 4 órát vett igénybe. Köszönjük mindenkinek, aki a nagy hidegben
velünk tartott, és munkájával segített, különösen
a Vasadi Bölcsőde és Konyha dolgozóinak, a Vasadi
Az advent az év leghangulatosabb időszaka. A Dalkör tagjainak, a Vasadi Gazdáknak, Kádárné
közterületi csupa fény és csupa pompa egy ideje Pirót Katalinnak, Prakter Máriának, Szombati
már nem csak a nagyvárosokban élők kiváltsága. Mariannak, Péntek Sándornak.

Elkészítettük a község
koszorúját

A négy adventi vasárnap délutánján ünnepélyes
gyertyagyújtásra vártuk Vasad község lakóit a Községháza előtt megépített óriási adventi koszorúnál. Mind
a négy vasárnapon gyertyagyújtással vette kezdetét
az esemény, majd rövid beszédet követően ünnepi
dalokat énekelt nekünk a Vasadi Dalkör. Ezeken a
hétvégéken megismerhettünk kézműves alkotókat,
vásárosokat is, akiktől akár karácsonyi ajándékunkat
is beszerezhettük. A vendégeinket pedig forralt borral,
meleg teával valamint pogácsával, buktával, kaláccsal,
és bejglivel kínáltuk.

Az első gyertyagyújtástól kezdve ünnepi díszbe öltözött a község központja is, adventi koszorúnkon
sem hunyt ki a láng, hirdetve a fényt a legsötétebb
éjszakákon is. A Vasadi intézmények és civil szervezetek együttműködésével vált még bensőségesebbé
a karácsony előtti várakozás időszaka. Az ünnepi
gyertyagyújtásoknál mint vendéglátók is segítettek
a Nyugdíjas Klub tagjai: hétről-hétre süteményt kínáltak a forralt bor mellé az ünneplőknek, valamint
a hangulatos zenéről is gondoskodtak.

Vásárlási utalványt kaptak

Községünkben szép hagyománynak számít, hogy a Képviselő-testület
háromezer forint értékű élelmiszervásárlási utalványt ad a 65 év feletti
nyugdíjasoknak karácsonyra.
Az utalványokat a helyi élelmiszerboltokban és a helyi húsboltban lehet
levásárolni. 259 darab utalvány került a napokban postázásra, amelyet az
önkormányzat saját költségvetéséből finanszíroz, ez összesen 777.000 Ft
kiadást jelent- mondta el Marton József Zoltán polgármester.
VASADI HÍRMONDÓ 2016. TÉLI SZÁM
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Önkormányzat
Beérkezett pályázat: 4 fő „A” típusú pályázat Támogatott
Vasad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat: 4 fő „A” típusú pályázat
2016. november 24-i képviselő-testületi ülésén a Bursa Nem támogatott pályázat: nem volt
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatokat Havi 10.000.-Ft összeggel támogatott pályázat: 2 fő
Havi 15.000.-Ft összeggel támogatott pályázat: 2 fő
megtárgyalta és támogatta:

Támogatják a hallgatókat

építményadóról szóló 10/2016 (XII.1.) önkormányzati
rendeletét, mely szerint Vasad Község ÖnkormányzatáFelhívjuk a tisztelt polgá- nak illetékességi területén az adó alapja az építmény m2
rok figyelmét, hogy Vasad –ben számított hasznos alapterülete. Az adó évi mértéke
község Önkormányzatának 100 Ft/m2. Az építmény megfizetése alól azok menteKépviselő-testülete - az egy- sülnek, akik megfizetik a magánszemélyek kommunális
ségesebb közteherviselés adóját. A rendelet teljes szövege a www.vasad.hu oldalon
érdekében- megalkotta az olvasható az önkormányzati rendeletek között.

Hirdetmény építményadóról

Téli szünet a Községházán
A községháza téli közigazgatási szünetet tart 2016. december 27-30 között.
A szünet ideje alatt sürgős esetben (haláleset vagy gyermekvédelmi ügy)
telefonos ügyelet lesz, Juhász Éva elérhetősége: 06-30-243-90-44.

Rendszeres segítséget nyújt tanyagondnoki
szolgálatunk
q

Az országban csaknem egyedülálló módon mindennap 35 iskolás és 8 óvodás gyermeket szállít Dobai Zoltán tanyagondnok
a gyerekek lakhelyétől az intézményekbe. Emellett minden
hétvégén vasárnap elsősorban pékárut, tartós élelmiszert visz
a rászoruló családoknak, így heti szinten 40-50 családnak
tudunk segíteni. Az újság hasábjain is köszönet illeti Őt, hogy
fontosnak tartja a tanyavilágban élők segítését, hiszen ezt
saját szabadidejében teszi.

Változások elé nézünk
2016. december 31-vel Szvitek Károly tanyagondnok itt hagyja Önkormányzatunkat, mivel egyéni vállalkozásában folytatja
munkáját, amelyhez sok sikert kívánunk neki! Köszönjük eddigi sokrétű munkáját! A Falu rendezvényein szinte erőn felül
teljesített. Köszönet neki a Község polgárainak nevében.
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Intézmények

