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JÁTSZÓTÉR ÉS KONDIPARK
ÉPÜL A NAPÓRÁNÁL
ÉS A SPORTPÁLYÁN
5. old.

AJÁNLÓ

KERESSÜK
július hónap

Június hónap fotója: Ribins
zki

nyi pályaművel pályázhat, de csak egy
fényképet díjazunk.
A pályázatra beküldött anyagokat
JPG formátumban, a
fénykép címével és telefonos elérhetőséggel
kell a szada@szada.hu
e-mail címre elküldeni.
A pályázat
VÁRJUK FOTÓIKAT „A HÓNAP
szabályzata:
FÉNYKÉPE” PÁLYÁZATUNKRA!
A pályázó a fotó beküldésével egyBiztatjuk Önöket, hogy keressék,
ben nyilatkozik róla, hogy a fényfotózzák Szada legmegragadóbb hekép saját szellemi terméke és azt
lyeit, jeleneteit és küldjék el nekünk
Szada Nagyközség Önkormányfotóikat, hogy a legjobban sikerült
zat részére további felhasználásképet megmutathassuk mindenra átadja. A beküldött pályázati
kinek! Külön örülnénk, ha néhány
anyagok a készítő nevének megszóban összefoglalnák gondolataijelölésével megjelenhetnek Szakat, esetleg élményeiket a beküldött
da Nagyközség Facebook oldalán,
Ádám – Szabadság
Május hónap fotója: Fedelin
fényképekkel kapcsolatban. Célunk,
weboldalán, digitális és nyomtahogy hónapról hónapra a szadaiak
tott kiadványain függetlenül attól, hogy el„szemével” mutassuk be, hogy miért sze- időn túl beküldött pályaművek a következő nyeri-e a hónap képe címet.
retünk itt élni és milyen szemet gyönyör- hónapban automatikusan részt vesznek a
A hónap fotója címet egy hónapban csak
ködtető kincseket rejt ez a település.
pályázaton.)
egy kép kaphatja meg.
A pályázatot minden hónapban megA nyertes fénykép július 1-től láthaDíjazás: A győztest 5 000 Ft készpénzhirdetjük, ebben a hónapban a beküldé- tó lesz weboldalunkon és bemutatjuk zel és egy Szada kincsei kiadvánnyal jusi határidő: 2020. június 30. (A határ- Facebook oldalunkon is. Bárki, bármen�- talmazzuk.

Csilla – Pipacsok

FÉNYKÉPÉT

Takaros Porta 2020
Követve az előző évek hagyományait, Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete
2020-ban is meghirdeti a „Takaros Porta” és „Legszebb utca”
pályázatot. Köszönhetően a korona vírussal kapcsolatos enyhítő intézkedéseknek, ebben az
évben is személyesen tudunk ellátogatni Szada legszebb kertjeibe. Természetesen, tesszük ezt
az aktuálisan előírt óvintézkedések betartásával. Az első látogatást egy telefonos bejelentkezés előzi meg. Ezért fontos,
hogy bármely elérhetőségen
jelentkezik, ne felejtse el megadni telefonszámát! A látogatás
alkalmával egy 2 oldalas kérdőív
kitöltésével szeretnénk tájékozódni a kerttulajdonos környezettudatos hulladékhasznosítási szokásairól. Külön pontozzuk
a madár- és rovarbarát kerteket, az utcafrontot, előkertet és
zöldséges kerteket. A kertről
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a tulajdonos beleegyezésével
szeretnénk fényképeket készíteni, melyeket a Virágos Szada
facebook oldalon és a 2111 Szada Nagyközség Önkormányzat
Közéleti Tájékoztató Havilap oldalain megjelentetünk.
Jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk, így 2020 június 30-ig tudjuk fogadni a kerttulajdonosok jelentkezését és
a kertek ajánlását. Biztatjuk a
lakosságot, hogy szomszédok,
ismerősök kertjeit is ajánlják, nevezzék be a versenyre!
A jelentkezéseket várjuk: személyesen a Szada Nova Nonprofit Kft. irodájában ügyfélfogadási időben, e-mailen a
viragzoszada@gmail.com címen, a Virágos Szada facebook
oldalon, vagy a 06-30/9228-226
mobilszámon.
Szeretettel várjuk a jelentkezéseket, ajánlásokat!
Faludi Andrea
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A képviselő-testület

Trianon 100
MEGEMLÉKEZÉS A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁRÓL
A koronavírus miatti veszélyhelyzet feloldásával lehetőség nyílt Szadán is a kisebb létszámú összejövetelek megrendezésére, ezért az utolsó pillanatban úgy döntött a polgármester, hogy a nemzeti összetartozás napjáról és a hősök napjáról is megemlékeznek a településen.

J

únius 4-én délután fél
ötkor gyülekeztek a
szadaiak a nemzeti ös�szetartozást jelképező Örökségünk szobornál, ahol megemlékeztek a tör ténelmi
Magyarországot szétszaggató
trianoni békediktátum kihirdetésének 100. évfordulójáról. A
Magyar Országgyűlés 2010-ben
törvényben nyilvánította június
4-ét a „Nemzeti összetartozás
napjává”. Ebben a törvényben
megerősítette Magyarország elkötelezettségét a magyar nemzet tagjainak és közösségeinek
egymással való kapcsolatának
fenntartásában, ápolásában.
A megjelenteket Simonné
Horváth Anikó köszöntötte,
majd a távolból megkondultak a szadai templomok ha2020. JÚNIUS | 2111 SZADA

Sokan rótták le a kegyeletüket
rangjai, ami a 100 éve megkötött tragikus békediktátum
aláírására emlékeztettek. Az
ünnepi megemlékezés a „Hazám, hazám…” című műsorral kezdődött, amiben Buzo-

gány Márta színművésznő
szerepelt.
A megrendítő erejű előadás
után dr. Dulai Sándor a Szabad Föld rovatvezetője mondott beszédet. A megemléke-

zést egy 1920. június 5-én a
Pesti Naplóban megjelent írás
felidézésével kezdte. „A budapesti templomokban ma
délelőtt megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat, és a
borzongós őszies levegőben tovahömpölygő hanghullámok a
nemzeti összeomlás fájdalmas
gyászát jelentették: ma délután 4 óra 30 perckor írták alá
Trianonban a magyar meghatalmazottak a békeokmányt.”
Az első világháborúban győztes antanthatalmak elsődleges
célja Németország és a háborúban vele szövetséges országok alapvető meggyengítése
volt, ezen felül céljuk volt a
jelentős háborús jóvátétel követelése, valamint a soknemzetiségű nagyhatalmak egységének megtörése is, mint
amilyen az Osztrák–Magyar
Monarchia vagy az Oszmán
Birodalom volt.
Dr. Dulai Sándor személyes
történetein keresztül világított
rá az 1920-ban bekövetkezett
nemzeti tragédiára, aminek következtében elvesztettük az ország területének kétharmadát
és mintegy 3,4 millió magyar
rekedt kívül az új magyar állam határain. A gazdaságot is
mélyen megrendítette a békediktátum, ugyanis elvesztettük
a nemzeti jövedelmünk több
mint kétharmadát. Szerencsére több politikusunk nem siránkozott, hanem előre tekintett (ilyen volt többek között
Klebelsberg Kunó vallás- és
közoktatásügyi miniszter is)
így a második világháborúig a csonka ország talpra állt.
Trianon – a tragédia ellenére
– megteremtette a túlélés reményét, mert a magyar nemzetfelfogás átalakulásához vezetett.
A megemlékező beszéd után
először Pintér Lajos polgármester helyezte el a megemlékezés
csokrát az Örökségünk szobor
tövében, majd a képviselő-testület tagjai, végül a megjelent
vendégek következtek. A program a Boldogasszony Anyánk
(Régi magyar himnusz) közös
eléneklésével zárult. 
P.Gy.
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FOLYTATÓDNAK

a beruházások Szadán
MÁJUSI POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK
A vészhelyzetre való
tekintettel Szadán májusban sem ült össze
a képviselő-testület.

A

működőképesség megőrzése érdekében a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények értelmében az önkormányzat képviselő-testületének
feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Pintér La-

jos polgármester ezzel a felhatalmazással élve 2020. május
12-én, 15-én, 22-én és 29-én
a képviselőkkel történt előzetes írásbeli egyeztetés után, 15
napirendi pontban hozott határozatot.

sen. Az idei óvodai beiratkozáson 66 gyermeket írattak be az
általános iskolai tanulmányokat megkezdő 59 gyermek helyére. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a beköltözések
miatt nyáron még további gyermekeket íratnak be az intézAz emelkedő gyermekménybe. Ahhoz, hogy minden
létszám miatt módofelvételt nyert gyermeket el tudsították a Székely Berjon helyezni az önkormányzat,
talan Óvoda-Bölcsőde
csoportlétszám bővítésre van
Alapító Okiratát
szükség. A Székely Bertalan
Egyre több fiatal házaspár köl- Óvoda-Bölcsőde jelenlegi Alatözik Szadára, ezért emelkedik pító okiratában szereplő engea gyermeklétszám a települé- délyezett gyermeklétszám 250
fő, amit szeptembertől 270 főre
módosítanak. A bölcsődei gyermeklétszám jelenleg 12 fő, amit
26 főre szükséges emelni a Mini
Bölcsőde szeptemberi tervezett
beindítása okán.
Szada polgármestere, a fentiek alapján hozzájárul a Székely
Bertalan Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratában szereplő felvehető óvodai gyermeklétszám
270 főre, a bölcsődei gyermeklétszám 26 főre való módosításához, illetve engedélyezi a Mini
Bölcsőde 2020 szeptemberi indítását.

Kiválasztották a
Jókai utca felújítási
munkáira a kivitelezőt
Az önkormányzat a tervezői
költség kiírás alapján 3 kivitelezőtől kért árajánlatot. Szada polgármestere a Jókai utca
útburkolat felújítási munkáira
beérkezett kivitelezői ajánlatok
közül a Váci Útépítő Kft. bruttó 37  172  755  Ft összegű ajánlatát fogadta el az önkormányzat
2020. évi költségvetésének beruházások sora terhére.
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Szabadidőparkot
létesítenek a Sportpályán és a Napóránál
A Sportpályán és Napóránál játékelemek és tornapálya (street
workout) elemek telepítésével építenek szabadidőparkot.
A szabadidőpark létesítésére
3 vállalkozótól kértek be árajánlatot. A legkedvezőbb árajánlatot az ENERCOM s.r.o. adta
(szlovák), bruttó 11  989  073  Ft
összeggel.

Bővítik a Szada
Corvin utcai élőfüves
sportpálya elektromos
megvilágítását
Az élőfüves sportpálya elektromos megvilágítás bővítésére
még 6 db reflektor elhelyezésre van szükség. Ezek teljesítménye 2000  W darabonként. Az
energiaellátást 3  x  200 A teljesítménnyel az ELMŰ készíti.
A reflektorok felszerelésére három árajánlatot kért az önkormányzat. Szada polgármestere
az ajánlatok közül az ULITASVILL Kft. bruttó 3  518  649  Ft
összegű ajánlatát fogadta el,
amit a 2020. évi költségvetés
tartalék keret terhére végeznek el.

