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NEM TÁMOGATJA AZ ÖNKORMÁNYZAT  
a „Safari Park Szada” további működését 

Szada nagyközség polgármestere november 17-én úgy ha-
tározott, hogy  a korábban meghozott döntését visszavon-
ja, és elrendeli az önkormányzati tulajdonban lévő kivett 
utat érintő telekcsere-szerződés hiányában a jogi telek-
határoknak megfelelő birtokállapot visszaállítását.

HÍREK

A kivett árok megnevezésű ingat-
lan vételére vagy bérletére benyúj-
tott kérelmet elutasítja, valamint 

a „Safari Park Szada” cirkuszi menazséria 
vagy állatkerti formában történő további 
működését a parkhoz közeli belterületen 
élő lakók nyugalma és biztonsága érdeké-
ben elviekben nem támogatja.
 Magyarország legnagyobb utazó cirku-
sza, az ifj. Richter József fenntartásában 
álló Magyar Nemzeti Cirkusz tavasszal a 
koronavírus miatt kialakult nehéz helyzet-
ben egy szafari park megnyitásával kívánt 

gondoskodni a közel 100 állat eltartásáról. 
Akkor Szada Nagyközség Önkormányzata  
– a veszélyhelyzeti szabályokra figyelemmel – 
polgármesteri határozattal támogatta a 
szafari park megnyitását és rövid ideig tar-
tó üzemeltetését. Az önkormányzat a tel-
jes település és a közeli Nyárfa utca lakói-
nak érdekeit szem előtt tartva, valamint a 
megnövekedett forgalom miatt egy új be-
járati útvonal megnyitásával terelte el az 
autókat az érintett utcákból.
 A közelmúltban a „Safari Park Szada” 
fenntartója további fejlesztési terveket nyúj-

tott be, amelyekhez vételi, vagy bérleti szán-
dékot jelzett az önkormányzat tulajdonában 
lévő kivett árokra, illetve telekcsere-szer-
ződéssel kívánta rendezni a látogatók szá-
mára tavasszal megnyitott útvonalat. 
 Az elutasításban az önkormányzat 
arra hivatkozott, hogy a jelzett ingatlan 
víziterület, ami a lefolyó vizek elvezeté-
sét biztosítja, továbbá a folyamatban lévő 
egyéb jogsértések miatt a hatósági dönté-
sek ismerete nélkül nem célszerű a telek-
csere-szerződést megkötni.
 Bár Pintér Lajos, Szada polgármestere 
a Kormány által a veszélyhelyzet kihirde-
téséről szóló rendelet alapján kizárólag sa-
ját hatáskörben is meghozhatta volna dön-
tését, azonban az ügy súlyára tekintettel a 
döntést megelőzően a képviselő-testületi 
tagok véleményének kikérése mellett, egy-
séges álláspont kialakulása után, azt elfo-
gadva döntött a fentiekről. 

AZ ÖNKORMÁNYZAT Szada lakóit egy 
helytörténeti naptárral ajándékozza meg. 
A 19. és 20. századból származó újságcik-
keket és fotókat is tartalmazó kiadvány 
a 2111 Szada decemberi számával együtt 
érkezik az otthonokba. 
 A naptárat 19. századi és 20. század ele-
ji fővárosi és tematikus lapokban megje-
lent újságcikkek alapján állítottuk össze 
úgy, hogy a 12 hónap településünk egy-
egy emblematikus eseményébe engedjen 
részletes betekintést, vagy sajátságos kul-
túrájából, hangulatából ízelítőt adhasson 
olvasóinknak. Ennek érdekében a szö-
vegezésen csak nagyon keveset változ-
tattunk (azt is inkább terjedelmi okok-
ból), hiszen a korabeli szóhasználat még 
hitelesebben adja vissza azt az életérzést 
és környezetet, amelyben ezek az írások 
megszülettek. Nem titkolt szándék volt 
az sem, hogy láttassuk, hogy azok az ér-
telmiségiek, akik átmenetileg vagy tar-
tósan itt éltek Szadán, ezen időszakban 
milyen fellendülést hoztak a falu életébe. 
Hozzájuk köthető például az első községi 
iskola (ma polgármesteri hivatal), a Sza-
dai Hitelszövetkezet (ma mini bölcsőde) 
épületének megépítése és nagyon fon-
tos megemlékeznünk őseinkről is, akik a 
mindennapi kemény, szántó-vető munka 
mellett képesek voltak a presbiteri hatá-

rozat meghozatalát követően fél éven be-
lül (!) egy templomot teljesen felépíteni, 
vagy egy magtár tégláiból imaházat va-
rázsolni. Ez a kiadvány nekik állít emlé-
ket és nekünk mutat példát társadalmi 
felelősségvállalásról, hitről, áldozatvál-
lalásról a közösség érdekében és össze-
fogásról.
 A naptár elkészültét ugyan sok kutató-
munka előzte meg, de mit sem ért volna 
mindaz, ha az önkormányzat nem adja 
hozzá elvi támogatását, a Szada Nova 
NKft. pedig nem gondoskodik annak ki-
adásáról. Köszönet illeti: Juhászné Ban-
kó Zsókát, akinek fejéből az ötlet kipat-
tant, inspirált, segített. Bristyán Gábort, 
aki a képanyag tetemes részét rendelke-
zésemre bocsátotta.
 Sándor Leventét, Borbáth Gábort és 
Pálinkás Ibolyát, akik nélkül az egyhá-
zi tartalmat nem tudtuk volna összeállí-
tani. Monok Zsófiát és Novák Lászlónét, 
aki igényességükkel, szakértelmükkel, jó 
tanácsaikkal segítették a munkát. Juhász 
Andrást, aki grafikai munkájával mind-
ezt szemet gyönyörködtető formába ön-
tötte, otthonunk díszívé tette.
 Kívánok mindenkinek élményekben 
gazdag, egy éven át tartó időutazást a 
múltba és kellemes karácsonyi ünnepe-
ket! Tóth Évi, a naptár szerkesztője

Ezt, a szeretett falunkra ragasztott hírne-
vet a nemzetközi médiából tudtuk meg 
– melynek részleteit a hatóságok még 
most is vizsgálják. A tény viszont tény.
 Ehhez a szerencsétlen helyzethez a falu, 
de legalább a természet-állat-ember védők 
megfelelő viszonyulása lehetne, ha saját 
kegyeleti ügyünknek tekintenénk a két, itt 
földünk részévé vált, védett állatfajhoz tar-
tozó idegen vándort, és emlékükre, vala-
mint figyelmeztetésül az élővilággal való 
felelősségteljes bánásmódra emlékpar-
kot hoznánk létre,  mely részben társál-
lat-temetőként is szolgálna. „BETTY ÉS 
MAMBO” EMLÉKPARK – a Szadán mél-
tánytalanul elhantolt két cirkuszi elefánt 
emlékére – fás, cserjés természetes élő-
hely, őshonos gyümölcsfákkal, sétaúttal. 
 A temető és a Waldorf Óvoda közötti 
önkormányzati szabad terület talán alkal-
mas is lenne erre a célra. Bár más nagysze-
rű elképzelések is vannak annak a terület-
nek a használatára.  Nyilván, a környezetre 
nézve is felelősségteljes első lépésként, a 
“hely szelleme” c. műhelymunkával fog-
juk megtalálni milyen területhasználat 
lenne ott megfelelő.  