A Vasadi Könyvtár és Művelődési Ház a vasadiak szolgálatában
az év utolsó negyedévében
Főszerepben a mese
Pest megyéből 16 könyvtár és művelődési ház csatlakozott a népmese nap.hu által indított mozgalomhoz,
köztük a Vasadi Könyvtár is. Szeptember 30-án 15 órai
kezdettel vártuk a gyermekeket a Népmese napja című
rendezvényünkre. Vendégünk volt Szalai László pedagógus, aki egy Móra Ferenc mesét mondott el nekünk.
A gyerekek vendégeink voltak egy mese diavetítésre,
retró mesekönyv kiállításra, valamint mese aerobicra,
a Vuk zenéjére lehetett táncolni Pap Alexandra aerobic
oktatóval. A napot frissen sütött fánkkal, lenmagos,
szezámmagos és sajtos pogácsával zártuk. Tartalmas,
vidám délutánt tölthettünk el együtt.
Megrendeztük I. baba és gyerekholmi
börzénket
Számos szülő keresett meg bennünket azzal a kéréssel,
nem tervezünk-e egy babaruha börzét, így a Vasadi
Bölcsődével összefogva megszerveztük ezt az alkalmat, amelyen számos kis ruha cserélt gazdát. Amíg az
anyukák csereberéltek, a gyermekeknek foglalkozással
készültünk.
Bővül az eszköztárunk
Nagy örömömre szolgál, hogy a Pest Megyei Könyvtár
támogatja községi könyvtárunkat egy minőségi projektorral, vetítővászonnal, valamint könyvtármozi regisztrációval. Ennek köszönhetően a jövőben saját technikával
tudjuk megoldani a vetítéseket, valamint mozifilmek
széles skálája áll majd rendelkezésünkre. Köszönet érte
Péterfi Ritának, a Módszertani osztály vezetőjének, aki
támogatja jövőbeni elképzeléseimet.
Legördült a mozivászon
December1-én ismét mozizni hívtuk a filmek szerelmeseit, vidám estét töltöttünk együtt a nagyteremben,
köszönet a szervezésért Pirótné Zsuzsának, aki finom
sütőtökkel lepte meg a vendégeinket.
Együtt a civil szervezetekkel
Az Intézmény falai között működik a nyugdíjas klub,
népdalkör, néptánc csoport, citerazenekarok, zumba
oktatás, amelyek nyitottak a falu minden lakosa felé.

Számos vásárnak, rendezvénynek adtunk otthont
Mindig örülök, amikor kihasználjuk a ház adottságait,
élet költözik a falak közé. Idén ősszel sem volt ez másképp, különböző vásárok, névnapos rendezvények,
idősek napja, Márton napi liba parti, télapó koncert,
zumbás rendezvény mind színesítette a palettánkat, nem
beszélve a már lefoglalt szilveszteri buliról. Termeink
bérelhetőek, élhetnek vele a lakosok is, keressenek meg
bátran, ha szűkös otthon a hely egy rendezvényhez.
Vendégünk volt a Kiss Kata zenekar

December 5-én fantasztikus koncertnek lehettünk helyszíne, több mint 100 kisgyermek ropta a táncot a zenekar
Mikulás napi koncertjén. A produkció fontos eleme
volt a közönség interaktív módon történő bevonása a
műsorba népi elemekkel és spontán táncházzal.
Tovább szépülnek a terembelsők
Klubszobánk mellett a nagyterem és könyvtár is tovább
szépült, új függöny díszíti ablakainkat. Önkormányzati
támogatásból karácsonyi lakástextilek díszítik az asztalainkat, örömmel dekoráltunk kívül-belül. Tavasszal
pedig belefogunk a könyvtár festésébe, laminált padló
lerakásába.
Ezúton köszönöm Vasad Község Önkormányzatának
egész éves támogatását, melyre a jövőben is számítok.
Köszönöm a hivatali dolgozók hozzáállását és segítségét.
Köszönet mindenkinek, aki adományaival hozzájárult
a művelődési ház szebbé tételéhez.
Kériné Veroczki Barbara mb. intézményvezető
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Intézmények

Fejlődés kívül-belül a Vasadi Bölcsődében
Nagy örömmel tudatjuk, hogy idén is elhozta
az északi-szél a Télapót hozzánk.
Ebben az évben már harmincegy kis csomagot
hozott nekünk, ez is azt mutatja, hogy Bölcsődénket hamarosan teljesen belakjuk. Ősszel
sok kis gyermek elindult az Óvodába, de az ö
helyükre is már megérkeztek az új gyermekek.
Bölcsődénk folyamatosan szépül, mindig „átöltöztetjük” az évszaknak megfelelően. Számos
közös programot szervezünk, ahol szép számmal
részt vesznek bölcsődés
családjaink is. Képviseltük Bölcsődénket kézműves jótékonysági vásáron, nemrégiben Télapó
koncertet szerveztünk a
Vasadi Művelődési Házban (köszönet a hely biztosításáért Kériné Veroczki Barbarának), ahol a
Kiss Kata zenekar nyújtott nekünk színvonalas

előadást, vendégül láttuk a vasadi első-második osztályos tanulókat, a vasadi óvodásokat,
és jó néhány bölcsődés családunkat, aznap
délután pedig eljött hozzánk maga a Télapó is.
Továbbra is szeretettel várjuk bölcsődénkben
az érdeklődő kisgyermekes családokat.
Ezúton szeretnénk megköszönni a felajánlásokat és a sok segítséget: Marton József Zoltán
polgármesternek és
családjának a felajánlott tűzifáért, a Kiss
Kata zenekarnak az
előadásért.
Köszönet érte a Vasadi
Bölcsőde és Dolgozói
nevében.
Békés, Boldog Ünnepeket Kívánnak a Vasadi
Bölcsőde és a Vasadi Bölcsőde Konyha Dolgozói!
Vörös Gábor Zoltánné mb. intézményvezető