Köztéri hulladékgyűjtőket helyeznek
ki a településen
Szada települési környezetének tisztasága, a közterek állapotának megőrzése, a települési hulladék gyűjtése
érdekében köztéri hulladékgyűjtőket telepítenek a faluban. A bekért pályázatok
közül Szada polgármestere,
a Ferro Gép ’99 Kft. bruttó
1  828  800  Ft összegű ajánlatát fogadta el, melyet az önkormányzat 2020. évi költségvetés polgármesteri keret
terhére biztosít.
Polgár
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JÁTSZÓTÉR ÉS KONDIPARK ÉPÜL

a Napóránál és a Sportpályán
Pintér Lajos polgármester gyermeknap előtt néhány nappal a Napóránál és a Sportpályán létesítendő szabadidőpark és játszóterekre vonatkozó árajánlatokat terjesztett a képviselő-testület elé, melyek közül a település döntéshozói a legkedvezőbbet támogatták is.

elemek beszerzésével később tovább tudjuk bővíteni.

– Milyen érvek szólnak a kiválasztott helyszínek mellett?
– Az egész koncepció célja a közösségépítés. Egyes falurészek lakóit szeretnénk egymáshoz közelebb hozni azáltal, hogy ezeket
a köztereket úgy alakítjuk ki, hogy a család
minden tagja jól érezhesse magát, megtalálja azt az elfoglaltságot, amivel kikapcsolódhat. Így tervezünk a játékok mellé például sütögető, bográcsozó helyeket is kiépíteni.
Lelki szemeim előtt a pályán focizó gyerekeket, homokozó kicsiket és szalonnát sütögető vagy lecsót kevergető felnőtteket látok,
pont úgy, ahogyan azt az Unger család létrehozta és működteti a Szőlőhegyen. Több
olyan összetartó utcaközösségről tudunk,
ahol szívesen szerveznek közös programokat az utcabeliek. A magunk módján mi is
Pintér Lajos polgármester a Napóránál mutatja a játszótér helyét
ezeket a közösségeket összekovácsoló alkalmakat szeretnénk támogatni, a helyszínek
pedig éppen ezért adják magukat. Fontos
zada lakosságának közel 20 %-a 14 év – Milyen koncepció mentén kezd- érv még, hogy a Napóra téren (a piacon) és
alatti, ezért az ő minőségi, szabad- tek el foglalkozni a játszóterek és a Sportpályán is rendelkezésre állnak vizes
idős foglalkoztatásuk fontos közügy. szabadidőparkok kialakításával? blokkok, amelyek megléte vagy kialakítása
– Szeretnénk elérni, hogy Szadán terv- már alapvető követelménynek számítanak.
– Miért fogott bele polgármester úr szerűen öt helyszínen valósuljanak meg
ebbe a projektbe?
sport- és szabadidő létesítmények. A Nap- – Hogyan fognak kinézni a tervek
– A választási kampányunk fontos eleme óra térnél, a Sportpályán és a Szőlőhegyen szerint ezek a közösségi terek?
volt a lakossági konzultáció. A szadai ját- a már meglévő játszóterek továbbfejlesz– A sportpályák már adottak, leszszóterek állapotával, létesítésével is foglal- tése mellett – a lakosság erre irányuló igé- nek játékok egészen kicsi gyerekeknek és
koztunk online szavazás keretében és arra nyeit figyelembe véve – gondoskodni sze- street workout összeállítások (szabadtéri
jutottunk, hogy nagy igény lenne a meg- retnénk a Fenyvesligetben és a Margitában kondigépek) felnőtteknek. A bővítéseket
lévők felújítására és újak kialakítására is. élő családok kikapcsolódási lehetőségeiről igény és kapacitás szerint fogjuk majd véA képviselők nagy része családos ember, is, bevonva az érintetteket is ennek megter- gezni.
szülőként és nagyszülőként pontosan át- vezésébe.
Az biztos, hogy arra törekszünk, hogy
érzik, hogy mennyire fontos támogatni a
mindegyik egyedi hangulatú legyen, kücsaládokat abban, hogy helyben is tartal- – Milyen ütemben tervelönböző élményeket
masan, aktívan tudják szabadidejüket el- zik ezt megvalósítani?
adjanak majd a csatölteni, így nem volt kérdés, hogy támo– A beruházást a Napóra
ládoknak.
gatnak ebben. A költségvetésben minden téren és a Sportpályán kezdévben külön keretet fogunk elkülöníteni a jük. Ezekre a helyszínek– Mikor vehetik
szabadidőparkok és játszóterek kialakítá- re a tervek elkészültek, a
használatba a csasára, fejlesztésére. A személyes motiváci- kondigépeket, kalandváraládok az első két
óm az volt, hogy sportember lévén átérzem, kat, homokozókat és a hinlétesítményt?
hogy mind szellemileg, mind testileg mi- tákat megrendeltem, gyár– Reményeim szelyen sokat hozzá tud tenni az aktív mozgás tásuk már zajlik.
rint augusztus közepéa mindennapokhoz. Örülnék, ha ezt SzaMost egy alapfelszereltre elkészülnek, így még
dán is minél többen megtapasztalhatnák. séggel kezdünk, de az esza nyáron mindenkinek
Ha ezek a létesítmények ehhez hozzájárul- közöket úgy fogjuk elrendezlesz lehetősége kipróbálhatnak, már megérte.
ni, hogy a tereket további
ni azokat. 
Tóth Éva
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INTERJÚ

Szeretném, ha Szada lenne országunk

LEGEGÉSZSÉGESEBB TELEPÜLÉSE
INTERJÚ DR. DOBOS VADIM HÁZIORVOSSAL
Dr. Dobos Vadim 1970-ben
orvoscsaládban született, édesapja sebész, édesanyja kardiológus. Május 1-jétől Dr. Szemerédy István praxisát vette át.

S

zada új orvosa a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szerezte meg
a diplomáját 1994-ben. A sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházban kezdte szakmai pályafutását általános és baleseti sebészként. Majd újabb kihívásokat keresve,
különböző multinacionális gyógyszeripari
és labordiagnosztikai vállalatoknál dolgozott, az értékesítés és marketing területén.
Közben 2000-ben az ELTE Jogtudományi Karára iratkozott be, ahol 5 éves jogtudományi képzésben részesült.
Közvetlenül Szadára kerülése előtt a világ egyik vezető biotechnológiai vállalatánál, az Amgennél
volt az onkológiai üzletág vezetője. Több kommunikációs
tréningen vett részt, ami felkészítette a betegekkel való kapcsolatteremtésre. Értékesítési
és marketing vezetőként, több
mint 22 éves átfogó tapasztalatot szerzett a gyógyszeriparban és az orvostechnikai
eszközök területén. Ezen tevékenysége mellett 2016-tól Kistarcsán, Veresegyházon, Budapesten, Galgamácsán, Valkón
és Gödöllőn háziorvosokat helyettesített, ami egyre inkább
erre a területre irányította az
érdeklődését és az első hívó
szóra otthagyta felsőszintű vezetői beosztását és megpályázta a szadai háziorvosi praxist.
Szadán 2006 óta él. Szabadidejében úszik, szörfözik, vitorlázik, katamaránozik, kajakozik, fut. Anyanyelvén kívül
angolul, oroszul és szlovákul
beszél.
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– Nagyon változatos pályafutás
után tért vissza a főállású gyógyításhoz. Miért döntött így?
– Pár évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy
orvosi diplomával rendelkezve a rossz
oldalon dolgozom. Kimondhatom, hogy
a gyógyszeripar nem a betegségek gyógyításában érdekelt, hanem a tünetek
kémiai kezelésében. A betegségek gyógyítása helyett a tünetek kezelése folyik,
sok-sok mellékhatással. A fenti tapasztalatok hatására mély meggyőződésemmé vált a prevenciós szemléletet, amely
az egyetlen lehetséges megoldási módja
a lakosságot tizedelő civilizációs népbetegségeknek, mint a 2-es típusú cukorbetegség, koszorúérbetegség, magas vérnyomás betegség, elhízás vagy számtalan
daganatos és autóimmun betegség.
A civilizációs betegségek, valójában életmód betegségek, amit a jelenkori, modern életmódunk okoz. A tapasztalatom