A szadai természet-állat-embervédők  
nevében összegezte: Gombos Ilona  

SZADA   
– AHOL ELEFÁNTOK IS  
NYOMTALANUL TŰNNEK EL…

FALINAPTÁR KÉSZÜLT Szada történelméből 
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Karácsonyi  
KÖSZÖNTŐ

„Néha azt hiszem, a szeretetre várok. Valószínűleg 
csillapíthatatlan ez az éhség: aki egyszer belekós-
tolt, holtáig ízlelni-szeretné. Közben már megtud-
tam, hogy szeretetet kapni nem lehet, mindig csak 
adni kell, ez a módja. Megtudtam azt is, hogy sem-
mi nem nehezebb, mint a szeretetet kifejezni… A 
szeretetnek nincs színfoka, mint a gyöngédségnek, 
nincs hőfoka, mint a szerelemnek. Tartalmát nem 
lehet szavakban közölni, ha kimondják már hazug-
ság. A szeretetben csak élni lehet, mint a fényben 
vagy a levegőben.” (Márai Sándor)

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐK

Kedves Szadaiak!
A karácsony közeledtével 
melegség tölti el szí-
vünket, egy-egy 
pillanatra meg-
állunk a roha-
nó világban 
és számvetést 
készítünk az 
elmúlt évről. A 
nehézségek mel-
lett felidézzük a leg-
szebb pillanatokat és 
minden szépséget, jóságot el-
raktározunk lelkünkbe, hogy 
ebből meríthessünk erőt az el-
következő új év napjaira is. Az 
ünnep hangulatában a másik 
emberre figyelünk, és arra gon-
dolunk, hogy mit nyújthatnánk 
szeretteinknek, azoknak, akik 
fontosak számunkra. Ez a mi 
legemberibb értékünk. Nem 
drága ajándékok jelentik sze-
retetünket, hanem hogy önma-
gunkból mit adhatunk. 
 Ahol harmónia, béke, szere-
tet van, ott meghitt, bensőséges 
kapcsolatokra épülő családot 
lehet teremteni, amely érzelmi 
lelki közösséget, élményt nyújt. 
Úgy érzem, csak így tudjuk az 
otthon melegét valósággá, meg-
élhetővé tenni, ami végig kíséri 
egész életünket és mindig meg-
adja számunkra a megújulás le-
hetőségét. 
 Karácsony a legszebb, legben-
sőségesebb ünnepünk, lehetősé-

get nyújt arra, hogy a szeretet és 
az összetartozás jegyében 

gyertyát gyújtsunk. 
Ilyenkor van iga-

zán alkalmunk 
arra, hogy a ro-
hanó világunk-
ban egy kis 
szünetet tart-

sunk és szeret-
teink körében 

békésen, meghit-
ten ünnepeljünk. Ka-

rácsony elmúlásával ne veszít-
sük el emberségünket, mások 
iránti tiszteletünket, szerete-
tünket. Vigyük magunkkal ka-
rácsony üzenetét jövőre is, hogy 
a mindennapokban segítsen a 
testi, lelki, szellemi feltöltődés-
ben, értékeink megőrzésében. 
 Így az év végéhez közeledve 
köszönetet mondok mindazok-
nak, akik egész évben segítet-
ték településünk fejlődését és 
a Polgármesteri Hivatal mun-
káját. Kívánom, hogy az elkö-
vetkező esztendőben is az ösz-
szefogás, az együtt gondolkodás, 
az egymás iránti tisztelet jelle-
mezze hétköznapjaikat! 
 A Polgármesteri Hivatal és a 
magam nevében kívánok Önök-
nek, szeretteik körében eltöl-
tendő áldott karácsonyt, és va-
lamennyi álmukat beteljesítő, 
egészséget hozó, békés, boldog 
új esztendőt! dr. Filó-Szentes Kinga

Szada Nagyközség jegyzője

Kedves Szadaiak! 
Advent időszakában a legszebb 
ünnepünkre készülünk. A keresz-
tény kultúrkörben a szó jelentésé-
nek megfelelően az Úr eljövetelét 
várjuk. Ez a négy hét a türelem-
mel várakozás és a megérkezés 
időszaka is egyben. 
Milyen egyszerűnek tűnik mind-
ez! Milyen könnyű kimondani, és 
általában milyen könnyű is lehet-
ne mindezt átélni, azonban a las-
san mögöttünk hagyott év, az 
elmúlt, hosszú hónapok termé-
szetesen egy új helyzetet terem-
tettek mindannyiunk életében, 
amelyek sokat tanított nekünk. 
Ezek többek között a türelem, a 
hit valódi megélése és a megértés 
gyakorlása. Türelmesnek kell len-
nünk és hinnünk kell abban, hogy 
ez járvánnyal nehezített időszak 
hamarosan múltunk egy fejezete 
lesz csupán, miközben megértés-
sel kell fordulnunk egymás felé.  
 Az adventi négy hét kitüntetett 
időszaka az évnek, amikor az ál-
landósult megfelelési kényszer, a 
sok kötelezettség és elfoglaltság 
mellett időt kell szakítanunk a las-
sításra és a szeretteink felé for-
dulásra. A járvány közepette ta-
lán ebben is láthatunk változást: 
ebben az évben átalakultak szo-
kásaink, a szokásosnál talán töb-
bet foglalkoztunk magunkkal és 
szeretteinkkel. Az adni vágyás, az 
odaadás, a másokért, szerettein-
kért való tenni akarás érzése so-
kak számára örvendetes módon a 
mindennapok része lett. Mindezt 
látva kívánom, hogy a járvány és 
az advent elmúlásával maradjanak 
meg az ebben az évben megta-
nult új szokásaink, tartsunk meg 

minden jót abból, amit ebből a 
nehéz évből adományként kap-
hattunk!  
 Szent időszakot élünk ezekben 
a hetekben, de hiszem, hogy ez 
idén korábban elkezdődött. Most 
már hétről hétre növekszik a fény 
az otthonokban, utcákon és te-
reken, mind közelebb kerülünk 
Jézus születéséhez, a karácsony 
beköszöntéséhez. A bajban meg-
indult a bennünk zajló átváltozás, 
amely a karácsony eljövetelével 
nyerhet igazi értelmet, és élhet-
jük át együtt, egymás szemébe 
nézve, egymás kezét megszorít-
va a közösség ünnepét, a családi 
békesség nyugalmát, a megvál-
tó Jézus Krisztus születését, aki 
értünk született. 
 Kívánok Önöknek az adventi 
ünnephez sok-sok türelmet, nyu-
galmat és tiszta szívet, majd a sze-
retteik körében eltöltött meghitt, 
boldog karácsonyi ünnepeket! 

Pintér Lajos
Szada Nagyközség polgármestere

Ünnepi  
köszöntő



A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkor-
mányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgár-
mester gyakorolja, a képviselő-testületnek a veszélyhelyzetben 
nincs döntési jogköre. Arra természetesen van lehetőség, hogy 
a polgármester e-mailben, vagy más módon a döntését meg-
előzően kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét. 

P intér Lajos polgármester a fenti ren-
delkezést messzemenően betart-
va, de élve a felkínált lehetőséggel, 

a novemberi határozatokhoz kapcsolódó 
előterjesztéseket a képviselő-testületnek 
megküldte, ennek megfelelően online érte-
kezlet keretében alakítottak ki közös állás-
pontot, amelyekről a törvénynek megfelelve 
a polgármester hozta meg a végső döntést. 

Karácsonyi díszfényben  
pompázik Szada 
Szada Nagyközség Önkormányzata 2020-
ban is elhatározta a főbb útvonalak men-
tén a díszvilágítás felszerelését. Idén újabb 
díszelemeket nem vásároltak, de pályá-
zati kiírás keretében megvették a díszvi-
lágításhoz szükséges csatlakozó szekré-
nyeket, így a megvásárolt dobozok egész 
évben az oszlopokon maradhatnak és a 
következő évektől csak a díszelemeket 
kell majd az eszközökhöz csatlakoztatni. 

A csatlakozó szekrények beszerzését, a dí-
szek átalakítását, azok oszlopra rögzítését 
és leszerelését is tartalmazó árajánlatok 
közül Szada Nagyközség polgármestere 
az INFOR-VILL Bt.-t minősítette nyer-
tes ajánlattevőnek.  

Nem támogatja a polgár- 
mester a „Safari Park Szada”  
további működését 
Szada Nagyközség polgármestere a ko-
rábban meghozott döntését visszavonta, 
és az önkormányzati tulajdonban lévő ki-
vett utat érintő telekcsere-szerződés hiá-
nyában a jogi telekhatároknak megfelelő 
birtokállapot visszaállítását rendelte el. A 
kivett árok megnevezésű ingatlan vételé-
re vagy bérletére benyújtott kérelmet el-
utasította, valamint a „Safari Park Szada” 
cirkuszi menazséria vagy állatkerti formá-
ban történő további működését a parkhoz 
közeli belterületen élő lakók nyugalma és 

biztonsága érdekében elviekben nem támo-
gatta. (lásd részletesen 2. o. szerk.)