Programokkal teli szezon az oviban
Az idei őszön is megkezdődött az óvodai
élet. Új gyermekekkel telt meg a csoportszoba.
Mostanra nagyon jól beilleszkedtek a kiscsoportosok. Ismét heti rendszerességgel járhatnak a gyermekek hittanra, ovi-focira illetve
néptáncra.
A gyermekekkel rendszeresen járnak a szülők és az óvó
nénik a Bozsik program által
szervezett foci fesztiválokra,
sport programokra is. Mozgalmas hónapokat tudhatunk
magunk mögött: Szeptember
végén ismét vendégül láttuk
az Óvoda feldíszített kapuja előtt a szüreti
felvonulókat. Új programként illesztettük be a
szeptemberbe a családi napot, mely nagyon jól
sikerült. Október első napjaiban a Gézengúz
együttes előadását élvezhették a gyerekek.
A búcsútérre kisétálva (október 7-én) csoportos körhintázáson is részt vehettek az ovisok.
Október 21-én megemlékeztünk Nemzeti ünnepünkről is. A szegedi látványszínház interaktív
előadását néztük meg okt. 28-án, ami nagyon
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tetszett gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt.
Novemberben Márton-napi bállal indítottuk
az eseményeket, amit a Kultúrotthonban rendezett előadással folytattunk. December 6-án
ismét megérkezett az Óvodába is a Mikulás! A
gyermekek nagy izgalommal
várták már! Nem hiába, mert
ismét meglepetéssel teli puttonnyal érkezett! December
közepén talp- gerinc- és tartásvizsgálaton vehettek részt
az óvodások. A sok programmal tarkított őszi és tél eleji
időszakot követően, már nagyon várta az Óvoda apraja-nagyja a karácsonyi
ünnepséget, amit ismét sikerült meghitté tenni
és a gyermekek arcára mosolyt varázsolni! A
programokról készült képek megtekinthetőek
az óvoda honlapján: www.vasadovi.hu
Ebben az évben is köszönettel tartozunk a
szülők, hozzátartozók egész évben nyújtott
segítségéért! Kívánunk mindenkinek Kellemes
Ünnepeket és Békés, Boldog Új Évet!
				
Az óvoda dolgozói
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Tisztelt lakosság!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Főzőkonyha jól
működik, szépen gyarapszik a létszám úgy a gyerekek,
mint a lakosság és a dolgozók részéről.
Jelenleg 284-300 főre főzünk naponta, ez a szám függ
a gyerekek napi létszámától.
A konyhai dolgozók ebben az évben igen sokat segítettek az Önkormányzati rendezvényeken: Böllérfesztivál,
Szent Mihály nap, Advent 3. vasárnapja, Idősek napja és
természetesen a közös testületi ülésekre is készítettünk
finomságokat.
Az idei Szent Mihály napon nyújtott segítségünk a
közel 110 liter gulyásleves elkészítése és 1500 0db
palacsinta sütése a lakosság részére.
Advent 3. vasárnapján 13 kg lisztből készítettünk
kuglófot, 15 liter borból készült a forralt bor és termé-

szetesen teát is készítettünk, amelyeket felajánlásból
adták össze a konyhai dolgozók. Idősek napjára 24 rúd
diós és mákos bejglit sütöttünk 11 kg lisztből és 10 kg
töltelékanyagból. Karácsonykor a gyerekeknek készítünk
egy kis csomagot.
Folyamatosan állunk a lakosság rendelkezésére a
0630/221-4559; 0630/222-4765; 0630/621-4476-os
telefonszámokon illetve személyesen a Bem u. 92.szám
alatt.
A konyhai dolgozók nevében is mindenkinek kívánunk:
Áldott Békés Karácsonyt és Egészségben Gazdag
Boldog Új Esztendőt kívánok a Vasadi Konyha dolgozói
nevében:
Martonné Vas Éva élelmezésvezető

Vigyél hírt a csodáról- ünnepi műsor az általános iskolában

Vasadon október 21-én pénteken tartottuk
1956-os községi-iskolai ünnepségünket.
Délelőtt 11 órakor az Általános Iskola felső
tagozatos diákjai mutatták be - ismét- nagy
sikerrel előadásukat. Ünnepi beszédet mondott Marton József Zoltán polgármester. A
diákok teljes átéléssel, komoly koreográfiával tárták elénk a hatvan évvel ezelőtt

történt eseményeket. Köszönet érte nekik
és felkészítő tanáruknak, Kaldenekkerné
Sipos Máriának. Az iskolai műsor után
sajnos zuhogó esőben vonultunk a református templom melletti emlékműhöz, ahol
koszorúzás következett, majd mindenki
elhelyezhette a megemlékezés virágait.
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Egyházak