az, hogy a civilizációs betegségeket nem
lehet gyógyszerekkel kezelni. Az életmód
betegségeket - csak életmód változtatással lehet megoldani, megelőzni és kezelni!
Négy évvel ezelőtt eldöntöttem magamban, hogy csak olyan dolgot vagyok
hajlandó végezni, ami helyes, ami hasznot hoz a társadalom számára. Nincs az a
pénz, amivel engem ettől az elhatározásomtól eltéríthetnének. Ezért elkezdtem
a háziorvosi képzést. Az utóbbi négy évben 13 helyen helyettesítettem háziorvosokat. Itt szembesültem a magyar lakosság katasztrofális egészségi állapotával.
Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a saját diplomamunkám, amit 1993-94-ben
krónikus pajzsmirigygyulladás témakörében írtam, ami egy autoimmun eredetű betegség. Akkor hónapokat kellet várnom arra, hogy az elemzéshez szükséges
betegszám meglegyen. Most egy rendelésen, - akár itt Szadán - öt ilyen beteg is
megfordul. Ez a nagyszámú gyakoriság
azzal magyarázható, hogy megváltozott a
betegek életmódja. Ezen úgy lehetne módosítani, hogy meg kellene változtatni a
táplálkozási szokásainkat és be kellene
iktatni mindenkinek a rendszeres testmozgást az életébe.
Az egészségesebb életmódért kb. 80 %-ban a táplálkozás és 20 %-ban a mozgás felel.
Ezenkívűl fontos a megfelelő vitamin és nyomelem bevitel, mivel a nyugati típusú,
a végletekig nyereségorientált, mezőgazdaság és élelmiszeripar igen silány minőségű
élelmiszerrel látja el a lakosságot. A mozgásról csak annyit,
hogy hetente négyszer-ötször
csináljunk valamit, ami lihegéssel és izzadással jár - legalább 40 percig. Ez lehet séta,
kocogás, futás, úszás. Mindenben fontos a fokozatosság. Még egy dolog, ami lényeges - amit egyszer elkezdünk,
azt nem szabad abbahagyni.
Ezek nélkül nem lehet az ember egészséges.
Eldöntöttem, hogy életem
előttem lévő szakaszát a megelőzés és gyógyítás szolgálatába állítom.
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– Doktor úr hogyan került Szadára?
– Budapesten laktam egy társasházban, de mindig vágytam egy kertvárosias környezetbe. Az volt az elképzelésem,
hogy a választott településről könnyen
elérhető legyen a főváros, mivel ott dolgoztam. Így jött szóba Mogyoród, Gödöllő és Szada. Két évig keresgéltem az ingatlanokat és Szada fogott meg a legjobban
a dimbes-dombos utcáival és a gyönyörű panorámájával. Végül 2006-ban sikerült egy üres telket vennem a Pazsaki VANNAK DOLGOK, amik olyan terméutcában, majd 2007-ben az építkezést be- szetesen vesznek körül bennünket, hogy
fejezve, ideköltöztünk.
nem is gondolunk arra, milyen lenne nélkülük. Ilyen az érintés. Sajnos meg kellett
– A háziorvosi praxist hogyan kap- tapasztalnunk a hiányát, ami fájóbb volt,
ta meg?
mint gondoltuk volna. Megértettük, hogy
– Eddigi munkáim Budapesthez kötöt- az érintés, NEM CSAK egy mozdulat, hatek, így ideköltözésemtől kezdve Szadá- nem szeretet, féltés, melegség, gondoskora csak aludni, kertészkedni és futni jár- dás, öröm, bánat, együttérzés és még sok
tam. A beszélgetés elején már mondtam, minden más, ami az emberi kapcsolahogy nagyon sok helyen kipróbáltam a tok igazi erejét adja. Valami hasongyógyítást háziorvosként, így megismer- ló a FÉNY is. Mindig itt van
Az előkészületeken
hettem a települések lakóinak a mentali- velünk, körülvesz bendolgozó aktivisták
tását. Őszintén mondom, hogy nagyon nünket, pótolhatatlan
nagy különbségek vannak. Rájöttem, hogy szerepet játszva élenem szeretnék dolgozni sem Budapesten, tünkben, de belekében, nem csak
sem Gödöllőn és Veresegyházon sem. Ke- gondoltunk már,
szólam, hanem
restem azt a régi felfogást, ami a kölcsö- hogy mi lenne
valódi cselekvés,
nös megbecsülésen és tiszteleten alapul. velünk nélküle?
bárki is legyen
Ezt Szadán megtaláltam, ráadásul a há- A fény az alapja
a kezdeményezunk is ideköt, így örömmel vettem Dr. és mozgató rugóző. Nem megleSzemerédy István megkeresését, aki arra ja egész létünknek,
pő hát, hogy felbiztatott, hogy szálljak ringbe a praxisá- és mindezt olyan
hívásunkra Szada
ért. Két pályázó közül végül a képviselő- szerényen, termélakossága fényjelzétestület engem támogatott.
szetesen és odaadóan
sekkel,
fénylánc alkoMélyárok
végzi, hogy néha megfetással
és
fény
díszítésekmenti sétány
– Május 1-jétől vette át a praxist ledkezünk életbevágó fontoskel jelezte, hogy érti és érzi
Szemerédy doktortól. Milyen ta- ságáról. Erre emlékeztet bennünazt az egyetemes üzenetet, amit a
pasztalatai vannak?
ket az év egy napja május 16-a, A FÉNY fény közvetít, az összetartozás értékét, ami
– Aminek nagyon örülök, hogy az em- VILÁGNAPJA.
ritka kincs egy ilyen változó világban.
berek Szadán pont olyanok, amilyennek
Ebből az alkalomból május 23-ra szerAz est fénypontja egy élő közvetítés
előzetesen gondoltam őket, így ki tudom veztük volna meg az első Szadai Fényfesz- volt, amit a facebook-on lehetett követalakítani velük a megfelelő kapcsolatot. tivál és Nyitott Kapuk Vásárát, ahol he- ni, így mindenki a saját otthonából élvezAz egészségi állapotuk sajnos ugyanaz, lyi, vagy környékbeli művészek, kiállítók, hette a fénnyel festett főtéren zajló fénymint bárhol az országban. Itt is a leggya- árusok, kistermelők mutatkoztak volna be. koncertet, Sándor Krisztina és Gulyás
koribb betegségek közé a szív- és érrend- Egy nap, ami a nevetésről, a nyitottságról, Roland handpan művészek közreműköszeri, a daganatos és az autoimmun ere- a kapcsolatteremtésről, és új dolgok felfe- désével. Aki pedig éppen arra járt, végig
detű betegségek tartoznak. Sajnos ez a dezéséről szólt volna. Ezt hiúsította meg a sétálhatott a fénybe öltöztetett patakjómód következménye.
korona vírus, de ennek ellenére ezen a na- parti sétányon, vagy megpihenhetett a
Őszintén hiszek abban, hogy az embe- pon így is egy kisebb fajta csoda valósult lampionok között elhelyezett színes rakrek egészségének megőrzéséhez az egész- meg Szadán.
lap ülőkéken, melyek az újrahasznosítás
ségügyi tájékoztatáson, egészséges életEnnek a falunak a lakosai már több- jegyében készültek. A Nemzetközi Fény
módra nevelésen, valamint a krónikus ször bebizonyították, hogy az egymás se- Világnapi rendezvények között Magyarbetegségek szakszerű gondozásán keresz- gítése, az összefogás valami jó ügy érde- országról egyedüliként Szada került fel
tül vezet az út, így a mindenkori háziora világ „Fénytérképére” Szeretnénk, ha
A fénnyel festett Főtér
vos tud a legtöbbet tenni a szadai lakosság
a jövő évben még többen csatlakoznátesti és lelki egészségéért. Azt szeretném,
nak hozzánk!
hogy néhány év múlva Szada legyen MaMinden résztvevőnek köszönjük, hogy
gyarország legegészségesebb települése.
emelte az esemény Fényét! 

P.Gy.
Szada Fényei csapata

A FÉNY VILÁGNAPJA

Szadán
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KERTI

könyvjelző

SZÉKELY BERTALAN

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

FALUHÁZI HÍREK

SÖVÉNYEN
innen és túl
A FALUHÁZ JÚNIUS 15-TŐL
hétköznap 14-17 óra között tart
nyitva.
Kiscsoportjainkat a megszokott időben már tudjuk fogadni.
Az év folyamán egyeztetett
rendezvényeinket augusztus
1-jétől megtartjuk.
eljön a nyírás ideje. A vastag
Nyári program ajánlóval a
ágak visszavágását lehet foko- következő lapszámban jelentzatosan is végezni, kb 30cm- kezünk.
ként emelkedő szinteket létrehozni, hogy a függőleges zöld
takarás a földfelszíntől teljes
magasságig egyenletes legyen.
Metszés után ne feledkezzünk
meg a szezonban az egyenletes bő öntözésről sem.
Az örökzöld sövénysorok lassabban növekednek, de meghálálják, ha évente kicsit rendbe
tesszük, alaposan kitakarítjuk őket, kirázzuk az ágvillákon megakadt tűleveleket, elszáradt ágacskákat. Ehhez egy
műanyag lombseprű, egy kerti
partvis is elegendő. Jól rázogassuk, bökdössük meg vele a bokrokat fentről és belülről indulva, majd alaposan gereblyézzük
ki alóluk a lehullott növényi részeket. Permetezzük meg őket
lombtrágyával, és szemmel látható lesz a változás.
Ha további ápolási ötleteket
szeretne olvasni, a Bagolyvár
Könyvtár Facebook oldalán, a
Kertbarát Klub május 23-i bejegyzésében megteheti.
Burjánzó növényeket, jó kertészkedést kívánok!
Németh Anikó
kertészmérnök, könyvtáros

A fiatalon még nagy gonddal ápolgatott bokraink, idővel megvastagodnak, besűrűsödnek és az évek előrehaladtával már nem a zöld
lombtakaró veszi körül kertünket, hanem a
sűrűn feketéllő, felkopaszodott venyigék.

H

a már nehezen állunk
neki a sövénynyírásnak, mert az túl nagy
erőfeszítés, és nehéz hozzáférni, akkor eljött az idő, hogy egy
kis praktikával újjávarázsoljuk kertünk élő védőfalát, és
megkönnyítsük a következő
3-5 évre is a dolgunkat.
Fogjuk hát a fűrészt, metszőollót, és tisztítsuk ki a gondot okozó ágrészeket a növénysorból. Kezdjük a munkát a
száraz ágak tőből eltávolításával, majd határozzuk meg
a megfelelő magasságot, és az
ott lévő vastag ágakat a kívánt
szinttől jóval lejjebb metsszük
ki. Észre fogjuk venni, hogy a
metszés helyén pár hét múlva
zsenge új hajtások bukkannak
elő, amelyek játszi könnyedséggel alakíthatók, ha ismét
8

Addig is táboroztatunk: június 15-19-ig Vakáció Vár,
június 22-26-ig Utazás a
jövőbe…
Június 27. szombaton
10 órától megnyitjuk felújított könyvtárunkat.
11 órától ajándék Cimbali
band koncert a Faluház előtti téren.
Várjuk a találkozást!
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SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

KÖNYVTÁRI
PROGRAMOK:

KÖNYVTÁRI HÍREK
A járványügyi helyzet kapcsán a
könnyítések már megkezdődtek,
de a könyvtárak újranyitásáról lapleadásig nem érkezett rendelet, így
továbbra is a hatályban lévő korlátozás mellett vehető igénybe a
könyvtári szolgáltatás.
Kölcsönzésre előkészítjük olvasmány igényeiket, melyeket a
Bagolyvár Könyvár Facebook
oldalon, vagy a szadakonyvtar@
gmail.com e-mail címen fogadunk. Átvételek időpontját az eddigi heti egy napról június hónapban továbbiakkal bővítjük.

KERTI KÖNYVJELZŐ
KERTBARÁT KLUB:

JÚNIUS 27. SZOMBAT, továbbra is online felületen Facebook bejelentkezéssel
igyekszik segíteni a lelkes kertbarátoknak.

KÖNYVMOLY
BÖRZE SZABAD POLC:

Faluház bejárata előtt várják az érdeklődőket az ingyen elvihető olvasmányok. Folyamatosan cseréljük a kínálatot, bárki válogathat kedvére.

KÖNYVAJÁNLÓ

(NYITVATARTÁS)
KÖNYV ÁTVÉTELI IDŐ:
JÚNIUS 15-30.:

12-14 óráig
hétfő, kedd,
péntek

Kedves Olvasóink!
Hosszú előkészületi munkák befejeztével örömteli esemény előtt áll a könyvtár.
A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által 2019 évben kiírt és intézményünk által sikerrel elnyert
nyílt pályázata, „Települési könyvtárak
szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése”
címmel a megvalósítási szakaszába ért, és
a megújult tereket meghívott vendégeink
körében 2020. június végén adjuk át.
Újranyitást követően már megújult környezetben fogadhatjuk látogatóinkat.

Júniusban az iskolai szezon végével a
szokásos rendezvényeink lezárulnak, így
búcsúzik a mostani netes felületről a hetente jelentkező Családi diafilmvetítés
és papírszínház, illetve a felnőtt olvasóknak szóló Virtuális könyvajánló is,
de reméljük sikerült örömteli perceket
szereznünk az online térben is, és ősztől
már személyesen találkozhatunk ezeken
a programokon!
Köszönjük az eddigi aktív részvételt a
Facebookon a Bagolyvár Könyvár oldalon.

A gyermeknapon lelkesen
rajzoltak a gyerekek
Május utolsó napján Facebook oldalon
közzétett gyereknapi meglepetésünk nagy
örömünkre az esős idő ellenére is sok családot megmozgatott. Jó élmény volt látni
a lelkesen rajzoló apró kezeket. Az idő sajnos nem tette lehetővé az aszfaltra tervezett virágos kert megalkotását, de eresz alá
húzódva is gyönyörű rajzok tették maradandóvá ezt a napot, és minden résztvevő
örömmel fogadta a könyvjelzővel díszített
lufikat.

Bödőcs Tibor: Meg se kínáltak
(Helikon, 2019.)
A népszerű humorista első regénye, mely
nem az első írása. Korábban megjelent már
írói paródiákat összegyűjtött kötete is. Jelen műve éles kritikát is hordozó, tipikusan sírva vigadó hangulatú, a XX. század
második felétől napjainkig eljutó magyar
társadalmi képet mutató, korrajz stand
up stílusban. Cselekmény szála kocsmapultra könyöklő egyéni sorsot is bemutató szóáradat, mely közel 200 oldalon tudja foglyul ejteni olvasóját.
Akinek felkeltettük az érdeklődését a Bagolyvár Könyvtár Facebook oldalán hangos könyvajánlóban is meghallgathat egy
részletet.

