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Ünnepi beszédet mondott 

dr. Dulai Sándor 

Idén a járvány nem korlátozta a rendezvény megtartását, így 
a Faluház az eredeti kiírás szerint megszervezhette az ünnep-
séget. Az eseményen az átlagosnál többen vettek részt, de 
így sem haladta meg a részvételi arány az ötszáz fős korlátot, 
amit az ünnepre való tekintettel, amúgy is felfüggesztettek.

Szent István királyunk
és az új kenyér ünnepe

A z ünnepség délelőtt 10 órakor a 
Faluház előtti téren a Himnusz el-
éneklésével kezdődött, majd Antal 

Édua műsorvezető felkérte Pintér Lajos 
polgármestert ünnepi beszédének meg-
tartására. A település vezetője emlékezte-
tett arra, hogy Szent István király a rend-
teremtéssel alapozta meg Magyarország 
megszületését, szigorúan büntette a reni-
tenseket. „Ő az, aki a magyar nép letele-
pítésével, az államalapítással 
otthont, hazát adott nekünk, 
melyet tűzzel és vassal meg is 

védett, meg is tartott számunk-
ra… Legyünk büszkék öröksé-
günkre, és járjunk emelt fővel 
a „Szent Istváni” úton!” Pin-
tér Lajos ünnepi beszédében 
kihangsúlyozta, hogy augusz-
tus 20-án emlékezünk meg az 
új kenyér ünnepéről is. „ A ke-
nyér a magyar ember számára 
mindig is az életet, a megélhe-
tést, az otthont jelentette. Azzal, 
ahogyan nemzetiszínű szalag-
gal átkötött kenyérrel ünnep-
lünk, kifejezzük, hogy a haza 
és az élet összekapcsolódik.”
 A polgármesteri köszöntő 

után az ünnepi műsorban először a Sza-
dai Népdalkör lépett fel Kovács László ve-
zetésével. Műsorukban moldvai Szent Ist-
ván dallamokat hallhatunk.
 Az ünnepi megemlékezés Dr. Dulai Sán-
dor ünnepi gondolataival folytatódott. Be-
széde elején összefoglalta hogyan alakult 
állami és nemzet ünnepé augusztus 20-ka.
Történelmi tény, hogy István királyunk 
uralkodása idején még augusztus 15-én, 

Nagyboldogasszony napján ünnepeltek. 
Szent László király tette át az ünnep dá-
tumát augusztus 20-ára, mert 1083-ban 
VII. Gergely pápa hozzájárulásával ezen 
a napon emeltették oltárra I. István re-
likviáit. A középkorban egyházi ünnep 
volt, majd nemzeti ünnep, a XIX. szá-
zadban betiltott ünnep, a kommunista 
időszakban az ünnep vallási tartalmát 
nem vállalták, ezért tartalmilag változ-
tattak rajta. Először az új kenyér ünne-
pének nevezték el, majd az új alkotmány 
hatályba lépését követően 1949. augusz-
tus 20-tól Alkotmányunk ünnepévé, sőt 
1950-től az Elnöki Tanács egy rendelet-
tel a Magyar Népköztársaság ünnepé-
vé is nyilvánította. Az 1990-es első sza-
bad választások után 1991. március 5-én 
a Magyar Köztársaság hivatalos állami 
ünnepévé nyilvánították.
 Napjainkra fókuszálva dr. Dulai Sán-
dor elmondta, hogy fontos hinni az együ-
vé tartozásban és a szülőföld szeretetében.
 Az ünnepi gondolatok után a műsor foly-
tatásában a Czibere Táncegyüttes „Édes 
hazám” című összeállítását mutatta be. A 
műsort szerkesztette Antal Édua és Hor-
váth Viktor.
 Ezt követően – most már második éve 
ezen napon – adták át Szada Nagyközség 
kitüntetéseit. Az elismeréseket Pintér La-
jos polgármestertől és a képviselő-testü-
let tagjaitól vehették át a kitüntetettek
 Az idei esztendőben a képviselő-testü-
let két kategóriában – „Szadáért kitüntető 
emlékplakett” és „Szadáért elismerő okle-
vél, kitűzővel”– adományozott díjakat: 

„SZADÁÉRT KITÜNTETŐ 
EMLÉKPLAKETT” 
egyéni kategória kitüntetést kapta:

Mácsainé Verók 
Irén, történe-
lem és ének sza-
kos pedagógus, 
aki három évtize-
de a Szadai Székely 
Bertalan Általá-
nos Iskola tantes-
tületének oszlopos 
tagjaként végzi ok-
tatói-nevelői mun-

káját. Aktívan részt vesz a községi progra-

ÜNNEP

A Czibere Tánc-
együttes Édes 
hazám címen 
új koreográfi át 
mutatott be

Czibere Táncegyüttes
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Tóth Katalin,  Dr. Dobos Vadim, Rába Kriszti-

na, Dr. Szemerédy István, Balogh Vanda

Ökomenikus igehirdetés

mokon karvezetőként vagy kórustagként. 
Annak ellenére, hogy nem helyi lakos, 
az elmúlt évek alatt szépen belesimult a 
szadai mindennapokba, volt tanítványai, 
akik közül sokan felnőttek már, szeretet-
tel emlékeznek vissza a mindig mosoly-
gós, barátságos és a zene szeretetére ne-
velő tanárnőre. 

„SZADÁÉRT KITÜNTETŐ 
EMLÉKPLAKETT” 
közösségi kategória díját vehették át:
Szada aktív és nyugalmazott házi-
orvosai és asszisztenseik. 
 •  Dr. Ács Tamás háziorvos és Tóth Ka-

talin asszisztens. 
 •  Dr. Dobos Vadim háziorvos és Balogh 

Vanda asszisztens.
 •  Dr. Szemerédy István nyugdíjazott há-

ziorvos és Rába Krisztina asszisztens.

Szada lakossága háláját és köszönetét fe-
jezi ki mind a lelkiismeretes gyógyításért, 
mind pedig az oltások beadásának gördü-
lékeny lebonyolításáért.

„SZADÁÉRT ELISMERŐ 
OKLEVÉL KITŰZŐVEL” 

egyéni kategó-
ria elismerést 
kapta:
Kerékgyártó Ta-
más, a Szadai 
Szociális Alap-
szolgáltatá si 
Központ intéz-
ményvezetője, 
aki több mint egy 

évtizede megbecsült dolgozója az intéz-
ménynek. Nagy fi gyelmet szentel az idő-
sebb és az elesettebb korosztályra. Meg-
szervezte és bonyolítja az élelmiszerbank 
által nyújtott élelmiszer adományt. A 
rendszeres ruhabörze is az ő nevéhez fű-
ződik. Nagyközségi rendezvények meg-
határozó személyisége.

 Rába Kriszti-
na helytörténeti 
munkájáért, aki 
saját felmenőinek 
hagyatékát olyan 
méltó módon gon-
dozza, hogy ebből 
kultúrtörténetileg 
a település is profi -
tál.  A Rudnyánszky 

kápolna-kriptát férjével együtt folyama-
tosan karbantartja, bármilyen helytörté-
neti kutatásban, megmozdulásban készsé-
gesen segít. A Szadai Helyismereti Séták 
programsorozat keretében már több sé-
tát is vezetett.

 Szentgáli-Tóth 
Áron zenész, kö-
zösségi munká-
jáért, aki az elmúlt 
években rendszere-
sen harmonikázott 
szadai rendezvénye-
ken, például a bol-
hapiacon. Zongo-
raművészként saját 

koncerteken mutatja meg tehetséget, ez-
zel is öregbítve Szada hírnevét.
 Bristyán Gábor közösségi mun-
kájáért, aki megszállottan gyűjti Szada 
régi emlékeit, képeslapjait és archív fotóit, 
amivel segíti a helyi kiadványok színvona-
las megjelenését. Képanyagából 2016-ban 
az iskola folyosóján kiállítást rendeztek.
 A kitüntetést Bristyán Gábor távollété-
ben anyósa, Schmidt Károlyné vette át.

 Pénzesné Dar-
vasi Judit peda-
gógus magas 
színvonalú mun-
kájáért. Nyolc éve 
megbecsült tag-
ja a Szadai Székely 
Bertalan Általá-
nos Iskola tantes-
tületének. Tanítói 

munkáját magas szakmai színvonalon vég-
zi. Néptáncot oktató pedagógusként sokat 
tesz a szadai hagyományok ápolásáért és 
fennmaradásáért. 
Ezúton is gratulálunk 
valamennyi kitüntetettnek!  
 
Az elismerő oklevelek átadása után öko-
menikus igehirdetésre kérték fel Kovács 
András katolikus plébánost, Sándor 
Levente református lelkészt és Bacsó 
Benjamin baptista lelkészt. Az új ke-
nyeret Kovács András plébános atya 
szentelte fel. 
 A hagyományokhoz híven a kenyér meg-
szegésére a település polgármesterét kér-

ték fel. A felszentelt új kenyeret a képviselő-
testület tagjai és a polgármester kínálták. 
Idén is István napi terített asztal várta a 
Faluház előtti téren a megjelenteket. Bő-
séggel kínáltak kalácsot, gyümölcsöt, bort 
és üdítőt. Polgár

ÜNNEP
A megszentelt 
kenyeret a polgár-
mester szegte meg

A kitüntetettek 

és a képviselő-

testület
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A nyilvános ülésen részt vett Vécsey 
László országgyűlési képviselő, Pin-
tér Lajos polgármester, a képvise-

lő-testület tagjai, Dr. Finta Béla jegyző, a 
hivatal dolgozói és az érdeklődő lakosság.
 Gelle Róbert, a Pénzügyi Bizottság elnö-
ke az önkormányzat pénzügyi és gazdasági 
helyzetéről tartott beszámolót. A beruhá-
zásokkal kapcsolatban Pintér Lajos, Sza-
da Nagyközség polgármestere tájékoztatta 
az érdeklődőket. Az utóbbi hetekben köz-
érdeklődésre számot tartó, aktuális téma-
körben, a közösségi együttélést szabályozó 
rendelet módosításának tervezetéről Sza-
da jegyzője, Dr. Finta Béla és Boros Gá-
bor, a Humánügyi Bizottság elnöke adott 
tájékoztatást.

Szada Nagyközség Önkormányzat 
pénzügyi, gazdasági helyzete
Az első napirendi pontban Gelle Róbert, a 
Pénzügyi Bizottság elnöke az önkormány-
zat pénzügyi és gazdasági helyzetéről tartott 
beszámolót. Kiderült, hogy az önkormány-
zat lehetőségei az elmúlt időszakban jelen-

tősen csökkentek. Míg 2019-ben több mint 
2 milliárd forinttal gazdálkodhatott, addig 
2021-ben ez az összeg már alig haladja meg 
az 1,6 milliárd forintot. A differencia nagy-
részt abból adódik, hogy 2018-ban és 2019-
ben a Szadai Községi Piac építésére, a Jókai 
utca aszfaltozására és a Mini Bölcsőde mun-
kálataira nagyjából 350 millió forint pályá-
zati forrást tartalékolt az önkormányzat.
 A bevételi oldalon komoly visszaesés a 
gépjárműadók immár teljes elvonása. Ez 
azt jelenti, hogy 2020-ban és 2021-ben az 
önkormányzat már nem számolhatott ez-
zel a bevétellel, miután az adónem a köz-
ponti költségvetést gyarapítja. A másik 
kiesett tétel az iparűzési adó mértékének 
változása, amely mintegy 70 millió forint-
tal csökkentette a bevételeket. Egy tavaly 
bevezetett, az adóerő-képesség alapján ki-
számított, önkormányzatokat terhelő újabb 
elvonás, a szolidaritási hozzájárulás miatt 
Szada Nagyközség Önkormányzata 2019-
ben 16, 2020-ban 17, míg 2021-ben már 
113 millió forinttal kevesebb bevételhez jut. 
A kieső bevételeket némiképp kompenzál-
ja a 2021-ben az államtól beérkezett mű-
ködési támogatás, amelynek mértéke 156 
millió forint volt, valamint érkezett még 51 
millió forint kiegészítő állami támogatás 
is. Gelle Róbert elmondta, hogy a kiadási 
oldal közel negyedét kitevő személyi jut-
tatások mellett szerencsére meghatározó 
összeg, közel 400 millió forint jut 2021-ben 
beruházásokra és felújításokra is.

Beruházások, fejlesztések
A beruházásokkal kapcsolatban Pintér La-
jos polgármester tartott beszámolót. A te-
lepülés vezetője a tavaly elmaradt közmeg-
hallgatás miatt beszámolójában érintette 
a 2020-ban átadott és az idei fejlesztése-
ket is. A polgármester az átadott középü-
letek sorában említette az előző ciklusban 
elindított beruházásokat, így az elkészült 
gyermekorvosi rendelőt, a könyvtár fel-
újítását, a Mini Bölcsőde kialakítását, va-
lamint az elkészült Szadai Községi Piacot.
 Az útépítésekkel kapcsolatban beszá-
molt a Jókai és a Széchenyi utcák tavaly 
őszi átadásáról, valamint az elindult ma-
gánerős útfejlesztési program eredménye-
iről is. Az új konstrukcióban a lakosság 
hozzájárulásával a Fenyvesligetben elké-
szült a Hajnal és a Dombos utca aszfalto-
zása összesen 750 méteren, a Margita la-
kórészben pedig a Boncsoki, a Panoráma 
és az Erdő utca kapott aszfaltozott réteget 
összesen 1100 méteren. Az önkormányzat 
eltökélt célja az útfejlesztési program foly-
tatása, amelyre 2021-ben 159 millió forin-
tot különítettek el. Magánerő bevonásával, 
novemberi várható befejezéssel készül el 
a Szőlőhegyi, a Gesztenyefa és a Vadvirág 
utca aszfaltozása. Mindez azt jelenti, hogy 
a jelenlegi testület két év alatt közel 4 kilo-
méter szilárd burkolatú utat tud a szadai 
lakosság használatába adni.  A környe-
zetvédelem kérdését szem előtt tartva a 
településen az elmúlt másfél évben több 
helyen zajlott faültetés, ezek részben az 
Országfásítási Program keretében valósul-
tak meg. Komoly előrelépés történt Szada 
közbiztonságának fejlesztése terén is: 2020 
nyarától két főállású közterület-felügyelő 
vigyázza a rendet. Számukra gépkocsi be-
szerzése történt meg idén, valamint a nyá-
ron üzembe helyezték a Szadát lefedő, 24 
kamerából álló térfi gyelő-rendszert is.
 A Sportcentrum befejezése mellett a ter-
vek szerint haladnak a játszóterek fejlesz-
tései is. A Sportcentrumnál lévő játszótér 
átadása után elkészült a Szőlőhegyen lévő 
játszótér is. A folyamatban lévő további fej-
lesztésekről Pintér Lajos elmondta, hogy a 
Dobogónál egy újabb játszótér kialakítá-
sa a tervezés fázisában van, s a Fő téri ját-
szótér áthelyezése is megtörténik a közel-
jövőben.

KÖZMEGHALLGATÁST 
tartott az önkormányzat

Két vírushullám közötti lehe-
tőséggel élve közmeghallga-
tást tartott Szada Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2021. szeptember 9-én, 
csütörtökön a Faluházban.

Gelle Róbert a Pénzügyi Bizottság elnöke 

ÖNKORMÁNYZAT
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 Az új iskolai beruházással kapcsolatban 
Szada Nagyközség Önkormányzata 2022 
áprilisáig vállalta a terület biztosítását, a 
közművek fejlesztését az iskola kapacitása 
szerint, valamint a Berek, az Ág és a Var-
ga utak engedélyes megterveztetését is az 
iskola megközelíthetősége érdekében.

Tervezet a közösségi együttélés 
szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról
Végül az utóbbi hetekben közérdeklődés-
re számot tartó, aktuális témakörben, a 
közösségi együttélést szabályozó rendelet 
módosításának tervezetéről Szada jegyző-
je, és Boros Gábor, a Humánügyi Bizott-
ság elnöke adott tájékoztatást. Boros Gá-
bor elmondta, hogy a képviselő-testület 
2021. évi Munkaterve eredetileg már a 
januári ülésre irányozta elő A közösségi 
együttélés alapvető szabályairól, valamint 
ezek elmulasztásának jogkövetkezménye-
iről szóló 10/2017.(VI.30.) önkormányza-
ti rendelet felülvizsgálatának napirendjét. 
A jelenleg hatályos rendelet ugyanis meg-
alkotásakor több, meghatározó jelentősé-
gű tényállást nem vett fi gyelembe – s így 
nem is rendezett –, más esetekben pedig 
a tényállás túlszabályozottsága miatt nem 
egyértelmű az eredeti jogalkotói szándék.
 A rendelet felülvizsgálatába az önkor-
mányzat Szada lakosságát is bevonta: köz-
életi tájékoztató havilapjának 2021. feb-
ruári számában (a 
helyi Polgárőrség, a 
KMB és a közterü-
let-felügyelők köz-
reműködésével ösz-
szeállított) kérdőív 
segítségével kérte ki 
véleményüket egyes 
együttélési szabá-
lyok kívánatosnak 
tartott tartalmáról, 
a véleményeket on-
line formában is el 

lehetett juttatni a hivatalba. Rendkívül 
sok, több mint 700 lakos írta le a vélemé-
nyét a kérdőív kitöltésével, s a „2111 Szada” 
újság márciusi lapszáma ismertette a fel-
mérés eredményeit is – amely alapját ké-
pezte a rendelet-módosítás tervezete ki-
munkálásának.
 A tervezet előkészítésekor azonban a hi-
vatal szakemberei azzal szembesültek, hogy 
a hatályos helyi rendelet még a lakossági 
véleményekre alapozott módosítási szük-
ségleteknél is lényegesen több helyen igé-
nyel javítást, értelmező kiegészítést, vagy 
éppen egyes jelenlegi rendelkezések ha-
tályon kívül helyezését. Az erre irányu-
ló szakmai észrevételeket a nyár elejére a 
jegyző úr a hatályos helyi rendelet teljes 
szövegének „preparálásával” rögzítette: 
ráirányítva a döntéshozók fi gyelmét a to-
vábbi módosítási szükségletekre. Az önkor-
mányzati képviselők erre alapozott nyári 
műhelymunkája során nyilvánvalóvá vált, 
hogy a mintegy 40 db változtatási igény-
nek – ezek mennyiségére tekintettel – nem 
rendelet-módosítással, hanem új rendelet 
megalkotásával célszerű eleget tenni.
 Dr. Finta Béla ezzel kapcsolatban el-
mondta, hogy az új rendelet tervezetét 
megszerkesztve társadalmi egyeztetésre 
bocsátotta az önkormányzat honlapján, így 
biztosítva a véleményezés útját 2021.VIII. 
31-ig bezárólag. A megadott időpontig ör-
vendetesen sok vélemény érkezett a lako-

Pintér Lajos polgármester a beruházásokról tartott tájékoztatót I

soktól, köztük olyan 
is, aki üdvözölte és 
köszönte a terve-
zett szigorításokat, 
mondván: ne változ-
zon a tervezet szöve-
ge, mert „az embe-
reknek igenis joguk 
van a pihenéshez!” 
A véleményt nyilvá-
nítók döntő többsé-
ge azonban tágabb 
időkeretet javasol 
a hétvégi, de leg-
alább a szombati 

kerti munkavégzésekhez. Érveiket mél-
tányolva a honlapon társadalmi egyezte-
tésre közreadott rendelet-tervezetben sze-
replő időponthoz képest a szombat délutáni 

„zajtilalom” kezdetét 14.00 óráról 20.00 
órára módosítva terjeszti majd a jövő hé-
ten a rendelet-tervezetet a képviselő-tes-
tület bizottságai elé. A vasárnapi korláto-
zások tervezetét viszont nem módosította, 
bízva abban, hogy mindazok, akik valóban 
csak a hétvégén tudnak kertjük gondozá-
sával foglalkozni, az azzal kapcsolatos za-
jos, gépi munkálatoknak a hétvége első fe-
lében, szombat estére képesek lehetnek a 
végére érni.

Lakossági közérdekű 
bejelentések, javaslatok
A közmeghallgatáson a lakosság részé-
ről a legnagyobb érdeklődést a közösségi 
együttélés szabályairól szóló rendelet mó-
dosítása kísérte. Ahogyan az várható volt, 
az egyéb fórumokon tapasztaltakhoz ha-
sonlóan a közmeghallgatáson sem alakult 
ki egységes álláspont a megjelent érdek-
lődők között. Többen életszerű példákkal 
támasztották alá véleményüket azzal kap-
csolatban, hogy a hétvégi, zajjal járó tevé-
kenység káros Szada lakosságára, míg má-
sok arra kérték a képviselő-testületet, hogy 
ne korlátozzák a hétvégi munkavégzést.
 Többen felvetették az évtizedek óta ígért 
elkerülő út kérdését is. Szada lakosai – sa-
ját bevallásuk szerint is – tudják, hogy a te-

lepülést az átmenő 
forgalom szempont-
jából tehermente-
sítő fejlesztés nem 
Szada Nagyköz-
ség Önkormányzat 
hatásköre, azon-
ban újból felhívták 
a képviselők fi gyel-
mét a kialakult álla-
potokra.

Fotó és szöveg: 

Andó Patrik

Érdeklődők a közmeghallgatáson 
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ÖNKORMÁNYZAT

A nyári időszakban négy tes-
tületi ülést tartottak. A jár-
ványhelyzetre való tekintettel 
június 14-én még a képvise-
lők és a bizottsági tagok vé-
leményei, és visszajelzései 
ismeretében hozta meg vég-
ső döntéseit a polgármes-
ter. A korlátozások feloldá-
sa után, háromszor - július 
14-én, július 29-én és au-
gusztus 19-én ült össze a 
képviselő-testület Szadán. 