„Üdvözítő született ma nektek”
Nagy szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasót Karácsony alkalmával. Az első Karácsony éjszaka, amikor
Jézus megszületett, teljesen átlagos éjszaka volt, mint az
összes többi. Emberek jöttek, mentek, formálták gondolataikat az eseményekről, elmondták panaszaikat, sokan
nyugovóra tértek, a pásztorok kint vigyáztak a nyájra,
minden pontosan úgy történt, mint máskor. Egészen
addig a pontig, amikor kint a mezőn a sötétbe burkolózó
pásztoroknak valami megdöbbentő fényesség jelent meg.
Soha ilyet még nem láttak. Ők hétköznapi emberek voltak, velük nem szoktak nagy dolgok történni, ők csak a
munkájukat végezték. Mégis nekik, a társadalom szélére
szorult, egyszerű pásztoroknak jelent meg az angyali
kar, nekik szólt először az örömhír: „Üdvözítő született
ma nektek”. Ez aztán a megtiszteltetés! Ugyanakkor
megdöbbentő élmény is egyben: látni az Isten angyalát.
Különösen nagy félelem és aggódás vett erőt rajtuk.
Ebbe az aggódó, döbbent, félelemmel teli érzésbe szól
bele az Isten angyala, és hozza az örömhírt: „Üdvözítő
született ma nektek.”
Azt hiszem, hogy a XIX. század modern embere –
közte a Kedves Olvasó is – nem sokban különbözik a
pásztoroktól. A körülményeinkben vannak különbségek,
kétezer év óta nagyot fordult a világ kereke, de a szív
mélyén ma is ott van az aggódás, a félelem, a rettegés,
az elégedetlenség. Vajon nem aggódik-e a szülő, ha a
gyermeke nem ér haza a megadott időre? De igen! Sőt
már akkor is aggódunk, ha nem tudjuk telefonon elérni a
családtagot egy adott pillanatban. Vajon nincs-e félelem
a szívünkben, amikor a jövőről kezdünk gondolkodni?
De igen! Az aggódásnak, a félelemnek, a rettegésnek a
különböző formái jelennek meg a szívünkben, mikor
szóba kerül az egészségünk, a megélhetőségünk, a munkánk, a gyermekeink jövője.
Az ilyen aggódó szíveket szeretné Isten megszólítani,
és elhelyezni benne az Ő örömhírét: „Üdvözítő született
ma nektek.” Ezen a karácsonyon hadd legyen hangsúlyos,
hogy megszületett már az, Aki üdvösséget, békességet,
szeretetet hozott ebbe a világba. Hadd legyen hangsúlyos,
hogy nektek született meg, akik félelemmel és aggódással
vagytok tele. Talán azt mondod, hogy egyszerű hétköznapi ember vagy?! A pásztorok is azok voltak, mégis nekik
jelentek meg az angyalok. Aki megérti, hogy miért fontos
ez az üzenete Istennek „Üdvözítő született ma nektek”,
annak a szívébe igazi békességet teremt az Isten, ezen
a Karácsonyon és utána is. Istennek ezzel az üzenetével
kívánok mindenkinek áldott Karácsonyi Ünnepeket!
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Református Egyház hírei
Házassági jubileum
Október 16-án köszöntöttük a gyülekezetben azokat,
akik kerek házassági évfordulót ültek ebben az évben. A
köszöntések sorát a legfiatalabbakkal, a 10 éve házasodottakkal kezdtük. A köszöntő szavak után azzal az igével
kértünk áldást életükre, ami 1Péter 5,7-ben van megírva:
„Minden gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja van
rátok”. Majd a 20 éve házasodottak következtek, akikre a
Filippi 1,6-tal kértünk áldást: „Éppen ezért meg vagyok
győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát,
elvégzi a Krisztus Jézus napjára”. A 30 éve házasok is
örömmel álltak meg az Isten házában, visszaemlékezve
az ígéretre, amit akkor tettek. Életükre áldást a Zsolt
32,8-cal kértünk: „Bölccsé teszlek, és megtanítalak,
melyik úton kell járnod..Tanácsot adok, rajtad lesz a
szemem”. A sorban a 40 éve házasodottak köszöntése
következett, akik a többiekkel együtt virágcsokrot és igés
lapot kaptak. Áldásuknál az Efézus 2,8-9-et olvastuk fel:
„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez
nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért,
hogy senki se dicsekedjék”. Ezután az aranylakodalmasok következtek. Azok közül, akik templomunkban
immár 50 éve tettek hűséges ígéretet egymásnak Isten
színe előtt, már csak három házaspár él. Fodor Imre
– Nagyszegi Erzsébet; Marton József – Szabó Mária;
Kovács János – Juhász Eszter. Az ő életükre a Zsoltárok
118,8-cal kértünk áldást Istentől: „Jobb az Úrnál keresni
oltalmat, mint emberekben bízni”. Végül az özvegyeket
is köszöntöttük, akiknek kerek házassági évfordulójuk
lett volna, sajnos a házastársuk már nem élhette meg
ezt az alkalmat. Az életükre az Ézsaiási igével kértünk
áldást: „Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon
erőssé teszi” (Ézs 40,29).
Evangelizációs hét
November 21–25. között (hétfőtől-péntekig), az elmúlt
évekhez hasonlóan, evangelizációs alkalmakat tartottunk.
A keresztyén ember hitelessége témában hallhattunk
igehirdetéseket minden este.
Hétfő		
Láb
Járjunk a bölcsesség útján
Kedd
Kéz
Cselekedjük a hit cselekedeteit
Szerda		
Száj Szóljunk igaz szavakat
Csütörtök
Szív Vessük alá magunkat Istennek
Péntek		
Térd Hagyatkozzunk Isten kegyelmére
A hét záró alkalmaként úrvacsorás istentisztelet tartottunk, Advent első vasárnapján.
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Egyházak
Ünnepi alkalmaink

December 24. (szombat) du. 4 óra Szentesti
istentisztelet gyermekműsorral
December 25. Karácsony első napja, de. 10 óra
Úrvacsorás istentisztelet
December 25. du. 5 óra esti istentisztelet a legátus szolgálatával
December 26. Karácsony második napján
de. 10 óra istentisztelet
December 31. (szombat) du. 6 óra Óévbúcsúztató
Istentisztelet

Január 1. (vasárnap) de. 10 óra Újévi istentisztelet
A vasárnap délelőtti istentiszteletekkel egy időben gyermek istentiszteletet tartunk, az ünnepek
alatt is, az óvodás korosztály és az 1-6. osztályosok számára. A 2017-es évben is lesz minden
vasárnap de. 10 órakor gyermek istentisztelet.
Várjuk a gyermekeket szeretettel!
Király János lelkipásztor

Jubiláló házaspár a községben

Marton József és felesége, Szabó Mária
vasadi lakosok október 22-én gyermekük,
unokáik, rokonaik és barátaik körében a
templomban is megerősítették hűségesküjüket, amit 50 évvel ezelőtti házasságkötésükkor tettek. Király János református lelkipásztor az 50 évvel ezelőtt kapott igével
köszöntötte őket, a bensőséges istentisztelet
után az ünneplők az általános iskolában
rendezett aranylakodalmon vettek részt.
Katolikus Egyház hírei
tyát és mondhatta el gondolatait. December
10-én – immáron kilencedik alkalommal- adott
kápolnánk otthon a hagyományos adventi
koncertnek. Köszönet érte a Turjányi családnak és a Kammerton együttesnek.