SZÓMAGYARÁZÓ ROVAT:

SZOFISZTIKA: Ókori görög filozófiai irány, melyet Prótagorasz, Gorgiasz,
Thraszümakhosz nevéhez fűzhetünk. A
szónoklást és a nyelvészetet fejlesztő, de
tartalmában megtévesztő következtetéseket adó, furfangos észjárású, szócsavaró, felületes információt közlő, megnyerő
előadásmód, ahol a meggyőzés a cél, nem
a valóság megismerése.
Németh Anikó és Pusztai-Krepsz Mónika
könyvtárosok

Látványtervek a megújuló
könyvtár előteréről
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A Szadai Székely Bertalan
Általános Iskola HÍREI
A következő tanévben

KÉT ELSŐ OSZTÁLY INDUL
Az iskolánk életében a májusi hónap már az
év vége jegyében zajlott. Idén ebben a hónapban ért véget a jövő tanévre való beiratkozás.

E

z most online módon
zajlott le, hiszen nem
jártunk be az iskolába. Két első osztályunk indul
a 2020/2021-es tanévben. Már
várjuk a kis elsőseinket, akiknek életében nagyon izgalmas
időszak kezdődik el.
A Székely Bertalan projekthetünk megrendezése is az elmúlt hónap kiemelkedő eseménye volt. Ebben az évben nem
hagyományos módon emlékeztünk meg a híres festőművész-

ről. A gyerekeknek minden kiadott feladatot online kellett
megoldaniuk. A festő életrajzával már sokat foglalkoztak a
korábbi években is, így ezt csak
fel kellett eleveníteni. A festményeit pedig chatfalon nézhették
meg. Ezek után következtek az
izgalmas feladatok: családtagok segítségével jeleníthettek
meg egy Székely Bertalan képet,
szintén az egyik családtag, vagy
saját maguk öltözhettek fel egy
ismert portrénak megfelelő ru-

hába. Nagyon érdekes és ötletes megoldások érkeztek be arra
a feladatra is, amely során otthoni tárgyakból összerendezve kellett megalkotni egy festményt. Természetesen Székely
Bertalan munkásságával kapcsolatos rajzokat és festményeket is küldhettek be a gyerekek.
A legkiemelkedőbb munkákat
az iskola honlapján is megtekinthetik.
A tanév vége közeledtével készülünk a nyolcadikosaink ballagására. A jelenlegi helyzetre való
tekintettel ezt most rendhagyó
módon, online rendezzük meg.
A ballagásra készített összeállításunkat az iskola honlapján, a
Facebook oldalán és a Youtube
csatornáján nézhetik meg.
A tanítás befejezése után a
nyári szünetben június 15-július 31-ig 7 turnusban önköltséges

napközis tábor lesz iskolánkban,
melyre június 7-ig jelentkezhettek az 1-6. évfolyamos tanulóink.
A tábor programjában szerepelnek olyan séták és kirándulások,
melyeken a gyerekek megismerkedhetnek Szada művészetével,
nevezetes épületeivel, régi szokásaival. Emellett kézműveskedés
és sokféle játékos foglalkozás is
színesíti a programokat.
Egy másik izgalmas időtöltést ígérő táborra is felhívnám
figyelmüket. Biciklis tábor indul három turnusban, melynek
programjában szerepel a biciklizés szabályainak elsajátítása,
Gödöllő nevezetességeinek felkeresése, túrák, akadályversenyek. Iskolánk honlapján bővebb információt olvashatnak
erről a két táborról és a többi
nyári programról is.
Pollákné Tóth Judit igazgatóhelyettes

Kedves Szadai
Neukirch Barátok!
BICIKLIS TÁBOR
Programunk: BICAJTÚRA GÖDÖLLŐN ÉS KÖRNYÉKÉN
• A helyes biciklis közlekedés szabályai
• Gödöllő nevezetességeinek megtekintése
• Túra az Arborétumhoz, Pap Miska –forrás felkeresése
• Biciklivel akadályverseny, számháború, játékos erdei foglakozások
• Ügyességi és bátorsági próbák
Olyan gyerekek számára ajánljuk ezt a tábort, akik szeretik a természetet, szeretnének sokat
a szabadban lenni, mozogni, sportolni, eljutni olyan helyekre, amelyeket csak kevesen ismernek.
Fontosnak tartják, hogy lakóhelyük történelmével, állat-és növényvilágával megismerkedjenek.
Az 1-2. TURNUSBA csak jó kondícióban lévő, bátor, ügyes,
legalább 10 km-es biciklitúra megtételére vállalkozó gyerekek jelentkezését tudjuk elfogadni.
A 3. TURNUSBA a kezdő, bizonytalanabb kerékpáros tudással rendelkező gyerekeket várjuk,
akik a kerékpározás mellett szívesen kézműveskednek.
Kifogástalan állapotban lévő (lámpa, fék stb.) kerékpárt és védősisakot kérünk biztosítani!
Étkezés: tízórait mindenki hoz magával, meleg ebédet és uzsonnát biztosítunk.
A tábor főhadiszállása: Gödöllő, Erzsébet park
IDEJE: I. turnus: 2020. június 29-tő július 3-ig
Részvételi díj: 25 000 Ft/fő,
		 II. turnus: 2020. július 6-tól július 10-ig
(testvérkedvezmény – 2 000 Ft)
		
III. turnus: 2020. aug. 3-tó aug. 7-ig
Napijegy: 5000 Ft/nap

Idén elmarad a látogatás
Neukirchbe, de jövőre reméljük, hogy tudunk menni és
tudnak bennünket fogadni.
A döntést mindkét oldalról, a
szadai és a neukirchi képviselők egybehangzóan hozták
meg, hogy idén nyáron a nagyobb szabású rendezvények

elmaradnak, többek között
a Hexenfest is, amire mentünk volna. Jövő kora tavas�szal kezdjük a szervezést újra.
Mindenkinek tartalmas és
szép nyarat kívánnak a szervezők: Szabó Erzsébet, Csendes Veronika és Scherzinger
Mária.

HIRDETÉS

+36 20 928 9263

Táborba érkezés: 8 - 9 óra között, hazaindulás: 16.30 - 17 óra között

Jelentkezési cím: Jónás Gabriella
Tel.: 06-30-9045-486 • bicajozzunkegyutt@gmail.com
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MÁSODIK NEKIFUTÁSRA SIKERÜLT
MEGNYITOTTÁK Szadán
Magyarország első és
egyetlen autós szafari parkját

MAGYARORSZÁG legnagyobb utazócirkusza, a Magyar Nemzeti Cirkusz és a
Richter Flórián Cirkusz közel 100 állatával jelenleg téli szállásán, egy 5 hektáros
területen Szadán állomásozik. A koronavírus miatt nagyon nehéz helyzetbe kerültek.
Adománygyűjtés helyett sajátos megoldással igyekeztek gondoskodni a két cirkusz
állatainak eltartásáról. Előzetes tervek szerint május 1-jén nyílt volna meg a szafari
park, ezt azonban az utolsó pillanatban a
szervezők kénytelenek voltak elhalasztani,
mert egyrészt a COVID-19 vírus kapcsán
az érvényben lévő országos kijárási korlátozások ezt nem tették lehetővé, másrészt
a környék lakói heves tiltakozásba kezdtek a várható autós forgalom növekedése

miatt. A Nyárfa utca lakói útlezárásra készültek, de végül az önkormányzat egy új
bejárati útvonal megépítésével az autókat
elterelte az érintett utcákból.
A mostani helyre a cirkusz egyelőre három hónapos időre kapott engedélyt. Pintér
Lajos polgármester tájékoztatása szerint a
Magyar Nemzeti Cirkusz által tervezett tevékenység engedélyezése az önkormányzat hatáskörén kívül esik, ám mivel a környékbeli lakókra és a környező utcákra is
hatással van az autós szafari üzemeltetése,
ezért az önkormányzat a határidő lejárta
előtt ismét egyeztet majd Magyar Nemzeti
Cirkusz képviselőivel és a közelben lakókkal. Május 19-én megtörtént az ünnepélyes
szalagvágás amelyen részt vett Pintér Lajos, Szada Nagyközség polgármestere,
ifj. Richter József a Safari Park megálmodója és a Nemzeti Cirkusz igazgatója,
id. Richter József Kossuth-díjas cirkuszművész, valamint Richter Flórián, a Richter
Flórián Cirkusz igazgatója. Május 20-án
12 órától a nagyközönség előtt is megnyitották a Safari Parkot. A park látogatása
regisztrációhoz kötött.

SZADA HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE 2020
JÚNIUS – JÚLIUS
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zöld HÍD
B.I.G.G. NKft. weboldalán frissítette a gyűjtési rendet, melyben szerepeltetik a házhoz menő kerti zöldhulladék gyűjtésben
részesülő települések gyűjtési naptáraiban az előre ütemezett zöldhulladék gyűjtési napokat.
A járványügyi helyzet enyhülésével, ismételten biztosítják a lakosság részére a
lomtalanítási igények leadásának lehetőségét is. A lakosok csak a településükre
vonatkozó, előre meghatározott időszakon belül adhatják le az igényeket a Társaság felé, melyet ettől az évtől mobilbarát rendszeren keresztül is megtehetnek
az online igénybejelentő felületen.
Részletes információk a hulladékgyűjtési rendről és a lomtalanításról:
a https://www.zoldhid.hu/ weboldalon olvashatók.

JÚNIUS

DÁTUM
HÉTFŐ
15. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
22. KOMMUNÁLIS
ZÖLD
29. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
DÁTUM
6.
13.
20.
27.

JÚLIUS

HÉTFŐ
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV, ZÖLD
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

Ismét meleg étellel lepték
meg a rászorulókat

A BORÁSZOK

TARTOTTA ígéretét Paulovics László, a
Szadai Kiskert Tulajdonosok Szőlészeti és
Borászati Egyesületének elnöke, aki május
9-én az első főzés sikerén felbuzdulva megígérte, hogy egy hónappal később, június
6-án ismét segítenek a rászoruló időseken
és családokon. Önkormányzati támogatással most 74 adag meleg ebédet készítettek. Sült disznóhús és sült csirkecomb
volt burgonyával és savanyúsággal, amit
három futárcsapat délután egy óráig juttatott el azokra a címekre, ahova előzetes
értesítést küldött a Szociális Alapszolgáltatási Központ. A felajánlást Pintér Lajos
polgármester személyesen köszönte meg
a borászoknak.
Polgár
2020. JÚNIUS | 2111 SZADA

EGYÉVES A BOLHAPIAC
JÚNIUS 6-ÁN, szombaton, újra megtelt a
Főtér élettel, ahol a VUE (Változás Útján
Egyesület) megtartotta az év első bolhapiacát. Gyerekholmik, ruhák, háztartásiés barkácseszközök cseréltek gazdát. Az
egyesület most ünnepelte első születésnapját is, ez alkalomból pedig közös tortázásra is hívták a résztvevőket. Ezúton köszönjük Kerékgyáró Tamásnak, a SZAK
vezetőjének segítségét és a Kriszta Szikvíznek, hogy szódával, szörppel támogatja rendezvényeinket. Szeretettel várunk
mindenkit július 5-én!
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A Zöld Híd B.I.G.G. NKft.
munkatársai újra
ellenőrzik a matricákat
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit
Kft. ellátási területén 2020.
június 1-től folytatja annak ellenőrzését, hogy a
lakosok gyűjtőedényeiken elhelyezték-e a szükséges matricát, amellyel jogosultságukat igazolják
a szolgáltatás igénybevételére. Ennek hiányában
az azonosítatlan edények tulajdonosait kollégáink
piros színű matrica felragasztásával figyelmeztetik
a matrica pótlására, felhelyezésére. Amennyiben
nem kapott matricát, de jogosult lenne arra, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!