Rendelet a Szadai  
Piac működéséről
A piac épületének kivitelezésével megbí-
zott vállalkozó a beruházást készre jelen-
tette, a műszaki átadás 2020. november 
10-én megtörtént. Következő lépésként 
a használatbavételi engedélyezési, majd 
a piac üzemeltetési engedélyezési eljárás 
megindítása kezdődik meg. Az engedé-
lyek beszerzését követően válik lehetővé a 
piac megnyitása, üzemeltetése, melynek 
tervezett és kérelmezett időpontja 2021. 
január 1-je. Polgármesteri határozat szü-
letett a Szadai Piac üzemeltetési szabály-
zatának elfogadásáról, amely kiterjed a 
piac jellegére; az üzlethelyiségek, árusí-
tóhelyek hasznosítására; az árusítás fel-
tételeire; a helyhasználat megszűnésére; 
a helyhasználati díjra; az értékesíthető 
termékek körére; valamint a rendésze-
ti szabályokra.  

Támogatások a Bursa  
Hungarica pályázat keretében
Szada Nagyközség polgármestere döntése 
nyomán a Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. 
évi fordulójának kiírásában 10 hónap idő-
tartamra, két egymást követő tanulmányi 
félévre kilenc pályázónak 1 millió 30 ezer 
forint támogatást nyújt az önkormányzat.

VESZÉLYHELYZETBEN MEGHOZOTT  
polgármesteri döntések (november)

SZADA Nagyközség Önkormányzata és a 
szervező civilek szeptemberben sikeresen 
mutatták be a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetsége (TÖOSZ) által irányí-
tott Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 
(LÖGY) program keretében a szadai pá-
lyázatot, és a november 25-i döntőben is 
kiválóan szerepeltek. „A Fény Világnapja 
Szadán - önkormányzat és civilek együtt 
a közösségért nehéz helyzetekben is" című 
május 16-án megrendezett eseménnyel a 

Az igazgatási szünet elrendeléséről szó-
ló rendelet módosítása alapján 

a Szadai Polgármesteri Hivatal a téli 
időszakban 2020. december 21-31. 
között,  IGAZGATÁSI SZÜNETET 
TART.

ÖNKORMÁNYZAT

pályázók közül végül az Innováció terüle-
tén, az első helyen végzett az önkormányzat.
 A döntőben a szadai pályázatot Simon 
Erika alpolgármester mutatta be az Irá-
nyító Bizottságnak, akik az előadások 
után eredményt is hirdettek, majd meg-
történt a díjak és az oklevelek virtuális 
átadása is. A szadai projekt a TÖOSZ el-
ismerésén túl 2021. január 20-án egy on-
line nemzetközi konferencia keretében is 
bemutatkozhat.

ELSŐ HELLYEL ISMERTÉK EL  
a „Fény Világnapja Szadán” eseményt!

Igazgatási szünet

Pintér Lajos – Sza-
da Nagyközség 
p o l g á r m e s t e -
re és Kerékgyár-
tó Tamás, a Sza-
d a i  S z o c i á l i s 
Alapszolgáltatá-
si Központ veze-

tője december 2-án 48 karácsonyi aján-
dékcsomagot adott át a Pest Megyei 
Viktor Egyesített Szociális Intézmény 
Szadai Otthonának (Margita Idősek 
Otthona). Az édességeket és egyéb 
élelmiszereket tartalmazó csomago-
kat a lakók nevében Vazicsek Róbert-
né, az otthon vezetője vette át.

AJÁNDÉKCSOMAGOKAT KAPTAK  
a Pest Megyei Viktor Egyesített 
Szociális Intézmény lakói
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Polgármesteri Hivatal 
A kormányrendelettel kihirde-
tett veszélyhelyzet miatt a Sza-
dai Polgármesteri Hivatal 2020. 
november 11-től szünetelteti az 
ügyfélfogadást. A sürgős ügye-
ket a +36 28/503-065-ös te-
lefonszámon, vagy a szada@
szada.hu központi e-mail cí-
men intézhetik. Sajnos hivata-
los kormányzati tájékoztatást 
Szada polgármesteri hivata-
la nem kap a járványhelyzet 
szadai adatairól, de a helyi in-
tézményi érintettségek is in-
dokolják az ügyfélfogadás szü-
neteltetését. Az ügyfélfogadás 
szüneteltetése visszavonásig ér-
vényes. A Polgármesteri Hiva-
tal munkatársait folyamatosan 
tesztelik, illetve különböző vé-
dőfelszereléseket szereztek be 
(maszkok, érintésmentes kéz-
fertőtlenítő). 

Szociális Alapszolgál-
tatási Központ (SZAK) 
Az intézmény dolgozói az első 
hullám idején is segítették a házi 
karanténban élőket, illetve a 
segítség nélkül maradt időse-
ket. A jelenlegi helyzetben a te-
lepülésen élő idős és segítség-
re szoruló lakosokra kiemelten 
vigyáznak. A SZAK munkatár-
sai segítséget nyújtanak mind a 
szükséges alapvető élelmiszerek, 
a tisztálkodási- és tisztítósze-
rek megvásárlásban, gyógysze-
rek kiváltásában, illetve szük-
ség esetén a meleg étel házhoz 
szállításában. Minden kötelező, 
és preventív intézkedést meg-
tesznek a koronavírus terjedésé-

nek megelőzésére és a kockáza-
tok csökkentésének érdekében. 
A jelenlegi járványügyi helyzet-
re való tekintettel a személyes 
ügyfélfogadás november 11-től 
szünetel. Ha szükséges, akkor 
az alábbi elérhetőségeken kér-
hetnek segítséget: 28/503-625, 
28/503-627, vagy 70/199-95-
70; szak@szada.hu.

Székely Bertalan  
Óvoda-Bölcsőde 
Az óvoda – minden közneve-
lési intézményhez hasonlóan – 
folyamatosan kapja e-mailen 
a kormányzati előírásokat az 
EMMI-től és az Oktatási Hi-
vataltól. Az óvoda működését 
minden szabályt betartva eh-
hez igazítják. Az önkormány-
zat közvetítésével kapják a 
központi elosztóból a fertőtle-
nítéshez szükséges tisztítósze-
reket. Azonnal tájékoztatást ad-
nak, ha a fertőzés akár óvodai 
dolgozót, akár óvodai csopor-
tot érint, vagy csak kontaktként 
kerülnek érintetté. 
 Az esetleges állami időbe-
li csúszások esetén az önkor-
mányzat biztosítja a szükséges 
feltételeket az előírások szerin-
ti működéshez. 
 A szülők részére az épületek 
bejárati ajtóira kihelyezték a 
kormányzati döntések szöve-
gét, és az EMMI döntése alap-
ján intézkedési tervet készítet-
tek, melyeket minden csoport 
öltözőjébe kifüggesztettek, il-
letve a szülők számára elérhe-
tővé tettek. Az első érintettség 
után közérthető módon COVID-

protokollt készítettek a szülők 
számára, hogy tudják mikor mi-
lyen intézkedés következmé-
nyeként kerül egy-egy csoport 
esetleg karanténba (hatósági el-
járásrend), valamint tudják mi a 
szükséges teendőjük, és hogyan 
térhetnek vissza a gyermekek a 
csoportba karantén után.
 Ezek mellett az intézmény 
vezetőjének szoros a kapcsola-
ta a szülői közösséggel is, akik 
folyamatos visszajelzést kül-
denek az aktuális kérdéseik-
kel, gondjaikkal kapcsolatban, 
amit igyekszik a lehető legrö-
videbb idő alatt orvosolni. 
 Próbálják a normál óvodai 
működést biztosítani, mert a 
gyermeklétszám jelentősen 
nem csökkent a szeptemberi 
kezdés óta, tehát szinte maxi-
mális létszámmal működnek 
(25-29 fő/ csoport).