November végén, advent első vasárnapján
közösen készítettük el adventi koszorúnkat.
A községi adventi ünnepségen plébánosunk,
Paszternák Tamás atya gyújthatta meg a gyer-

December 24-én szeretettel várjuk a híveket
az éjféli misére a kápolnába, majd december
25-én 11:00 órakor kezdődő pásztorjátékra és
az azt követő szentmisére.
Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónak!
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Közélet

Díszpolgárunk a nagyvilágban
Megyesi-Schwartz Lúcia 2013-ban
kapta meg községünk díszpolgári
címét. Mindig szeretettel írunk
róla és követjük külföldi útjait, ahová Vasad jóhírnevét is
magával viszi. Decemberi
interjúnkban legutóbbi két
külföldi vendégszereplésének tapasztalatairól kérdeztem Őt.
2016. október 23-án a Magyar
Állami Operaház küldötteként képviselte országunkat a Párizsi Magyar
Intézet nagytermében rendezett ünnepségen. Az
’56-os és Párizsban élő magyarokkal, valamint a
környező országokból és más nagykövetségekről
meghívott díszvendégekkel zsúfolásig megtelt
helyszínen gróf Károlyi György nagykövet úr
köszöntötte a közönséget. A forradalom évfordulójára rendezett koncerten főleg Kodály és Liszt
művek hangzottak el. Luca lapunknak elmondta
- mindig felemelő érzés külföldön élő magyaroknak énekelni, velük találkozni. Hihetetlen az az
érzés, ami bennük él Magyarország iránt.

Az itt élők magyarságtudata már első útján
is megfogta, most is kiemelte mennyire
fontosnak tartják a hagyományainkat, a
családi közös együttlétet.
Furcsa ugyanakkor, hogy Karácsonyra készülődve verőfényes nyár
közepe van, bár ott is ugyanúgy telve vannak az üzletek, a kirakatok.
-Hogyan nyilvánul meg a hazaszeretet, a magyarságtudat az Argentínában
élőknél?
-Magyarságuk megélésében a cserkészélet is
sok segítséget nyújt. Többek között rendszeresen tartanak magyar bálokat, magyar táncházakat. Magas szinten tanulnak néptáncolni, minden
szombaton magyar iskola van a gyerekeknek,
ahol komoly vizsgákat is tesznek. A báli szezonra
a lányok saját kezűleg varrják és hímezik a ruhájukat és a hozzá tartozó pártát.
-Adventi és karácsonyi időszakban itthon is számos koncerten, előadóesten szerepelsz. A komolyzenét kedvelők hol találkozhatnak Veled
legközelebb?
-Karácsony előtt, adventi feltöltődésként a Zeneakadémián, valamint Győrben a Richter teremben énekelek. Január elsején az Újévi koncerten
az Operában, ahol szólista leszek Beethoven IX.
szimfóniájában. A február még különlegesebb
hónap lesz számomra, mert az Erkel színházban
a Carmen címszerepét éneklem, a Művészetek
Palotájában pedig a Sevillai Borbélyban Rosinát,
küföldi világsztár kollégákkal.
Interjú: Veroczki Barbara

Párizst követően, egy hét múlva már Argentínában találkozhatott az ott élő magyarokkal, immáron második alkalommal. Ezúttal az Buenos Aires-ben lévő Magyar Nagykövetségen adott szóló
koncertet a közelgő Kodály emlékévet megelőlegezve. Műsoron Kodály és Liszt művei mellett
Schumann Asszonyszerelem-asszonysors című
dalciklusát is énekelte.
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Szerkesszük a község híreit!
Ha szivesen ajánlana figyelmünkbe egy –egy eseményt,
vagy bármilyen építő jellegű
ötlete van a Vasadi hírmondóba, kérjük küldje el
nekünk. Elérhetőség: szerkeszto@vasad.hu.
Telefon: 06-30-221-17-83
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Közélet

Kati néni, a mi gasztroangyalunk
A napokban vette fel azt a műsort a Williams Televízió,
amelyben Kovács Gáborné Kati néni és lánya Irma bejglit
és máglyarakást készítenek. A műsor karácsony előtt megy
adásba, ahol ínycsiklandozó mákos és diós bejglik sültek,
valóban puha és omlósra. A készítésének titkát az adásban
mondja el Kati néni.

Szépkorúak köszöntése – Bözsi néni 95, Marika néni 90 éves lett

Öt évvel ezelőtt lépett be a szépkorúak táborába, most már a kilencvenötödik születésnapját
ünnepelheti Tóth Józsefné Bözsi néni, akit ez
alkalomból az önkormányzat nevében Marton
József Zoltán polgármester és Juhász Éva vezető főtanácsos köszöntött fel. Átadták a kormány
ajándékait, oklevelet. A köszöntésen jelen volt
Lukács Béláné és Lukács Béla, a Búzavirág
Nyugdíjas Klub részéről, valamint jómagam, a
művelődési ház részéről. Ezúton is köszönjük
azt a szives fogadtatást, családias délutánt, finom étkeket, amelyekkel bennünket fogadtak.

a Búzavirág Nyugdíjas Klubnak, ahol minden
évben fellépett különböző rendezvényeken, falunapokon. Kétszer is járt az erdélyi Sepsibükszád testvértelepülésünkön.
A szépkorúnak öt gyermeke született, mára pedig 9 unoka, 7 dédunoka színesíti meg a hétköznapjait.
2016. novemberében rendezett névnapi ünnepségen saját döntéseként köszönt el a Vasadi Búzavirág Nyugdíjas Klubtól, ahol nagyon jó hangulatot teremtett, verset mondott, régi katona
dalokat énekelt klubtársainak.