Pótelőirányzatot biztosítanak a konyha 
személyi juttatási és járulék-előirányzatainak 
kiegészítésére (júniusi döntés)
A 2021-es költségvetési rendelet megal-
kotásakor a Szadai Gyermekélelmezési 
és Szociális Étkeztetési Konyha működé-
si kiadási előirányzatait az intézményve-
zető által akkor javasolt tervszámokhoz 
képest alacsonyabb összegben határoz-
ták meg. Ezért az intézményvezető 2021. 
május 31-én pótelőirányzat iránti kérel-
met nyújtott be a Polgármesteri Hivatal-
hoz személyi juttatási előirányzatuk 1 075 
000,-Ft-nyi kiegészítését, és ennek járu-
lékai fedezetét (+166 625,-Ft-ot) kérve. A 
polgármester úgy döntött, hogy az igényelt 
pótelőirányzat fedezetét a költségvetés ál-
talános tartaléka terhére biztosítja.

Pályázatot nyújtanak be a 2021. 
évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatására (júniusi döntés)
A települési önkormányzatok vissza nem 
térítendő költségvetési támogatást igényel-
hetnek a lakossági közműves ivóvízellátás, 
szennyvízelvezetés és- tisztítás szolgálta-
tásának támogatására, továbbá az egész-
séges ivóvízzel való ellátás ideiglenes mó-
dozatainak ellentételezésére. A szolgáltató 
DMRV Zrt. számításai szerint a kiírt pro-
jektre Szada Nagyközség Önkormányzat 
21.267.600 Ft összegben jogosult pályáz-
ni. A támogatás vissza nem térítendő nettó 
összegű költségvetési támogatás. A pályá-
zatot a Magyar Államkincstárhoz kell be-

nyújtani. Pozitív elbírálás esetén a támo-
gatási összeg felhasználója – üzemeltetési 
költségeinek támogatására – az üzemelte-
tő DMRV Zrt. lesz.

Módosították a településkép 
védelméről szóló önkormányzati 
rendeletet (júliusi rendkívüli ülés)
A módosítás oka, hogy a településterve-
zéssel összefüggő egyes módosított törvé-
nyek július 1-i hatálybalépése szükségessé 
teszi egyes hatósági jogkörök átruházását 
polgármesteri hatáskörbe. Pl. A település-
kép védelméről szóló törvény hatályba lé-
pése óta olyan műszaki, technikai fejlő-
dés ment végbe (pl. napelem, kollektor, 
klímaberendezések elterjedése), amelyek 
indokolttá tették a rendelet „korszerűsí-
tését” is: a felülvizsgálat során ezeknek a 

– jogszabály által előírt módon történő –
szabályozásai is beépültek a rendeletbe.

Az önkormányzat támogatja az együttműkö-
dési szándéknyilatkozatot aláírását egy bap-
tista óvoda alapításához (júliusi rendkívüli ülés)
Az Élő Remény Szadai Baptista Gyüle-
kezet – együttműködve a Baptista Tevé-
keny Szeretet Misszióval – Szada Nagy-
községben nevelési-oktatási intézményt, 
óvodát kíván létrehozni, kiegészítve, 
a szintén a fenntartásukban működő 
szadai Felhőcske Keresztény Családi Böl-
csőde nevelési tevékenységét. Az előter-
jesztés alapján azt kérik, hogy az önkor-
mányzat adjon ki egy együttműködési 
szándéknyilatkozatot. Az együttműkö-
dési szándéknyilatkozat birtokában az 
alapítók meg tudják kezdeni a tárgya-

Testületi ülésekről 
JELENTJÜK lásokat a befektetési alapokkal és mi-

nisztériumokkal a beruházás megva-
lósítása érdekében.

Elkészült Szada Településfejlesztési Koncepció 
tervezete (júliusi rendkívüli ülés)
Az előzetes tájékoztató szakasz lezárult. Az 
önkormányzatnak a munkaközi tájékozta-
tást lakossági fórum megtartásával, továb-
bá az elkészült tervezetnek az önkormány-
zat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen 
és a helyi lapban való közzétételével kell 
biztosítania. A település honlapján talál-
ható koncepció-tervezet a munkaközi tá-
jékoztató szakasz alapjául szolgál.

A Szada Nova Nonprofi t Kft. pótelőirányzat irán-
ti kérelmet nyújtott be útjavítási, karbantartási 
kerete növelésére (augusztusi rendkívüli ülés)
Szada Nagyközség Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a társaság részére „útkar-
bantartási” munkák/feladatok ellátására 

– az NKft. 2021. évi Üzleti tervében elő-
irányzott keretösszeget növelve – bruttó 
20.000.000,-Ft pótelőirányzatot bizto-
sít, az önkormányzat 2021. évi költségve-
tésének általános gazdálkodási tartalék-
kerete terhére.

Újabb három utca aszfaltozására nyílik 
lehetőség (augusztusi rendkívüli ülés)
Szada Nagyközség Önkormányzat Képvi-
selő-testülete – fi gyelemmel a 92/2021. sz. 
előterjesztésben foglaltakra – az önkor-
mányzat 2021. évi költségvetésének Út-
program céljára előirányzott keretösszege 
terhére az alábbi három utca aszfaltozása 
és kétoldali szegélyezése kivitelezési költ-
ségkereteit hagyja jóvá (az alábbi bruttó 
összegek Ft-ban):

Megszüntetik a Szada Ipari Park Településfejlesz-
tési Nonprofi t Kft.-ét (augusztus rendkívüli ülés)
Zárt ülésen döntöttek a Nonprofi t Kft. sor-
sáról. A társaságot jogutód nélkül szün-
tetik meg. 
 A végelszámolás kezdő időpontja: 2021. 
08. 19. P.Gy.

Vadvirág utca 19 164 752 Ft

Szőlőhegyi utca 52 096 683 Ft

Gesztenyefa utca 64 490 884 Ft

Pótmunkákra 
tartalékolva további 5%

6 787 616 Ft

ÖSSZESEN 142 539 935 Ft
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MAGÁNERŐS ÚTÉPÍTÉS

Meghatározó beruházást zárt le szeptember első napjaiban 
Szada Nagyközség Önkormányzata: a június végén indult út-
építési munkálat a Margitán befejeződött, így már teljes 
egészében aszfaltozott réteg borítja a Boncsoki, a Panorá-
ma és az Erdő utcát. A korábban kőterítésű, murvás utak ki-
építése összességében közel 1100 méteren történt meg.

TELJESEN MEGÚJULT 
a Panoráma, a Boncsoki és az Erdő utca 

A Boncsoki utcában 500 
méteren aszfaltoztak, 
4 méter szélességben, 

kétoldali szegélykővel, a vízel-
vezetést pedig egy szikkasztó-
mű megépítésével valósították 
meg. A vízelvezetőt a Margita 
utcai vízelvezető-rendszerbe 
csatlakoztatták.
 A Panoráma utca mintegy 
200 méter hosszúságban ka-
pott aszfaltréteget. Az útpályát 
4 méter szélességben, kétoldali 
szegélykővel építették ki. 
 Az Erdő utca közel 400 méter hosszú-
ságban, 3 méter szélességben kapott asz-
faltréteget és kétoldali szegélykövet, a vízel-
vezetést szikkasztó árkokkal oldották meg.
 A három utca lakói már korábban, az 
előző önkormányzatnál előfi nanszírozás 
formájában jelezték útépítési szándékukat. 
Ennek megfelelően az utcákban a munká-
latok a lakók korábbi anyagi hozzájárulá-
sával és az önkormányzat támogatásával 
valósultak meg. A lakóközösség a pénz-
ügyi hozzájáruláson kívül rengeteg szer-
vező munkával segítette a kivitelezés zök-
kenőmentes elvégzését. 
 „Nagyon örülünk, hogy mintegy 1100 
méteren adhatunk át szilárd burkolatot 
Margita övezet lakóinak. A mostani be-
ruházással eljutottunk a Margita tele-
pülésrész legforgalmasabb és 
leginkább beépített utcáinak 
aszfaltozásáig” – nyilatkozta 
Pintér Lajos polgármester. „Kö-
szönöm a Boncsoki utcában Ta-
kács Gabriella és Sajó Péter, 
a Panoráma utcában Bárczi 
József, az Erdő utcában pedig 
Lendvai Zsolt utcaképviselők 
koordinálását, akik a lakókö-

ÖSSZESEN 1100 MÉTEREN KAPOTT SZILÁRD BURKOLATOT A HÁROM UTCA

zösség nevében tartották napi szinten a 
kapcsolatot Szada Nova NKft.-vel. Köszö-
nöm a társaság ügyvezetője, Illés Szabolcs 
munkáját, aki a beruházást lebonyolítot-
ta, illetve a felmerült lakossági problémá-
kat, kérdéseket, valamint javaslatokat fo-
lyamatosan egyeztette, így garantálva azt, 
hogy az utcák a lakosság megelégedésére 
készüljenek el” – tette hozzá a település 
vezetője.
 A most átadott utakkal nem ér véget a 
magánerős útépítési program. Idén továb-
bi három utca kap aszfaltozott réteget eb-
ben a fi nanszírozási konstrukcióban.
 Mint ismeretes Szada Nagyközség Ön-
kormányzat Képviselő-testülete a ma-
gánerős útépítésekkel kapcsolatban 2020. 
szeptember 5-ki hatállyal új rendeletet 
fogadott el az útépítési érdekeltségi hoz-

A Panoráma utca aszfaltozását júliusban 

megtekintette Pintér Lajos polgármester; 

Illés Szabolcs, a Szada Nova NKft. 

ügyvezetője és Gelle Róbert 

a Pénzügyi Bizottság elnöke

 Így aszfaltozták a Boncsoki utcát

 Illés Szabolcs és Pintér Lajos 
az elkészült Erdő utcában

zájárulásról. Az útépítési érdekeltségi 
hozzájárulásról szóló 18/2020. (IX. 4.) 
önkormányzati rendelet alapján lehetőség 
van minden év október 31. napjáig szán-
déknyilatkozat formájában pályázatot be-
nyújtani arra vonatkozóan, hogy az érde-
keltek mely utca megépítésében kívánnak 
anyagi részt vállalni, amit a lakók kéthar-

madának kell aláírnia. Jól meg 
kell fontolni ezt a döntést, mert 
aki nem vállalja az útépítést, at-
tól adók formájában beszedhe-
tő a hozzájárulási költség, ami 
ingatlanonként 200 ezer és 250 
ezer forint között lehet. Köny-
nyítés, hogy van lehetőség rész-
letfi zetésre, és szociális alapon 
is lehet mérsékelni az összeget.

Az elkészült
 Boncsoki utca
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E gy település életét napjaink-
ban alapvetően meghatároz-
zák a helyi közösségek és a 

civil szervezetek. Alpolgármester-
ként miért tartja fontosnak a helyi 
közösségeket Szadán, miben számí-
tanak rájuk, és mivel tudják a mun-
kájukat segíteni?
 – Szadának is egyik nagyon fontos erős-
sége az, hogy remek közösségekhez tud-
nak tartozni az emberek, ahol közös érté-
kek, közös célok alapján élik meg az együvé 
tartozás támaszát, erejét.
 Több szempontból is nagyon fontosnak 
tartom ezeket a közösségeket. Ezek keretei 
a befogadásnak, legyen szó beköltözőkről, 
közös érdeklődés alapján egymásra talá-
lókról, de keretei a támaszadásnak, az ál-
mok valóra váltásának, a teremtésnek is.
 Külön szeretném kiemelni az egyházi 
közösségeket, amiknek a fontosságát nem 
lehet eleget hangsúlyozni. Három közös-
ség is meghatározó Szada hitéletében, ezek 
stabil központjai a település életének, egy-

szerre őrizve régi értékeket és átadva azo-
kat az újabb generációknak, befogadva a 
csatlakozókat.
 Az önkormányzat oldaláról a segítés on-
nan indul, hogy alaposan meg kell ismer-
nünk, milyen közösségeink vannak, kik 
dolgoznak azért, hogy szabadidejüket fel-
áldozva jobb legyen itt élni. Folyamatos 
kapcsolatban kell lennünk és akkor tud-
juk őket segíteni azokon a módokon, amire 
szükségük van. Ennek egyik fontos formá-
ja a pénzügyi támogatás, örülünk, hogy így 
is tudunk segíteni. Ezt egészíti ki az, hogy 
ismerve az adott szervezet jellemzőit, cél-
jait, akár helyszínnel, akár kapcsolatokkal, 
akár pályázati lehetőségekkel segítünk.
 Nagyon jó látni, hogy a támogató hoz-
záállásunk kézzelfogható eredménye, hogy 
nem egészen két év alatt, nemcsak új szer-
vezetek, közösségek jöttek létre, mint pél-
dául a Szada Fényei, vagy a Csapás úti faül-
tetés, a 10 millió Fa – Szada aktív szereplői, 
hanem szuper megvalósult események van-
nak már mögöttünk. A Fény Világnapjá-

nak megünneplése Szadán egy olyan ha-
gyomány lehet majd, ami egyszerre éri el az 
itt születetteket és az itt újonnan otthonra 
találókat, összekötve a település különböző 
részeiről is a lakosokat. A Kertmozi, ami 
ráadásul két szervezet, a Szada Fényei és 
a VUE együttműködésének nagyon szép 
példája is, ismét egy olyan új közösségi al-
kalom, amire sokan vártak már.
 Ugyanígy nagyon szívet melengető, ami-
kor aktív lakosok veszik kézbe, hogy akár 
egy fasor létrejöhessen, akár az, hogy minél 
több fa kerüljön elültetésre Szadán. Ezek-
re tud épülni egy olyan jövő, amiben kö-
zösen teremtünk és mindannyian felelős-
séget vállalunk abban, hogy Szada olyan 
hely lehessen, ahol élni jó.
 Komoly siker az is, hogy annak a mód-
szertannak, aminek alapján újraszervez-
tük az aktív lakosság bevonását, annak 
már most országos híre is van. Első helyet 
is nyertünk vele a Legjobb Önkormányza-
ti Gyakorlatok pályázaton 2020-ban, idén 
pedig jó példaként szerepel a Miniszterel-
nökség által készíttetett Civil Kézikönyv-
ben, ami megint az egész országban viszi 
jó hírünket, és nagyon jó érzés, hogy Pest 
megyében a mi gyakorlatunkat találták ki-
emelésre érdemesnek.
 2019-ben a VUE (Változás Útján Egye-
sület) létrejötte és a szervezet által képvi-
selők delegálása volt ennek az új, a civil 
szervezetekkel, a tenni akaró lakosokkal 
való szoros együttműködésnek a kiindu-
lópontja.

– Ha már ennél a témánál tartunk, 
miért lépett ki a VUE-ból?
 – A VUE kizárólag nagyközségi szinten 
vállal szerepet, helyi közösségépítési és kör-
nyezetvédelmi célokért dolgozik. Ezen cé-
lok érdekében delegálta a képviselőjelölte-
ket is a 2019-es önkormányzati választásra, 
köztük engem is, ez viszont egyértelműen 
csak a helyi politikában való részvételt je-
lent. A helyiek döntése eredményeképp a 
VUE által delegált jelöltek alkotják ma a 
képviselő-testület meghatározó többsé-
gét, a polgármester is a VUE jelöltjeként 
indult. Ez a szadai hatáskör továbbra sem 
változik.
 Nálam az új irányok viszont ezen túlmu-
tatnak. Fontos volt számomra, hogy ha eze-
ken a kereteken túllépek, akkor egyértelmű 
legyen, hogy a VUE továbbra is ugyanaz, 
a pártoktól független, sokféle nézőpontú 
tagot tömörítő szervezet, ami eddig is volt, 
ezért adtam be a kilépési kérelmet.

– Gyors és pontos kommunikálás 
nélkül nincs hatékony tájékoztatás. 
Ezt a választási kampányukban is 

INTERJÚ

ŐRIZZÜK MEG 
a közösségek erejét!

INTERJÚ SIMON ERIKA ALPOLGÁRMESTERREL
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hangsúlyozták. Alpolgármesterként 
nagyon aktívan jelen van a közös-
ségi oldalakon. Mi a tapasztalata?
 – A közösségi oldalak, konkrétan a 
facebook, behoztak egy olyan új felületet, 
ahol tömegeket lehet megszólítani és széle-
sebb időtartamban lehet „beszélgetni”. Még 
mindig elsődlegesnek tekintem a szemé-
lyes találkozásokat, akár a telefonos meg-
kereséseket, de mára talán még fontosabb 
lett, hogy valaki tud írni akkor is, amikor 
mondjuk, épp Budapesten van a munka-
helyén és írásban is tud szadai kérdésekről 
egyeztetni. Fontosnak tartom azt is, hogy 
igyekezzünk láthatóvá tenni azt a munkát, 
ami zajlik az önkormányzatnál, de szerin-
tem itt még komoly lehetőségeink vannak 
a fejlődésre.
 Én a magam részéről kifejezetten inten-
zíven használom a facebook adta lehetősé-
geket, ezért nagyon sok megkeresést ka-
pok messenger üzenetekben is, amelyekben 
problémát jeleznek, segítséget, találkozást 
kérnek. De ugyanígy igyekszem informá-
ciót is adni arról, hogy éppen hol tartunk 
a feladatokkal, például amikor augusztus 
elején a nagy vihar után akut helyzeteket 
kellett kezelni.

– A TÖOSZ-ban (Települési Ön-
kormányzatok Országos Szövet-
sége) a Helyi adottságok – Okos 
városok al mun kacsoport vezető-
jeként egy fontos szakmai anyag 
előkészítésében vállalt meghatá-
rozó szerepet!
 – A legfontosabb alap szerintem a na-
gyon jó kapcsolat a TÖOSZ-szal, mint szer-
vezettel, ami legnagyobb hazai önkormány-
zati szövetségként nem csak érdekvédelmi 
területen erős, hanem az információk be-
szerzésével és továbbításával a napi mun-
kánkat is segíti. A kormánynak az ön-
kormányzatokat érintő, az utóbbi időben 
leginkább a működését nehezítő döntései 
kapcsán fontos, hogy minél hamarabb, mi-
nél jobban lássuk az irányokat, ehhez iga-
zítsuk a terveket. P.Gy.

INTERJÚ

Simon Erika jogi szakokleveles közgaz-

dász és mentálhigiénés szakember, vál-

lalkozó, a 2019-es önkormányzati vá-

lasztáson a Változás Útján Egyesület 

(VUE) jelöltjeként, a harmadik legjobb 

eredménnyel (1045 szavazat 47.26 %) 

került a képviselő-testületbe. Az alaku-

ló ülésen Petrák Árpáddal együtt tár-

sadalmi megbízatású alpolgármes-

ternek választották meg. Húsz éve él 

Szadán, két leánya van. 

PEST MEGYÉBEN az augusztus 8-án éj-
szaka lecsapott vihar nagy pusztítást vég-
zett. Szadán több helyen fákat csavart ki, 
elektromos és távközlési vezetéket rongált 
meg, elmosta a kőterítésű murvás utak egy 
részét, valamint vízmosásokat alakított a 
földutakon. A gödöllői hivatásos tűzoltók 
Gödöllőn és a szomszédos településeken 
negyven esetben vonultak ki. A legtöbb be-
jelentés Gödöllő, Szada, Ócsa, Mogyoród, 
Pilis, Veresegyház, Erdőkertes település-
ről érkezett a tűzoltókhoz. A kárfelmérők 

szerint Szadán ilyenre nem volt példa az 
elmúlt évtizedekben.
 A kárelhárítást segítve a SzadaNova 
Nkft. és a településen szolgáltatást nyújtó 
cégek augusztus 9-én azonnal elkezdték a 
munkát. A helyreállításnál a hordalék ösz-
szegyűjtése, a vízelvezetők tisztítása, javí-
tása, a kidőlt fák összevágása és elszállítá-
sa volt az elsődleges feladat.
 A vihar rámutatott a klímaváltozás  prob-
lémájára, hogy hosszútávon, a vízelveze-
tést, az árkok és az utak javítását újra kell 
tervezni Szadán is, amihez az önkormány-
zatnak forrást kell biztosítania.
 Az önkormányzat ezúton is szeret-
né megköszönni azoknak a lakosok-
nak az áldozatos munkáját, akik ide-
jüket és energiájukat nem sajnálva, 
részt vettek a vihar utáni kárelhárí-
tásban. 

KOMOLY KÁROK KELETKEZTEK 
az augusztusi viharban

Derékba tört fa a Faluház előtt 

Ez a fa elektromos vezetéket szakított le

A SZADAI Székely Bertalan Általános Is-
kolában bekövetkezett vezetőváltás kap-
csán Szada Nagyközség Önkormányzata 
kereste a lehetőséget arra, hogy a korláto-
zott eszközei ellenére is támogassa az isko-
la új vezetését és segítse a zökkenőmentes 
tanévkezdést. Az önkormányzat munka-
társai a tantermek – az új konténertan-
terem, a konyha fe-
letti és a Katolikus 
Közösségi Házban 
lévő tantermek – 
költöztetését segí-
tette a Szada Nova 
NKft. alkalmazot-

Szada Önkor mányzata is 
segítette a zökkenőmentes 
TANÉVKEZDÉST

tai és karbantartói bevonásával, vállal-
ta a tantermekben a hangosítás beüze-
melését, a keletkezett papírhulladékok 
elhordását, valamint a munkaerő felku-
tatását. A váratlan, a tanév kezdete előtt 
pár nappal bekövetkezett vezetőváltás 
a tantestület, a szülők és persze a diá-
kok számára is nehéz helyzetet teremtett, 

így Szada Nagyköz-
ség Önkormányza-
ta kötelességének 
érezte, hogy ilyen 
formában is támo-
gassa az iskolát és 
a szadai diákokat.
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Szadai gyűjtők veterán autói A lelkes Nyugdíjas Klub

A zsűri nyolc csapat 12 ételét bírálta el 

A győztes kovászos pirított hagymás kenyér 

A VUE ügyességi versenyt szervezett 

A főző csapatok utcája

A másik nagy változás, hogy nem 
augusztus 19-re, hanem augusz-
tus 20-ra rakták a rendezvényt. 

