Vasad

There are no translations available.
Földrajzi fekvés: Duna – Tisza közti homokhátság északi részén, a Gödöllői dombság lábánál
helyezkedik el. Lakossága: 1724 fő.

Infrastruktúra: összközműves kiépítettség a belterület egészén (95%).
Elektromos,-ivóvíz,-csatorna,-gázhálózat; kábeltv, szélessávú internet hozzáférés; aszfaltozott
utak.

VASADI UTCAKÉP

Főbb tevékenységi körök a település keretein belül: Állattenyésztés, élelmiszeripar,
erdőgazdálkodás, logisztika, szállítmányozás, kereskedelem. Pest megye középső részén,
Budapesttől 35 km-re helyezkedik el. Vasad gépjárművel a 4-es fő közlekedési úton haladva
Monor körzetközpont városnál leágazva érhető el.

A futóhomok borította sík felszínt néhány helyen egy-egy homok halom teszi változatossá. A
község földrajzi elhelyezkedéséből adódóan Budapest vonzereje nagy, elsősorban tanulás és
szórakozás területén, valamint a munkahely vonatkozásában. A település lakosságának
jelentős részére évszázadok óta mezőgazdasági termeléssel foglalkozik. A homokos talajon
termelt burgonya, sárgarépa, kisdinnye, káposzta jó íze miatt ma is keresett árú, főként a
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fővárosi kispiacokon.

A szétszórt tanyavilág, az utóbbi években vonzó különböző vállalkozások számára, főként a
lovassportot kedvelőknek. A külterületi erdő rész szinte egybeolvad a szomszédos településen
található ősborókással, mely 1939 óta természetvédelmi terület. Élőhelye található itt a parti
fecskének, a gyurgyalagnak, az átvonuló költöző madaraknak pedig pihenőhelye. Természeti
értékű ősgyep, védett növényritkaságok találhatóak zöldelő rétjein.

Wasad formában 1361-ben említik először az oklevelek. A település igazi története 1756-ban
kezdődik, amikor is a Ráday és a Fáy család birtokára telepesek érkeztek a Komárom megyei
Marcellházáról, miután református hitük miatt elüldözték őket. Néhányan közülük azonban
lovaiknak jobb legelőt keresve tovább mentek és egészen Erdélyig jutottak, ahonnan évek
múlva már családot alapítva és családokkal tértek vissza.

A település látnivalója a református templom, a mellette található I. és II. világháborús emlékmű,
amelyet 1988-ban a falu lakosainak összefogásával újítottak fel. Történelmi jellegű épületei, a
Szemző kastély- amely hosszú ideig oktatási célú intézményként működött-, valamint a Möller
kúria. Az idelátogatóknak azonban vélhetően a külterületi erdők között meghúzódó tanyavilág
mindennapos varázsa, hangulata nyújtja a legmaradandóbb élményt.

A település kellemes lakókörnyezettel rendelkezik. Csendes, kellemes, a főváros gyors
elérhetőségével (az M0 megépülő szakaszával, a 4.sz főút elkerülő szakaszának
megépülésével) és közelségével fejlődő, vonzó, vendégváró település.
Honlap: www.vasad.hu,
http://www.vasad.info/
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