Tóth Józsefné

Gömöri Istvánné

Bözsi néni 1921. szeptember 14-én született
Vasadon. A szülei földműveléssel foglalkoztak.
Bözsi néni fiatal éveiben sok háznál szolgált,
takarított. Sokan nem tudják, de a vasadi református templomot először Ő meszelte ki, fiatal éveiben, kézi meszelővel. Munkájáért akkor
Bertalan tiszteletes azt ígérte, Bözsi néninek
egész életében nem kell egyházadót fizetnie.
Utolsó tíz nyugdíjas évét az Északi Járműjavító Intézetben töltötte. A versek, nóták, zene
szeretete áthatja napjait. Aktív résztvevője volt

Kulcsár Mária: Marika néni 1926.09.13-án született Fűzéren. Négy gyermeke született, mára
pedig 6 unokája, 9 dédunokája van, a 10-dik
pedig március környékén várható. Dolgozott
Mosonszolnokon az Állami gazdaságban és
Tsz-ben, valamint
Téglaégetőként Debrecenben. Budapesten a
hajógyárban kertészkedett, majd Csévharaszton az Állami Gazdaságban volt alkalmazásban.
Nyugdíjba a Vasadi IGV-ből vonult.
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Civil szervezetek

Bűnmegelőzési előadást tartottunk

Pjeczka Sándor körzeti megbízott, a Monori Rendőrkapitányság munkatársa és Buzás István a Vasadi Polgárőr Egyesület elnöke 2016. október 24-én a Vasadi
Búzavirág Nyugdíjas Klub tagjainak tartott interaktív
előadást a Vasadi Művelődési Házban. Az előadás témái között szerepelt az időskorúak sérelmére elkövetett trükkös lopások megelőzése, továbbá az idősebb
korosztályt leginkább veszélyeztető bűncselekmények elkerülésének lehetőségei. Pjeczka Sándor előPolgárőr hírek
adásában hangsúlyozta a megelőző vagyonvédelem
fontosságát, tájékoztatást adott az alkalmi lopások, a
Rendezvénybiztosításban segédkeztünk pénzváltás, a trükkös és a házaló lopások valamint az
„unokás trükkök” jellemzőiről és megelőzésük leheEzúton szeretnék köszönetet mondani a résztvevő tőségeiről.
személyeknek, hogy a szüreti felvonuláson és a III.
Szent Mihály napon kulturáltan, rendezetten vettek Hintón érkezett a polgárőr mikulás
részt az ünnepségen. Köszönöm a résztvevő polgárőröknek, akik profi módon irányították a felvonulást, December 4-én dallamos zene kíséretében járta az
és biztosították a rendezvény zavartalan lebonyolítá- utcákat a Mikulás, aki az Adventi műsorra kiérkező
sát: Benke László, Sándor János, Péter János, Balato- gyermekeket is megajándékozta. Ezután továbbindulni Renáta, Kéri Zsolt, Tóth-Baranyi Imre és jómagam va az egyesület tagjainak segítségével és támogatásáBúzás István. Civil segítők: Kériné Veroczki Barbara, val ajándékozta meg nem csupán a polgárőrök gyerCsernai Richárd, Németh István.
mekeit, az utcán nézelődő kicsik is kaptak csomagot,
szaloncukrot és almát.

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

Könyvtár és Művelődési Ház:
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:
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Kissné Gonda Szilvia
06-30/708-68-46

Dobai Zoltán
06-30/222-58-37

Ügyelet:

Falugazdász: Baksa Lóránd

06-29/999-200

06-70/228-69-98

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

Csőtörés hibabejelentő szám:

06-29/494-021

Gyepmester:

06-29/412-372

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

Mezőőrök:

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

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

Állatorvos:

Búzás István elnök
06-30/621-3790

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

Tanyagondnok:
06-30/2214382
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Vasadi Polgárőr Egyesület

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

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

Civil szervezetek

Beszámoló a nyugdíjas klub életéből
Elköszöntünk Bözsi nénitől

Bűnmegelőzési előadáson vettünk részt

Szeptemberben és októberben
a névnapjukat ünneplő klubtársainkat köszöntöttük. Köztük volt
a 95 éves Tóth Józsefné Bözsi
néni is. Finom vacsorával, süteményekkel és italokkal fogadtak. Kellemes és jó hangulatban
telt az idő. Bözsi néni korára hivatkozva elköszönt tőlünk.
Búcsúzóul szép népdalokat énekelt. Megköszöntük a klub
érdekében végzett több éves munkáját virággal és ajándékcsomaggal. Hiányozni fog kedvessége, vidámsága, segítőkészsége
és jó ötletei, hasznos tanácsai.
Megünnepeltük az Idősek Világnapját
Október 2-a az Idősek Világnapja, ez alkalomból mi is ünnepeltünk. A monori erdei Tanya Csárda dolgozói ünnepi
terítékkel és finom vacsorával vártak a Kultúrházban. Petrik
Sándor zenész gondoskodott a jó hangulatról. Éjfélig tartott
a vidám mulatozás.