Szadai Gyermekélel-
mezési és Szociális 
Étkeztetési Konyha 
A konyhán a munka zavartala-
nul folyik. A megelőzést szem 
előtt tartva tájékoztatókat rak-
tak ki több helyre a maszk vi-
selésről és a távolságtartásról, 
illetve a helyes kézmosásról. A 
kiadópulthoz és a tálcabeadóhoz 
pleksziket szereltek fel. A kiszol-
gálás maszkban és kesztyűben 
történik. Az ebédlőben folyama-

KORONAVÍRUS

ÓVINTÉZKEDÉSEK  
a szadai intézményekben

Sajnos Szada sem lett kivétel: a járvány már 
egy ideje megjelent a településen. A kiala-
kult helyzet kezelése, illetve a járvány továb-
bi terjedésének megállítása érdekében Szada 
Nagyközség Önkormányzata és az általa fenn-
tartott intézmények – a november 11-én el-
rendelt kormányzati szigorításokkal párhuza-
mosan - több jelentős óvintézkedést hoztak. 

tosan takarítanak és fertőtlení-
tenek. A konyhán is minden nap 
fertőtlenítenek - igaz, ez koráb-
ban is szokásos gyakorlat volt. 
Fontos, hogy a konyhán csak a 
személyzet tartózkodhat, vala-
mint a személyes ügyfélfogadás 
szünetel a konyha irodáiban a 
veszélyhelyzet ideje alatt.

Székely Bertalan  
Művelődési Ház  
és Könyvtár 
Az intézmény a járványügyi 
helyzetnek megfelelően 2020. 
november 11-től, a rendelet ér-
telmében 30+30 napra bezárt. 
A hátralévő közösségi prog-
ramokat – a tavaszi gyakor-
lat szerint – online felületek-
re viszik. A könyvtár online 
és telefonos szolgáltatásai to-
vább működnek, a kölcsön-
zés és helyben használat 
szünetel. A kölcsönzési igé-
nyeiket – a könyvtár nyitva-
tartási idejében, hétfőtől pén-
tekig 12:00-17:00 óra között 
a szadakonyvtar@gmail.com 
e-mail címen, facebookon, 
messengeren, illetve a 28/503-
180 és a 70/19-99-571-es te-
lefonszámokon fogadják. 
 A járvány megfékezése 
minden szadai lakos fele-
lőssége is, így ebben a kö-
zös ügyben számítunk az 
Önök együttműködésére is!

HIRDETÉS
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SZADA KARÁCSONYFÁJA
Az idei karácsonyfát Györki Árpád és csa-
ládja ajánlotta fel. A fa Főtérre szállítását 
és a felállítását – a korábbi évekhez ha-
sonlóan – a Trans Motors Kft. végezte tá-
mogatásként. (lásd címlap)

Karácsonyi  
csomagot kaptak  

A SZADAI IDŐSEK

Hayde Tibor Ervin

 DECEMBER
DÁTUM HÉTFŐ

14. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
21. KOMMUNÁLIS
28. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

SZADA HULLADÉK-
GYŰJTÉS RENDJE 2020

DECEMBER

Az utcánkénti bontás megtalálható  
a www.zoldhid.hu oldalon.
2021. január 1-től tilos a zöldhulladék 
égetése! A Zöld Híd Kft. a jövőben is az 
Ügyfelei rendelkezésére áll a zöldhulla-
dék elszállításában. Védjük együtt környe-
zetünket!

HÍREK

SZEPTEMBER KÖZEPÉTŐL Hayde Ti-
bor Ervin építészt bízta meg az önkor-
mányzat a főépítészi teendők ellátására. 
Az 1949-ben Budapesten született építész 
a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, 
majd szakmérnöki diplomát szerzett. Épí-
tész tervezőként a hagyományainkhoz al-
kalmazkodó, a környezetébe jól illeszkedő 

„ház-szerű” házakat tervezett. Épített múl-
tunkat őrző műemlék– és műemlék jelle-
gű épületek átalakításait, rekonstrukcióit 
is tervezte. Szakrális épületei közül a leg-
jelentősebb: Atilla hun király egyik mon-
dabéli Fapalotája.
 Makovecz Imre révén lett a Kós Károly 
Egyesülés tagja. 2018-ban Magyar Művé-
szetért Díjban részesült. 2013-ban meg-
alapította a Festő Építészek Körét. Azóta 

SZADÁN már hosszú évekre visszanyúló 
hagyománya van az idősebb, hetvenedik 
életévüket betöltött lakosok tiszteletének 
és megbecsülésének. Számukra az önkor-
mányzat a karácsonyi időszakhoz kötődő-
en ajándékcsomag összeállításával kedves-
kedik. Az elmúlt években az ajándékozás 
személyesen, egy külön erre a célra össze-
hívott rendezvény keretében történt meg. 
A mindannyiunk számára ismert okok és 
az idősek egészségének védelme miatt idén 
ez nem volt lehetséges, azonban a tiszte-
letadás és az ajándékozás hagyományát a 
járványhelyzet közepette sem kívánta az 

A pályázatot minden hónapban meghirdetjük, 
ebben a hónapban a beküldési határidő: 
 2020. december 28.
 A pályázatra beküldött anyagokat jpg. for-
mátumban, a fénykép címével és telefonos 
elérhetőséggel kell a szada@szada.hu e-mail 
címre elküldeni.

 A győztest 
5000 Ft kész-
pénzzel és egy 
Szada kincsei 
kiadvánnyal ju-
talmazzuk.
 A pályázat 
szabályzata a 
szada.hu olda-
lon olvasható.

KERESSÜK JANUÁR
HÓNAP FÉNYKÉPÉT

önkormányzat megszakítani, így az 500 
érintettet Szada Nagyközség polgármes-
tere, alpolgármesterei és a képviselő-tes-
tület tagjai közösen keresték fel, és adták 
át részükre az összeállított csomagokat. 
Köszönjük támogatóink, a BioTechUSA, a 
Gödöllő Coop Zrt., a Mondi Szada Kft. és 
Molnár Illés egyéni vállalkozó felajánlásait!

a FÉK minden évben részt vesz – a Ligne 
et Couleur tagjaként – Párizs Városházá-
inak egyikében megrendezett gyűjtemé-
nyes kiállításon. Rendszeres kiállítója és 
tagja a G-12 Képzőművész Körnek és Ga-
lériának.

A koronavírus jár- 
vány ellenére december 4-én 
Szadára is ellátogatott a Mikulás. A ko-
ronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében 
azonban csak távolról köszönthette az iskolába, a nagyóvodába, 
a kisóvodába és a mini bölcsődébe járó gyermekeket. Hosszú utat 
megtéve mintegy 500 gyermeknek adott ajándékot a településen.

SZADA ÚJ FŐÉPÍTÉSZE

SZADÁN JÁRT  
A MIKULÁS

DECEMBER  
HÓNAP  
FÉNYKÉPE 
Berzéné  
Fábián Anita: 
A ködös Margita

Az ajándék-  
csomagot  
Pintér Lajos
 és Székely  
Beatrix adta át

Fo
tó:

 N
ém

eth
  A

nd
rea
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INTERJÚ

A Hajnal utcában október második felében a kivitelező elkezdte a 
munkát és november közepére végzett az aszfaltozással.  A Dombos 
utcában ekkor kezdte az előkészítést és december 4-re itt is végzett 
az emeltszintű útépítéssel. A munkákat a Szada Nova NKft. koordi-
nálta. A gyors kivitelezésről Illés Szabolcs az ügyvezetőt kérdeztük.

MEGKEZDŐDÖTT 
a magánerős útépítés Szadán

S zada történetében ilyen még 
nem fordult elő, hogy szűk két 
hónap alatt két utcát is leasz-

faltoztak volna. Mivel magyarázha-
tó ez a gyorsaság?
 – Ez elsősorban a magánerős útépíté-
si konstrukcióval magyarázható, amihez 
első lépésként elkészítettünk egy útprogra-
mot. Felmértük a településen az aszfaltozat-
lan utcákat, amiket különböző szempontok 
alapján rangsoroltunk. Figyelembe vettük 
a hosszúsági és a szélességi pontokat, az al-
építményeket, valamint azt, hogy milyen 
szerkezetű az úttest. A rangsorolásnál elő-
re kerülhettek azok az utcák, ahol az útépí-
tés költségeihez viszonyítva a legmagasabb 
útépítési érdekeltségi hozzájárulást fizetik, 
amelyek a folyamatban lévő önkormányza-
ti útépítéshez, útkorszerűsítéshez csatlakoz-
nak, és ahol az út mellett elhelyezkedő építé-
si telkek legnagyobb részét már beépítették. 
Ezeket a szempontokat figyelembe véve az 
önkormányzat még júliusban öt utca terve-
inek elkészítésével, továbbá az utak emelt-
szintű felújításával bízta meg a Szada Nova 
NKft.-t. Az érintett utcák: a Fenyvesligeti la-
kóparkban a Hajnal utca és a Dombos utca, 
a Margitán az Erdő utca, a Panoráma utca 
és a Boncsok utca volt. Az útprogram sze-
rint adott volt, hogy melyik utcákban kezd-
hetjük meg az útépítést. Megkerestük ezen 
utcák ingatlantulajdonosait. A Hajnal utca 
közössége szinte a pályázat kiírásának pil-
lanatában jelezte finanszírozási szándékát. 
Az utcában az ingatlantulajdonosok koordi-
nálásában Tóth Zoltán és Kapcsándi Lajos 
működött közre. A Dombos utca is élt a lehe-
tőséggel, ott dr. Kaszanyi-Kollár Zsuzsanna 
fogta össze a lakóközösséget. Nagyon sokat 
köszönhetünk az aktív közreműködésüknek. 
A Margitán már az előző önkormányzatnál 
is próbálkoztak az ingatlantulajdonosok, a 
hozzájárulást is befizették, de a beruházás 
elmaradt.  Megkeresésünkre Bárczi József 
ismételten vállalta a koordinálást és meg-

szervezte az érintett három utcában, hogy 
a lakók további finanszírozást biztosítsanak 
az emeltszintű útfelújításhoz. 