A premier nagyszerűen sikerült, ugyan-
is az egész napos programra rengetegen 
látogattak ki.
 A technikailag színvonalasan felépített 
helyszínen most is volt ingyenes ugrálóvár, 

élő csocsó, játékos tudomány, édesség, kür-
töskalács a gyerekeknek, sör, bor, frissen 
sültek a felnőtteknek. Sátrat állított a Nyug-
díjas Klub, akik a tőlük megszokott módon 
lángost és palacsintát sütöttek, de kitelepült 
a Szőlészeti és Borászati Egyesület is, ahol 
borkóstolóval várták az érdeklődőket.  Es-
tefelé nagy forgalmat bonyolított le a büfé, 

a sátrukban folya-
matos sor állt.
 A felújított sport-
pálya forgószínpad 
szerű helyszínt tu-
dott biztosítani a 
rendezvénynek. A 
Faluház csapata, 
mint főszervezők 
a műfüves pályát 
és környékét ren-

dezték be az egyes programok helyszínéül. 
A nagyszínpadot a Sport utca felöli oldal-
ra állították fel, ahol fél háromtól pörög-
tek a programok. 

Szent István-napi MULATSÁG 

RENDEZVÉNY

A COVID járvány miatt két évig Szadán sem volt semmilyen na-
gyobb rendezvény. Az ötéves fejlesztésnek köszönhetően közben 
elkészült a Sportcentrum, ezért a nagyobb rendezvényeket vissza
lehetett hozni ide. Így több év után első alkalommal rendezhet ték 
meg a Szent István-napi Mulatságot a Szadai Sportcentrumban. 

Molnár Csilla és csapata 

őzpörkölttel győzött
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Élő csocsó is várta a gyerekeket A kispályás focit a „Tejbetök” csapata nyerte 

Látványos volt Kovács Ágoston rendőrkutyás bemutatója Ez a Trabant 1963-ban készült

 A gyermekprogramok 10 
órától kezdődtek és este 6 
óráig tartottak. A felnőtte-
ket délutánra várták a nagy-
színpadhoz. A házi kenyerek 
versenyére 14.30-ig lehetett 
leadni az elkészült kenyere-
ket. Ezt a versenyt Hódi Gabri-
ella nyerte, kovászos pirított hagy-
más kenyerével. 
 Délelőtt bonyolították le a Szent István-
napi focibajnokságot, az amatőr tollas ver-
senyt és a kosárpalánkra-dobó versenyt. 
 A focibajnokságot Molnár Attila a 
Szadai Labdarúgó Szakosztály elnöke 
szervezte és bonyolította le. Hat csapat 
nevezett és körmérkőzéses formában 
döntötték el az elsőbbséget.  A végső 
győzelmet a „Tejbetök” csapata szerezte 
meg, második helyen a Mentőgyár, har-

madik helyen az 
„Apukák” (U16-os 
csapathoz tartozó 
szülők), negyedik 
helyen az „Öreg-
fiúk”, ötödik he-
lyen a „Thursday” 
és hatodik helyen 
az U16-os csapat 
végzett. 
 A főzőverseny 

most is nagyon 
népszerű volt, 

amit jelzett a 
nyolc részt-
vevő csapat 
(Sző lészet i 
és Borásza-

t i  E gye s ü-
let, Nyugdíjas 

Klub, Czibere 
Táncegyüttes, Vál-

tozás Útján Egyesü-
let, Nagy Péter és csapa-

ta, Molnár Csilla és csapata, Mallorcai 
baráti társaság, Polgármesteri Hivatal) 
Az önkormányzat 15 ezer forinttal támo-
gatta a csapatokat és cserébe 15 adag ételt 
kért. A lelkes brigádok már déltől főzték a 
bográcsos ételeket. Az eredményhirdetés 
16 órakor volt. 
 A háromtagú zsűri – Pintér Lajos polgár-
mester, Molnár Attila a Labdarúgó Szak-
osztály elnöke és Béres Gabriella gyakor-

ló háziasszony – Molnár Csilla és csapatát 
hirdette ki győztesnek őzpörköltjéért. 
 Ezenkívül több érdekes program is szí-
nesítette a rendezvényt. Ilyen volt például 
a VUE (Változás Útján Egyesület) gyere-
keknek szervezett ügyességi versenye, ahol 
értékes nyereményeket lehetett nyerni, és 
a veterán autó és motorbemutató. Utób-
bit a Szadai Veterán Baráti Kör szervez-
te. Hat autót és nyolc motort állítottak ki 
a családi napon. A legrégebbi egy 1963-
as Trabant volt, de sokan megcsodálták a 
Wartburgokat és Barkasokat is.   
 A színpadon délután és este változa-
tos programok közül lehetett válogatni. 
Fél öttől este 10-ig fellépett többek kö-
zött Kovácsovics Fruzsina, az USQUE 
zenekar, a TOUCH ME NOT együttes és 
a Táncevaty Partyzans zenekar. A közön-
ség délután láthatott egy rendőrkutyás 
bemutatót, ahol Kovács Ágoston körze-
ti megbízott farkas kutyájával látványos 
elfogásokat mutatott be. Este két kon-
cert között a Tűzvarázs Produkció egy 
tűzzsonglőr bemutatóval kápráztatta el 
a közönséget.
 Az emberek biztonságára Kovács Ágoston 
körzeti megbízott és Czakó József vezetésé-
vel a polgárőrök vigyáztak. Külön gratulá-
lunk a rendezvény főszervezőjének, Pusztai-
Krebsz Mónikának és csapatának, valamint 
a SzadaNova NKft. dolgozóinak, akik min-
dent megtettek azért, hogy a kilátogatók jól 
érezzék magukat.                                                P.Gy.

RENDEZVÉNY

A TOUCH ME NOT 
együttes 
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Tűzzsonglőr 
bemutató
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BERUHÁZÁS

Több mint 500 millió forintos kötelezettségvállalásra is számíthatott volna Szada Nagyköz-
ség Önkormányzata az új szadai iskola beruházója, a BMSK Zrt. (Beruházási, Műszaki Fejlesz-
tési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.) által megküldött szerződéstervezet alapján.

ÚJ ISKOLAI BERUHÁZÁS: 
az önkormányzat kérésére 
változtak a feltételek, 
indulhat a közbeszerzés

A beruházó szadai hatáskörbe és fi -
nanszírozásba utalta volna a kör-
nyező utcák megépítését. Ez vállal-

hatatlan feltétel lett volna, hiszen a jövőbeli 
szadai utak megépítése vált volna kétséges-
sé, akár a következő 3-4 év útfejlesztései is 
elmaradhattak volna. Szada Nagyközség 
Önkormányzata a BMSK Zrt.-n keresztül 
az eljáró államtitkárság felé kérelmet adott 
be, amely a környező utcák állami forrás-
ból való megvalósítását célozta.

Vállalhatatlan feltételek
Minimum 500 millió forint, de rosszabb 
esetben akár egymilliárd forintot is fel-
emészthetett volna Szada Nagyközség Ön-
kormányzatának költségvetéséből az, hogy 
az új szadai iskola építése kapcsán az is-
kola beruházója, a BMSK Zrt. a korábbi 
megállapodástervezete szerint szadai ha-
táskörbe és fi nanszírozásba utalta volna a 
környező utcák megépítését. Az ezt megelő-
zően közölt feltételek csupán arról szóltak, 
hogy az önkormányzat az iskolaépítéshez 
szükséges telket biztosítja, illetve gondosko-
dik annak közművesítéséről is. A szükséges 
munkálatokra az elkülönített forrás az ön-
kormányzat rendel-
kezésre is áll. Mivel 
a környező közterü-
letek, a Berek és az 
Ág utca, valamint a 
Varga köz fejleszté-
se elengedhetetlen a 
majdani iskola hasz-
nálatbavételi enge-
délyéhez, a megkül-
dött tervezet miatt 
akár a következő 3-4 
év útfejlesztései is 
elmaradhattak vol-

na. Szada Nagyközség Önkormányzatának 
kiemelt fontosságú célja a helyi úthálózat 
fejlesztése, így ez a megoldás vállalhatatlan 
lett volna, hiszen az iskolát környező utak 
kiépítése egyéb, jövőbeli utak építését tet-
te volna kétségessé, így a település egyéb 
részei kerültek volna hátrányos helyzetbe.  

Új tervezet az eredeti 
elvárások szerint
A kellő infrastruktúra kiépítése önerőből 
csak a ciklus egyéb beruházásainak – út-, 
játszótér- és közműépítések – felülvizsgála-
taival, áttervezésével és esetleges elhalasz-
tásával járt volna, a beruházó elvárásainak 
az önkormányzat csupán hitel felvételé-
vel, vagy állami szerepvállalás mellett tu-
dott volna eleget tenni. Ennek érdekében 
Szada Nagyközség Önkormányzata az el-
járó államtitkárság felé kérelmet adott be, 
amely a környező utcák állami forrásból 
való megvalósítását célozta.
 A beruházó BMSK Beruházási, Mű-
szaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt. legutóbbi meg ál la po-
dás tervezete szerint Szada Nagy község 

Önkormányzatának azt kell vállalnia, 
hogy a beruházással érintett ingatlan 
megközelítését biztosító közúthálózat 
(burkolt közút, járda, kerékpárút, gya-
logút és ezek közvilágítása) tervezésé-
ről és engedélyeztetéséről saját költségén 
gondoskodik azzal, hogy a szükséges en-
gedélyeknek, illetve a teljeskörű kiviteli terv-
dokumentációnak legkésőbb 2022. 04. 30.
 napjáig rendelkezésre kell állnia. Felek 
szándéka továbbá, hogy a közúthálózat 
kivitelezéséről és az ezzel kapcsolatos fi -
nanszírozási kérdésekről külön megálla-
podást kötnek a későbbiekben – áll az alá-
írásra váró, háromoldalú, a BMSK Zrt., a 
Dunakeszi Tankerületi Központ és Szada 
Nagyközség Önkormányzata között létre-
jövő megállapodásban.

Szada mindent megtesz
Szada Nagyközség Önkormányzat határo-
zott szándéka az új, nyolc tantermet és tor-
nacsarnokot is magába foglaló szadai álta-
lános iskola megépítése. Ennek megfelelően 
az önkormányzat tartja magát az előzetes 
megállapodáshoz, amely alapján az iskola-
építéshez szükséges telket biztosítja, illetve 

gondoskodik annak 
közművesítéséről is. 
Szada Nagyközség 
Önkormányzatának 
célja a szadai lakosok 
érdekeinek képvise-
lete, így az új szadai 
iskola fejlesztésé-
nek előrehaladását 
örvendetesnek tartja, 
és mindent megtesz 
a beruházás zökke-
nőmentes megvaló-
sításért.

Az új iskola látványterve
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A Szadai Székely Bertalan 
Általános Iskola HÍREI

TANÉVNYITÓ A SZADAI 
SZÉKELY BERTALAN 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

„Lopva még itt bolyong a nyár
a fák és házsorok között,
ám az iskola nyitva már,
és új ruhába öltözött
a sok-sok pad, a fal, a tábla, 
és friss az ablakok virága.”

TÖBBEK KÖZÖTT ezek a gondolatok is 
elhangzottak szeptember 1-jén a Szadai 
Székely Bertalan Általános Iskola tanév-
nyitó ünnepségén. A hónapokig csendes, 
üres iskolaudvar és az osztálytermek vi-
dám gyerekzsivajtól hangosak újra, s mi, 
pedagógusok nagy örömmel fogadtuk régi 
és új tanítványainkat. A műsort rádión ke-
resztül hallgathatták végig tanulóink, me-
lyet a 2.b osztály tanulói adtak elő. Minden 
évben kedves hagyomány, hogy az iskolá-
ba először lépő elsőseinket a 8. osztályo-
sok kísérik be osztálytermeikbe tanítójuk 

A 2021/2022-ES tanévtől Szathmáry-
né Szabó Zsuzsa megbízott intézményve-
zetőként veszi át a Szadai Székely Berta-
lan Általános Iskola irányítását, miután a 
korábbi intézményvezető, Greffné Kállai 
Tünde augusztus 18-án, szerdán a tantes-
tületnek bejelentette távozását az igazga-
tóhelyettessel és az iskolatitkárral együtt.
 A váratlan – a tanév kezdete előtt pár 
nappal bekövetkezett – esemény a tantes-
tület, a szülők és persze a diákok számára 
is nehéz helyzetet teremtett. 
 Szada Nagyközség Önkormányzata – 
felismerve a kialakult helyzet súlyossá-
gát és a lakossági igényeket – a korláto-

zott eszközei ellenére keresi a lehetőséget 
annak támogatására, hogy az intézmény 
további hatékony működése biztosított le-
gyen. A Szadai Székely Bertalan Általá-
nos Iskola élére a fenntartó Klebelsberg 
Központ (korábban KLIK) pályázat út-
ján keres majd kinevezett intézményve-
zetőt. 
 A Szadai Székely Bertalan Általános Is-
kola mostanra egyértelműen kinőtte szű-
kös kereteit. Az új iskola építése az állami 
ígéret szerint belátható időn belül elindul, 
azonban addig egy osztálynak konténer 
tanteremben kell megkezdeni az oktatást 
a 2021/2022-es tanévtől.

Családommal 2008 augusztusá-

ban költöztünk a festői szép-

ségű Szadára. Szeptember 

1-jén már a Szadai Szé-

kely Bertalan Általános 

Iskolában kezdtem meg 

a tanévet biológia-kémia 

szakos tanárként. Mindig 

szerettem itt dolgozni és 

élveztem a munkát a gye-

rekekkel. A 2021/2022-es tan-

évtől lehetőségem nyílt arra, hogy 

intézményvezetőként tevékenykedhes-

sek. Ezúton is köszönöm a bizalmat Greff né Kállai 

Tündének, illetve az ő és helyettese Marsiné Tóth 

Veronika munkáját, akik teljesítménye és hozzáér-

tése példátlan. Igazgatóhelyettes kolléganőmmel, 

Tassi Beátával minden erőnkkel igyekezni fogunk, 

hogy folytassuk, amit elkezdtek, tovább növelve 

a Szadai Székely Bertalan Általános Iskola jó hí-

rét. Tantestületünk rendkívül összetartó és erős, 

jól tudunk együtt dolgozni. 

 Kiemelten fontosnak tartom, hogy a vírushely-

zet enyhülésével minél több sportág foglalkozá-

sán vehessenek részt a gyerekek helyben, iskolánk 

tornatermében. Emellett tantestületünk tovább-

ra is magas szakmai színvonalon fogja ellátni az 

oktató-nevelő munkát, segítünk a nehezen telje-

sítőknek a tanulásban, a tehetségeseknek képes-

ségeik kibontakoztatásában. 

 Iskolánkban idén már 20 osztály kezdheti meg 

a munkát, így tantermeink mellé egy mobil tante-

rem is elhelyezésre került az iskola udvarára. Ter-

mészetesen az előírásoknak mindenben mérték-

ben megfelel, teljesen új, táblával, informatikai 

eszközökkel, bútorzattal felszerelt. 

 A tanévet kezdő első osztályosok és az utolsó 

általános iskolai évet kezdő nyolcadik osztályo-

soknak és szüleiknek egyaránt nagy kihívás ez a 

tanév, ezért kívánok nekik sok erőt és kitartást.

 Kérem a tisztelt szülőket, hogy továbbra is for-

duljanak hozzám és kollégáimhoz bizalommal, 

elsősorban személyes találkozások formájában, 

amely megbeszélések időpontját egyeztethetik 

az iskola új honlapján (www.szadaiskola.edu.hu) 

található e-mail címek és telefonszámok segítsé-

gével.

 További sikeres tanévet és jó egészséget kívánok!

SZATHMÁRYNÉ 
SZABÓ ZSUZSA 
BEMUTATKOZÁSA

ÚJ VEZETŐ IRÁNYÍTJA 
a Szadai Székely Bertalan 
Általános Iskolát 

irányításával. A néhol vicces gyermeki gon-
dolatok, verssorok után iskolánk új, megbí-
zott igazgatója, Szathmáryné Szabó Zsu-
zsa köszöntőjében kitartó szorgalmat és 
eredményes tanulást kívánt a diákoknak. 
Jelenlétükkel megtisztelt minket Pintér 
Lajos Szada Nagyközség polgármestere és 
Vécsey László országgyűlési képviselő úr 
is, akik méltatták az iskola előző vezetőjé-
nek, Greffné Kállai Tündének egy évtize-
den át tartó fáradtságos munkáját és sok 
sikert kívántak az új igazgatónak.  A gye-
rekekhez szóló szavaikban a tudás fontos-
ságát, a szorgalmas munkát hangsúlyozták 
és sikeres tanévet kívántak tanulóinknak 
és a pedagógusoknak. Remélhetően tanít-
ványainkat ebben az évben minden nap 
személyesen taníthatjuk jelenléti okta-
tás formájában, s az erre az évre tervezett 
sok programunk közül egy sem marad el.

usztusá-

zép-

er 

-

e-

tan-

a hogy

Csőszné Görzsöny Annamária pedagógus beszámolója
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BABÓCA CSOPORT
Szeptembertől újonnan érkezett kisgyer-
meknevelővel, Flórával és szintén újonnan 
érkezett dajkánkkal, Csilla nénivel kezdtük 
az új nevelési évet. A megkésett munká-
latok miatt az új mini bölcsődei csoport-
tal karöltve együtt kezdtük ezt az új idő-
szakot. A bölcsődei csoportok: „Babóca”, 

„Mazsola” és „Tádé” jól alkalmazkodtak a 
kezdeti nehézségekhez, hiszen elsődleges 
feladatunk volt a gyermekek szeretettel-
jes fogadása és gördülékeny beszoktatá-
sa. A nehézségek ellenére a gyerekek ru-
galmasan vették az akadályokat és ebben 
az időszakban a kicsik gyorsan alkalmaz-
kodtak a bölcsőde napirendjéhez. Szept-
emberben az óvodásokkal együtt tartottuk 
a szüreti hagyományok őrzését. Közösen 

préseltünk mustot, őszi dalo-
kat énekeltünk.
 Októberben sok állatos mon-
dókát, versikét mondogattunk, 
kép-nézegetésekkel egybekötve 
az állatok világnapja alkalmá-
ból. Novemberben az őszi ter-
mésekkel ismerkedtünk, és ha 
tehettük a szabad levegőn sokat 
mozogtunk. Nagy hangsúlyt 
fektettünk az egészség megőr-
zésére. Egész évben bőségesen 
kaptak a gyermekek friss gyü-
mölcsöket. Rossz idő esetén a 
tornatermet is igénybe vettük 

a kicsik örömére. November végén befeje-
ződtek a mini bölcsődében a munkálatok, 
így mindenki elfoglalhatta saját csoportját 
és meghitt környe-
zetben készülhet-
tünk a téli időszak-
ra. Decemberben 
megérkezett a Mi-
kulás, akit már az 
ablakban izgatottan 
vártak a gyerekek. 
Énekkel versekkel 
készültünk a foga-
dására, boldogan 
vették át a csoma-
gokat a csöppségek. 
Az adventi időszak-
ban karácsonyi da-

lokkal hangolódtunk az ünnepekre, cso-
portszobánkat hangulatosan kidíszítettük 
és vártuk a karácsonyt. A téltől farsanggal 
búcsúztunk, álarcokat festettünk, a gyere-
kek szívesen viselték farsangi jelmezeiket, 
büszkén mutatták egymásnak. A hosszú tél 
után már nagyon vártuk a tavaszt és egy-
re többet tartózkodtunk az udvarunkon. 
A tavaszi időszakban a bölcsőde nyitva tar-
tása a járványügyi helyzetben sem változott. 
Kiemelten kezeltük a napi fertőtlenítést, a 
folyamatos szellőztetést, arra törekedtünk, 
hogy minél több időt töltsünk a szabadban.

Árvainé Lászka Tímea kisgyermeknevelő

Szabó-Sebestyén Flóra kisgyermeknevelő

Sándor Csilla bölcsődei dajka

DELFIN CSOPORT 
A csoportba új óvodapedagógusként érkez-
tem szeptemberben. A gyerekek hamar el-
fogadtak, így indult a nevelési év Éva néni-
vel, Zsuzsi nénivel és Andi nénivel. 
 Létszámunk 28 fő, ebből 6 gyermek 
kezdte nálunk az óvodát. Beszoktatásuk 
zökkenőmentes volt, nagy segítséget je-
lentett, hogy a közösség hamar befogad-
ta, és segítette beilleszkedésüket. A ví-
rushelyzet sajnos már az őszi időszakban 
újra jelentkezett, de mindennek ellenére 
igyekeztünk csoportunk életében a szo-
kásos ünnepekhez, évszakokhoz tartozó 
eseményeket élménydúsan megvalósíta-
ni. A szüreti mulatságot tánccal, a nép-
szokások felelevenítésével, és természe-
tesen szőlő préseléssel (amit a gyerekek 
is kipróbálhattak), majd a must kóstolás-

ÓVODAI CSOPORTOK

Szadán a 2020/2021-es nevelési évben Weitz Magdolna nyugdíjba 
vonulása után Dr. Csikós Gellértné Editet nevezték ki az óvoda élére. 
Újabb tagintézménnyel bővült az óvoda. Tavaly novemberben adták 
át a Mini Bölcsődét, ahol két csoportban 12 bölcsődés korú gyermek 
napközbeni ellátását tudta megoldani az önkormányzat. Szadán - a 
két óvodában és a Mini Bölcsődében - összesen 9 óvodai csoport és 
három bölcsődés csoport várta a gyerekeket. A júliusi lapszámunk-
ban a Katica, a Maci, a Süni, a Mókus és a Manócska csoport beszá-
molóit olvashatták. Most a Babóca, a Delfi n, a Minibölcsőde, a Na-
pocska, az Őzike és a Pillangó csoport beszámolói következnek.