Október 24-én Bűnmegelőzés témában előadást tartott a
klubban Pjeczka Sándor körzeti megbízott rendőr és Buzás
István a Vasadi Polgárőr Egyesület elnöke. Nagyon hasznos
és fontos információkat, tudnivalókat közöltek. A klubtagok
sok kérdést tettek fel, melyre gyakorlati válaszokat kaptak.
Köszönjük a hasznos ismereteket!
Támogattuk tevékenységüket
November 20-án, Monoron jótékony célú előadáson vettünk
részt a Művelődési Házban, amelyet a Máltai Szeretetszolgálat
monori önkéntes csoportja rendezett. Tizenöten mentünk
el, hogy támogassuk hasznos tevékenységüket. Színvonalas,
hangulatos műsort láttunk.
Lukács Béláné klubvezető

VASADI DALKÖR HÍREI
Nemcsak nótáztak, sütöttek-főztek is
A Vasadi Dalkör hangulatos őszt tudhat magáénak,
felvonultunk a szüreti bálon, felléptünk a községi Szent
Mihály napon, ahová szép dalokkal készültünk, segítettünk a megvendégelésben is. Tagjaink kivették a részüket
a községi adventi programsorozat szervezésében és megvalósításában. Örömmel sütöttünk-főztünk hétre hétre,
kínáltuk a nagy hidegben forralt borral és meleg teával
a kilátogató lakosokat. Ősz végétől kezdve rendszeresen

próbáltunk, hogy az adventi vasárnapokon karácsonyi
hangulatot teremtsünk a községünk központjában felállított adventi koszorú körül, azt hiszem elmondhatom,
ez sikerült is. A Vasadi Dalkör nevében kívánok minden
kedves Olvasónak Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepet
és Boldog Újévet.
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Nagy Sándorné dalkörvezető
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Sport
Gálával és évzáró vacsorákkal búcsúzik a Vasadi RSC a 2016. évtől
A Vasadi Regionális Sport Club szakosztályai az esztendő
végéhez közeledve méltó módon zárják az évet. A Ritmikus gimnasztika szakosztály versenyzői színvonalas gálán
mutatják be az edzéseken gyakorolt mozdulatsorokat,
míg a Labdarúgó és a Birkózó szakosztályok vacsorával
köszönik meg a nálunk sportolóknak a kitartó és olykor
eredményes munkájukat.
A pályán vagy éppen a szőnyegen nem mindig érünk el
nagy sikereket, de elmondható, hogy ebben az évben ismét
nőtt az egyesület keretei között testmozgást végzők száma.
Örömteli, hogy egyre több a gyermek és várjuk a jövőben
is azokat, akik mozogni szeretnének.
Idén közel kettőszáz mérkőzésen szerepeltek labdarúgóink,
húsznál is több fellépésen vettek részt gimnasztikás lányaink és a küzdősportokban vitézkedők is sok órán keresztül
álltak helyt a maguk küzdelmeiben. Mindemellett rengeteg
edzés, egy újabb sikeres Sport bál és sok szép emlék az,
amit magunk mögött hagyunk idén.

Folyamatosan fejlődik egyesületünk, jobbak a felkészüléshez a körülmények. A 2017. évben pedig remélhetőleg
még inkább nagyot léphet előre a község sportélete, ha a
tervek szerint megépül az Önkormányzat és a Vasadi RSC
közös projektje, ami nem más, mint egy öltöző épület a
sportpályán.
Köszönetet mondunk minden olyan személynek, aki segítette a Vasadi Regionális Sport Club működését és hozzájárult ahhoz, hogy ebben és a következő esztendőben
is sportolási lehetőséget tudjunk biztosítani községünkben
és a nálunk sportoló embereknek.
Boldog, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk minden kedves Olvasónak!
Hajrá Vasad!
Ifj. Szíjjártó Imre
Vasadi RSC elnöke

Bajnoki vizilabda meccsen szerepelnek a
vasadi gyerekek

Ismét bajnok lett Dani
2016. november 27-én Csömörön rendezték
meg a diák II. szabadfogású bírkózóversenyt,
ahol Kellner Dániel hosszú kihagyás után 54
kg-ban újra dobogóra állhatott és aranyérmet
vehetett át teljesítményéért. Gratulálunk!

Első alkalommal rendezték meg a Magyar Vízilabda Szövetség korosztályos bajnoki fordulóját
a Monori Uszodában
október 29-én, szombaton délután és október
30-án vasárnap délelőtt.
Így a monori BSport
pólócsapata első alkalommal mutathatta meg
tudását bajnoki mérkőzésen a hazai közönség
előtt. A csapat tagja Guzsván Nándor, Divinyi István
és Varga Zoltán, a Vasadi Általános Iskola tanulói.
Azóta a fiúk medencébe léptek Nagyváradon, Baján
és Szegeden is, szép egyéni eredményekkel, gólokkal
is segítve a csapatot.

Balázs a Világkupáig küzdötte fel magát
2016. november 5-én a Monori Sportegyesület ITF Taekwon-do szakosztálya rendezte meg a diákolimpiát, ahol felnőtt
férfi egyéni küzdelem 85 kg-os súlycsoportban ezüst érmes lett, forma gyakorlatban bronz érmes.
A harcművészvilág tekintete október közepén Budapest felé fordult , 1986 óta nem rendeztek Magyarországon igazán
sok nemzetet megmozgató ITF Taekwon-do nemzetközi versenyt. A most hazánk fővárosában megtartott, 6. Budapesti
ITF Taekwon-do Világkupán ezt alaposan bepótolták, hiszen 58 nemzet 141 egyesületének 1860 versenyzője indult
el a különböző versenyszámokban és korosztályokban. Közöttük volt Csipesz Balázs 1 danos taekwon-do mester.