– A két utcában hogyan bonyolítot-
ták le az útépítést?
 – A lakóközösségekkel kötöttünk egy 
együttműködési megállapodást, amiben az 
ingatlantulajdonosok vállalták a szándéknyi-
latkozatukban feltüntetett önrész befizetését, 
az önkormányzat pedig a befizetéséken túl kö-
telezettséget vállalt az útépítésre és garantál-
ta, hogy a beruházások elkészülnek. A pályá-
zati beszerzésen a Gerecse House Kft. nyerte 
el a kivitelezéséket. A biatorbágyi cég a mű-
szaki tartalomnak megfelelően végezte a két 
utca felújítását. A Hajnal utcában 375 méter 
hosszan, a Dombos utcában közel 380 méter 
hosszan a lakóövezeti forgalomnak megfele-
lően 3 méter szélesen és 5 cm vastagságban 
aszfaltoztak. Az út alapszerkezetét megfele-
lő rétegrendben, murva terítéssel kiegyenlí-
tették, melyet rétegenként tömörítettek. Az 
egyik oldalon a csapadékvíz elvezetését biz-
tosító K-szegélyeket építették be, a másik ol-
dalon pedig süllyesztett szegélyt raktak le. Az 
úttesten több helyen surrantókat alakítottak 
ki, valamint a meglévő földárkok felújítása 
és rendbetétele is megtörtént. A munkála-
tok műszaki ellenőri feladatait az a Szabari 
Péter látta el, aki elkészítette Szada középtá-
vú úthálózat fejlesztési és fenntartási megva-
lósítási tervét és az ő nevéhez fűződik a két 
utca megtervezése is. Itt köszönném meg 
Rezsabek Tamásnak, a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság elnökének és 
Gelle Róbertnek, a Pénzügyi Bizottság elnö-
kének a támogatását, akik az útépítési kon-
cepció kidolgozásánál segítettek.

– A magánerős útépítésbe milyen fel-
tételekkel pályázhat egy utca közös-
sége? 
 – A pályázat egyik legfontosabb feltétele, 
hogy az utca közössége jutassa el a szándék-

nyilatkozatát a képviselő-testülethez, amit a 
lakók kétharmadának kell aláírnia. Jól meg 
kell fontolni ezt a döntést, mert aki nem vál-
lalja az útépítést, attól adók formájában be-
szedhető a hozzájárulási költség, ami ingat-
lanonként 200 ezer és 250 ezer forint között 
lehet. Könnyítés, hogy van lehetőség részlet-
fizetésre, és szociális alapon is lehet mérsé-
kelni az összeget.

– Mekkora az érdeklődés?
 – Jövő évre már több mint tíz utca jelent-
kezett, a pályázatra. Legtöbb helyen volt utca-
fórum és a szándéknyilatkozatot is beadták az 
önkormányzatnak, így jó eséllyel pályázhat-
nak 2021-ben az útépítésre. Az önkormány-
zat a 2021-es költségvetési koncepciójába be-
letette a Szőlőhegyi utca, a Gesztenyefa utca, 
a Vadvirág utca és az Ezredes utca felújítást. 
Ezeknek az utcáknak a műszaki tervezése 
már folyamatban van.

– Most melyik utca következik?
 – A Margitai lakóövezetben a Panoráma 
utca előkészítése és beszerzése folyamatban 
van. Az ünnepekre való tekintettel azonban 
nem kezdtük el a beruházást, mert az utcák 
lezárásával nem akarunk kellemetlenséget 
okozni a lakóközösségnek. Ha az időjárás 
engedi, akkor jövő év elején itt is megindul-
hat az emeltszintű útfelújítás.

– Eddig csak a magánerős útépítés-
ről beszéltünk, de jövőre lesz-e keret 
önkormányzati útépítésre?
 – A járványhelyzettől is függ, de bízunk 
benne, hogy önkormányzati beruházásban 
több utca is elkészülhet jövőre vagy az azt kö-
vető évben. Az új iskola megépítése miatt rész-
ben fontos lenne a Csapás utca korszerűsítése. 
Itt az átmenő forgalom miatt más szerkeze-
tű burkolatot kell majd építeni – ami emelné 
a kivitelezés árát. Megítélésem szerint fon-
tos lenne a Kisfaludy utca gödöllői végének 
megépítése is, mert település szinten ezzel is 
lehetne tehermentesíteni a Dózsa György út 
forgalmát. Ezt a problémát véglegesen azzal 
lehetne megoldani, ha az elkerülő út megépí-
tése megvalósulna. Az elkerülő út megépíté-
sét azonban csak a szomszédos települések-
kel karöltve tudnánk megoldani.  
 Végezetül még annyit, hogy a Szada 
Nova Nkft. összes dolgozója nevében 
meghitt, áldott ünnepeket és boldog 
új évet kívánok!  P.Gy.

KÉT UTCA KÉSZÜLT EL A FENYVESLIGETBEN

Gecse István ügyvezető a beruházás 
kivitelezője, Illés Szabolcs Szada Nova 
NKft. ügyvezetője és Gelle Róbert a Pénz-
ügyi Bizottság elnöke a Hajnal utcában
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ÓVODA

NOVEMBER a Székely  
Bertalan Óvoda-Bölcsődében
A néphagyomány-
hoz kötődő jeles na-
pokról minden évben 
megemlékezünk. Idén 
sem volt ez másként.

November 11. 
Márton napja
A csoportjainkban kukoricát 
morzsoltak, liba sémát díszí-
tettek tollal, kukoricával. Li-
bás dalokat, gyermekjátékokat, 
mondókákat tanultak, illetve 
megismerték Márton legen-
dáját is.

November 25. 
Katalin napja
A világjárványra tekintettel saj-
nos az óvodai bál elmaradt, de 
a szülői közösség idén is gon-
dolt az óvodásokra. Támoga-
tásukkal, tárgyi felajánlásaik-
kal előkészítették a gyermekek 
intézményi ünnepének gazda-
gabbá tételét. 
 Köszönjük, hogy a meg-
változott körülmények kö-
zött is maradt figyelmük és 
energiájuk erre! 

December 4-én eljött hoz-
zánk a település Mikulása, akit 
nagy izgalommal vártunk. Ho-
zott egy kis meglepetést minden 
óvodásunk részére. A védő in-
tézkedéseket betartva a csopor-
tok az ablakon keresztül nézték 
az érkezését és köszöntötték őt 
dalokkal, versekkel. A Maci cso-
port személyesen fogadta zacs-
kó bábokkal az érkező Mikulást, 
aki tovább ment a Posta közi 

épületünkbe és a mini bölcső-
déseket is meglátogatta. 
 Intézményünk életében még-
is a november 10-e volt a leg-
jelentőségteljesebb ebben a hó-
napban, mert ekkor adták át a 
Mini Bölcsőde új épületét.
 Erről már értesültek, de sze-
retnénk bemutatni az ott dolgo-
zó kollégáinkat is közelebbről:

Bajkainé Földes  
Gabriella,  
kisgyermeknevelő
Közel 40 éve választottam ezt 
a gyönyörű szakmát hivatásul, 
14 éves korom óta kisgyerme-
kekkel foglalkozom. 
 Hiszem, hogy semmi sem vé-
letlenül történt, mert a gyermek 
egyszeri és megismételhetetlen 
CSODA! Két gyermek édesany-
jaként és 2 unoka nagymamája-
ként tisztában vagyok nemcsak 
az intézmény, hanem a családok 
oldaláról is a szülők elvárása-
ival és a gyermekek igényeivel. 
A nyílt kommunikáció híve va-
gyok. Hiszem, hogy mindent 
meglehet beszélni, mindent 
meglehet oldani. Törekvésem 
a szülőkkel való jó kapcsolat 
kialakítása, hogy nyugodt szív-
vel bízzák Ránk a legféltettebb 
kincsüket, valamint a gyerekek 
fejlődésének elősegítése, tudá-
suk, élménytáruk gazdagítása. 
Kreatív ötleteimmel támogatom 
a gyermekekben rejlő képessé-
gek kibontakozását. A legfonto-
sabbnak azt tartom, hogy min-
den helyzetben és pillanatban 
elhivatottan végezzem a mun-
kámat.