MI TÖRTÉNT
a Székely Bertalan Óvoda-
Bölcsődében? 

Babóca csoport 

Delfi n csoport
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sal ünnepeltük. Az állatok világnapját kö-
zös énekléssel, mesével, állatokat utánzó 
mozgásos játékokkal, állathangok felisme-
résével tettük színessé. Ősszel megfi gyel-
tük a természet változásait, sokat jártunk 
sétálni a környéken.
 Az adventi időszak kezdetével feldíszí-
tettük csoportszobánkat, adventi nap-
tárt nyitottunk mindennap, meghitt han-
gulattal, „kandallóval” vártuk a legszebb 
ünnepet. A gyerekek ajándékot készítet-
tek, melyek szépen becsomagolva várták, 
hogy az otthoni karácsonyfa alá kerülje-
nek. A Mikulás látogatása sem maradt 
el, az udvaron találkozott a gyerekekkel, 
énekkel, verssel köszöntöttük, majd meg-
ígérte, hogy jövőre is ellátogat hozzánk. A 
karácsonyi ünnepségünkön csoporton-
ként látogattuk meg a csodásan feldíszí-
tett nagy karácsonyfánkat, ahol megille-
tődve énekeltük el karácsonyi dalainkat. 
Eközben az angyalok meghozták csopor-
tunkba is a várva várt ajándékokat, me-
lyeket azonnal ki is próbáltunk.
 Az ünnepek elteltével kisebb létszám-
mal indultunk, több volt a megbetegedés, 
sokan karanténba kényszerültek, majd a 
farsangi időszakra ismét több gyerek tért 
vissza csoportunkba. Farsang napját ze-
nével, tánccal, közös játékokkal, sütizés-
sel, jelmezbállal, és legfőképpen vidám-
sággal tettük emlékezetessé.
 Sajnos március elejétől a vírushelyzet sú-
lyosbodása miatt óvodánk ügyeleti rend-
szerbe működött, át kellett állnunk online 
kapcsolattartásra a szülőkkel. Minden hét 
tervét és anyagait feltöltöttük az SZMK-s 
szülők segítségével a csoport közös olda-
lára, így nem maradtak le az adott téma-
körökről a gyerekek. A meséken, énekeken, 
verseken kívül nagyon sok kreatív ötlettel 
próbáltam a kézimunkákat kedvelő gye-
rekeknek segíteni az idő hasznos eltölté-
sében. A szülők folyamatos visszajelzései 
pozitívak voltak, példás együttműködés-
ről tettek bizonyságot. 
 A nyitáskor minden ovisunk nagy öröm-
mel köszöntötte rég látott társait, és az óvó 
néniket.
 A gyereknapot egy nagyon jó hangula-
tú kisvonatos kirándulással ünnepeltük a 
Veresegyházi Medvefarmon. Az úton visz-
szafelé egy delfi nes anyuka meghívásá-
ra hatalmas fagyizás várt a gyerekekre a 
Gombai Cukrászdában.
 Reményekkel telve várjuk egy nyugod-
tabb, egészséges tanév kezdetét szeptem-
berben!

Horváth Ágnes óvodapedagógus, 

Pólya Gabriella óvodapedagógus,

Illésné Sztraka Natália pedagógiai asszisztens, 

Pálinkás Józsefné dajka néni

MINI BÖLCSŐDE
A Mini Bölcsőde 2020. november 10-i ün-
nepélyes átadását követően november 11-
én fogadta először kis „lakóit”. A korábban 
a Babóca csoportban kezdett kisgyerme-
kek örömmel vették birtokba az új bölcsit, 
rögtön otthon érezték magukat a családi-
as épületben és a szép játszóudvaron. Ez-
után a többi beiratkozott kisgyermek fo-
kozatosan érkezett és szokott be az Ady 
utcai épületbe. 
 Az első közös ünnepünkre nagy izgalom-
mal készültünk, hozzánk is ellátogatott a 
Mikulás. A gyerekek örömmel fogadták. 
A téli időszakban a járványhelyzet romlá-
sa miatt több gyermeket otthon tartottak, 
így szűk körben zártuk az évet a karácso-
nyi ünnepségünkkel.
 Az idei év elején aztán január végén a 
várva várt hó is lehullott, és miután kiját-
szottuk magunkat vele, elkezdtük a far-
sangi készülődést. Február 16-án a böl-
csődébe farkas, favágó, katica, unikornis, 
méhecske és cica is érkezett
 Ahogy teltek a napok, egyre inkább vár-
tuk a tavaszt, és együtt örültünk az első 
zöld levelek és virágok megjelenésének. 
Azonban a járvány újbóli felerősödése mi-
att a húsvétot nagyon kis létszámmal tud-
tuk megünnepelni.
 Májusban elbúcsúztunk Gabi nénitől, aki 
40, gyermekek közt 
eltöltött év után ma 
már nyugdíjas nap-
jait éli. A Mazsola 
csoport gyermeke-
it Zsuzsi néni gond-
jaira bízta, akit a 
kicsik szeretettel 
fogadtak. 
 A nyári meleg-
ben a legtöbb időt 
az udvaron töltjük, 
csigát gyűjtünk, ho-
mokozunk, a gyere-

kekkel együtt kertészkedünk, és terveink 
között szerepel egy „mini” magaságyás ki-
alakítása.

Bajkainé Földes Gabriella kisgyermeknevelő

Bukovinszki Ágnes kisgyermeknevelő

Illés-Bartkó Zsuzsanna kisgyermeknevelő

Bojtorné Molnár Eszter bölcsődei dajka

Molnárné Ranyhóczki Bernadett bölcsődei dajka

NAPOCSKA CSOPORT
Szeptembertől mini-kiscsoporttal indult 
a Napocska csoport. Sajnos a családláto-
gatások elmaradtak a COVID járvány mi-
att. Az első két hónapunk a beszoktatásról 
szólt. Ezt sikerült is megvalósítanunk, 27 
kisgyermekkel el is indult a 2020/2021-es 
szorgalmi időnk. A beszoktatásnál a gye-
rekek már hosszabb időre is távol vannak 
szüleiktől. Ott találják magukat egy ide-
gen környezetben, idegen emberekkel kö-
rülvéve és még sok olyan új dologgal szem-
besülnek, amivel a békés családi fészekben 
nem.  Ezért is célunk volt, hogy a gyereke-
ket egy olyan szeretetteljes légkör fogadja, 
itt az óvodában, ahová örömmel érkeznek 
és biztonságban érzik magukat. Ezt a célt 
szolgálja, hogy a gyerekek magukkal hoz-
hatják a csoportszobába a kedvenc takaró-
jukat, kedvenc játékukat, cumit is (hiszen 
2,5-3 éves gyerekek) ami őket az otthon 

ÓVODAI CSOPORTOK

Mini Bölcsőde

Napocska csoport
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melegére, anya illatára emlékezteti és az 
jó érzéssel megnyugtatással tölti el. A cso-
portszobát a 3 éves korosztály számára ala-
kítottuk át, fi gyelembe véve az életkori sa-
játosságaikat. Például a játékpolcokon lego, 
duplo játékok, fakockák, nagyobb autók, ba-
bák, babaruhák, konyhai felszerelések kap-
tak kiemelt fi gyelmet. A csoportszobában 
hangulatos őszi dekoráció várta a gyereke-
ket, az egyik sarka „kuckósítva” lett, ahol a 
picik bármikor lepihenhetnek, ha elfárad-
tak. A gyerekek óvodában töltött idejét, öl-
beli ringatókkal, lovagoltató mondókákkal, 
játékos dalocskákkal, vizuális tevékenysé-
gekkel igyekszünk érdekessé, izgalmassá 
tenni, a mindennapos kezdeményezéseken 
felül. Az őszi ünnepkör egyik kiemelkedő 
hagyománya a szüret. A gyerekek Miklós 
bácsinak segítve hajtották a szőlőprést, és a 
kemény munka után, mindenkinek jól esett 
a fi nom friss szőlőlé. A mindennapi tevé-
kenységeinket, meghatározzák a jeles na-
pok, ilyen volt például az állatok világnapja, 
Szent Márton napja. Az első adventi gyer-
tyát már november végén meggyújtottuk, 
amit a Mókus csoport óvó nénijei és gyer-
mekei hoztak hétről hétre. Az őszi deko-
rációt a téli váltotta fel, ezt egy csodaszép 
hótündér tett varázslatossá a gyerekek szá-
mára.  Az idén kétszer is jött a Mikulás az 
óvodába. Először az önkormányzat jóvol-
tából (de sajnos a COVID itt is közbeszólt, 
hiszen csak az üvegablakon keresztül in-
tegethettek a napocskások a Mikulásnak) 
Másodszor már a csoportba is ellátogatott 
a Mikulás, akit nagyon nagy izgalommal 
és aranyos kis dalocskával vártak a gyere-
kek.  A karácsony az egyik legszebb ünnep 
itt az óvodában, a csoportunkba az ünnep 
reggelére egy óriási karácsonyfát hozott az 
angyal, alá pedig sok-sok ajándékot a Jé-
zuska.  Volt nagy boldogság, mikor a gye-
rekek kibonthatták az ajándékokat. Ezúton 
is, itt is szeretnénk megköszön-
ni a napocskás gyerekek szüle-
inek, hogy sok könyvvel, aján-
dékkal és anyagi támogatással 
tették örömtelivé a gyerekek 
számára a karácsonyt.  Az új 
évben sem feledkeztünk meg 
újévi hagyományainkról, a ma-
darak téli etetéséről, macikról. 
Hamar eljött február a farsang 
időszaka. Az első óvodai farsang 
egy napra terveztetett, de vé-
gül olyan jól sikerült és annyi-
ra élvezték a gyerekek, hogy két 
naposra sikerült. Jelmezes be-
mutatóval indult a napunk, és 
vidám mókázással, játékokkal, 
tánccal, evéssel-ivással folytat-
tuk a farsangi mulatozást. El-

múlott a rövid farsang, de mi az sem bán-
tuk, hiszen felkerült a tavaszi dekoráció a 
csoportunkba, megérkezett a tavasztün-
dér. Sajnos megint közbeszólt az élet és a 
COVID, nem találkozhattunk a gyerekek-
kel személyesen március elejétől. Hat héten 
keresztül on-line tudtuk tartani a gyere-
kekkel a kapcsolatot. A facebook csopor-
tunkban napi szinten próbáltunk játékos 
tevékenységekkel, mesékkel, énekekkel 
megkönnyíteni az otthoni létet. Április-
ban visszatérhettünk az oviba. Ismét be-
szoktattunk. Új rendszer szerint (az óvo-
da ajtajában válik el a szülő a gyermekétől, 
nem jöhet be idegen felnőtt az óvoda terü-
letére) még nehezebb volt az elválás a ki-
csiknek. Sokan még nem merték a gyerme-
keiket közösségbe engedni, de szép lassan 
visszaállt a régi rend. Anyák napjára egy 
kis cserepes virággal, énekkel és egy kis 
versikével kedveskedtek az ovisok. Nem 
feledkeztünk meg a madarak és fák nap-
járól sem, amit egy tartalmas hét kereté-
ben ismertek meg a gyerekek.  A legjobb, 
legbulisabb hét idén tavasszal mégiscsak 
a gyerekhét volt. Ott lehetett palacsintát 
sütni és enni, fagyizni, koronát készíteni, 
királyfi vá és királykisasszonnyá válni, ki-
rándulni, nevetni, mókázni. Elérkezett az 
év vége, amit nem hagyományos módon 
ünnepeltünk.  A kicsikkel és a szüleikkel 
egy péntek délelőtt kirándulni indultunk 
a szőlőhegyi játszótérre. Ott volt igazán 
csak csudajó, élményekkel teli, vidám játék.

Varga Csilla és Takács Edit óvodapedagógus

Labát Tímea dajka néni

ŐZIKE CSOPORT 
Az idei tanévünk érdekesen kezdődött, 
mert folytatódtak a (COVID év) korláto-
zások, melyek fokozatosan újra beveze-
tésre kerültek.

 Mindezen furcsa, kicsit bizarr változá-
sok útvesztőjében próbáltuk megterem-
teni a gyermekeinknek a már megszokott 
biztonságot. Szeptemberben új gyermekek 
is érkeztek csoportunkba, de a beszokta-
tásuk gördülékeny volt, mert a tavalyról 
nálunk maradt gyermekek nagy segítsé-
get nyújtottak.
 Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző 
sajátossága a magatartás érzelmi vezérelt-
sége. A személyiségen belül az érzelmek do-
minálnak, ezért elsődleges feladatunk volt, 
hogy érzelmi biztonságot, derűs, barátsá-
gos, szeretetteljes légkörben minél ottho-
nosabb környezetet teremtsünk számuk-
ra. Pedagógiai alapelvünk szerves részét 
képezi a gyermekek iránti tisztelet, vala-
mint az elfogadás. 
 A megfelelő napirend valamint a csoport-
ra szabott szabály és szokásrendszerek a he-
lyes életritmus kialakítását, a gyermekeket 
nyugodttá és kiegyensúlyozottá tételét se-
gíti. A közösen szerzett élmények, beszél-
getések, együtt tevékenykedések, mesék, 
versek, mondókák együttesen segítik a be-
illeszkedést, illetve a csoporthoz tartozást, 
a társas kapcsolatok alakulását. A helyes 
életritmus kialakítására törekedtünk a szo-
kások és a szabályok megismertetésével és 
alkalmazásával. Eleinte még alapos segít-
ségre szorultak az étkezésnél, öltözködés-
nél, mosdóhasználatnál, azonban az év vé-
gére sokat fejlődtek mindhárom téren.
 Kezdeményezéseinkre jellemző a komp-
lexitás és a játékosság elve. Komplex, mert 
több érzékszerven keresztül játszva, észre-
vétlenül tanulnak a gyermekek. A kezde-
ményezéseket évszakokhoz, jeles napokhoz, 
szadai népi ünnepekhez alakítottuk projekt 
hetekbe szervezve. A néphagyomány és mű-
vészet adta lehetőségeket igyekeztünk ki-
használni az egyéni képességek fi gyelem-
bevételével. A másik lényeges pedagógiai 

adományunk a fej-
lesztő játékok meg-
ismertetése pl.: a 
labdás játék és a la-
minált jelekkel, la-
minált katicákkal, 
más állatokkal, nyi-
lakkal, virágokkal 
történő játék. Az így 
tedd rá módszer kék 
és piros tulipánjai-
val való játék is nagy 
kedvenc.
 A foglalkozásokat 
évszakokhoz, ün-
nepekhez alakítjuk. 
A tanulási folyama-
tot játékos kerete-
ken belül szervez-

ÓVODAI CSOPORTOK

Őzike csoport 
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zük. Fontos, hogy mindenki fokozatosan 
saját képességei szerint, saját ütemében 
fejlődhessen. Tapasztalatokon, élménye-
ken keresztül tanulhatnak. A foglalkozá-
sokon gyűjtött terményeket használtuk 
fel. Az óvodában készségeket fejlesztünk, 
a gyermekek önkéntelen figyelmére, ér-
deklődésére alapozunk. Kíváncsiságukat 
keltjük fel a dolgok iránt. A kézműves fog-
lalkozások remek lehetőséget adnak e kész-
ségek kialakulására, hiszen a fegyelmezett, 
aprólékos munka összerendezett kézmoz-
dulatokat kíván, praktikus gondolkodásra 
késztet, fi gyelmet, kitartást igényel.
 Ebben az évben a nevelési és oktatá-
si munka kissé akadozott, mert a csoport 
novemberben karanténba került, janu-
ár elején pedig rendkívüli szünetet kellett 
tartanunk. Márciustól az egész ország on-
line tanulásra tért át április közepéig. Így 
ügyesen lavírozva idén nemcsak az óvodai 
megtapasztalások voltak jelen, hanem az 

„IKT” eszközök segítségével, otthoni okta-
tó munka folyt.
 Az őszi időszak még a megszokott mó-
don zajlott, de sajnos a Mikulás és a kará-
csonyvárás már a korlátozások miatt az 
előző évekhez képest más hangulatban telt.
 A tavaszi időszak pedig teljesen online 
élet jegyében telt. A tavaszvárás, március 
15., húsvét ünnepe a gyermekeknek az ott-
honi környezetben zajlott. A szülőktől köz-
ponti kérésre visszacsatolásokat kaptunk 
képek, hozzászólások formájában.
 Sok mesét, bábműsort küldtünk a gyer-
mekeknek, melyekhez az eszközöket is ké-
szítettük, majd a csoport messenger ol-
dalára töltöttük fel. Nagyon sok pozitív 
visszajelzést kaptunk a szülőktől.
 Az óvodai élet beindulása érdekes prog-
ramokat kínált: játszótéri kirándulás, arc-
festés, meseszínház. A tavalyi évhez képest 
fejlődést tapasztalható az utcai közlekedés 
(séta) alkalmával, mert odafi gyelve, ügye-
sen mennek. A sok élmény lelkesítette őket, 
mert jó napokat élhettek át.
 Tavasszal sok tavaszi dalt, verset, indu-
lókat tanultunk.
 Egész évben rengeteget meséltünk, ver-
seltünk, hiszen így ismerkednek az anya-
nyelv mondataival, fejlődik beszédük. A 
népmesék hallgatásával, a népmesék er-
kölcsi nevelő hatása is átjárja a gyerme-
kek személyiségét.
 A gyermekek mozgását folyamatosan 
fejlesztettük, sok mozgásos játékot tanul-
tunk, mely a közösség formálásában is sze-
repet játszott. Örömmel játszanak az ud-
varon, melynek felszereltsége a gyermeki 
szükségleteknek megfelelő és esztétikus. 
Továbbá nagyon élvezik a játékos mozgást 
a szép, világos, tágas új tornateremben. A 

ÓVODAI CSOPORTOK

gyermekek szüle-
tésnapját közösen 
ünnepeljük meg az 
óvodában, a csoport 
tagjaival együtt.

Dr. Szőkéné Botár 

Mónika (Móni néni)

Prohászkáné Branát

 Katalin (Kati néni)

Illésné Sztraka Natália 

(Nati néni)

Kománé Varga Mária 

(Marcsi néni)

PILLANGÓ CSOPORT  
A 2020-as nevelési év kezdete a pillangó 
csoportos gyermekek és szüleik számá-
ra egyaránt várakozással indult. Hiszen a 
csoport Magdi óvó nénijét a Maci csoport-
ból érkező Szilvi néni váltotta fel váratla-
nul. Létszámunkat 13 újonnan érkező „kis 
óvodás” bővítette szeptemberben, így ösz-
szesen 28 kisgyermek járt a csoportunkba. 
 A beszoktatás szeptemberben folyama-
tosan zajlott. Néphagyományunk egyik ki-
emelkedő programja ősszel, az óvodai szüre-
ti mulatság. Ez volt az első közös ünnepünk, 
az óvodai szüret során már együtt énekel-
tünk, táncoltunk. Látták hogyan zajlik a sző-
lő préselése és még mustot is kóstolhattak a 
gyerekek. A hagyományos novemberi óvo-
dai bál megrendezése sajnos a pandémia mi-
att elmaradt, de a pedagógusok és a szülők 
közti további együttműködés nagyban elő-
segítette az év további részére kitűzött célok 
megvalósulását. A Fakopáncs játékvásár le-
hetőséget adott ismét, hogy a csoport gyere-
kei számára fejlesztő játékokat vásároljunk 
karácsonyra. December 6-án már nagyon 
várták a gyerekek a Mikulás látogatását az 
óvodába. Verssel és énekkel készültünk a fo-
gadására, természetesen cserébe csomagot 
hozott az óvodásoknak. Az adventi koszorú 
gyertyáinak hetenkénti meggyújtásával érez-
tük a karácsony közeledtét, majd folyamato-
san karácsonyi dekorációval díszítettük cso-
portszobánkat (a galériát díszítő égősorunk 
mindenkit elvarázsolt.) Reménykedtünk és 
bíztunk abban, hogy a vírushelyzet miatt nem 
fog elmaradni a várva várt óvodai karácsonyi 
ünnepünk, amit december 16-ra terveztünk. 
A gyerekek segítségével kézzel készített an-
gyalkákat ajándékoztunk  a szülőknek. Cso-
portunknak az óvoda feldíszített karácsony-
fája előtti közös éneklése tette meghittebbé 
ezt az ünnepet. Ezután megvendégeltük a 
gyerekeket süteménnyel, üdítővel és játsz-
hattak az új játékokkal, egész nap karácso-
nyi hangulatban telt el. A szülők támogatá-
sának jóvoltából igazán „gazdag” karácsonya 
volt idén a Pillangó csoportos gyerekeknek. A 

téltől a farsanggal búcsúztunk, dalokat, ver-
seket tanultunk, álarcokat készítettünk. Az 
óvodai farsangon nemcsak a gyerekek, de 
még a felnőttek is jelmezbe bújtak. 
 Sajnos márciusban már nem tudtunk 
együtt készülődni a közös ünnepekre, a hir-
telen jött vírus miatt. Bezárták az oktatási 
intézményeket, köztük a mi óvodánkat is. 
Mint a tavalyi évben is, most is ugyanúgy 
próbáltunk segítséget adni a szülőknek az 
otthoni elfoglaltság tartalmas eltöltéséhez. 
Jó szolgálatot tett most is a zárt Facebook 
csoporton keresztül, hetente elküldött já-
tékos feladatokat, projectek gyűjteménye.
 Április 19-én újból megnyitottak az ok-
tatási intézmények, így mi is nagy öröm-
mel vártuk újból vissza a gyerekeket az 
óvodába! A vírushelyzet miatt még inkább 
óvatosabbak voltak a családok, így elein-
te kevesen vették igénybe a délelőtti óvo-
dai nevelést. Így májusban az anyák nap-
jára még rendkívüli módon készültünk, a 
Facebook csoportba feltöltött ünnepi mű-
sorunkkal köszöntöttük fel az édesanyá-
kat. Nagyon készültek a gyerekek erre az 
ünnepre, sikerült is meghatni az anyuká-
kat. Májusban szerencsére már egyre töb-
ben lettünk, a gyerekek szemmel láthatóan 
örültek egymásnak. Megpróbáltuk a kel-
lemes idő adta lehetőségeket kihasználni, 
minél több időt a szabad levegőn játékkal 
tölteni. Kirándulni is mentünk a nemrég 
felújított Szőlőhegyi játszótérre, ahol az új 
játékok nagyon tetszettek a gyerekeknek. 
Gyereknapon jégkrémmel hűsöltünk és a 
szülők támogatásával több mozgás- fejlesz-
tő eszközt is kaptak a gyerekek: futóbicik-
liket, rollert, kismotorokat, kosárlabda pa-
lánkot is szereltünk fel az óvoda udvarára.
 Köszönjük a szülőknek, hogy elfogad-
ták a járvány megfékezésének érdekében 
a korlátozó intézkedések szigorú menet-
rendjét, de legfőképp a sok-sok türelmet! 