Gratulálunk sportteljesítményéhez!
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Közérdekű

ÚJ VÉDŐNŐ TELEPÜLÉSÜNKÖN
Értesítjük Önöket, hogy Kissné Gonda Szilvia védőnőt csütörtök, pénteki
napokon találják a tanácsadóban. Telefonszáma: 06-30-708-68-46. A
védőnői feladatokat településünkön helyettesként látja el, míg Szőnyi
Veronika gyesen van.
ELSŐ SZÓRA IGENT MONDTAK
November 29-30-án tüdőszűrés volt a Községben, ahol
az adminisztrációs feladatokat önkéntesek is segítették.
Felkérésemre azonnal igent
mondott és segített Sztancsik
Istvánné Margitka és Vincellér Györgyné Ani néni. Önzetlen segítségükért az újság hasábjain keresztül
is köszönetet mondok.
Kériné Veroczki Barbara mb. intézményvezető

PÁTRIA

A PÁTRIA Takarékszövetkezet

a hazai takarékszövetkezeti integráció
egyik legnagyobb fiókhálózatával
rendelkező hitelintézete.
A Budapesttől Nagykőrösig
terjedő egybefüggő működési
területen közel 200 munkatárssal szolgálja ki ügyfeleit.

Takarék Forint Kiváltó Hitel

Meglepetés

Rendezze egyszerűen pénzügyeit!

Legyen Ön is a kollégánk!

Új munkatársat keresünk
TAKARÉK
személyi kölcsön
Ügyfél referens pozícióba
csömöri, isaszegi, vasadi fiókba.
Mi segítünk a vásárlásban!
Főbb feladatok:

Személyi kölcsön, szabad felhasználásra,

• Teljes körű számlavezetési
feladatokegyszerűen.
ellátása (ügyfél tájékoztatás, számlanyitás, tranzakciók),
gyorsan,
részvétel a háttérmunkákban
A Takarék Személyi Kölcsön igény• Lakossági-, valamint a lésének
vállalatifeltétele
számlavezetéssel,
hitelezéssel kapcsolatos feladatok ellátása
a Takaréknál ve- akcio.patriatakarek.hu/szemelyikolcson
• Ügyfelek akvirálása, a hitelintézet
termékeinek
értékesítése
zetett számla megléte.
Az igénylés
facebook.com/patriatakarek
feltétele legalább 200 000 forint

Az álláshoz tartozó havi
elvárások:
Előny:
nettó igazolt jövedelem

a
Takaréknál vezetett számlára
történő egyösszegű
teljes ideje
• Értékesítés orientált szemlélet
• Pénzintézetnél
szerzett jóváírása
minimuma futamidő
3 éves gyakorlat
Amennyiben az Ügyfél az igénybe vett kamatfelár kedvezményhez szükséges,
• Kiváló kommunikációs alatt.
és
tárgyalási
•
Felsőfokú
végzettség
szerződésben rögzített feltételeket nem teljesíti legalább 3 hónapon keresztül, a Takészség
• Értékpapír
jogi vizsga
karék a kedvezményt megvonja.
A központi
Hitelinformációs Rendszerben (KHR) ne• Magabiztos MS Office ismeret
(MS
• Valutaés forint
pénztárosiA vizsga
gatív információval
szereplő
Igénylő
nem hitelezhető.
tájékoztatás nem teljes körű
és nem minősül ajánlattételnek.
hitelbírálatnyelvvizsga
jogát fenntartja. A Takarék
Excel, Word)
• ÁllamilagA Takarék
elismerta alapfokú
Személyi Kölcsön részletes
feltételei
megtalálhatóak
az
adott
Takarék vonatkozó Üz• KKV hitelezésben szerzett gyakorlat
letszabályzatában, az Általános Szerződési Szabályaiban illetve a Hirdetményében,
amelyeket a Takarék ügyfelei számára nyitva álló helyiségeiben és honlapján érhet el.

A fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot, fizetési igény
megjelölésével az alábbi Bővebb
email címreinformáció:
kérjük:
hrber@patriatakarek.hu
Ceglédi Fiók: 06 70 320 9429

TAKARÉK
TÖBB MINT BANK

Lakáscélú kiváltó hitel
THM: 3,33%-5,45%**
Szabad felhasználású kiváltó hitel
THM: 4,39%-6,52%**

Miért érdemes igényelni?
Nem csak jelzálog alapú hitelek kiváltására alkalmas.
Több hitel kiváltása esetén is igényelhető, így csak egy törlesztőrészletet kell ﬁzetnie.
Forint alapú, így nincs árfolyamkockázat.

patriatakarek.hu

Rugalmas, helyi hitelbírálattal.
www.kivalto.takarek.hu

facebook.com/patriatakarek

Váltson most, induló költségek nélkül!*

*2017. január 31. napjáig befogadott, és 2017. március 31-ig szerződött ügyletekre.
**A THM-ek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével történt. A THM értékek 5 000 000 forint összegű
20 éves futamidejű kölcsönre vonatkozóan, valamint 2016. június 28. napi 0,96%-os 6 havi BUBOR érték ﬁgyelembevételével kerültek meghatározásra,
a feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete
ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás megléte, vagy megkötése szükséges. A tájékoztatás nem
teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézetek a hitelbírálat jogát fenntartják. A Takarék Forint Kiváltó Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Üzletszabályzatban, az Általános Szerződési Feltételekben, illetve a Hirdetményben, amelyeket a Takarék ügyfelek számára nyitva álló
helyiségeiben, és honlapján érhet el. További, részletes információért forduljon munkatársainkhoz!
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