Bukovinszki Ágnes,  
kisgyermeknevelő
Számomra a kisgyermekneve-
lői hivatás új. Biológusként vé-
geztem az ELTE-n 2001-ben, 
és több évet dolgoztam ebben 
a szakmában. Az életem azon-
ban úgy alakult, hogy 2019 ele-
jén szakmaváltás mellett dön-
töttem. Három kisfiam van, és 
már az első születésétől kezd-
ve nyitottá váltam mindenre, 
ami a kisgyermekekkel kap-
csolatos. Óriási erővel hatott 
rám a felismerés, hogy az élet 
első szakaszának minősége az 
ember egész későbbi életére 
mekkora hatással van. A kis-
gyermeknevelői képzés elvég-
zése után egy magánbölcső-
dében helyezkedtem el, ahol 
egy szűk évet dolgoztam. Az 
ott szerzett tapasztalatok po-
zitív megerősítést adtak, hogy 
jó döntést hoztam a váltás-
sal kapcsolatban. Igyekszem 
a mindennapokban a gyerme-
kek jóléte érdekében sok ének-
kel, ölbeli játékkal, mondókák-
kal, versikékkel, gyurmázással, 
levegőzéssel, simogatással tá-
mogatni egészséges testi-lelki 
fejlődésüket.

Molnárné  
Ranyhócki Bernadett,  
bölcsődei dajka
2013-ban végeztem Nyíregyhá-
zán Csecsemő és Kisgyermek-
nevelő szakon. Most a Mazso-
la csoport csapatát erősítem, 
mint bölcsődei dajka. Már 16 

évesen eldöntöttem, hogy gye-
rekekkel szeretnék foglalkoz-
ni. Mindig is szerettem volna 
gyermeket és 3 éve egy gyö-
nyörű kislánynak adtam életet. 
Vallom, hogy sok figyelemmel, 
szeretettel és türelemmel job-
bá tehetjük a világot. Örülök, 
hogy itt lehetek a Mini Bölcső-
dében és törekszem a legna-
gyobb odaadással foglalkozni 
a gyermekekkel.

Bojtorné Molnár Eszter,  
bölcsődei dajka
Közel 5 éve kisfiam születése-
kor tudatosult bennem először, 
hogy gyermekekkel szeretnék 
foglalkozni, majd 3 évvel ez-
előtt kislányom születése után 
végeztem el a dajka képzést. 
Akkor már nem volt kérdés 
számomra, hogy ez lesz az én 
hivatásom. Bátran mondha-
tom mindannyiunk nevében 
az a célunk a Mini Bölcső-
dében, hogy egy csapatként 
teremtsük meg a gyermekek 
számára a nyugodt, családi 
légkört.
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SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

KÖNYVTÁRI  
SZOLGÁLTATÁS
Kölcsönzésre előkészítjük a 
könyveket intézménybe lé-
pés nélküli kölcsönzési mód 
szerint. Kérjük, jelezzék elér-
hetőségeinken igényeiket, és 
összekészítjük Önöknek a 
megbeszélt időre olvasmá-
nyaikat. Könyvek visszaho-
zásánál is kérjük, jelezzék 
érkezési idejüket, hogy át-
vehessük azokat.

KÖNYVMOLY BÖRZE  
SZABAD POLC
Az ingyen elvihető olvasmá-
nyok polca a téli hideg, párás 
idő miatt beköltözött a Falu-
ház bejáratából, jobb idő visz-
szatértéig ez a szolgáltatás szü-
netel. Megértésüket köszönjük! 

KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasóink!
Idén X. alkalommal hirdették 
meg a települési könyvtáraknak 
a Márai-program nevű könyv-
beszerzési pályázatot, melyen 
könyvtárunk sikerrel vett részt. 
Az elnyert 110 000 Ft-on 32 db 
új gyermek, felnőtt szépirodal-
mi, és ismeretterjesztő könyvet 
tudtunk beszerezni.
 Korlátozó rendeletek ismét 
elválasztanak minket egymás-
tól, így személyes találkozók 
helyett programjainkkal visz-
szaköltözünk az online térbe. 
Könyvajánlóval és családi prog-
rammal készülünk, fogadjátok 
szeretettel!
 Online Papírszínház  
 facebookon  
 december 15., 22.
 Online Könyvajánló   
 facebookon  
 december 10.,17.

KÖNYVAJÁNLÓ
Láng Zsolt: Bolyai (Jelen-
kor Kiadó, 2020.)
4. kiadásánál tart ez a tavaly 
megjelent kötet, mely több iro-
dalmi díj jelölés mellett a Libri 
irodalmi díj 2020. évi nyerte-
se lett. A regény egyik szála Bo-

 
NYITVATARTÁS:
Nyitvatartásunk a korlá-
tozó rendeletetek alap-
ján működik, friss változá-
sokat a Faluház honlapján 
és Bagolyvár Könyvtár 
facebook oldalán jelezzük. 
Kölcsönzési igényeiket 
előkészítjük december 
18-ig az alábbi időben:
hétfő, szerda, csütörtök: 
8-15 óra
kedd, péntek: 12-17 óra
ZÁRVA DECEMBER 21-től 
JANUÁR 1-ig.
Január 4-i nyitás módját 
online felületeinken 
jelezzük.

ELÉRHETŐSÉGEINK: 
 szadakonyvtár 
 @gmail.com
 Bagolyvár Könyvtár 
 Facebook oldal, 
 +36 28-503-180,   
 +36 70-19-99-571

lyai János matematikus zseni 
és zenetudós életére koncent-
rál, annak sikereit és kudarca-
it tárja elénk, bemutatva a kor 
társadalmi és családi viszonya-
it is. A másik történeti szálon 
magának a szerzőnek sajátsá-
gos Bolyai-kép megalkotásá-
nak folyamatába látunk, amint 
egy svájci alkotóházban kezdi el 

K E D V E S  L Á T O G A T Ó I N K !

A   A  S Z É K E L Y  B E R T A L A N  MŰ V E LŐD É S I  H Á  Z  É S
K Ö N Y V T Á R  A  J Á R V Á N Y Ü G Y I  R E N D E L E T N E K
M E G F E L E LŐ E N  
2 0 2 0 .  N O V E M B E R  1 1 - TŐ L  Z Á R V A  T A R T .

A   H E L Y Z E T R E  V A L Ó  T E K I N T E T T E L  A  K Ö N Y V T Á R
O N L I N E  K Ö L C S Ö N Z É S I  I D E J E  A  K Ö V E T K E ZŐ K É P P E N
A L A K U L  2 0 2 0 .  N O V E M B E R  3 0 . -  D E C E M B E R  1 8 .
K Ö Z Ö T T :
H É T FŐ -  S Z E R D A -  C S Ü T Ö R T Ö K  8 - 1 5  –  Ó R Á I G
K E D D  É S  P É N T E K  1 2 - 1 7  – Ó R Á I G
 
K É R J Ü K  A  K Ö L C S Ö N Z É S I  I G É N Y E I K E T  T E L E F O N O N
V A G Y  E - M A I L B E N  J E L E Z Z É K .