Pásztor Ferencné Ica néni (óvónő)

Kovácsné Lesták Szilvia (óvónő)

Újlaki Krisztina (dajka)

Illésné Sztraka Natália (pedagógiai asszisztens)

Illés-Bartkó Zsuzsanna (gyógypedagógiai asszisztens)

Pillangó csoport  
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E z idén is így történt, ugyanis „Egy el-
származott vérvonal – Hajós Meny-
hért családjának története Dömsöd-

től – Szadáig” címmel helytörténeti kiadvány 
jelent meg Szada identitását alapjaiban meg-
határozó egyik család történetéről. A szerző 
magánkiadásban megjelentetett könyvét az 
önkormányzat is támogatta. A könyv szadai 
bemutatója 2021. augusztus 27-én volt a Fa-
luházban. Az ünnepélyes aktuson jelen volt 
Pintér Lajos polgármester, Simon Erika al-
polgármester, Rába Krisztina, dr. Hajós 
Menyhért dédunokája, a könyv szerzője és 
kiadója, egy dömsödi helytörténész – Jan-
csó Attila, a család hozzátartozói, barátai 
és érdeklődő szadiak.
 A nagy érdeklődés azt is mutatta, hogy 
a szadaiak tisztelettel emlékeznek azokra 

az emberekre, akik sokat tettek a telepü-
lésért. A Hajós család is ezek közé tartozik.
 Pintér Lajos polgármester köszöntő be-
szédében elmondta, hogy „.A Dömsödről 
elindult, tehetséges és megbecsült pénz-
ügyi szakember, az 1859-ben született Ha-
jós Menyhért, aki felesége, az ezer szállal 
Szadához kötődő Rudnyánszky család ré-
vén lett büszke szadai lakos, és vitt véghez 
máig meghatározó fejlesztéseket a telepü-
lésünkön. Nem vitás, ha megismerjük élet-
útját és munkásságát, Szada történelmét 
is jobban megértjük. Ez pedig hozzájárul 
ahhoz, hogy Szadát nemcsak lakóhelyünk-
nek, hanem otthonunknak is érezzük.” 
A polgármester külön megköszönte a könyv 
szerkesztőjének az értékes kutatómunkát 
és Rába Krisztinának az önzetlen segítsé-
get „Hálásak vagyunk Jancsó Attilának, 
a fi atal dömsödi helytörténésznek, aki a 
saját településén túl is kutatott, és Szada 
identitását alapjaiban meghatározó egyik 
család történetét részletesen feldolgozta.”… 
„Külön köszönet illeti Rába Krisztinát, aki 

Hajós Menyhért egyik leszármazottjaként 
hónapokon át családi dokumentumokkal 
és rendszerező munkával segítette Jancsó 
Attila könyvének létrejöttét.”
 Az ünnepélyes könyvbemutató egy beszél-
getéssel folytatódott, ahol Jancsó Attilát és 
Rába Krisztinát Kövendy Angéla történe-
lemtanár kérdezte a könyv megszületésé-
nek hátteréről, valamint a szadai történetek 
felelevenítéséről. Hajós Menyhértnek kö-
szönhetően a két település olyan történelmi 
szálakon kapcsolódik össze, ami remélhe-
tőleg a mai és a jövő generációinak erőt ad 
ahhoz, hogy ezt a nemesi családot örökre 
emlékeibe fogadja. Rába Krisztinának kö-
szönhetően a Faluház előterében olyan csa-
ládi dokumentumokat állítottak ki, amiket 
részben a könyvben is feldolgoztak.
 A polgármester az ünnepélyes könyv-
bemutatóra elhozta azt az emléktáblát, 
amit szeptemberben az egyik meghatározó 
szadai középület homlokzatán fognak majd 
elhelyezni. Ezzel az emléktáblával szeret-
ne Szada Nagyközség Önkormányzat tisz-
telegni Hajós Menyhért munkássága előtt. 
A szadaiak által jól ismert épületben a nov-
emberi átadás óta már Mini Bölcsőde mű-
ködik. Büszke lehet a település arra, hogy 
a mai kor kisgyermekei egy olyan épület-
ben cseperedhetnek fel, ahol az a Szadai 
Hitelszövetkezet működött, amely 1930-
ban, Hajós Menyhért elnökségének ne-
gyedszázados jubileumi évében épült. 
 Pintér Lajos polgármester az ünnep-
ség végén virágcsokorral és ajándékkal 
köszönte meg a könyv szerkesztőjének és 
Rába Krisztinának, hogy értékes kutató-
munkájuknak köszönhetően gazdagodott 
Szada írásos történelme.
 A szadai könyvbemutatót június 26-án 
megelőzte egy dömsödi hasonló program 
a Szőgyényi Sándor Emlékházban. 
 A kiadvány a Bagolyvár Könyvtárban 
elolvasható és megvásárolható.

Már megszokhattuk Szadán, hogy minden évben 
legalább egy hiánypótló kiadvány megjelenését 
támogatja valamilyen formában az önkormányzat. 

Ünnepélyesen bemutatták 
Hajós Menyhért életét feldolgozó 
HELYTÖRTÉNETI KIADVÁNYT 

A családi emlékekből összeállí-

tott kiállítás egy részlete

Ezt az emléktáblát 

helyezik el szeptem-

berben a Mini 

Bölcsőde falán

Köszönetet mondott Rába Krisztina A könyvbemutató közönsége 

A szerzővel és Rábai Krisztinával 
Kövendy Angéla beszélgetett
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KÖNYVTÁRI HÍREK

KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasóink!
Nyári pihenő után szeretettel 
várunk minden régi és új Olva-
sót. Készülünk az őszi könyv-
tári programokra, melyek rész-
leteiről későbbiekben itt, és 
webes felületeinken adunk tá-
jékoztatást. 
 Könyvtárunk nyitvatar tá sát 
kísérjék fi gyelemmel, augusz-
tus végén visszatértünk a tel-
jes nyitvatartási rendhez.
 Épület előtti és az előtérben 
az ingyen elvihető könyvek pol-
cához jöjjenek, válogassanak 
bátran! 
 Újdonságainkat bemuta-
tó könyveinket a nap bármely 
szakában megtekinthetik a Fa-
luház egyik ablakában berende-
zett kirakatában.
 Továbbra is előkészítjük köl-
csönzésre olvasmányaikat, ha 
intézménybe lépés nélkül kí-
vánnak kölcsönözni, amennyi-
ben ezt jelzik felénk elérhetősé-
geinken.

Október 1. péntek: 
Történelmi Kávéház, 
Dr. Varga Kálmán előadása 
„Kérészállamokban, Ma-
gyarhonban (1918–1921)”

Terembérlési lehető-
ség a Faluházban!
A rendezvényterem és a 
színházterem is bérel-
hető, akár folyamatos 

szakkörök, családi ren-
dezvények, esküvők meg-
tartásához.
 További rendezvényeinkről, 
aktuális nyitvatartásunkról ér-
deklődjenek a facebook oldalun-
kon, vagy a hirdető tábláinkon 
a Faluházban. 

KÖNYVAJÁNLÓ
Richard Osman:
A csütörtöki 
nyomozóklub
(Agave, 2020.)
Egy békés nyugdíjas otthon-
ban, ahol örülnének egy betö-
rőnek, mert soha senki nem jár 
látogatóba négy bentlakó, min-
den csütörtökön összeül, hogy 
megoldatlan gyilkosságokkal 
foglalkozzon.
 Ez a kiinduló szála a 
könyvnek, melyben Agatha 
Christie szellemét idéző stí-
lus mai humorral vegyül. A 
történet nem kifejezetten kri-
mi, inkább a főbb szerep-
lőkről, az egymáshoz való 
viszonyukról, az életükről, 
érzéseikről szól. Aki szereti a 
rejtélyeket, és a vidám törté-
neteket, annak biztosan nagy 
élmény lesz ez a kedves idős 
társaságot bemutató könyv, 
melynek fi lmjogai már Ste-
ven Spielbergnél vannak. Úgy 
látszik neki is megtetszettek 
a karakterek, így remélhető, 
hogy képernyőn is találkoz-
hatunk majd a nyomozóklub 
tagjaival.
 Németh Anikó könyvtárosok

SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

NYITVATARTÁS
AUGUSZTUS 30-TÓL: 

 Hétfő, csütörtök, 

 péntek: 9-15 óra 

 Kedd: 11-16.30 óra

 Szerda: 12-18 óra

ELÉRHETŐSÉGEINK
www.szadafaluhaz.hu

szadakonyvtár@gmail.com

Bagolyvár Könyvtár 

Facebook oldal

 +36 28-503-180

 +36 70-19-99-571

Végre eljött a veteményes fő sze-

zonja, a dömping, amit tavasz-

tól várunk.

 Ami azért valljuk be, áldás és átok 

is egyszerre. Sok fejfájást tud okoz-

ni a kamrák, mélyhűtő fi ókok kor-

látozott kapacitása, mikor eljön a 

betakarítás ideje. Szomszédok, ro-

konok is elháríthatják jó szándékú 

felajánlásainkat egy idő után. Ne 

csüggedjünk, legyünk kreatívak! 

Próbáljunk ki új tartósítási módo-

kat, kísérletezzünk! Persze a jól be-

vált családi kedvenc recepteket se 

hagyjuk el, legyen meg a szokásos 

befőtt, lekvár, szörp, savanyúság, 

csalamádé, paradicsomlé, mire-

lit sorunk, de ha helyszűkénk van, 

vagy ha éppen ennek a cudar rossz 

évnek a terméshiánya miatt keser-

günk, most ajánlok pár módszert 

kipróbálásra, hiszen kis mennyi-

ségben kisebb a rizikó, ha nem íz-

lene mindenkinek az újításunk.

 Aszalással eleink sok gyümöl-

csöt tároltak télire, csokoládé he-

lyett tökéletes desszert ma is az 

aszalt gyümölcs. A kiszámíthatat-

lan időjárás és időhiány miatt a na-

pon aszalás mellett a modern kor 

emberének a technika is segít. A 

legegyszerűbb aszalógéppel bár-

ki sikereket érhet el. Kis helyen el-

fér az elkészült téli vitaminbomba. 

Gyümölcsök mellett paradicsom, 

gomba, zeller, egyéb leves zöld-

ségek is kipróbálásra kerülhetnek 

szárított formában. Nagyon aján-

lom mindenkinek!

 Apróra darálás, sózás után 

zöldségeinket levétől lecsepeg-

tetve, kinyomkodva kis üvegbe 

rakva sokáig és sokféleképpen 

használhatjuk. Vegyesen levesek-

be, rizses ételekhez nagyszerű házi 

vegetaként használhatjuk. Húsos 

paprikát ugyanezzel a módszer-

rel pörkölt alapba lehet ízesítőnek 

használni. A megtöltött üvegek te-

tejére vékonyan öntsünk növényi 

olajat, hogy a sós pára ne kezdje 

ki a fémtetőt.

 Gyógynövényeinket, zöld fűsze-

reinket vágjuk vissza, szárítsuk, majd 

morzsoljuk le. Kis tasakokban szin-

tén egész télen felhasználhatjuk.

Ajánlott irodalom: 
Bálint György: Minden 

héten szüret (Kossuth, 2017.)

Inczefi  Lajos: Fűszer-

növényeink és fűszerkészítés 

(Mezőgazda, 1985.)

Surányi Dezső: Aszaló 

napsugár (Téka,1990.)

Frank Stein: Lekvárok, zselék, 

befőttek (Alexandra, 1999.)

Zobel-Weibelzahl-Mrose: 
Nyers ételek 

(Mezőgazda, 1982.)

Jó kertészkedést, burjánzó nö-
vényeket kívánok!
 Németh Anikó kertészmérnök

KERTI 
könyvjelző

Á Ó

SÓZZUNK, ASZALJUNK 
DZSEMMELJÜNK!
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S ok szadai eljött, hogy részt vehes-
sen a hagyományőrző ünnepségen, 
akiket az aratást követően gulyás-

levessel és kemencében sült friss kenyér-
rel vendégeltek meg a szervezők.

Idén nem maradt 
el – ennek örültünk 
a legjobban
Évenkénti rendezvénynek indult, ám az 
elmúlt két évben mégis kimaradt a ha-

gyományos szadai aratás. Egyszer azért, 
mert nem volt viszonylag könnyen elér-
hető vetésterület, tavaly meg a járvány 
miatt. Ám voltak, akik nem mondtak le 
róla. Mint kiderült, Szabó Dániel azért ve-
tett be rozzsal egy földterületet, hogy fel-
ajánlja azt a kaszás aratás céljára. A „Hol 
aratunk?”kérdésre tehát megvolt a válasz. 
A „Mikor aratunk?”kérdésre sem könnyű 
választ találni. Petőfi  versében a gazda úgy 
dönt: „Holnap virradóra aratásba kapok.” 
De a szadai aratás időpontját jóval előbb 
kell meghirdetni. Függ ez a gabona érett-
ségétől, és függ a várható időjárástól is, azt 
meg még a szakemberek sem ismerik pon-
tosan. Így hát, miután a július 31-ét jelöltük 
ki, csak reménykedni tudtunk abban, hogy 
nem marad el az aratás harmadszor is va-
lami nagy eső miatt.
 Hát nem maradt el. A korábbi hagyo-
mányok szerint történtek az események, 
sőt, új részletekkel gazdagodtak. A tájház-
ból az asszonyokat-lányokat szállító Guba 
Ferenc lovas kocsija mellett Szabó Dáni-
el vitte a helyszínre traktorján a férfi akat. 
A rozstábla mellett már sok néző várta az 
aratás eszközeit és módját jól ismerőket 
és azokat a fi atalokat, akik most tanulták 
az aratás, a kévekö-
tés, az asztagrakás 
mozdulatait, for-
télyait. Eközben a 
tájházban is komoly 
munka folyt. Kora 
reggeltől készítette 
az új kenyeret Mol-
nár Ágnes, Szolárd 
Imre és Budai Já-
nos, főzte a gulyás-

levest Berze Jánosné, Burda Lászlóné, Kiss 
Istvánné Ilonka, Kiss Istvánné Marika és 
Nell Istvánné. Külön kenyeret sütött saját 
termésű búzájából Nádas Péter és unokája, 
amit jó szívvel kínáltak. Erről Nádas Péter 
külön írásban számol be az olvasóknak.
 A mezőről a tájházba hazatérő aratók 
meglepetéséként új elemmel gazdagítot-
ták a rendezvényt. Amikor Pintér Lajos 
polgármester köszöntő beszéde után úgy 
véltük, már az ebéd, a mulatozás ideje jött 
el, az aratók szépen felvonulva, nagy kévé-
vel, az aratási munka befejezéséről szóló 
dallal járultak a „gazdák” (Szabó György 
és Galambos Gáborné) elé, majd táncra 
perdültek, egyre jobban bevonva a nagy-
számú vendégsereget. Szép jelenet volt, ez 
is bizonyította, hogy a Czibere Táncegyüt-
tes nem egyszerűen résztvevője a hagyo-
mányidéző rendezvényeknek, hanem al-
kotója, továbbfejlesztője is.
 Aztán jött a gulyásleves a friss kenyér-
rel. Nemcsak az étel volt jóízű, de jóízű 
beszélgetések folytak régi barátok kö-
zött, meg olyanok között, akik nem ül-
nek minden nap egymás mellé beszél-
getni. Ez volt az egyik örömteli hozadéka 
ennek a napnak. Novák Lászlóné

2021. július 31-én, Szadán Ara-
tóünneppel emlékeztek meg a 
település hagyományairól. Az 
esemény a Kulturális Alapítvány 
Szadáért szervezésében jöhetett 
létre, a Czibere Néptáncegyüt-
tes és Szada Nagyközség Önkor-
mányzata közreműködésével. 

ARATÓÜNNEP

A lányok Guba Ferenc fogatával 

mentek ki a határba 

Kévébe gyűjtik 

a levágott gabonát 
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Szadai aratás 
Nekem kettő volt. Egyik a saját, másik a 
községi. A Várdombon búza, a községben 
rozs járja a sanyarú természeti körülmé-
nyek miatt. Én mégis az igényesebb bú-
zát nevelem itt a Várdombon – kicsiben. 
 A búza aratás Sarlós Boldogasszony-
kor kezdődik. (Magyarországon napja-
inkban július 2-án ünneplik. S mivel ez a 
nap az aratás kezdetének ideje, ezért ma-
gyarul a Sarlós Boldogasszony nevet vise-
li.) Így Áldás hava elején én is 
lenyisszantottam tíz négyzet-
méternyi búzámat. Majd Ba-
lázs unokámmal leutaztunk 
Kaposbencére az egyházköz-
ség négy napos táborába. Ad-
dig födött szérűn várt a búzánk. 
Aztán itthon lecsippentettem a 
kalászokat. Fölöntöttük a rács-
asztalra és Balázs kidörzsölte 
a szemeket. Miután kiszelel-
tük leőröltük, átszitáltuk, Ve-

ARATÁS

ronka lyányom vitt belőle haza Vácra. Ko-
vászt készített, tésztát kelesztett, melyet 
gáztűzhelyben kisütött. Igazi kenyér lett! 
 Szabó Dani rozs táblája a község Gödöl-
lő felöli határában várt július végső szom-
batjáig. E napra tűzték ki az aratóünnepet. 
A Tájházból a lányok, s asszonyok egylo-
vas kocsin, a kaszások traktoros pótko-
csin vonultak ki. 
 Én maradtam a Tájházban, ahol kendők 
alatt, szakajtókban dagadt a kenyértészta, 
kemencét hevített a tűz. Amikor „fölfűlt”, 

Kötelet fontak a marokszedők A tájházba hazatérő aratók táncra perdültek 

Készül a gulyásleves, az asszonyoknak Nádas Péter segített

akkor a parázs ki, a hét kenyér be. A szín 
alatt pedig főtt a nagy adag gulyásleves. 
 Közben megjelent Vácról Balázs és Ve-
ronka kicsi szakajtóban dagadó kenyér-
tésztával. A múltkor őrölt lisztből és ko-
vásszal dagasztotta. A hét kenyeret sülten 
kiszedték, ezt meg bevetették. Hamarosan 
kisült, remek kis cipóként. 
 A néhány nagy, kusza kévével visszatért 
aratók rövid műsorban emlékeztettek a 
hajdani aratást záró ünneplésre. Ez most 
nagy táncba váltott — bár sajnos gépzené-
vel. Balázst is berántotta egy népviseletes 
nagylány. Egy-két tétova lépés után lendü-
letesen ropták. 
 A gulyásleves sem potyára főtt, a kenye-
rek sem fölösen sültek, sőt, némi italt sem 
hiába hordtunk össze: ebédhez ültünk a 
Tájház udvarán. Ugyan még műanyag tá-
nyérok, eszközök szolgáltak; ám én ebben 
is „magadul” jártam: fém pohár, kis kon-
dér és bicskából nyitható kanál voltak az 
evőeszközeim. Semmi eldobható, semmi 
műanyag! A remek lakoma a gyakorlott 
gazdasszony, a tisztes (és lisztes) pék és 
odaadó segítőik munkáját dicsérték. 
 Az enyémek otthonosan mozogtak, be-
szélgettek ebben a környezetben. Most is 
igazolódott a jó néhány évvel korábban 
előadott zeneműnek, a Szadai Évszakok-
nak e sora: „gyümölcstermő szent Szada 
jó emberek faluja”. 

 Több évi kényszerű szünet 
után végre újra a kenyérnek, a 
fáradságos aratásnak volt mél-
tó ünnepe Szadánkban. Egyben 
megemlékezés és tapasztalat 
fölélénkítés. Jó nem felednünk, 
hogy az igazi kenyér miként jut 
asztalunkra! Még szükségünk 
lehet erre a tudásra… 
 MMXXI. anno 

Domini Augustus III. napján.