A TÁBOR ALAPÍTVÁNY
ÉS AZ ÖRÖMHÍR
NAPKÖZIS TÁBOR INFORMÁCIÓI
A TERVEZETT TÁBORI HETEK:
1. hét: júl. 13-17.: Általános iskolások
egész napos tábora, meleg ebéddel
A hét vezetői: Tóthné Tarcali Mariann és M. Gajjas Andrea
Kosárfonás tanulási és gyakorlási lehetőség középiskolásoknak és felnőtteknek.
(kedd, szerda, csütörtök késő délután, 16-19 óra között)
2. hét: júl. 20-24: Általános iskolások
egész napos tábora, meleg ebéddel
Tini délutánok 10-14 éveseknek
(felső tagozat) 13-17 óra között
„Nemzedékek találkozója”: ÖRÖMHÍR délelőttök
óvodásoknak 5 éves kortól. A délelőttökön az öt év
alatti gyermekeket is várjuk szeretettel családtagjuk (szülő, nagyszülő, nagy testvér) jelenlétében.
A programok felelősei: Simonné Horváth Anikó, Boros Gábor, Pálinkás Ibolya
3. hét: júl. 27-31.: Általános iskolások
egész napos tábora, meleg ebéddel
A hét vezetői: Sándor Levente és Andrea
Vessző- és kosárfonás tanulási lehetőség felső tagozatosoknak (kedd, szerda késő délután, 16-19 óra között)
Hozzájárulási díj: A nemzedékek találkozóján, az
ÖRÖMHÍR délelőttökön, a tini délutánokon és a kosárfonó programon nincs hozzájárulási díj a szadai résztvevőknek. Az egész napos táborokban (1-3. hét) a határidőig jelentkező szadaiaknak 6 000 Ft/hét, vidékieknek
8 000 Ft/hét. (1 200/1 600 Ft/nap).
Jelentkezési határidő: június 26.
A határidőn túl jelentkezőknek emelkedik a hozzájárulás összege.
A Szadán életvitelszerűen tartózkodó, rászoruló családok
gyermekei részére az önkormányzat étkezési támogatást
nyújt, amit a szülők a Tábor Alapítványtól igényelhetnek – a
jelentkezéskor – a korábbi évekhez hasonlóan.
Ha a táborozó nem tud az egész héten részt venni, jöhet rövidebb időre is és a hozzájárulási díjat annak arányában fizeti a szülő. Ez akkor célszerű választás, ha pl. elutazik
vagy bizonytalankodik a gyermek. Egyébként hasznos és
kérjük a teljes héten történő részvételt.
Várjuk az önkéntes munkatársak és segítők jelentkezését az ÖRÖMHÍR nyári napközis táborba. Várjuk az
új munkatársakat is, minden gyermekszerető fiatalt és
felnőttet! A főiskolások a szakmai gyakorlatukat is végezhetik a táborban. A középiskolásoknak lehetőségük van az 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére,
amennyiben az iskolájuk szerződést köt a Tábor Alapítvánnyal. (A gödöllői és a veresegyházi középiskolákra ez nem vonatkozik, mert már van szerződés.) Reméljük,
hogy vidám napokat töltünk majd együtt!
INFORMÁCIÓ AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:
Pálinkás Ibolya 06-20/886-4851,
e-mail: psibolya@gmail.com
Pálmai Zoltánné védőnő 06-20/886-4839,
Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ,
telefon: 28/503-625 Pálinkás Ibolya
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ADOMÁNYOK rászorulóknak
EZÚTON tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesület Szada települést
rendszeresen támogatja élelmiszeradománnyal. Évente minimum egyszer tartós élelmiszeradománnyal, illetve havi
rendszerességgel rövid lejáratú, azonnali felhasználású élelmiszerekkel.
Az adományban részesülőket az Élelmiszerbankkal kötött szerződés alapfeltételeként
adatbázisban tartjuk nyilván.
Adatbázisunkat szeretnénk
frissíteni, ezért kérjük Önöket, hogy aki az alábbi kate-

góriák alapján úgy ítéli meg,
hogy saját vagy ismeretségi
körében lévő rászoruló lakosnak az adománnyal segíteni
tudunk, azt szolgálatunk felé
jelezze, megjelölve a támogatni kívánt nevét, címét, telefonszámát a következő elérhetőségeken: 06-28/503-625, 2111
Szada, Dózsa György út 76.
szak@szada.hu
A jövedelmet hivatalos formában igazolni kell!

AKTÍV KORÚAK HÁZTARTÁSA
1 felnőtt
1 felnőtt+ 1 gyermek
1 felnőtt+ 2 gyermek
2 felnőtt
2 felnőtt+ 1 gyermek
2 felnőtt+ 2 gyermek
2 felnőtt+ 3 gyermek
2 felnőtt+ 4 gyermek
3 felnőtt
3 felnőtt+ 1 gyermek
3 felnőtt+ 2 gyermek
3 felnőtt+ 3 gyermek
3 felnőtt+ 4 gyermek

85 960 Ft/fő
70 917 Ft/fő
61 604 Ft/fő
75 215 Ft/fő
68 768 Ft/fő
62 321 Ft/fő
56 733 Ft/fő
53 008 Ft/fő
72 633 Ft/fő
67 693 Ft/fő
62 750 Ft/fő
58 000 Ft/fő
54 646 Ft/fő

NYUGDÍJAS KORÚAK HÁZTARTÁSA
1 felnőtt
2 felnőtt
3 felnőtt

77 364 Ft/fő
66 619 Ft/fő
63 037 Ft/fő

VÁRJUK KLUBTAGJAINKAT

az Idősek Nappali Klubjába
A VESZÉLYHELYZET ideje alatt klubtagjaink nem látogathatták intézményünket,
de ennek ellenére folyamatos
kapcsolatban voltunk velük és
azokkal a településen élő 65 év
feletti lakosokkal, akik jelezték felénk, hogy segítségre van
szükségük. Heti két alkalommal mentünk vásárolni, gyógyszertárba és postára. Az idősek
köszönetük jeléül rendszeresen megleptek minket házilag
készített finomságokkal, amelyek fotóit rendszeresen posz-

toltunk a közösségi oldalon is.
A veszélyhelyzet feloldása után
ismét várjuk klubtagjainkat és
az érdeklődőket egyaránt.
Köszönetet szeretnénk mondani a Szadai Szőlészeti és Borászati Egyesület tagjainak felajánlásukért! A járvány okozta
nehéz időkben kétszer is gondoltak idős embertársaikra.
Számtalan pozitív visszajelzést és köszönő szavakat kaptunk, a borászok által házhoz
szállított meleg ebéddel kapcsolatban!
2111 SZADA | 2020. JÚNIUS

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
A SZADA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATOT HIRDET
Szadai Gyermekélelmezési
és Szociális Étkeztetési Konyha
ADMINISZTRÁTOR munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2111 Szada, Dózsa György út 61.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
Iskolai, óvodai és intézményi étkezéssel kapcsolatos feladatok
kezelése (létszámok, kedvezmények, befizetések, tartozások, lemondás, számlázás, analitikák stb.). Szülőkkel, önkormányzattal,
intézményekkel, kliensekkel való kapcsolattartás. Egyéb irodai,
adminisztrációs feladatok.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium,
• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet
• Egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz
• Motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
vagy igényléséről szóló átvételi igazolás
• Iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Hegedűs András nyújt, a 06-28/503-585-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szada Nagyközség Önkormányzat címére történő megküldésével (2111 Szada, Dózsa György
út 61.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/3/2020., valamint a munkakör megnevezését: adminisztrátor.
• Elektronikus úton Hegedűs András részére
a konyha@szada.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Hegedűs András, Pest megye,
2111 Szada, Dózsa György út 61.
További információt a www.szada.hu honlapon szerezhet.

SZADAI POLGÁRMESTERI
HIVATAL PÁLYÁZATOT ÍR KI

MŰSZAKI IRODAVEZETŐ
munkakör betöltésére.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Műszaki és mérnöki tevékenység.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Felsőfokú képesítés, műszaki irányú végzettség,
• B kategóriás jogosítvány
• Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
• Kttv. 85-87. §-a szerinti összeférhetetlenségnek való megfelelés és nyilatkozattétel.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Közigazgatásban szerzett gyakorlat, tapasztalat,
• ASP szakrendszer ismerete,
• Közigazgatási szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
• Motivációs levél,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igényléséről szóló átvételi igazolás,
• Iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata,
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 21.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Szadai Polgármesteri Hivatal
címére történő megküldésével (2111 Szada, Dózsa György
út 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/634/2020., valamint
a munkakör megnevezését: műszaki irodavezető.
• Elektronikus úton Wilk Andrea részére a wilk.andrea@
szada.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 24.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
6 hónapos próbaidővel.
További információ
a www.szada.hu honlapon található.

HIRDETÉS

Vállalkozzon okosan! MI SEGÍTÜNK!

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS, ADÓTANÁCSADÁS
Web: smartaccounting.hu
Tel.: +36 20 569 6021
E-mail: iroda@ smartaccounting.hu
2020. JÚNIUS | 2111 SZADA

CSALÁDI HÁZAK
KLIMATIZÁLÁSA
HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE:

Mosó-, mosogató-, szárítógép,
elektromos tűzhely, mikrohullámú sütő

PUSZTAI JÓZSEF – 06-30-522-1258
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A KATOLIKUS
KÖZÖSSÉG HÍREI

• Ö römmel éltük
Az első nyilvános misén több, mint
meg, hogy a jár- 75-en vettek részt
ványhelyzet javulásával elindultak
közösségünkben a
nyilvános liturgiák.
Ha az időjárás engedi, szabadtéren
tartjuk a vasárnapi miséket, amíg ezt az egészségügyi helyzet indokolja. Szentmise vasárnaponként 9.00-kor a templomkertben, szerdánként 18.00-kor a templomban.
• Megtakarításainknak és híveink járványidőszak alatti adományainak köszönhetően minden munkatársunknak tudtunk folyamatosan fizetést adni és el tudtuk indítani régóta tervezett
felújítási munkáinkat is.
• Elkezdődött műemlék orgonánk felújítása. Az orgona Kobza Ágoston orgonaépítő egyetlen eredeti állapotban megmaradt orgonája. A munkát Molnár Csaba szadai orgonaépítő végzi, aki eddig is sokat segített nekünk az orgona életben
tartásában. Az önkormányzat 500  000  Ft-al támogatja az orgona felújítását a civil szervezeteknek kiírt pályázat keretében, a fennmaradó
• 1   100  000  Ft-ot az egyházközség saját forrásból finanszírozza.
A homlokzati huzalsípok cseréje az eredetihez hasonló ónsípokra egyelőre elmarad, ez jelen helyzetben túl nagy plusz
költséget jelentene.