E - M A I L :  S Z A D A K O N Y V T A R @ G M A I L . C O M ,  
T E L :  0 6 - 2 8 / 5 0 3 - 1 8 0 ,
T E L :  0 6 - 7 0 / 1 9 - 9 9 - 5 7 1

A K T U Á L I S  H I R E I N K  A Z  O N L I N E  F E L Ü L E T E I N K E N
E L É R H E TŐ K  L E S Z N E K .

V I G Y Á Z Z U N K  E G Y M Á S R A !

T Ü R E L E M M E L  É S  O D A F I G Y E L É S S E L   S Z É P  L E H E T  
A Z  A D V E N T  S Z A D Á N  2 0 2 0 - B A N  I S !

J U H Á S Z N É  B . Z S Ó K A
S Z É K E L Y B E R T A L A N  M Ű V E L Ő D É S I  H Á Z  É S  K Ö N Y V T Á R

M Ű T E R E M H Á Z  G A L É R I A

J Á R V Á N Y H E L Y Z E T  M I A T T  B E Z Á R T
 A  S Z É K E L Y  B E R T A L A N  

M Ű V E L Ő D É S I  H Á Z  É S  K Ö N Y V T Á R

A TÖRTÉNELEM VIHARÁBAN, 
KARDOK ÁRNYÉKÁBAN

Egy kardvívómester útja
a szamurájok véres világában.

Lebilincselő regény
a 12. századi Japánról,

szamurájokról, becsületről,
kitartásról és szerelemről.

VARGABETŰ könyvesbolt
Veresegyház, Fő u. 45-47.

olvasni a Bolyai-hagyaték több 
ezer feljegyzését, amely egy új 
rend teremtésére vár. Múlt és 
jelen, kelet és nyugat perspek-
tívái váltakoznak mindkét tör-
téneti szálon.
 Okosan felépített, néhol iro-
nikus és lélektani mélységekbe 
merül, utalásokban gazdag hu-
morosan megírt nagyszerű ol-
vasmány.

SZÓMAGYARÁZÓ 
ROVAT
Zsurnaliszta (francia erede-
tű szó): újságíró, hírlapíró. Az a 
személy, aki foglalkozásszerűen 
egy sajtótermék részére az új-
ságírói műfajok valamelyiké-
hez tartozó anyagokat készít; 
információkat gyűjt, azokból 
szerkeszt, ír, vagyis újságírás-
sal foglalkozó személy. 
 Áldott, békés ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk! 

Németh Anikó és Pusztai-Krepsz  
Mónika könyvtárosok
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A Szadai Székely Bertalan 
Általános Iskola HÍREI

Pályaválasztási projektnap 
Szabó Krisztiánné 
pedagógus beszámolója
Az előző évekhez hasonlóan 2020. nov-
ember 2-án megrendeztük iskolánkban 
a Pályaválasztási napot. Az alsó tagoza-
ton különféle érdekes feladatokat oldhat-
tak meg a kicsik, megtekinthettek régi 
mesterségekről szóló digitális előadást, 
kvízjátékokat játszhattak, kirakózhattak, 
meséket nézhettek. Külön köszönjük azok-
nak a szülőknek a munkáját, akik kéré-
sünkre a munkájukról, hivatásukról rövid 
bemutató videót készítettek. A nap zá-
rásaként tanulóink lerajzolták, milyen fog-
lalkozást választanak, ha felnőttek lesznek.  
A kész munkákból minden osztályban tab-
lók készültek, melyeket kiállítottunk az is-
kola aulájában. 

Bolyai matematika  
csapatverseny 
Szathmáryné Szabó Zsuzsa  
pedagógus beszámolója
A járványhelyzetre való tekintettel az idei 
tanévben a Bolyai matematika csapatver-
seny első fordulóját online bonyolítottuk le. 
A csapatokat felkészítő tanárok: Rózsáné 
Tóth Erika, Egri Magdolna, Pálinkás Ist-
vánné és Szathmáryné Szabó Zsuzsa vol-
tak. A legeredményesebb a 4.a osztály és 
a 8.a osztály tanulói voltak, mindkét csa-
pat a 8. helyen végzett. Ezúton is gratulá-
lok a versenyzőknek!

Bolyai anyanyelvi csapatverseny 
– 2020. 11. 06.
Asztalos Anikó 
pedagógus beszámolója
Idén is megrendezték a Bolyai anyanyel-
vi csapatversenyt, a járványhelyzetre való 
tekintettel online formában. 
 4.b osztály csapata 7., a 7.a osztály csa-
pata 8. helyezést ért el.
 Mindenkinek gratulálunk, a felkészítő 
tanároknak pedig köszönjük a munkáju-
kat!

Cserebere délután
Unger Dóra pedagógus beszámolója
2020. november 4-én délután a Szadai 
Székely Bertalan Általános Iskola napkö-
zis tanulói „stikeez” játék cseredélután-
ján vehettek részt. A rendezvényt Unger 
Dóra napközis munkaközösség-vezető és 
Pollákné Tóth Judit  tanító felügyelete 
alatt, szabadtéren, az iskola  udvarán bo-
nyolították le. 
 Jövőre is cserélünk! Tarts velünk!

Bűnmegelőzési  
projektórák az iskolában
Péter-Sánta Henriett pedagógus
és Báderné Bérci Ágnes  
pedagógus beszámolója
A bűnmegelőzési projektórák keretében is-

kolánk felső tagozatos tanulói a bizton-
ságos internethasználattal, az online felü-
letek veszélyeivel ismerkedhettek meg, az 
említett témában több videót is megnéztek. 
 A visszajelzések alapján a gyerekek ér-
deklődését felkeltette a téma, – különösen 
a közösségi oldalak megfelelő használata –  
amiről hosszasan elbeszélgettek, kitérve 
az őket érhető veszélyekre. 
 Alsó tagozaton (rövid rajzfilmek se-
gítségével) több témából lehetett válasz-
tani. Az 1. osztályos tanulók esetében  „Ne 
vedd el a másét!”– témakörben egy-egy 
tanulságos mesefilm megtekintése után, 
a látottak megbeszélésére került sor. A 
2.-3.-4. osztályos tanulók  témái: lopás, 
garázdálkodás, bántalmazás, illetve az 
internethasználat veszélyei voltak. A fon-
tos információk megszerzése mellett ter-
mészetesen a játékosság sem maradha-
tott el. 

Kémia csapatverseny 
Szathmáryné Szabó Zsuzsa 
tanárnő beszámolója
Az idén megrendezett Justus von Liebig 
körzeti kémia csapatverseny rendjét sze-
rencsére még a járványhelyzet sem tudta 
megzavarni. Nagy örömömre szolgált, hogy 
négy, egyenként háromfős csapat is önként 
vállalta, hogy a kapott feladatlapot kitöltse. 
A második helyezettként továbbjutó Kém-
csövesek csapata (Juhász Kázmér, Orbán 
Csenge és Szathmáry Krisztián) január-
ban vehet majd részt a döntőben. Őszin-
tén gratulálok minden versenyző vegyész-
palántámnak!
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I dén is a szakmai munkacso-
port ajánlása alapján dön-
tötték el a sorrendet. A dí-

jakat október 8-án adták át az 
önkormányzat tanácstermében.

Díszkert kategória
1. Kurfis Renáta Székely 
Bertalan út 9. – (tavaly is ő 
volt az első)
2 .Kain József Kertalja utca 9.
3. Tóthné Tolvaj Judit 
Hajnal utca 35.

Hagyományos  
falusi porta
1. Gyenes János 
Kisfaludy utca 52. 
2. Török Istvánné 
Dózsa György út 59.
3. Petrik Zsófia 
Zalagyöngye utca 32.

Különdíjasok 
Bozóky Ferencné 
Szabadság utca 9.

Kovács Tibor Vasút köz 2.

A Virágos Szada Face-
book oldalán meghirde-
tett közönségszavazáson 
Tóthné Tolvaj Judit kertje 
kapta a legtöbb voksot.
 
A díjazottak az önkormány-
zat arculatának megfelelő fel-
iratos táblát, pénzjutalmat, 
valamint oklevelet kaptak! 
Az 1. helyezett: 15  000  Ft, a 
2. helyezett: 10  000  Ft, a 3. 
helyezett 5  000  Ft jutalmat 
vehetett át. A különdíjasok 
szponzori ajándékot és okle-
velet kaptak. Az elismeréseket 
és a jutalmakat Pintér Lajos 
polgármester, Petrák Árpád 
alpolgármester és Faludi And-
rea, a szakmai bizottság elnö-
ke adta át.
 Minden nyertes pályázónak 
gratulálunk és további jó ker-
tészkedést kívánunk!