Nádas Péter, fotó: Udvarnoki István

Szolárd Imre 
szeletelte fel
a frissen sült 

kenyeret
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Havonta tartanak 

„Kirakodó és Zsibvásárt”

Kéthetente pénteken, a délu-

táni órákban az „Én kosaram 

termelői” árulnak a piacon 

J úlius 11-én adták 
át a Szadai Községi 
Piacot. Az azóta eltelt 

két hónap alapján milyen 
tapasztalatokról tud be-
számolni? 
 – Tanulságos és sok mun-
kával töltött két hónap áll mö-
göttünk. Az már a megnyitón is 
tisztán látszott, hogy a szadai la-
kosoknak van igényük a terme-
lői termékekre. Az egyértelmű 
számunkra, hogy helyi terme-
lőkből napi szinten nem tudjuk 
feltölteni a piacunkat, ezért is 
próbálunk minél több piacna-
pot tartani régiós és megyei ter-
melői közösségek bevonásával. 
Hét üzletből öt már az átadóra 
megnyitott, a maradék kettő – 
a Tomazzo Pizza és a Laci füs-
töltáru – pedig a tervek szerint 
már szeptember közepétől vár-
ja a leendő vásárlókat. 

– Milyen terme-
lőkkel és milyen 
termékkel készül-
nek a piacnapok-
ra? 
 – Szeptember-
től már kéthetente 
pénteken, a délutá-
ni órákban az „Én 
kosaram termelői” 
jönnek széles porté-
kájukkal, amik kö-
zött megtalálhatóak 
a Kálvária farm tej-

termékei, tojások, konyhakész 
csirkék, a „Szabi a pék” termékei, 
méz, füstöltárú, tésztafélék, kéz-
műves sajtok, szappanok, kézmű-
ves termékek, ajándéktárgyak. 
Igény szerint szeretnénk havonta 
tartani „Kirakodó és Zsibvásárt”, 
ahol a nem használt, felesleges-
sé vált dolgokat ki lehet hozni, 
és lehet újakat vásárolni.  Októ-
ber 2-ára tervezzük a követke-
zőt ilyen alkalmat. Tervben van 
még, hogy a helyi termelőket is 
fel fogjuk keresni, és segítséget 
szeretnénk nyújtani, hogy ezen a 
szép piacon tudjanak árulni. Sze-
retnénk minél több rendezvény-
be, eseménybe bevonni a piacot. 
Sok ötletünk van még, amit sze-
retnénk a többi helyi szervezet-
tel közösen megszervezni.

– A nyitáskor is hangsú-
lyozták, hogy ez a piac 

nem egy hagyo-
mányos piac 
lesz, hanem egy 
közösségi tér is. 
A nyitás óta mi-
lyen események-
nek adott helyet 
a piac és környé-
ke, illetve milyen 

tervek vannak a követke-
ző időszakra? 
 – A piac az adottságainak 
köszönhetően közösségi esemé-
nyek megrendezésére is alkal-
mas. Volt például egy jótékony-
sági főzőverseny, zenés estek, 
lakossági kezdeményezésre heti 
rendszerességgel indult nyelv-
tanfolyam, de ha csak valaki 
egy kis nyugalomra vágyik, ak-
kor a teraszon egy fi nom kávé 
és péksüti vagy egy frissítő li-
monádé mellett elmerenghet. 
A piacunkon megtalálható még 
egy streefood truck is. Ahol Já-
nosi Zsolt igazi ízletes BBQ re-
mekműveket készít. Szeren-
csés helyzetben vagyunk, mert 
a piac üzlethelyiségeinek bér-
lői is az első pillanattól kezdve 
partnerek a közösségi progra-
mok szervezésében. Így együtt 
pedig valóban többet tudunk 
kínálni egy egyszerű piacnál. 
A programjaink és a kínála-
tunk megismertetésére létre-
hoztunk a piacnak egy külön 
facebook-oldalt, Szadai Községi 
Piac néven, ahol mindig az ak-
tualitásokról adunk számot, de 
természetesen ezeket az infor-
mációkat több oldalon is meg-
osztjuk. Plakátolunk, és a lehe-
tőségekhez képest az újságban 
is szeretnénk megjelentetni az 
eseményeinket. 

– Terveznek még fejlesz-
téseket a piac épületén? 
 – Kijelenthető, hogy a piac 
épülete elkészült, és a bérlők, 
valamint a vásárlók számára ab-
szolút használható állapotban 
van. Azonban látjuk az elmúlt 
időszak alapján az igényeket, 
valamint a további lehetősége-

Régiós és megyei termelői közösségek bevonásával, rendszeres piacnapokkal 
próbálunk a szadai vásárlók igényeinek megfelelni. A klasszikus programok 
mellett pedig szeretnénk minél több rendezvénybe, közösségi eseménybe be-
vonni a piacot – nyilatkozta Molnár Csaba, a Szadai Községi Piac felügyelője. 

Többet tudnak kínálni 
EGY EGYSZERŰ PIACNÁL

PIAC

Szeptember 17., péntek: 

TERMELŐI PIAC 16:00-18:00 óráig

Október 1., péntek: 

TERMELŐI PIAC 16:00-18:00 óráig

Október 2., szombat: 

KIRAKODÓ- ÉS ZSIBVÁSÁR

A Szadai Községi Piac 
következő eseményei: 

ket. A jobb kihasználhatóság-
ra gondolva, illetve a közelgő 
tél miatt a csarnok hátulsó és 
oldalsó bejárata zárható lesz, 
ami a szeptemberben el is fog 
készülni. Ezek mellett informa-
tikai és biztonságtechnikai fej-
lesztéseket is végrehajtottunk 
az épületen.
 Mindenkit bátorítok, hogy 
látogassanak ki a következő al-
kalmainkra és tapasztalják meg 
személyesen is!
Molnár Csaba 
piacfelügyelő elérhetőségei:  
 piac@szada.hu, 
 +36 30/134 46 23

Molnár Csaba piacfelügyelő
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Szeptemberben is keresse
szadai tudósításainkat

televíziónk műsorán
és online felületein!

Elkészült és július végén üzembe 

helyezték a 24 kamerából álló tér-

fi gyelő-rendszert Szadán. A régi 

térfi gyelő-rendszer elavult, gyako-

ri volt a meghibásodás és a kame-

rákkal csak kis felbontású képeket 

tudtak készíteni. Az előző rend-

szerben 20-nál kevesebb kame-

ra volt, így lehetőség volt új he-

lyekre is kamerákat felszerelni. A 

10 millió forintos beruházási költ-

ségből új kamerákat tudtak felsze-

relni a Fenyvesligetbe, a gyalogát-

kelőhelyekhez, a piachoz, a főbb 

utak csomópontjaihoz, a kiveze-

tő útszakaszokhoz és közintézmé-

nyek környékére. A kamerák egy 

részét a központból tudják vezé-

relni és képesek leolvasni a gép-

kocsi rendszámát is. A felvétele-

ket 24 órás ügyeletben rögzítik, a 

rendszer 10 napot képes eltárolni. 

Ha hivatalos hatósági bejelentés 

érkezik, akkor vissza tudják keres-

ni és le tudják menteni a felvéte-

leket. Magánszemélyeknek nem 

adnak ki információt, csak abban 

az esetben, ha rendőrségi végzé-

sük van erről, de akkor is csak a 

rendőrség kaphatja meg. 

 Az elmúlt két hónapban több 

esethez és kért a rendőrség videót 

a szadai közterület-felügyelőktől. 

A közelmúltban történt kerítésron-

gálás elkövetőjét például a térfi -

gyelő kamerák felvételeinek se-

gítségével fogták el a hatóságok. 

Az új kamerákkal sikerült egy ille-

gális szemétlerakót is felszámolni

 Ha valakinek bejelenteni valója 

lenne, akkor ezt megteheti a kö-

vetkező telefonszámokon: 

06-70/396-28-02, 

06-30/208-18-55, 

+36/28-503-065/5-ös mellék.

az új térfigyelő-rendszert Szadán

ÜZEMBE HELYEZTÉK

SZÁMOMRA megtisztelő volt, 
hogy „Akelaként” részt vehet-
tem az aktív egészségügyi dol-
gozók oltási tevékenységében. 
Az igazsághoz hozzátartozik, 
hogy megemlítsem számos 
családtag, a rezidens kollé-
ganő és a gyógyszertár dol-
gozóinak hathatós segítségét 
az oltandók mobilizálását, az 
adatok rögzítését és továbbí-
tását illetően. 
 2019-ig azt hittük, hogy a 
fertőző betegségeket kontroll 
alatt tudjuk tartani a magyar, 
jól bevált védőoltási protokoll-
nak köszönhetően. Majd szem-
besültünk a csak mikroszkóp-
pal látható ellenséggel (COVID 
19), amely százmilliók megbe-

Életveszélybe kerülhetnek 
AZ OLTATLANOK

HÍREK

tegedését, több millió ember 
halálát okozta, és nincs vége. 
Jöhet a negyedik hullám, újabb 
korlátozásokat, gazdasági visz-
szaesést, talán többlet halálo-
zást okozva. 
 Ezek után érthetetlen, hogy 
még mindig van három millió 
honfi társunk, akik számomra 
megmagyarázhatatlan okból 
nem hajlandók a védőoltást fel-
venni. Elsősorban ők lesznek a 
4. hullám terjesztői és valószí-
nűleg áldozatai is. 
 Az emberiségnek tudomásul 
kellene vennie, hogy egy csodá-
latosan felépített, harmonikus 
világnak vagyunk a részei, be-
leértve a vírusokat, baktériu-
mokat, gombákat, a vízben élő 

élőlényeket, a szárazföldi növé-
nyeket és az állatokat. 
 Ezt a harmóniát megérteni, 
védeni, oltalmazni kell a min-
denkori tudomány eredményeit 
felhasználva. Ezt tettük és tesz-
szük, amikor kisbabánknak fél-
ve, de bizakodva beadatjuk a 
gyermekkori kötelező védőoltá-
sokat vagy, amikor egzotikus tá-
jakra utazva kérjük a védelmet 
nyújtó injekciókat, de ilyen vé-
delem a kullancs által okozott 
agyhártya és agyvelőgyulladás 
vagy a veszettség elleni oltás is. 
Miért más ez mostani?
 A saját és legfőképp a közös-
ség iránti felelősség azt diktálja, 
hogy a jelen tudomány lehető-
ségeit használva valamennyien 
éljünk az egyik védekezési mód, 
az oltás felvételével. 

Dr. Szemerédy István 

nyugdíjas háziorvosDr. Szemerédy István
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I dén Isten segítségével a hu-
szonharmadik ÖRÖMHÍR 
napközis tábort szervezte 

meg a Székely Bertalan kertben 
– 1995-től működő – a Tábor 
Alapítvány önkormányzati 
támogatással, felekezetkö-
zi összefogással. Az ÖRÖM-
HÍR Munkatársi Közösség ön-
kéntesei végezték a feladatokat, 
szolgálatokat július 12-30. kö-
zött. Megvalósult a tervezett há-
rom hét és a kézműves blokk is. 
A heteken 78 család 111 gyer-
meke fordult meg. (A kosár-
fonás tanulási- és gyakorlási 
programon idén csak fi atalok 
és felnőttek vettek részt.) Szá-
mos család gyermeke(i) több 
héten keresztül  jártak a tábor-
ba. Zömében közülük került 
ki az önkormányzat és a Tá-
bor Alapítvány által támoga-
tott gyermekek köre is.
 A különféle színes progra-
mok (bábelőadások, kézműves 
foglalkozások, csapatjátékok, 
biciklitúra, uszoda látogatás) 
mellett legfontosabbnak tart-
juk a bibliai tanításokat, az 
aranymondásokat, valamint 
az azokon alapuló énekeket. 
(Az aranymondás a Bibliából 
kiemelt fontos, értékes mon-
dat, amely - hasonlóan a Biblia 
minden tanításához - az ember 
egész életére kihathat pozitív 
vonatkozásban.)  Különösen a 
mai értékvesztett világban Isten 
Igéje az, ami értékálló, amely-
nek igazságaira érdemes lelki 
alapokat építeni. 

 Az idei tábori hetek különle-
ges színfoltjai a délelőtti kirán-
dulások voltak. A táborozók és 
az önkéntesek ismerkedhettek 
Szada tájaival, különlegessége-
ivel. Így került sor a várdom-
bi sétára, valamint a Páskom 
megtekintésére. Bátorítottuk  
a gyermekeket,  hogy – hosz-
szú távon – ők is induljanak  
(egyenlőre  a szüleikkel) felfe-
dező körutakra a településen.  
 A táborozók között hosszabb-
rövidebb időn keresztül 29 fel-
nőtt korú önkéntes munkatárs 
tevékenykedett. Rajtuk kívül 
segítőként volt jelen 17 fi atal-

korú középiskolás szintén hosz-
szabb-rövidebb időn át. A tá-
borozók közül is néhány felső 
tagozatos fiatal ismerkedhe-
tett a kisebbek felé irányuló se-
gítési lehetőségekkel. Ezt azért 
is tartjuk fontosnak, mert a je-
lenlegi rendelkezések értelmé-
ben csak az tehet érettségi 
vizsgát, aki – a középisko-
lai tanulmányai során – 50 
órát közösségi szolgálat-
tal töltött különféle intéz-
ményekben. Az ÖRÖMHÍR 
tábor is olyan „gyermek-in-
tézmény”, amely megfelel en-
nek. Bármelyik középiskola 

szerződést köthet az alapítvá-
nyunkkal, s fogadjuk a diák-
jait, igazoljuk az eltöltött órá-
kat. Idén nyolc szadai és hat 
vidéki középiskolás diák sze-
rezhetett napi több órás gya-
korlatot a táborban, s ezzel sza-
porította (vagy megszerezte) a 
közösségi szolgálata óráinak 
számát. A táborban megfordu-
ló középiskolások többségének 
általános véleménye, vissza-
jelzése, hogy fejlődtek a külön-
féle készségeik a gyermekek kö-
zötti önkéntes munka során. 
Pl.:„megtanultam észrevenni, 
hogy kinek miben kell segíteni.” 

„Sokkal türelmesebb, gondosko-
dóbb, megértőbb lettem.” „…a  
tűrőképességem nagyban  fej-
lődött az itt töltött héten.” Alább 
közöljük egy szadai diáklány 
rövid beszámolóját. Daniella 
táborozóként kezdte még óvo-
dásként, s idén már az érettsé-
gihez szükséges közösségi szol-
gálatát töltötte a táborban. 
 „Négy éves voltam, amikor 
először léptem be az ÖRÖM-
HÍR tábor kapuján. Már első-
re szimpatikus és hívogató volt, 
hiszen sok különböző korú gye-
rekkel találkoztam. Az évek so-
rán végigéltem, ahogy a legki-
sebb csoportból a legnagyobb 
csoportba kerülök. 
 A bábjáték a kicsik és a na-
gyok fi gyelmét is egyaránt lekö-
ti, a szabadidős tevékenységben 
lehetőség van pingpongozásra, 
tollasra, focira, csendes pihe-
nőre és kézműveskedésre. Mind 
a három hét témája és kivitele-
zése is más. Más táborvezetők, 
más programok. A sok színes 
program miatt hamar elteltek 
a hetek.
 Most már kinőttem a cso-
portokból és segítőként vettem 
részt a tábor életében. A gyere-
kek felé társaimmal nagy sze-

Isten iránti hálá-
val adunk hírt az 
ÖRÖMHÍR tábor-
ral kapcsolatos ese-
ményekről – a teljes-
ség igénye nélkül.   

ISMERJÜK MEG 
SZADA TÁJAIT! 

Beszámoló az ÖRÖMHÍR táborról Minden héten volt  biciklitúra

Előadást tartott Fülöp  Hajnalka
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retettel fordultunk és igyekez-
tük segíteni a csoportvezetőket. 
A programoknak köszönhető-
en sosem unatkozunk, így ha-
mar elteltek a napok. 11 évvel 
ezelőtt kezdtem a tábort és re-
mélem jövőre is támogathatom 
ezt a fantasztikus közösséget.”           

       Kaján Daniella 

9.b osztályos tanuló (szadai lakos), 

Török Ignác Gimnázium Gödöllő

A főiskolai hallgatók szakmai 
gyakorlatát is igazolni tudjuk. 
Idén – a sokak által jól ismert 
– Tóth Áron (Roni) látássérült 
szadai fiatalember, a szadai 
gyülekezetek kántora töltötte 
a táborban húsz órás főiskolai 
szakmai gyakorlatát.  A tábor 
első hetén ő tanított néhány 
éneket. Roni jelenlétével a tá-

borozók, a középiskolások és a 
felnőtt önkéntesek tapasztal-
hatták meg azt, hogyan tudnak 
segítséget nyújtani egy látássé-
rült embernek. Roni szívesen 
beszélt magáról is.  Életöröme, 
elégedettsége, a nehézségekben 
való helytállása jó példa mind-
annyiunk számára. 
 A táborozó gyermekek és 
szüleik nevében is megkö-
szönjük minden önkéntes 
munkatárs, középiskolás 
és tinédzser segítő tevé-
kenységét, s ezen belül a tá-
borvezetők áldozatos mun-
káját.  Időrendi sorrendben: 1. 
hét: Sándor Andrea és Baján-
né Somogyi Tímea, 2. hét: Bo-
ros Gábor és Simonné Horváth 
Anikó, 3. hét: Tarcali Mariann 
és M. Gajjas Andrea. Köszöne-
tet mondunk az önkormányzat 
és az óvoda vezetőségének is, 
mert engedélyt adott, hogy az 

Kirándulást szerveztünk a PÁSKOM-ba

Monok Zsófi a és  Bajánné Somogyi Tímea 

betanították   a  Jerusalema táncot 
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óvoda szakemberei 
idén is részt vegye-
nek a tábor munká-
jában. Köszönjük az 
óvodai dolgozóknak, 
hogy segítőkészen 
és örömmel vállal-
ták a feladatokat.  
 Mindhárom hé-
ten egész napos 
gyermektábor volt, 
meleg ebéddel. Kö-
szönjük a konyhán 
készült és az ebéd-
lőben elfogyasztott 
fi nom ételeket. Cél-
zottan törekszünk 
arra, hogy minél kisebb legyen 
a szülők tábori díj hozzájárulása.  
Ennek része az is, hogy költsé-
ges tízórai és uzsonna vásárlását 
nem terveztük.  Köszönjük a la-
kossági adományokat: gyümölcs, 
zöldáru, méz és házi lekvár bő-
ven volt minden tábori napon. 
Köszönjük a különféle pékáru-
kat, kenyeret, növényi csírákat, 
jégkrémet, palacsintát, foglal-
kozási kellékeket, fertőtlenítő-
szert, amivel megleptek ben-
nünket a gyülekezetek tagjai, a 
családsegítő szolgálat, a Refor-
mátus Szeretetszolgálat, a szü-
lők és más magánszemélyek.  
 Az önkormányzat – egészen 
a kezdetektől – a rászoruló csa-
ládok gyermekei és az önkén-
tesek étkezés támogatását, va-
lamint a helyszínt biztosítja.  
A kapott támogatások és az ön-
kéntesek munkája nélkül ma-
gasabb lett volna a tábor rész-
vételi költsége. Köszönjük az 
ima támogatásokat is. Isten áld-
ja meg gazdagon mindazokat, 
akik bármilyen módon hoz-
zájárultak a tábor tevékenysé-
géhez! Az ÖRÖMHÍR táborok 
szervezése során – immár év-
tizedek óta – folyamatosan ta-
pasztaljuk, hogy sok segítőkész 
ember van, aki szeretettel adja 
idejét, önkéntes munkáját, ado-

A  szadai  híres  Varga út.  

Ezen  indultunk  a  Várdombra

mányát annak érdekében, hogy 
másoknak örömöt szerezzen. 
(Ezáltal számos gyermeknek, 
családnak kicsivel vagy többel 
jobbá, könnyebbé vagy színe-
sebbé válik a nyara, az élete. 
Sőt gyakori, hogy nagyon nagy 
segítség számukra a napközis 
tábor.) KÖSZÖNJÜK! Soli Deo 
Glória!  Egyedül Istené a dicső-
ség, ezért is. 
 A Hajnalcsillag Bábcso-
port mindhárom héten tartott 
bábelőadást. Fülöp Hajnal-
ka a Nemzetközi Gyermek-
mentő Szolgálat (Internatio-
nal Children’s Safety Service) 
munkatársaként is hetente el-
jött egy délután, hogy interaktív 
formában, játékosan beszélges-
sen a táborozókkal az internet 
veszélyeiről. Petik Anetta szülő 
pedig két alkalommal a méhek-
ről tartott érdekfeszítő bemu-
tató előadást a táborozóknak, 
mézkóstolással egybekötve. Kö-
szönjük, hogy színesebbé tették 
a tábor programját, illetve hasz-
nos információkhoz juttatták a 
táborozókat. 
 Táborunknak saját olda-
la van a facebookon, melynek 
neve: Örömhír tábor és ovis 
bibliakör – Szada. Aki teheti, 
lájkolja, ossza meg az oldalt, hogy 
mindenki időben értesülhessen 
a legújabb „örömhírekről”.  
 A szülőket, nagyszülőket, ér-
deklődőket pedig várjuk a Sza-
dai Keresztény Szülői Kör ren-
dezvényeire.   
 „Igéd vidámságot szerzett 
nekem és szívbeli örömöt.” 
(Biblia, Jeremiás könyve)  

Pálinkás Ibolya

Adományként  fagyit is kaptunk

Roni  (a  látássérült  

főiskolai  hallgató) 

a tangóharmonikával
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A z iratanyag egy részét a Székely 
családhoz kapcsolódó dokumen-
tumok képezik, egy tekintélyes 

részt azonban azok az anyagok adják, me-
lyek a községben 1935-től elinduló Szé-
kely-kultusszal, a festő emlékének szadai 
ápolásával kapcsolatosak. Ezen anyagok 
között található az az újságcikk-gyűjte-
mény, amelyet Tóth Rezső hozott létre, 
egykori szadai, majd gödöllői könyvtáros, 
akinek nagy szerepe volt Székely Berta-
lan emlékezetének életben tartásában, és 
neki köszönhetjük nagyrészt azt is, hogy 
a Műteremház nem lett az enyészeté.
 A közel 80 darab újságcikk mostanra 
dátum szerint sorba rendezve olvasható, 
kutatható, illetve készült hozzá egy kata-
lógus, amely tartalmazza a cikkek címét, 
a megjelenés helyét és idejét is. A cikk-
gyűjteményből most egy 1974-ben a Pest 
Megyei Hírlapban megjelent írást válasz-
tottam, mely egy kis betekintést nyújt az 
akkori falu életébe, s egyben korrajz is a 
hetvenes évek Magyarországáról.