A Trans-Motors Kft. bontotta a betonlépcsőt

• Mire ez a cikk nyomtatásban megjelenik, már a templom előtti tér megújulásáról is beszámolhatunk. Először a tönkrement
beton burkolat és a beomlott áteresz eltávolítását végzik el a
Trans-Motors Kft. munkatársai. Szintén ők alakítják ki az új átereszt és készítik elő a terepet a lépcső és a térburkolat kialakításához, amit azután egy másik vállalkozó készít el. A tér és
a lépcső – műemlékvédelmi szakvélemény alapján – bazalt
kockakő burkolatot kap. A tér területének kisebbik része egyházi tulajdon, ezért a felújítás költségeiből az egyházközség
• 2  000  000  Ft-ot vállalt, továbbá korábbi pályázatok és saját forrás bevonásával már elvégezte a terveztetés és engedélyeztetés munkáit és a burkolat kőanyagát is megvásárolta, ezek
összértéke 1   800  000  Ft. A fennmaradó költségeket az önkormányzat vállalta. Az átépítést követően nemcsak szebb lesz
a terület, hanem több hely marad a járda számára és az autófeljárón keresztül akadálymentesen lehet majd megközelíteni a templomot.
• Idén is megszervezzük a családtábort. Jövő héten lesz jelentkezési lap is! Az időpontja 2020. július 30-tól augusztus 2-ig.
• Június 14-én lesz Úrnapja, a sátrakat 8.00-tól díszítjük.
Borbáth Gábor
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HITÉLET

Ökumenikus
Világimanap,
MÁRCIUS 6.
BABTISTA EGYHÁZ

Zimbabwe (Afrika)
„Informáltan
imádkozni,imádkozva cselekedni."

A

Világimanapot Amerikában már 133 éve
ünneplik. Európába
1922-ben jutott el. Hazánkban
a Lepramisszióval egyidős az ismertsége. Dobos Károly református lelkész honosította meg
ezt is – a Lepramisszióhoz hasonlóan – a baráti köréhez tartozó gyülekezetekben 1972-től.
Több mint harminc éve pedig
a MEÖT (Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának) Női Bizottsága központilag szervezi. A Világimanapot
minden közösség március első
péntekén vagy ehhez közeli napon tartja meg világszerte – lehetőség szerint összefogással,
ökumenikus jelleggel. Idén is
mintegy 170 ország csatlakozott az imalánchoz.
Minden évben más földrész,
s annak egy országa áll a középpontban. Idén Zimbabwe
(Afrika) asszonyai készítették
el a liturgiát. Bemutatkozó soraikból, imádságuk szövegéből
fény derül arra, hogy milyen
nehézségek között kell élniük mindennapjaikat. Ők mégis Krisztusba vetett optimizmussal tekintenek a jövőjük felé.
Az imanapra készülve is Isten

igéjével bíztatták magukat és a
március 6-án rájuk figyelő keresztény közösségeket szerte a
világban: „Kelj fel és járj! (János 5:8) Zimbabwe soha többé
nem lesz már ugyanaz!” Áttörésben reménykednek, hogy ez
az alkalom hatással lesz majd
életükre, befolyásolja majd a
politikai döntéshozók gondolkodását. Bizonyosságuk, hogy
a tehetetlenségből talpra áll beteg társadalmuk, és ”járhatnak”,
sőt Isten elé járulhatnak, aki
áldásokat tartogat népük számára. Imádkozzunk, hogy ez
a változás valóban megtörténjen Zimbabwében!
Szadán március 11-én szerda este tettünk eleget a zimbabwei keresztény testvéreink
imakéréseinek. A baptista imaházban jöttünk össze szadai és
környékbeli baptista, református és katolikus résztvevők. Az
igét Sándor Levente református lelkipásztor hirdette. Vendégünk volt a gödöllői katolikus gyülekezetből Venance
Wapokurwa, ugandai (afrikai)
származású, Gödöllőn élő testvérünk. Az élettörténetéről és
Istennel való kapcsolatáról tett
tanúságtételt.
A Világimanappal és Zimbab
wevel kapcsolatban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsa (MEÖT) honlapján, valamint a „világimanap.hu” címszó alatt és ugyanezen facebook
oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.
Pálinkás Ibolya

BIBLIAI ANGOL TÁBOR
Szeretettel hirdetjük Bibliai Angol táborunkat! Idén picit másként, a vírushelyzetre való tekintettel első körben
Magyarországon élő, angol anyanyelvű szolgálók jönnek.
Jelentkezési határidő június 20.
A tábor időpontja 2020. július 13-17-ig.
Jelentkezni lehet a gyermek istentiszteleteken
vagy telefonon: 06-30/649-33-48 Sándor Andreánál.

Kertekhez ajánlják
az RMI 422 robotfűnyírót

Tökéletes gyep,
fáradság nélkül
Interaktív robotfűnyíró
bemutatóterem nyílt Szadán
Pár éven belül Magyarországon is minden háztartásban teljesen természetes dolog lesz a robotok alkalmazása. Egyelőre nem emberszerű „lényekre” kell gondolni, hanem az emberi
munkát kiváltó gépekre. Többek között ebbe a csoportba tartoznak a beavatkozást nem igénylő robotizált fűnyírók is.

S

zadán tavaly decemberben Petrák nyos kerti elemek átalakítása, szélesebb
Árpád és Petrák Árpádné STIHL szegélyek kihelyezésére. Szadán a STIHL
Prémium Szakkereskedésében nyílt robotfűnyírók bemutató- és oktatóterme
meg egy olyan, az országban egyedülálló Petrákék partnerének „A Te kerted” kiviinteraktív robotfűnyíró bemutatóterem, telezésében készült el.
ahol működés közben lehet a fűnyírókat
megtekinteni. A 100 m2-es STIHL bemutató-és oktatóterem sokat segíthet a robot
kiválasztásában, ugyanis a kerttulajdono- A robotfűnyíró úgynevezett határoló kábesok itt könnyen megérthetik, hogy miért lek között mozog. Ez egy „láthatatlan kejavasolják a szakemberek az ilyen, vagy rítés”, amelynek lefektetése precíz, pontos
olyan megoldásokat kertjeikben. Külön- munkát igényel. A robotfűnyíró telepítés
böző terepakadályokat is beépítettek, hogy első állomása az, hogy kijelöljék a dokkoló
érzékelni lehessen azokat a problémákat, állomást a kert legalkalmasabb pontjára,
amit a telepítés során ki kell küszöbölni. ahol a robotfűnyíró tudja majd magát tölE mellett ki is próbálhatják a gépek keze- teni. Természetesen a töltéséhez sem kell
lését saját udvarukba való telepítés előtt.
Ezek az eszközök nem olcsók, ezért még inkább fontos,
hogy a tulajdonosaik megelégedéssel használhassák azokat. A tökéletes fűnyírás alapja a jól megépített felület. Már
a kert tervezésekor figyelembe
kell venni, ha robotfűnyíróval
szeretné később a megrendelő karbantartani a gyepet. Ennek ellenére a robotfűnyírók a
már meglévő kertekbe is integrálhatók, amint azokat felkéMunka közben az RMI 632
szítették a befogadásukra. Ez
intelligens robotfűnyíró
esetben szükséges lehet bizo-

Hogyan működik?
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emberi beavatkozás, mert a vezető kábel
segítségével a kert legtávolabbi pontjából
is visszatalál a dokkoló állomáshoz, amely
nem csak a robotfűnyíró töltését végzi, hanem a kábelekben futó mikró feszültséget
is generálja. Halk szinte észrevétlen működésének köszönhetően, akár éjszaka vagy
hétvégén is dolgozhat kertjében.
A STIHL Szakkereskedésről csak annyit,
hogy Petrákék vállalkozása utólag visszatekintve egy igazi sikertörténet, ami tele volt
nehézségekkel. 1985 februárjában gazdaboltot nyitottak egy 15 m2-es bolttal és egy
20 m2-es raktárral. Aztán 1989-ben kinőtték az üzletüket. Hitel segítségével megvásárolták a jelenlegi ingatlant, amelyen akkor
egy igazi parasztház állt a szokásos melléképületekkel. Majd belecsaptak egy új profilba, elkezdték a STIHL termékeket forgalmazni. Hamarosan kinőtték az átalakított
üzletüket is. Majd álmodtak egy nagyot és
belevágtak a jelenlegi üzletház építésébe. Az
építkezést 2002-ben kezdték el és végül a 3
szintes üzletet 2005 márciusában fejezték be.
Az alsó szinten, a szuterénban a szerviz kapott helyett, a földszinten a STIHL termékeket árusították, a tetőtérben pedig a gazdabolt működött. Egy tavalyi STIHL szakmai
látogatáson jött az újabb ötlet és belefogtak
az egész tetőtéri szintet betöltő robotfűnyíró bemutatóterem megvalósításához. Négy
hét alatt készült el a bemutatóterem. Ezzel a
beruházással a szadai üzlet a STIHL egyik
zászlóshajójává vált. Szadán jelenleg 2 robotfűnyírót (RMI 422 robotfűnyíró, RMI
632 intelligens robotfűnyíró, amik most akciósan is megvásárolhatók!) tudnak működés közben bemutatni. A két robot a STIHL
csúcskategóriás iMOV modelljei, amiket digitális eszközökre is lehet telepíteni. pl. telefonos applikációval nyomon követhetők.
A robot esőben nem dolgozik.
Petrák Árpádot és Petrák Árpádnét
2020-ban az a megtiszteltetés érte, hogy
a STIHL felkérte őket, vegyenek részt az
AGROmashEXPO, Agrárgép
how bemutatóján, amit 2020.
január 22-25. között a HUNGEXPO Budapest Kongres�szusi és Kiállítási Központban
rendeztek. Itt is megépíthették a Szadán már bemutatott
terepasztalt, és részt vehettek
az iMOV robotfűnyíró bemutatásában.
Ha szeretnének többet tudni
a STIHL robotfűnyírókról, akkor mindenképpen nézzék meg
a szadai STIHL bolt 100 m2-es
terepasztalát!
2111 Szada, Dózsa György
út 33., 06-28/503-475  (x)
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Régi időkre emlékszel-e még,
volt egyszer rég, volt egyszer rég…
Egy szép ballagási dal
kezdődik így. Én ezt
a dalt a szadai Székely Bertalan Általános Iskolában énekeltem 1990-ben.