Pest megyei 
barangolások– Szada
„Könyvben is olvastam, helybeliektől is 
hallottam, hogy a szadai rész, ahol rég-
múltbéli szarmata leleteket találtak – Né-
ger-tanya – Néger-föld néven ismeretes. 
Néger-tanya…?! Néger-föld…?! Megfag-
gattam egész sereg szadait, mégsem ju-
tottam közelebb: mi az etimológiai vagy 
históriai eredete a szadai Néger-tanyá-
nak… Pedig a helyrajzi elnevezések sok 
mindenről mesélnek, néha rejtélyt-meg-
oldóak, néha titokzatosak. Nos: ezt a diót 
nem tudtam feltörni. Négerek nyilván 
sosem tanyáztak Szadán.
 Hogy valójában, valaha kik tanyáz-
tak a földsánccal megerősített Várhe-
gyen, azt talán majd későbbi kutatások 

tisztázni fogják. Az okleveles feljegy-
zés, amelyben a települést ZADA néven 
említik, 1341-ből származik, s innentől 
kezdve nemesi, királyi, felvidéki szász 
és magyar főúri, káptalani, püspöki 
birtokosai nyomon követhetők a török 
hódoltságig. Hogy a török alatt sem 
pusztult el, az talán annak is köszönhe-
tő, hogy a völgykatlanban épült ős Sza-
da lakói már a tatárok elől a dombokra 
húzódtak, s így az első bezúduló török 
portyázók nem irtották ki őket. Végső 
soron ebből a településalakulásból szár-
maznak a mai Mély-ároknak nevezett 
horhosban fekvő Szada fejlesztési ne-
hézségei is. A 365 katasztrális hold bel-
területű, mintegy 2200 lakosú község 
egészében harmadfélezer holdra húzó-
dik szét. Kézenfekvő: ebben a szerke-
zetben megsokszorozódnak a kommu-
nális beruházások tervei, hosszabbra 
nyúlik a kivitel lehetősége. Természete-
sen ezeknek az öröklött problémáknak 
megoldásába az idő is belesegít. Szadán 
évente 8-10 új ház épül – nem is akár-
milyen –, átalakított épületek alakza-
tot, tatarozott otthonok külsőt-belsőt 
cserélnek, s a szadai lakosság igénye, 
hogy a községet ne csak virágzóvá, de 
virágossá, zöldellővé, tisztává, kelle-
messé alakítsák.
 A közéletet Szadán hajdan a helybeli 
három egyház híveinek: a katolikusok-
nak, reformátusoknak és baptistáknak 
elkülönülése jellemezte. Ez a türelmetlen 
hitbuzgóság számtalan gazdasági-tár-
sadalmi nehézség, s mivel vegyes házas-
ság tilos volt, szerelmi, családi tragédia 
forrása lett. Az évszázados torzsalkodást 
csak a felszabadulás után formálódó 
élet oldotta fel. Egyik döntő eredmény 
a köztemető létesítése. Az egyházak te-
metkezési helyei a domboldalon voltak, 

a sírokból leszivárgó talajvíz mérgezte 
a kutakat. Ez adott indítékot egy gondo-
san kijelölt lapályon létesítendő közte-
mető és közös ravatalozó tervezéséhez, 
ami nem csekély küzdelem után való-
sult meg. A közös ravatalozóban maguk 
hite és szertartása szerint temethetnek 
a papok, ha a hívő lakosság így kíván-
ja, s az együtt nyugvó holtak békessé-
ge nem kis mértékben hatott vissza az 
élők békéjére is. Az élet vizét mérgező 
domboldali temetők megszüntetése is 
természetesen már társadalmi átfor-
málódás eredménye. S egyúttal utat 
nyitott az egészséges vízellátás bizto-
sításához, amelynek politikai előkészí-
tése folyamatban van, s amely, Gödöllő 
ivóvízrendezésével együtt, a következő 
ötéves tervben megoldódik.
 Apró adatok tükörcserepeiben is fel-
villantható a haladás képe. Az akko-
riban „modernnek” tartott, gumikere-
kű lovas kocsik száma 1950-ben 18 volt, 
a termelőszövetkezet alakítása idején, 
1960-ban 24-re emelkedett. Hogy jelen-
tőségük mennyire szűnőben, azt a nagy-
arányú gépesítés jelzi, és hogy például a 
községben jelenleg 100 személyautó fut. 
Vagy nézzük, hogy hat a technikai szín-
vonal emelkedése az igáslóállományra. 
Az 1960-as évek elején 260 ló húzta a fo-
gatokat, ma legfeljebb 18-at találunk. A 
mogyoródi tsz-szel egyesített szadai tsz 
helyi területén zöldséget, szőlőt, paprikát, 
burgonyát, kukoricát, rozsot és kevés bú-
zát termel. Most formálódik egy hagyo-
mányos kisüzemi rendszerű 72 holdas 
szőlő- és gyümölcstelepítvény, de sem 
a tsz, sem az egyetlen ipari létesítmény, 
a Pest megyei Szolgáltató és Csomago-
ló Vállalat kis létszámú orsózórészlege 
nem köti le a helyi munkaerőt. Így 800-
900 személyre tehető a főleg Gödöllőre 
és Budapestre bejáró dolgozók száma, 
ami bizony a munkabíró lakosságnak 
nem kis százaléka. Azonban egybevetve 
a községen kívül teljesített ipari munkát, 
a tsz-beli és a nem csekély háztáji jöve-
delmet, a szorgalmas szadaiak jómódú 
embereknek mondhatók. Nemcsak raj-
tuk múlik, hogy művelődési szintjük ko-

Idén tavasztól lehetőségem nyílt arra, hogy a Székely-lakóházban 
az évtizedek során összegyűlt iratanyagon és kisebb részben tárgyi 
anyagon alapuló helytörténeti gyűjteménnyel megismerkedjem, és 
az anyagot kutatható formába hozva átfésüljem és rendszerezzem.

ÚJABB MOZAIKDARABOK 
SZADA TÖRTÉNETÉHEZ
Beszámoló a helytörténeti gyűjteményben folyó munkáról
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rántsem éri el a gazdaságit. Hogyan is 
mondták nekem Szadán? „A művelődé-
si ház hiánya minden szabad óránkban 
gyötör bennünket…”
 Bár e hasábokon a közelmúltban – 
tegnap is – részletesen is foglalkoztak 
a kérdéssel, szadai barangolásaimból 
nem hagyhatom ki a Székely Bertalan 
Múzeum ügyét.
 Ehhez annyit fűzhetek hozzá, hogy 
amennyiben az emlékmúzeumban a 
műtárgyak megóvásának technikai és 
biztonsági feltételeit is megteremtik, a 
Magyar Nemzeti Galéria szívesen köl-
csönözné állandó vagy cserekiállításra 
Székely Bertalannak számos szadai tá-
jat ábrázoló, jelenleg elraktározott olaj-
festményét és akvarelljét, s ezzel Szadán 
sajátos jellegű kulturális intézmény jön-
ne létre. De addig is: a Pest megyei Hír-
lap szerkesztőségének kezdeményezé-
sére – amennyiben Szada tanácsa erre 

nevezetteket felkéri – a Képzőművészeti 
Alap Kiadó és a Corvina Kiadó díjmente-
sen rendelkezésre bocsát az emlékmúze-
umnak egy-egy példányt Székely Berta-
lan festményeinek reprodukcióiból. Így a 
végleges és tökéletes megoldás időpont-
jáig legalább színes illusztrációk adná-
nak ízelítőt a látogatóknak Székely Ber-
talan művészetéről.

Békés István

Pest Megyei Hírlap, 1974. február 3.

A cikkhez néhány kiegészítést szeret-
nék fűzni, először is a bevezetővel kap-
csolatban. Talán a korabeli újságírónak 
épp nem volt szerencséje, mert a falu-
ban alighanem akadtak volna olyanok, 
akik meg tudták volna mondani neki, 
hogy a Néger-föld a birtokosáról, Néger 
Adolfról kapta a nevét, ahogy ezt a Sza-
da kincsei – A település helynevei című 
kötetben le is írja Csokonai-Illés Sán-

dor. Néger Adolf (akinek neve tulajdon-
képpen a német Neger név magyaros át-
írása, és nincs összefüggésben a „néger” 
szóval – még a németben sem) honvéd-
tiszt, az Állami Számvevőszék osztályta-
nácsosa volt a 19-20. század fordulóján, 
és egyike azon jómódú birtokosoknak, 
akik földet, telket vásároltak ebben az 
időben Szadán. Ahogy Tóth Évi a helyis-
mereti tanösvény második, faluközpont-
beli sétáján említi: a Néger család lakó-
háza, villája a katolikus templom mellett 
jobbra ma is álló rózsaszínű épület, mely 
a Dózsa György út felé csak a hátolda-
lát mutatja, dekoratív tornácos eleje a 
katolikus temető felől fi gyelhető meg. 
A régebben Szadán lakó Dombos utcaiak 
még emlékezhetnek arra, hogy utcájukat 
korábban Négerföldi útnak hívták (erre 
terült el a család birtoka). A névváltoz-
tatás oka is valószínűleg az volt, hogy a 

„néger” szó politikailag nem korrekt a mai 
nyelvhasználatban – hiába nincs köze a 
Néger-földnek a négerekhez…
 A művelődési ház hiánya még sajnos 
évekig gyötörte a szadaiakat, a Faluház a 
mai formájában csak 1987 óta létezik. A 

„Székely Bertalan Múzeum ügye” (a mai 
Műteremház Galéria a Székely-kertben) 
1974-ben a következő: az egykor Székely 
Bertalan által építtetett és használt mű-
teremház ebben az időben még a Székely 
család tulajdonában van, a Pest Megyei 
Múzeumok gondozása alatt. A korabeli 
sajtó arról tudósít, hogy a ház 1956-os 
rendbetétele után az évek során szüksé-
ges karbantartások nem mindig történ-
nek meg, az épület vizesedik, romlik – a 
fenntartó évente egyszer, a májusi Szé-
kely-ünnepségekre rendbe rakatja, de az 
sajnos nem elég. A község viszont nem 
gazdája, így hosszabb távra ható állag-
megóvást nem végezhet rajta, bár a köz-
ség lakói sokszor társadalmi munkában 
dolgoznak a házban és környékén. A 70-
es évek további újságcikkei arról tanús-
kodnak, hogy a megye a községre, a köz-
ség a megyére mutogat, a műteremház 
pedig fokozatosan leromlik. A házat vé-
gül 1978-ban vásárolja meg a családtól 
és veszi birtokába a község, de az épü-
let csak jóval később, 2006-ban nyeri el 
ma látható formáját és 21. századi szín-
vonalú technikai állapotát, ami hosszú 
távon alkalmassá teszi kiállítások szer-
vezésére.
 Számos érdekességgel szolgál tehát a 
falu története iránt érdeklődők számára 
a rendezés alatt álló helytörténeti gyűj-
temény, a kutatás, betekintés a Faluház-
zal való előzetes egyeztetés után lehet-
séges! Monok Zsófi a
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SZOLGÁLTATÁS – Duguláselhárítás falbontás nélkül. WC-k, tartályok, 

csapok javítása, cseréje. Vízszerelés. 06-20-491-5089

APRÓHIRDETÉS

Mosógép, mosogatógép 
és szárítógép JAVÍTÁSA  
Kerepesen és környékén.

Tel.: +36-20/565-8238

HIRDETÉS

HÍREK

Sor-
szám Tétel  megnevezés Előző év

Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

1 A. Befektetett eszközök 27 306 0 4 091

2 I. Immateriális javak 0 0 0

3 II. Tárgyi eszközök 27 306 0 4 091

4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0

5 B. Forgóeszközök 20 927 0 123 389

6 I. Készletek 1 846 0 26 340

7 II. Követelések 4 551 0 1 704

8 III. Értékpapírok 0 0 0

9 IV. Pénzeszközök 14 530 0 95 345

10 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 71

11 Eszközök (aktívák) összesen 48 233 0 127 551

Sor-
szám Tétel (sor) megnevezés Előző év

Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

1 I. Értékesítés nettó árbevétele 97 597 0 28 815

2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0

3 III. Egyéb bevételek 8 0 162 110

4 IV. Anyagjellegű ráfordítások 54 404 -0 156 009

5 V. Személyi jellegű ráfordítások 32 192 0 36 579

6 VI. Értékcsökkenési leírás 1 028 0 1 270

7 VII. Egyéb ráfordítások 8 404 0 9 286

8 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény 1 577 0 -12 219

9 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0

10 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0

11 B. Pénzügyi műveletek eredménye 0 0 0

12 C. Adózás előtti eredmény 1 577 0 -12 219

13 X. Adófi zetési kötelezettség 222 0 0

14 D. Adózott eredmény 1 355 0 -12 219

Egyszerűsített éves beszámoló mérleg „A” változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérleg „A” változat

Egyszerűsített éves beszámoló 
EREDMÉNYKIMUTATÁSA „A” változat

SZADA NOVA NONPROFIT KFT.

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. 12. 31 – Eszközök (aktívák)  adatok ezer Ft-ban

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. 12. 31 – Források (passzívák) adatok ezer Ft-ban

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2020. 12. 31 – (összköltség eljárással) adatok ezer Ft-ban

SZEPTEMBER
DÁTUM HÉTFŐ

6. hétfő KOMMUNÁLIS ZÖLD

13. hétfő KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

20. hétfő KOMMUNÁLIS ZÖLD

27. hétfő KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

OKTÓBER
DÁTUM HÉTFŐ

4. hétfő KOMMUNÁLIS ZÖLD
11. hétfő KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
18. hétfő KOMMUNÁLIS ZÖLD
22. hétfő KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

SZADA HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE 
2021 SZEPTEMBER-OKTÓBER

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DTkH Nonprofi t Kft. megváltoztathatja

a gyűjtési rendet, ezért kérjük a kedves ügyfeleket, hogy a honlapon

is tájékozódjanak a gyűjtési időpontokról. www.dtkh.hu

Sor-
szám Tétel (sor) megnevezés Előző év

Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

12 D. Saját tőke 20 766 0 8 546

13 I. Jegyzett tőke 3 000 0 3 000

14 II. Jegyzett, de még be nem fi zetett tőke 0 0 0

15 III. Tőketartalék 0 0 0

16 IV. Eredménytartalék 16 411 0 17 765

17 V. Lekötött tartalék 0 0 0

18 VI. Értékelési tartalék 0 0 0

19 VII. Adózott eredmény 1 355 0 -12 219

20 E. Céltartalékok 0 0 0

21 F. Kötelezettségek 3 478 0 2 697

22 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0

23 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0

24 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 3 478 0 2 690

25 G. Passzív időbeli elhatárolások 23 989 0 116 315

26 Források (passzívák) 48 233 0 127 551
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„Ha jöttök: lesztek, 
ha hoztok: esztek.”

TAVALY izgalommal készül-
tünk az 55 éves általános iskolai 
osztálytalálkozónkra. (1965-ben 
végeztünk a szadai iskolában, 47 
fős osztályban.) Mint sok min-
den mást, a világjárvány ke-
resztül írta a terveinket: elma-
radt a találkozó. 
 Idén azonban – számunkra 
egészen új formában – megtar-
tottuk az 56 éves találkozónkat 
július 17-én, szombaton délután 
a Székely-kertben. 
 Sajnos nem volt nagy az ér-
deklődés, de a találkozó jól sike-
rült. Jó volt újra látni olyanokat 
is, akikkel már régen találkoz-
tunk. Három osztálytársunk 
esküvő miatt, néhányan pedig 
a saját és a családtagjaik beteg-

A házhoz menő zöld-
hulladék begyűjtése 
és elszállítása:

Szeptember 6., 20. (hétfő), 
okt. 4., okt. 18.

A kertgondozás során levágott 
füvet és egyéb lágyszárú nö-
vényeket, illetve a lehullott fa-
levelet a DTkH Nonprofi t Kft. 
által térítésmentesen rendel-
kezésre bocsátott zöld színű le-
bomló műanyag zsákban, illet-
ve az ágnyesedéket max. 100 
cm hosszú kötegekben össze-
kötve (alkalmanként maximum 
1 m3 mennyiségben), a zöld zsák 
mellé helyezze ki az ingatlana 
elé, a közterületet nem szeny-
nyező módon. 
 A mindenkori begyűjtés-
sel egyidejűleg munkatár-
saink 2 db cserezsákot (zöld 
színű, emblémás) biztosíta-
nak. Szükség esetén további 
zsákokat az alábbi értékesí-
tési helyeken lehet beszerez-
ni átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírása ellenében az ingat-
lanhasználó, vagy meghatal-
mazottja, a közszolgáltatás 
számlafi zetője nevére. 

Többlethulladékos zsákok 
átvételi helyszíne:
 •  SzadaNova Nonprofi t Kft. 

2111 Szada, Dózsa György 
út 88. 

 •  Prókai és Társa Bt. 
Gödöllő, Blaháné út 118.

 •  Rajat Bt. Gödöllői Piac 

A zsák átvételéhez személyes 
okmányok szükségesek, mi-

vel a közszolgáltatás ellenérté-
ke, 180 Ft/db), utólag a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordi-
náló és Vagyonkezelő (NHKV) 
Zrt. által kerül kiszámlázásra.
 Szállítási alkalmanként, in-
gatlanonként 2 db ingyenes 
zsák, valamint további „kor-
látlan” mennyiségű megvásá-
rolt kék színű, DTkH emblémás 
lebomló zsák helyezhető ki.

A házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés rendje: 
 Szeptember 13., 27. 
 (hétfő), 
 okt. 11., okt. 22.
A mindenkori begyűjtéssel egy-
idejűleg a DTKH Nonprofi t Kft. 
munkatársai szállítási alkal-
manként a kihelyezett zsákkal 
megegyező csomagolási hul-
ladék gyűjtésére szolgáló, át-
látszó színű, emblémás zsákot 
adnak. Szállítási gyakoriságtól 
függetlenül, a megadott napon, 
az összegyűjtött csomagolá-
si hulladék mennyiségi korlá-
tozás nélkül kihelyezhető bár-
mely átlátszó zsákban.
 Kérjük, fokozott gondosság-
gal járjanak el a hulladékok tö-
mörítésével kapcsolatban, ez-
zel is csökkentve a tároláshoz 
szükséges hely, valamint a ki-
helyezésükhöz szükséges zsá-
kok mennyiségét!
 FONTOS! Az üveg (színes 
és színtelen öblös, üdítős, bo-
ros, pezsgős) gyűjtése kiöblít-
ve, az üveggyűjtő pont(ok)on 
történik!
 További információ: 
 www.dtkh.hu

Hulladékok szállítási 
rendje és kapcsolódó 
tudnivalók A III. 
NEGYEDÉVBEN 
A kommunális hulladékok elszállítása HÉTFŐI
napokon történik. A zöldhulladékot tavasz-
tól őszig, április 1. és november 30. között 
szállítjuk el a lakóingatlanoktól, a gyűj-
tési naptárakban megjelölt dátumokon.

ségére, a közelmúltban történt 
halálára hivatkozva maradtak 
távol. 
 Úgy gondoljuk, ha kevesen 
is, de KÉTÉVENKÉNT szíve-
sen találkozunk hasonló kerti 
parti keretében. „Batyus” talál-
kozó volt: mindenki hozott ma-
gával ételt, italt.  Azért is fontos 
a találkozás, mert egyre keve-
sebben leszünk. (A Biblia sze-
rint „Életünk ideje hetven esz-
tendő, vagy ha több, nyolcvan 
esztendő…olyan gyorsan  eltű-
nik, mintha  repülnénk.” 
Zsoltár 90:10, Ószövetség) 
 Legközelebb 2023-ban sze-
retnénk megtartani az 58 éves 
találkozót, ha Isten is úgy akar-
ja és élünk.  Pálinkás Ibolya

55 éves helyett 56 éves osztálytalálkozó

AUGUSZTUS 
HÓNAP FÉNYKÉPE

A kép címe: Aratás

Gratulálunk Harkai Édua Eszternek, 

aki augusztus hónap győztes fotóját készítette!

HÍREK
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Mi ragad 
HOZZÁD?

B iztos vagyok benne, hogy 
neked sem mindegy, 
hogy mi ragad hozzád? 

 Egy lelkész mesélte el, hogy 
a kisfi a egy repülőgép modellt 
próbált összerakni, és amikor 
a szárnyat próbálta a törzsre 
felragasztani pillanatragasztó-
val, a szárny egy pillanat alatt 
odaragadt a fi ú mutatóujjához. 
Rázta, húzta, rángatta, de se-
hogy sem sikerült leszednie 
magáról. Ekkor eszébe jutott, 
hogy az édesapjának van olyan 
oldószere, amely le tudja róla 
oldani a ragasztót. Elkérte, le-
oldotta, és megszabadult az uj-
jához ragadt szárnytól. 
 A lelkésznek ekkor eszébe 
jutott, hogy néhány nappal ko-
rábban egy családot látogatott 
meg. Ott az édesapa nagyon 
szokatlan módon mutatta be 
a gyermekeit: „Ez Peti. Ő az 
egyik ügyetlen a sok közül. 
Ez Kati. Neki mindig sáros 
a cipője. Nagyon rendetlen. 
Mint mindig Miki az utolsó. 
Még a saját temetéséről is el-
késne. Biztos vagyok benne.” 
Ez az apa alapos munkával 
odaragasztotta a gyermekei 
életére a hibáikat. Az embe-
rek állandóan ezt teszik. Em-
lékeztetnek a tévedéseinkre, 
hibáinkra, bűneinkre és nem 
hagyják, hogy nélkülük éljünk 
tovább. Szomorú, amikor úgy 
hozzá ragasztják valakihez a 
bűnét, a hibáját, hogy már az 
alapján azonosítják be. Pedig, 
ahogy ez a kisfi ú is, mi is sze-

retnénk megszabadulni a bű-
neinktől. De a saját erőnkből 
sajnos mi sem tudunk.
 Mi segített a kisfi únak, hogy 
megszabaduljon a ráragadt re-
pülőgép szárnytól? Az, hogy 
eszébe jutott, az édesapjának 
van olyan oldószere, ami se-
gít neki megszabadulni. Is-
ten azt szeretné, hogy neked 
is jusson eszedbe: A mennyei 
Atyának van olyan oldószere, 
amely minden bűnödet, min-
den hibádat, minden rossz tu-
lajdonságodat el tudja törölni. 
Le tudja rólad oldani mind-
azt, amit te ragasztottál ma-
gadhoz, de azt is, amit mások 
akarnak hozzád ragasztani. 
Jézus Krisztus az oldószer! 
Ő tudja eltörölni a bűneidet! 
Csak annyit kér, hogy higgy 
benne, és Ő megbocsátja min-
den bűnödet, és eltörli azokat.
 Ugyanakkor Isten szeret-
né, ha a fenti bibliai Igében 
leírt dolgok ragadnának meg 
az életedben, a gondolkodá-
sodban, és ezek határoznák 
meg az egész életedet, mert 
ha ezek ragadnak hozzád, ak-
kor jó irányba fog haladni az 
életed. Isten téged: Megál-
dott! Kiválasztott! Gyermek-
évé fogadott! Megajándéko-
zott! Megváltott! Megbocsátja 
a bűneinket! Hagyd, hogy Jé-
zus leoldja a bűneidet, és ra-
gadjon meg az Ő szeretete a 
szívedben!

Sándor Levente 

református lelkipásztor

„Áldott az Isten, a mi 
Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott min-
ket mennyei világának minden lelki áldásá-
val Krisztusban. Mert őbenne kiválasztott min-
ket magának… fi aivá fogad minket Jézus Krisztus 
által… megajándékozott minket szeretett Fiá-
ban. Őbenne van – az ő vére által – a mi meg-
váltásunk, bűneink bocsánata is” Efézus 1,3-8

REFORMÁTUS EGYHÁZ
A Szadai Keresztény Szülői 

Kör szeretettel vár minden 

szülőt, nagyszülőt, gyer-

mekekkel és fiatalokkal 

foglalkozó szakembert, 

fi atalt és minden kedves 

érdeklődőt az őszi elő-

adás-sorozatára. 

1.   Szeptember 22. 
(szerda) 18 óra 

Dányi Zoltán pszicholó-
gus (szadai lakos) előadá-

sa a református gyüleke-

zeti teremben.

TÉMA: Család és munka 

egyensúlya a mindenna-

pokban 

2.   Október 5. 
(kedd) 18 óra

Dr. Pécsi Rita neveléstu-

dományok doktora elő-

adása a Faluházban

TÉMA: Gyermeknevelés a 

mai – feje tetejére állt – vi-

lágban

3.   Október második felé-
ben (szervezés alatt)

Fülöp Hajnalka, a Nem-

zetközi Gyermekmentő 

Szolgálat (International 

     Children’s Safety Servi-

ce) munkatársa (szadai la-

kos) előadása az internet-

tel kapcsolatban

4.   November hóban 
(szervezés alatt)

Varga György lelkész, 
családsegítő szakember 

előadása.

TÉMA: Az apák szerepe a 

gyermekek nevelésében

A RÉSZVÉTEL DÍJMENTES. 

Figyelje az aktuális 

hirdetéseket! 

MEGHÍVÓ HITÉLET

A SZADAI NÉPDALKÖR várja 
olyan lányok, asszonyok és fér-
fi ak jelentkezését, akik szívesen 
énekelnek népdalokat. Bemu-
tatkozunk a szadai rendezvé-
nyeken, járunk országos minő-

Kedves Szadai Baptisták! 

Az egykori „baptista te-

mető” területének ren-

dezése folyik. Kérjük, 

hogy jelentkezzenek 

azon családtagok, akik-

nek felmenőit itt helyez-

ték el! 

 Pálmai Edit: 
 06-20/886-4839 

BAPTISTA FELHÍVÁS

ÚJ TAGOK JELENTKEZÉSÉT VÁRJA 
A SZADAI NÉPDALKÖR

sítésekre is. Vezetőnk Kovács 
László népzenész. A próbákat 
kéthetente este a Faluházban 
tartjuk. Érdeklődni Dulai Sán-
dornénál lehet a: 06-20-9117-
212-es telefonon.
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HITÉLET

Augusztusban sokunk-
ban felmerülhettek a következő kérdések: Mi-
ért és mikor harangozunk? Lehet-e zavaró a ha-
rang, vagy érezze magát rosszul, akit zavar? 
A harangszó egy liturgikus esemény, vagy egy 
szép hagyomány? Kié igazából a harangszó?

A SZADAI 
HARANGSZÓ

KATOLIKUS EGYHÁZ

E lőször is válasszuk ketté 
az órák elütését, amit a 
harangóra végez, a hosz-

szasabb (1 és 10 perc közötti idő-
tartam) harangozástól. Az előb-
binek kizárólag időjelző, míg a 
másodiknak jellemzően imád-
ságra hívó funkciója van. Hogy a 
katolikus hagyományban lássuk 
a harangszó helyét, nézzük, mit 
mond a katolikus lexikon az Úr-
angyala harangszóról (Angelus): 
„a katolikus templomok tornyá-
ból naponta háromszor, reggel, 
délben és este szólítja a híveket 
a harangszó a megtestesülés 
titkáról elmélkedő imádság-
ra...– A harangszó eredetileg 
a zsolozsmára hívott a temp-
lomba, s fi gyelmeztette azt, aki 
nem tudott elmenni, hogy ott, 
ahol van, a maga helyén csat-
lakozzék az egyház imájához. 

Az esti harangszó után meg-
csendül a lélekharang is, hogy 
a megholtakért való imádko-
zásra fi gyelmeztessen.” 
 Ezen kívül nyilvánvaló az 
is, hogy keresztény kultúránk-
nak is részévé vált a harang-
szó, ezért annak is fontos lehet, 
akit nem imádságra hív. Tud-
juk, hogy a szadaiak életmód-
ja ma már túlnyomóan nem a 
földműveléshez kötődik és jel-
lemzően rendelkezünk időmé-
rő eszközökkel. Azt is megál-
lapíthatjuk, hogy az imádkozó 
ember sem érzi már feltétlenül 
szükségét a többiekkel egy idő-
ben történő imádságnak, ezért a 
harangszó egyre kevesebb em-
ber számára maradt az imád-
ságra hívás jele.
 Amikor tél végén az önkor-
mányzattól jelzést kaptunk ar-

ról, hogy több em-
bert zavar a reggeli 
harangszó, átgon-
doltuk, mit tehe-
tünk. A hajnali ha-
rangszó nem tűnt 
aktuálisnak reggel 
8-kor, ezért szomo-
rúan, de a hajna-
li harang elhagyása 
mellett döntöttünk. 
Azt gondoltuk, hogy 
a városiasodás elér-
te Szadát: kevesebb embernek 
jelent a hajnali harang bármit 
is, mint ahány embert felriaszt 
mindennapi pihenéséből. (Vá-
rosokban nem szokás a reggeli 
harangszó, csak a déli és eset-
leg az esti.) Tévedtünk. Bár két 
és fél hónap eltelt, mire az első 
jelzések megérkeztek, de sokan 
biztosítottak minket arról, hogy 
fontos nekik a reggeli harang. 
Megkérdeztük az önkormány-
zatot, ők sem tartják már fenn 
kérésüket a reggeli harangszó-
val kapcsolatban. Ezért újra szól 
a hajnali harang.
 Ennyi az egész? Talán nem. 
Szeretnénk kihasználni az ér-
deklődést és szeretnénk, ha a ha-
rangszó mindannyiunk számá-
ra többet jelentene kedves, falusi 
hangulatelemnél. Először is, sze-
retnénk azoknak a megértését 
kérni, akiket ez zavar. Megért-
jük őket, ugyanakkor arra kér-
jük, hogy alkalmazkodjanak a 

többséghez, fogadják el, hogy 
másoknak fontos az, ami őket 
zavarja. Másodszor pedig szeret-
nénk meghívni azokat, akiknek 
fontos a harang, hogy lépjenek 
eggyel közelebb. Szeretnénk az ő 
számukra felkínálni a szorosabb 
közösséghez, és így a Krisztushoz 
kapcsolódás jelenségét. A harang 
ugyanis elsősorban Krisztus-
hoz hív. Ha ez sokunknak fon-
tos, akkor egyre többen lépünk 
egyre közelebb hozzá. Ekkor le-
szünk egyre többen imádkozó 
közösségként, és egyre inkább 
az épülő templomok és harang-
tornyok jelzik majd ezt a fi zikai 
és lelki növekedést. A lehetőség 
adott. Kérjük, hogy imádkoz-
zunk együtt a harang szavára, 
és csatlakozzanak hozzánk fi zi-
kailag is: vasárnaponként a reg-
gel 8.55-ös harangszóra találkoz-
zunk a templom kapujában!  

Borbáth Gábor és Rezsabek Tamás 

egyháztanács tagok

Katolikus templom 

A Római Katolikus Egyházközség HÍREI 
SZEPTEMBERTŐL újra elin-
dul a hitoktatás és elindulnak az 
egyházközségi csoportok prog-
ramjai is. Mindenkit szeretettel 
várunk a csoportokba. A legki-
sebbektől az idősekig, minden-
ki találhat magának közösséget 
a plébánián. Van ifi közössé-
günk, fi atal felnőttek csoport-
ja, házaskör, bibliakör.  
 Az iskolában minden évfo-
lyamon van kötelezően választ-

ható módon hit- és erkölcstan 
oktatás. Nagyon örülünk, hogy 
sok szülő igényli ezt és minden 
évfolyamon komoly létszám-
mal működnek a katolikus hit- 
és erkölcstan csoportok. Idén 
Turay Tünde kolléganőnk fog-
ja majd a hittancsoportokat ve-
zetni.
 A plébánia hittanokon nem 
annyira az ismeretek átadá-
sán, hanem sokkal inkább a hit 
megélésén, életté váltásán van a 

hangsúly. Ha a gye-
rekekben, fi atalok-
ban döntés érlelődik, 
itt a plébániai közös-
ségben kötelezhetik 

KATOLIKUS EGYHÁZ el magukat egyre teljesebben 
Krisztus mellett az elsőáldozás-
ban és a bérmálkozásban. Ez 
sem automatikusan történik és 
nem is kötelező, mindenkinek 
tiszteletben tartjuk a saját rit-
musát és megvárjuk a benne 
megérlelődő személyes döntést. 
A plébániai közösségekben ott-
honra találó gyerekek ebben a 
közösségben maradhatnak fel-
nőtt korukig, függetlenül attól, 
hová járnak iskolába. 

A PLÉBÁNIAI HITTANOK 
IDŐPONTJAI: 
 •  1-3. osztály: 

hétfő 16.15-17.00, 

 •  4-5. osztály: 
hétfő 16.15-17.00, 

 •  6-7.  osztály: 
hétfő 17.00-17.45,

 •  8-9. osztály: 
hétfő 18.00-18.45,

 •  10. osztály – ifi  hittan: 
hétfő 19.00-20.00.

A plébániai hittanok szeptem-
ber 6-án hétfőn indulnak. A fel-
nőtt közösségekről és a plébáni-
ai hittanokról érdeklődni lehet 
Borbáth Gábor akolitusnál: 
+36-30/463-0487). A csoport-
alkalmakat a templom mögötti 
közösségi házban, illetve a kö-
zösségi ház kertjében tartjuk.

Borbáth Gábor

Katolikus közösségi terem
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KEDVES SZADAI LAKOSOK!

A kedvezmény igénybevételéhez  
tisztelettel kérjük a lakhelyét  

igazoló kártyát felmutatni! 

Szeretettel várjuk Önt is  
töltőállomásunkon!

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

3 Ft/l ÁRENGEDMÉNYT BIZTOSÍT
a mindenkori üzemanyag árából.

Érdemes követni a FACEBOOK  
oldalunkat!

 Dózsa György út 36. 

ÉÉ
ÉTELRENDELÉS: 06-20-464-2022

Kedves Vendégeink!
Teraszunkat megnyitottuk!

Klimatizált belső étteremmel és megújult  
étlappal várjuk vendégeinket!

SUSHI ÚJDONSÁGOK MINDEN NAP!
Megszokott ízeinkkel és koktéljainkkal  

 sok szeretettel várjuk önöket!

PIZZA MAX ÉTTEREM 

és SUSHI BÁR
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PUSZTAI JÓZSEF – 06-30-522-1258

CSALÁDI HÁZAK 
KLIMATIZÁLÁSA

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK 
SZERVIZELÉSE:

KISÁLLATELEDEL 
BOLT

Nyitva: H-P: 8-12 és 15-19, 
Szo,: 9-12

KIS

Nyitva: H

SZADAI 
KISÁLLATRENDELŐ

NYITVATARTÁS:
H-P: 15-19 • Szo.: 12-14

Dr. Vada Edina állatorvos
Dr. Sipos Eszter állatorvos

Telefon: +36 30-395-2262,   
+36 30-30-200-5286, +36 30-568-0903

Web: www.kisallatrendelo.com

2111 SZADA, Dózsa György út 68.

SZADA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ingyenes tájékoztató lapja 
Főszerkesztő: Polgár Gyula 
Szerkesztőség: 1173 Budapest, Székicsér utca 15., 
06-20-966-1190, 06-30-955-7581, e-mail: gyulapolgar56@gmail.com, 
Kiadó: Szada Nova NKft., Felelős kiadó: Illés Szabolcs  •  honlap: www.szada.hu
Nyomdai előkészítés: Juhász András
Hirdetésfelvétel: +36-20-966-1190, gyulapolgar56@gmail.com
Nyomda: Prime Rate Kft. 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 16. 
Felelős vezető: Dr. Tomcsányi Péter
Megjelenik minden hónap első felében 2200 példányban. • ISSN: 2060-1115 
A következő lapzárta időpontja: 2021. október 3.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a tartalom lényegi 
megváltoztatása nélkül, szerkesztett  formában közölje. A lapban megjelent cikke-
ket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani 
tilos. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.
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SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!
www.godollocoop.hu • facebook.com/godollocoop

SZADA  

DÓZSA GYÖRGY ÚT 80.

Delikát 
ételízesítő

Csirkés 
ételekhez

55 g, 3618 Ft/kg 
Trappista sajt

1590Ft/kg
A kép illusztráció

Akciós ajánlatunk:
SZEPTEMBER 22-28-ig

D
íz

Csirkés

Delikát 
ízesítő

Csirkés

sajt

Pöttyös Kakaós tej
Kakaós tej hozzáadott cukor nélkül

300 ml, 863 Ft/l,  259 Ft

A kéép
Calgon 
vízlágyító
500 g, 2998 Ft/kg  
1499 Ft

Coop Sertésmájas
200 g, 1145 Ft/kg  

229 Ft

tt
300 ml, 863 Ft/l, 

 159Ft/10 kg
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BEIRATKOZÁS HELYSZÍNE: 
 Simándy József Általános Iskola épületében,  

Cím: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., II. emelet • Tel.: 06-70-504-2779,  
Honlap: www.mdiskola.hu/jelentkezes • e-mail: kistarcsa.mdiskola@gmail.com

Szakmát szerezhet INGYENESEN,  
ESTI TAGOZATON a Ceglédi SzC Mihály Dénes  
Szakképző Iskolában, KISTARCSÁN!

•  Szociális gondozó és ápoló

•   Pénzügyi-számviteli ügyintéző

•   Vállalkozási- ügyviteli ügyintéző  
(egyetlen ügyviteli szakma)

•   Informatikai rendszer- és al-
kalmazásüzemeltető technikus 
(Rendszergazdai feladatokra, egyéni 
és hálózati rendszerek kiépítésére, 
felügyeletére készít fel)

•   Szoftverfejlesztő és -tesztelő 
(Alkalmazások és mobil alkalmazások 
fejlesztése, tesztelése)

•   Logisztikai technikus  
(Logisztika és szállítmányozás)

•   Vállalkozási mérlegképes  
könyvelő (már érettségivel is!)

•   Grafikus 
(út a nyomdai előkészítéshez)

•   Kéz-és lábápoló technikus  
(Kézápoló és műkörömépítő)

•   Kisgyermekgondozó, -nevelő 
(Bölcsődés korosztály gondozása, 
nevelése)

•   Szociális és gyermekvédelmi 
szakasszisztens 
(A személyes gondoskodás  
felnőtteknek és gyermekeknek)

•   Általános ápoló

•   Pedagógiai munkatárs  
(Pedagógiai asszisztens)

•   Demencia gondozó

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 
SZEPTEMBER - minden kedden és csütörtökön 17:00-19:00 óra 

ALAPFOKÚ ISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE:

ÉRETTSÉGIZETTEK RÉSZÉRE:

 

 •
 •
Szakmai végzettséget  

 •  

 •  
   

 
MUNKATÁRSAKAT KERES! 

00-1530  
 

 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az  
allas@koltocsempe.hu e-mail címen lehet.  

Tájékoztatás telefonon:  
Költő András - 06-20/9523-928. 
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FONTOS TUDNIVALÓK
Kérjük, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel, 
az aktuális nyitvatartási és ügyfélfogadási idők-
ről előzetesen tájékozódjanak!

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Szada, Dózsa György út 88.
Központi telefonszám: (28) 405-181, (28) 503-065 
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
email: polgarmester@szada.hu
A polgármester ügyfélfogadási ideje: 
minden csütörtökön 08.00-15.00 között. 
Előzetes időpont-egyeztetés: (28) 405-181
Dr. Finta Béla jegyző
E-mail: jegyzo@szada.hu
Ügyfélfogadási ideje a Polgármesteri Hivatali 
ügyfélfogadási rendjében.

INTÉZMÉNYEK
Szadai Székely Bertalan Általános Iskola
Szada, Dózsa György út 63.
Igazgató: Greff né 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
Intézményvezető: Dr. Csikós Gellértné
KÖZPONTI ÓVODA: 2111 Szada, Dózsa György út 63.
06-28-503-586, 06-70-396-3902
Email: ovoda@szada.hu, 
Honlap: szadaovi.wix.com/szadaovi 
ÚJ ÓVODA:  2111 Szada, Posta köz 12.
06-70-396-3903, 06-28-405-197
MINI BÖLCSŐDE: 
2111 Szada, Ady Endre utca 2., 06-28-753-916 
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
E-mail: faluhaz.info@gmail.com, 
Honlap: www.szadafaluhaz.hu
Faluház nyitva tartás: 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: 
Pusztai-Krepsz Mónika 
Tájház 2111 Szada, Dózsa György út 41.
Látogatás telefonos bejelentkezés alapján
+36/20 487-6808, +36/30 464-5807 
Vezető: Novák Lászlóné
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: 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
SZADA NOVA Nonprofi t Kft. 
Szada, Dózsa György u. 88.
E-mail: szadanova@szada.hu 
Ügyvezető: Illés Szabolcs

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 12.30-16.00, 
Sze: 08.00-12.00 12.30-14.00, 
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
Gödöllői 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
Szadai Polgárőr Egyesület  24 órás ügyelete 
+36/20 802-8899
Közterület-felügyelet: kozterulet@szada.hu
+36/28 503-065/5. mellék
Tel.: 06-70/396-28-02, 06-30/208-18-55

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
Változott a gyermekorvosok rendelési ideje
Hétfő: 10:00-13:00 Dr. Somlai Ágnes
Kedd: 10:00-12:00 Dr. Gál Katalin
Szerda: 12:30-15:30 Dr. Simon Attila
Csütörtök: 13:00-15:00 Dr. Somlai Ágnes
Péntek: 10:00-13:00 Dr. Somlai Ágnes
Tanácsadás: Hétfő 09:00-10:00, Péntek 09:00-10:00 
Dr. Somlai Ágnes
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
Telefonos előjegyzés szükséges!
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, 15.00-
19.00, 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.
Nyitva tartás: hétfő, szerda: 8.30 - 18.00 
kedd, csütörtök, péntek: 8.30 - 16.00, Szombat: Zárva 
UPC szolgáltatás 2020. ápr. 1-vel megszűnt. Jog-
utódja a Vodafone Magyarország Zrt.
Vodafone Partner – Balaton Nautik Kft. – Gödöllő 
esco, telefon Vodafone hálózatából, 
belföldről díjmentesen: 1270
Weboldal: https://www.vodafone.hu/magyar
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, hasz-
nálatbavételi engedélyek,gázbekötés, készülékcsere 
ügyintézés: 1126 Budapest, Böszörményi út 24/b. 
Tel.: 06 (1) 766-5850
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofi t 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
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