Egy kép 1998-ból Dulai Évával
és a tanítványokkal

S

zép 8 év emlékét őrzöm
ezekről az időkről. Sok
kedves és meghatározó
személyiségű tanítóm, tanárom
volt. Azt ő példájukat követve jelentkeztem óvónőképzőbe
Gödöllőre, majd azt elvégezve
óvodapedagógus-tanító szakra
Kecskemétre. A záró gyakorlatomat hol máshol is tölthettem
volna, mint Szadán, ahol 6 hétig lehettem azok között a mosolygós óvónénik között, akik
engem nevelgettek, szeretgettek. Újabb 6 hetet pedig az iskolámban, ahol 8 évig koptattam a köveket. Azóta megújult
ez az épület, de a benne tanítók
szeretete, lelkesedése, gyerekközpontúsága, segítőkészsége a
régi volt. Két osztályban is hospitáltam. Egy kisebb létszámú
osztályban Szarka Zsuzsanna
keze alatt és egy nagy létszámú
osztályban Dr. Dulai Sándorné,
Éva néni keze alatt. A képet nézve (ebben az osztályteremben
voltam én is 1-2. osztályos) beugranak a nevek: Molnár Dániel, Tóth Dávid, Nell Anett,
Szarka Sára, Sándor Norbert,
Végh Attila, Antal Édua, Tóth
Dóra, Russzu Alexandra, Varga Bence, de van, akinél csak
a keresztnév: Zoli, Dani, Attila,
Dóra, Reni… Magam is csodálkozom, hogy ilyen sok gyerekre emlékszem! Nagyra nőttek
már. Megtalálták az életben a
helyüket. Van, aki köztük a kereszttestvérem, van, aki a sógornőm lett azóta, van aki djskedik, és sajnos van olyan is,
16

aki nincs már köztünk. És a tanítójuk Éva néni, aki azóta megtanított hímezni, megtanított a
hagyományőrzésre, annak szeretetére, akivel együtt énekelek,
néptáncolok, kézműves foglalkozásokat vezetünk. A kép Éva
néni osztályában készült 1998ban farsangkor. Sugárzik róla
a jókedv, mulatság, összetartás,
barátság. Akkor még a szülők
készítették el a gyermekek farsangi jelmezét és nem boltban
vásárolt jelmezek voltak rajtuk. A mai napig is megvan az
én ruhám is. Ez a Tanítóképző
Főiskolám záró „tornabemutatójának” keselyű jelmeze, mert
a Dzsungel könyvéből adtuk elő
a keselyűk-táncát. Ebből a jelmezből szerte az országban van
tehát még 25 darab. Ezzel most
a régi csoporttársak is eszembe jutnak. Vajon ki maradt meg
közülük tanító néninek-bácsinak, pedagógusnak?
Én igen! Itt a szadai iskolában kezdtem el dolgozni 1998ban. Örömmel fogadtak azok
a gyerekek, akik között a gyakorlatomat töltöttem és a vezetőség, kollégák is rögtön teljes
jogú tantestületi tagként ismer-

tek el. Rögtön első osztályt kaptam. Nagy kihívás volt kezdőként, de maximalista lévén és
a szülői háttér, kollégák támogatásával simán vettünk minden akadályt. Nagyon jó kis osztályközösség alakult ki négy év
alatt: Galambos Gábor, Gróf
Tímea, Juhos Csilla, Kiss László…Varga Tamás. Sokszor előveszem az emlékkönyvüket és
elolvasom, hogy milyen szépeket írtak benne. Két év napközizés után jött a másik osztályom
2004–2010-ig. Ez is meghatározó volt számomra, mert hat
évig taníthattam őket a nem
szakrendszerű oktatás bevezetéseként. Az ő emlékkönyvük első oldalán ez olvasható:
„Tanító nénink, kedves mostohánk, nádirigóként figyel mireánk. Kiröppent délben, visszavár majd este. Fiókái maradunk
szeretettel: Ács Evelin, Ágotai
Gergely, Balázs Ádám…Újvári
Rebeka”. Egy év napközi után
gyermekáldást kaptunk, ami
után visszatérve újabb jó kis
osztályom lett, akik mai napig is meglátogatnak nyaranta. Őket két évig taníthattam
csak (2014–2016), mert beve-

zették a kis felmenő rendszert
az iskolában. Ez érzelmileg engem nem jól érintett, hogy két
év után el kell válni a szeretett
gyermekektől, ezért átmentem
a másik gyakorlati helyemre a
szadai óvodába nevelgetni, tanítgatni a csemetéket. Naponta van számomra pedagógus
nap, mert a gyermekek szeretete, mosolya, dicsérete felém,
a szülők öröme, hálája nagy
erőt ad a következő naphoz. Ezt
éreztem a vírus idején is, amikor is „csak” digitális felületen
lehettünk együtt a gyerekekkel. Küldték nekünk a „Szeretlek!”– videókat, szívecskéket,
sok-sok lefotózott rajzot....Mi
meg küldtük nekik a kertben
felvett mozgásos videókat, családdal eljátszott népi játékokat,
hangrögzítővel felvett meséketénekeket, Anyák-apák napi köszöntő műsort, sok-sok fejlesztő játékot, kézműves ötletet…
Ez a megváltozott helyzet is
erősítette bennünk fontosságunkat, hiányunkat. Bárcsak
így érezné ezt minden pedagógus! Ezt kívánom mindan�nyijuknak!
Szeretettel: Simonné Horváth Anikó
2111 SZADA | 2020. JÚNIUS
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KEDVES SZADAI LAKOSOK!

A Szada Kút az Ipari Park
bejáratánál működő töltőállomásán
minden kedves SZADAI LAKOSNAK

3 Ft/l ÁRENGEDMÉNYT BIZTOSÍT
a mindenkori üzemanyag árából.
A kedvezmény igénybevételéhez
tisztelettel kérjük a lakhelyét
igazoló kártyát felmutatni!

Szeretettel várjuk Önt is
töltőállomásunkon!

SZADAI
KISÁLLATRENDELŐ
Dr. Vada Edina állatorvos
Telefon: +36 30 200 5286
+36 30 568 0903

Web: www.kisallatrendelo.com

NYITVATARTÁS:
H-Sz-P: 9-12 és 15-19 • K-Cs: 15-19
Szombat: 12-14 • Vasárnap: 15-17

KISÁLLATELEDEL

BOLT

Nyitva: H-P: 8-12 és 15-19,

Szo,: 9-12

2111 SZADA, Dózsa György út 68.
2020. JÚNIUS | 2111 SZADA

ELADÓ/KIADÓ
INGATLANOKAT
KERESÜNK SZADÁN
 06 20 445 91 38
CASANETWORK Ingatlaniroda
Gödöllő, Petőfi tér 12.
 www.casanetwork.hu

A kupon felmutatásával
sikerdíjunk 2% + ÁFA!
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Akciós ajánlatunk:

DROZDIK BÉLA

+36 30 3523180
drozdikbela@freemail.hu

ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK TERVEZÉSE,
ENGEDÉLYEZTETÉSE
ÉTDR ENGEDÉLYEZTETÉSI
RENDSZERBE
FELTÖLTÉSSEL

JÚNIUS 17-23.

SZADA

DÓZSA GYÖRGY ÚT 80.
Vénusz Napraforgó
étolaj szuper 2 l, 500 Ft/l

Coop Marha
hamburgerhús

gyorsfagyasztott,
600 g, 1582 Ft/kg

949
459

999

Ft

Ft

Krusovice
Cerne

barna sör szuper
3,8 %, dobozos,
0,5 l, 538 Ft/l

Svetlé

Ft

Royal
cider

körteízű,
zöldalmaízű,
4,7 %, 1 l,
459 Ft/l

269

világos sör szuper
4,2 %, dobozos, 0,5 l, 538 Ft/l

Ft

SZUPER
HÉTVÉGE

Csirkemell-filé
Hungerit mediterrán
450 g, 2109 Ft/kg
A kép illusztráció.

2020. június 19-21

799 949

Ft

Zimbo grillkolbász

Ft

chilis, fokhagymás, sajtos, stuttgarti 300 g, 2663 Ft/kg

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!
www.godollocoop.hu • facebook.com/godollocoop

MÁJUS 18-TÓL MEGNYITOTTUNK!
Sok szeretettel várjuk ismét Önöket a megszokott
finom ételekkel teraszunkon és éttermünkben!

HAPPY HOUR!

hétköznapokon 15.00-tól 18.00-ig érkező vendégeinknek 20% KEDVEZMÉNNYEL kedveskedünk!
Érdemes követni a FACEBOOK oldalunkat!

ASZTALFOGLALÁS/ÉTELRENDELÉS: 06-20-464-2022
GÖDÖLLŐ, Dózsa György út 36.
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KRISZTA
SZIKVÍZ

NYITVATARTÁS:

hétköznap: 15-18 és szombat: 8-13
2111 Szada, Dózsa György út 9/B

Telefon: +36 20 462 9060

2111 SZADA | 2020. JÚNIUS

FONTOS TUDNIVALÓK
Kérjük, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel,
az aktuális nyitvatartási és ügyfélfogadási időkről előzetesen tájékozódjanak!

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szada, Dózsa György út 88.
Központi telefonszám: (28) 405-181
E-mail: szada@szada.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán: 8.00-16.00
óra között,pénteken: 8.00-12.00 óra között
Pintér Lajos polgármester Tel.: (28) 503-055
A polgármester ügyfélfogadási ideje:
a Polgármesteri Hivatalban
minden csütörtökön 08.00-15.00 között.
Előzetes időpont-egyeztetés: Tel.: (28) 405-181

INTÉZMÉNYEK

Szadai Székely Bertalan Általános Iskola
Szada, Dózsa György út 63.
Igazgató: Greffné Kállai Tünde, +36/30 782-8385,
Iskolatitkár: Karácsony Tibor, +36/30 782-8369,
Titkárság: (28) 503-580, Fax: (28) 503-580
E- mail cím: iskola@szadaiskola.sulinet.hu,
honlap: www.szadaiskola.sulinet.hu
Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde
Szada, Dózsa György u. 63., (28) 503-586
Email: ovoda@szada.hu,
Honlap: szadaovi.wix.com/szadaovi
Óvodavezető: Weitz Magdolna
Gyermekélelmezési
és Szociális Étkeztetési Konyha
Szada, Dózsa György u. 63., (28) 503-585
Élelmezésvezető: Hegedűs András Tel: (28) 503 585
Email: konyha@szada.hu
Ügyintézés ideje:
személyesen a konyhán, hétköznapokon 9.00-12.00
vagy előre egyeztetett időpontban.
Székely Bertalan Művelődési Ház
és Könyvtár (Faluház)
Szada, Dózsa György út 63.,
Telefon: (28) 405-453, (28) 503-180,
+36/70 199-9571, Fax: (28) 503-181
Email: szada@szadafaluhaz.hu,
Honlap: www.szadafaluhaz.hu
Faluház nyitvatartás: hétköznap 10.00–18.00 óráig,
hétvégén: rendezvények szerint
Könyvtár nyitva tartás: H, SZe, CS 10.00-17.00;
K, P: 12.00-17.00; Szo 9.00-12.00
Intézményvezető: Juhászné B. Zsóka
Tájház 2111 Szada, Dózsa György út 41.
Látogatás telefonos bejelentkezés alapján
+36/20 487-6808, +36/30 464-5807
Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ
Intézményvezető: Kerékgyártó Tamás
2111 Szada, Dózsa György út 76.
Tel.: (28) 503-625, +36/70 199-9570, Fax: (28) 503-627
E-mail: szak@szada.hu
Szadai Meseház Waldorf Óvoda
Szada, Korizmics utca 32., Tel.: +36/20 399-8115
Honlap: https://waldorf-szada.hu/,
E-mail: mwosz@outlook.hu
Felhőcske Bölcsőde
Szada, Dózsa György út 62.
Nyitva tartás: H – P 7.30 -16.00, Mobil: +36/20 886-2505,
Honlap: felhocskebolcsi.hu
E-mail: info@felhocskebolcsi.hu
SZADANOVA Nonprofit Kft.
Szada, Dózsa György u. 88.
E-mail: szadanova@szada.hu

HIVATALOK

Kormányablak (Gödöllő)
Cím: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1-3.
Tel.: (28) 520-860
E-mail: godollo.okmanyiroda@pest.gov.hu
Kormányablak (Veresegyház)
Cím: 2112 Veresegyház Fő út 45-47.
POSTAHIVATAL
Szada, Dózsa György út 78., Tel.: 28/503-060
H: 08.00-12.00 és 12.30-18.00,
K, Cs, P.: 08.00-12.00 és 12.30-14.00,
Sze: 08.00-12.00 12.30-16.00,
szombat, vasárnap: zárva

KÖZPONTI TELEFONSZÁMOK
MENTŐK: 104
TŰZOLTÓK: 105
RENDŐRSÉG: 107
Általános segélyhívó: 112
Központi tudakozó: 198

KÖZBIZTONSÁG

RENDŐRSÉG
Szadai körzeti megbízott: Kovács Ágoston
+36/70 492-0760
Rendőrőrs: 2112 Veresegyház, Petőfi Sándor utca 3.
Tel.: (27) 518-971, e-mail: police@bm.gov. hu
Honlap: www.police. hu/pest/godollo
Rendőrkapitányság
2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 6–10.
Tel.: (28) 524-600, +36/20 444-1274;
E-mail: police@bm.gov. hu,
Telefontanú (ORFK) 06-80-555-111
Drogsegély (BRFK) 06-80-202-502
POLGÁRŐRSÉG 24 órás ügyelete +36/20 802-8899
TŰZOLTÓSÁG
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség,
Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2100 Gödöllő, Szabadság út 28.
105; Tel.: (28) 528-700, honlap: www.pest.mki.hu
e-mail: hivatasostuzoltosag.godollo@katved.gov.hu
Ebrendész: Sipos József,
Tel.: (28) 700-293, +36/20 203-2359,
2115 Vácszentlászló, Erő utca 75.
E-mail cím: ebfarm.sipos@gmail.com,
www.ebfarm.eoldal.hu

EGÉSZSÉGÜGY

Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa, Tel.: (28) 507-600
ORVOSI RENDELŐ Szada, Rákóczi u. 1/a
I. számú körzet
dr. Ács Tamás Mobil: +36/20 446-7943,
Rendelési idő: hétfő-szerda-péntek: 13.00–17.00,
kedd-csütörtök: 8.15–12.00
II. számú körzet
dr. Dobos Vadim Tel.: (28) 405-188
Rendelési idő: hétfő-szerda: 9.00–13.00
kedd-csütörtök: 14.00–18.00, péntek: 9.00-12.00
GYERMEK HÁZIORVOS
Szada, Szabadság utca 15. Dr. Balázs Regina,
Tel.: (28) 780-479, +36/70 432-4783,
E-mail: szadagyermek@gmail.com
Rendelési idő: hétfő 9.00-12.00, kedd 13.00-16.00,
szerda 10.00-12.00, csütörtök 12.00-15.00,
péntek 9.00-12.00,
Tanácsadás: szerda 9.00-10.00 előzetes telefonos
egyeztetés alapján!
ORVOSI ÜGYELET
Gödöllő, +36/70 3703-104 • Mentőszolgálat: 104
FOGORVOS
Dr. Takács László. Rendelő: Szada, Dózsa György út 76.
Tel.: (28) 405-440, +36-20/944-77-71
Rendelési idő: hétfő-szerda-péntek: 8.00-12.00
kedd-csütörtök: 13.30-18.00
Csak telefonos előjegyzést megelőzően!
E-mail: takacsdental@gmail.com,
Honlap: www.takacsdental.hu
MENTŐK
2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 56., (28) 420-844,
honlap: www.mentok.hu
GYÓGYSZERTÁR
Ezüstkehely Gyógyszertár
Szada, Rákóczi u. 2/a. Tel.: 28-404-299.
Nyitvatartás: hétfő, szerda, péntek: 8.00-12.00,
14.00-17.0,0kedd, csütörtök:8.00-12.00
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Szada, Szabadság u. 15. Tel.: (28) 404-092
I. körzet: Nyilas-Kádas Judit
II. körzet: Hódi Edit
Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális
Intézmény Szadai Otthona
Telephelyvezető: Vazicsekné Mónika

2111 Szada, Kisfaludy u. 4. Tel.: (28) 503-355
E-mail: telephelyvezeto.szada@pmveszi.hu
Állatorvos
Dr. Vada Edina, Dózsa Gy. út 70.
Rendelés: hétfő-szerda-péntek: 09.00–12.00, 15.0019.00, kedd-csütörtök: 15.00–19.00,
Szombat: 12.00–14.00, vasárnap: 15.00–17.00
Mobil: +36/30 200-5286, +36/30 568-0903

KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK

Áramszolgáltató
ELMŰ Budapesti Elektromos Művek
Gödöllői Kirendeltség
Tel.: 06 (40) 38-3940., +36 20, 30, 70/978-5611
Ügyfélszolgálat: Gödöllő, Dózsa György út VÜSZI
Irodaház,
Hétfő: 12:00–18.00, kedd: 8:00–14:00
Közvilágítási hibabejelentés:
Tel.: (28) 520-873 (0-24-ig) ez egy üzenetrögzítő
Gázszolgáltató
MAGÁZ Kft. Gödöllői Kirendeltség
2100 Gödöllő, Szabó Pál u. 28.
Tel.: (28) 545-515, +36-93-500-500
(0-24 hibabejelentő elérhetőség)
Honlap: www.magaz.hu
e-mail: magaz@magaz.hu, godollo@magaz.hu
INTERNET, TV ÉS TELEFON SZOLGÁLTATÁS
Invitel Távközlési Zrt. (Digi értékesítési pont)
Levélcím: 2101 Gödöllő, Pf.: 407.
Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: 1443
Hibabejelentés, technikai segítség: 1445
Fax: (28) 530-540. Web: www.invitel.hu
Személyes ügyfélszolgálat: Gödöllő, Dózsa Gy. út 1-3.
Nyitvatartás: Hétfő, Szerda: 8.30 - 18.00
Kedd, Csütörtök, Péntek: 8.30 - 16.00, Szombat: Zárva
UPC Magyarország Kft.
2100 Gödöllő Dózsa György út. 18.
Telefonos ügyfélszolgálat: 1221
Nyitvatartás: Hétfő: 8.00 - 18.00,
Kedd - Csütörtök: 9.00 - 17.00, Péntek: 9.00 - 15.00
Honlap: www.upc.hu
VÍZMŰVEK
DMRV Gödöllői Üzemigazgatóság
2100 Gödöllő, Sík Sándor utca 7.
Tel.: (27) 511-511, 06-40-881-188
Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-20.00
Kedd-péntek: 7.00-13.00
Hibabejelentés folyamatosan 0.00-24.00
Pest Megyei Kéményseprő
és Tüzeléstechnikai Kft.
Kéményseprés kérése:
2600 Vác, Zrínyi u. 9., (27) 307-499
E-mail: vac@pmkemenysepro.hu
Pest megyei kéményvizsgálat megrendelése,
használatbavételi engedélyek,
gázbekötés, készülékcsere ügyintézés:
1126 Budapest, Böszörményi út 24/b.
Tel.: 06 (1) 766-5850
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.
E-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
Telefon: (28) 561-200, melyen hétköznaponként
8.00 és 16.30 között fogadjuk ügyfeleink hívását

EGYHÁZAK

Baptista Egyház
Szada, Dózsa György út 58., +36/20 775-9855
E-mail: benjaminbacso@gmail.com.
Honlap: www.szadaibaptista.com
Református Egyház
Szada, Dózsa György út 79.
Tel.: (28) 360-713, +36/30 830-5071
E-mail: sandorlevente@yahoo.com,
Honlap: www.szadaireformatus.hu
Római Katolikus Egyházközség
Szada, Dózsa György út 92.
Irodai szolgálat: hétfőn 16.00–17.45-ig
Tel.: (28) 423-837, +36/30 463-0487
borbath.gabor@szada.vaciegyhazmegye.hu
Köztemető
Szada, Corvin u. 21., temetőgondnok: Delea Ferenc
Mobil: +36/70 220-4399

Az ünnepi műsorban Annus Réka és a Fix-Stimm zenekar szerepelt

A megemlékezés a Himnusz eléneklésével kezdődött

Hősök napja

Petrák Árpád, Pintér Lajos,
Dr. Martonyi János

Szadán eredetileg a Régió+Tv élő egyenes közvetítésével bonyolították volna le a hősök napját. Pintér Lajos polgármester úgy
döntött, hogy az előírásoknak megfelelő másfél méteres távolság betartásával, nyílt megemlékezés is tartható a településen.
A közvetítés megmaradt, így azok is részesei lehettek az ünnepi megemlékezésnek, akik a vírustól tartva otthon maradtak.
Weitz Magdolna
és Kerékgyártó Tamás

Koszorúzásra várva

A

Tóth Éva felvételei

z időpont
a hivatalos
nap után
egy héttel későbbre,
június 7-re keDr. Martonyi
rült.
A magyar hőJános
sök emléknapjának
eredete az 1917. évi VIII. törvényre vezethető vissza, amely arra kötelezett minden
községet, hogy méltó emléket állítson elesett hőseinek. Szadán a második világháború után először 31 évvel ezelőtt emlékeztek meg a hősök napjáról.
Az ünnepei megemlékezés fél 12-kor kezdődött. A program felvezetéseként a Faluház előtti téren a Gödöllői Szimfónikus Zenekar Rézfúvós Kamaraegyüttese játszott.
A megjelenteket Simonné Horváth Anikó köszöntötte, majd
„Ország…világ” címmel Annus
Réka és a Fix-Stimm zenekar
ünnepi műsora következett.
Ezután Dr. Martonyi János
volt külügyminiszter mondott
ünnepi beszédet. Elmondta,
hogy „ennek a nemzetnek, az

ezer éves történelmünknek a legnagyobb
tragédiája, a trianoni békediktátum.” Kitért arra is, hogy a számokban kifejezhető veszteségek mellett még nagyobb a lelkünkben lévő fájdalom. A tragédia ellenére
mégis ünneplünk. Az ellentmondást feloldva a következőt mondta Dr. Martonyi János „azért, mert a tragédiából csoda lett,
a túlélés csodája, a megmaradás csodája,
a megerősödés csodája, a szellemi-lelkierő
csodája. A sok későbbi tragédia ellenére
gazdasági, intézményi, közéleti megerősödés következett. Ezért az összmagyarságnak tartozunk hálával.”
Dr. Martonyi János megemlékező beszéde után Bajkai Laura, Kiss Veronika, Simon Dávid és Pusztai Antónia a kegyelet

teljes hagyományt folytatva felolvasták a
világháborúkban elesett szadai hősök nevét
és egy-egy szál virágot helyeztek el a Hősök szobránál. A megemlékezés végén ökomenikus igehirdetés következett: Sándor
Levente református lelkipásztor, Borbáth
Gábor katolikus diakónus és Bacsó Benjamin baptista lelkipásztor közreműködésével. Az ünnepi megemlékezés zárásaként először az önkormányzat nevében
Pintér Lajos polgármester, Dr. Martonyi
János és Petrák Árpád alpolgármester,
az intézmények nevében Weitz Magdolna óvodavezető és Kerékgyártó Tamás a
SZAK vezetője koszorúzott, majd Pollákné Tóth Judit és Marsiné Tóth
A szadai hősök leszármazottai is
Veronika az iskola intézményelhelyezték az emlékezés csokrait
vezető-helyettesei, a Szadai Czibere Hagyományőrző Egyesület, a Momentum Mozgalom és
legvégül a szadai hősök leszármazottai helyezték el a megemlékezés virágait az I. világháborús emlékműnél.
P.Gy.