Követve az előző évek hagyományait, Szada Nagy-
község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020-
ban már a tizedik „Takaros Porta” pályázatot hir-
dette meg. A Covid átírta a 2020-as Takaros Porta 
versenyt. Több pályázó 60 év feletti volt, ezért a 
védelmükben a bíráló bizottság kislétszámban 
és egy alkalommal látogatta meg a kerteket.

Díszkert kategória győztese: Kurfis Renáta A hagyományos porta győztese: Gyenes János 

Különdíjas: Kovács Tibor

A díszkert kategóriában Bozóky Ferencné  kapott különdíjat

Facebook szavazatok alapján  
a közönségdíjat Tóthné Tolvaj Judit vehette át

KIHIRDETTÉK 
a Takaros Porta  
2020 győzteseit
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Az önkormányzati választáson elért sikert követően nagy re-
ményekkel indultunk neki az idei esztendőnek. Felismertük so-
kak igényét, miszerint szeretnék, hogy a falu nyisson az irányuk-
ba, és akár tenni is hajlandóak a közösségért. Szükségesnek 
láttuk, hogy a nem tősgyökeres szadaiaknak is legyen egy ka-
pocs, ami által ők is bekerülhetnek a település vérkeringésébe.

Változás Útján Egyesület

Komposztáláshoz raklapokat adtunk

Aktivisták az október 23-i  
szemétszedésen 

CIVIL EGYESÜLET

VISSZATEKINTÉS AZ ELMÚLT IDŐSZAKRA

E bben a folyamatban a leg-
nagyobb kihívást kezdet-
ben az jelentette, hogy tag-

ságunk egy része képviselőként vagy 
polgármesterként belevetette magát az ön-
kormányzati munkába, ezért a szabadide-
jükből kevesebbet tudtak a közösségi szer-
vezőmunkára fordítani. A járványhelyzet 
által teremtett nehézségek ellenére is úgy 
gondoljuk, jó érzéssel tekinthetünk visz-
sza az idei évre. Volt néhány olyan téma, 
amely előjött már a kampány során is – 
ezeket próbáltuk meg kiemelten képviselni. 
 A játszótérhelyzet siralmas állapotán 
gyorsan szerettünk volna változtatni: erre 
egy lakossági együttműködésre épülő prog-
ramot dolgoztunk ki, de végül a tavaszi ka-
rantén és a szigorú biztonsági szabályok 
miatt a gyorsabb és egyszerűbb megoldást 
választva történt meg a játszótérfejlesztés 
első üteme két játszótér kialakításával, me-
lyeket így teljes egészében az 
önkormányzat bonyolított le. 
 Másik fontos témánk volt a 
kerti hulladékégetés kérdése, 
ami rengeteg indulatot váltott 
ki a településen, és alapvető 
környezetvédelmi törekvése-
ink is arra irányultak, hogy a 
tevékenységet lehetőség sze-
rint minél jobban visszaszo-
rítsuk. A tiltás – mint felméré-

sünkből egyértelműen kiderült 
– önmagában nem lehet megol-

dás, így ennél jóval összetettebb 
módon kellett a problémát megkö-

zelíteni. Egyik fontos pillér volt, hogy az 
önkormányzat a Zöld Híddal kötött meg-
állapodásának keretében a zöldhulladék 
elszállítása is megoldódott, emellett lét-
rehoztuk a Bárka csoportot, aminek fő 
profilja az egymás segítése. Inkább kerté-
szeti témákat jelenítenek meg a tagok, de 
mindenféle segítségnyújtást és kérést, vala-
mint kérdést tehetnek fel a lakosok. A Bár-
kában indítottuk útjára a Komposztálj 
Szada! és Kertészkedj Szada! progra-
mokat, amelyek keretében raklapokat sze-
reztünk be és osztottunk ki, hogy a saját 
kertjében a tulajdonos elindíthassa a kony-
hakerti termelést, és komposztálással újra 
tudja a kerti hulladékot hasznosítani a. Az 
egész folyamat a legjobb időben történt, 

hiszen az avarégetés január 1-től orszá-
gosan is tilos lesz. Bár az önkormányzat a 
közszolgáltatási szerződéssel lehetővé tet-
te a zöldhulladék háztól történő elszállítá-
sát – amit sokan igénybe vesznek –, de a 
legjobb megoldás mégis a körforgás fenn-
tartása, a felhasznált anyagok földbe jut-
tatása, majd azok újrahasznosítása lenne. 
Mindezeket továbbra is propagálni fogjuk. 
 Harmadik jelentős témánk, amiben lé-
péseket tettünk, a forgalmi helyzet javítá-
sához kapcsolódik. Nyilvánvaló, hogy az 
elkerülő út javíthatná nagyban Szada éle-
tét, de amíg ebben nem látható előrelépés, 
addig itt helyben kell elkövetni, amit csak 
lehet. Két neuralgikus pont van jelenleg: 
egyik az iskolánál, másik pedig az M3 fel-
hajtónál, ami már Gödöllőhöz tartozik, de 
a szadaiaknak jelenti a legnagyobb problé-
mát. Többször beszéltünk a közútkezelő-
vel, és hamarosan várható a kanyarodósáv 
meghosszabbítása. Az iskolánál a forgalmi 
rend megváltoztatása volt az első lépés a 
megoldáshoz, de további eszközök alkal-
mazásán is gondolkodunk. Emellett voltak 

megtervezett eseményeink, és 
alakultak spontán szerveződé-
seink is. Sikeresnek mondhat-
juk a kutyás sétáinkat, melyet 
kétszer rendeztünk meg a Sző-
lőhegyen. Azóta is nagy az ér-
deklődés, ezért mindenképpen 
meghagyjuk a naptárunk ter-
vezésekor. A szemétszedésein-
ket állandó eseménynek tart-
juk. A településen azért már 

Júniusban 
ünnepeltük 
a bolhapiac 
egyéves 
évfordulóját 
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Júliusi bolhapiac a Főtéren Játszótér fejlesztést egyesületünk is támogatta

A születésnapi torta

Kutyás sétáinkat,  kétszer rendeztük 
meg a Szőlőhegyen 

látszódik a jelenlét, a lakossági összefo-
gás. Sokkal jobb a helyzet, mint korábban. 
Természetesen ehhez a helyi szabályozás 
is hozzájárul. Felvettük a kapcsolatot egy 
közelünkben elhelyezkedő város civil szer-
veződésével, a Csömöri Civil Egyesülettel. 
Kíváncsiak voltunk, ők hogyan oldják meg 
az egyesületi működést az önkormányza-
ti munka mellett. 
 A pandémiás helyzet minket is váratla-
nul ért, mivel a közösségépítés a fő profi-
lunk. Ebben a helyzetben az emberi érint-
kezéseket mellőzni kellett. Nagyon vártuk 
a vírushelyzeti szigorítások oldását, ami 
épp jókor történt meg, így meg tudtuk tar-
tani szabad területen, csodás időben az 
idei év első Bolhapiacát, melyen egyesü-
letünk születésnapját is megünnepelhet-
te. Nagyon várták a szadaiak ezt az ese-
ményt, így még egyet tudtunk szervezni. 

A szadai bolhapiac inkább családias, meg-
hitt hangulatú, és ilyennek is szeretnénk 
megtartani! Az adok-veszek mellett min-
dig beszélgetünk az árusokkal, mert az 
emberi kapcsolatok a legfontosabbak. Egy 
spontán ötlet szüleménye a Kert Mozi 
rendezvény, melyben társszervezőként 
vettünk részt a SzadaFeszt Közösségszé-
pítő Egyesülettel (Szada Fényei) közösen.  
A rendezvény kimenetele felülmúlta vára-
kozásainkat, sokan jöttetek el, a filmek, a 
helyszín és a szervezés is pozitív visszhan-
got kapott. A két egyesület tökéletesen tu-
dott együttműködni. Itt is a családiasabb 
környezet volt a fontos, hiszen Szada bár 
már túlnőtt a falusias lakosságszámon, 

de ezt a falusi, családias, barátias jellegét 
szeretnénk a továbbiakban megtartani 
mi is. Több országos akcióhoz próbáltunk 
csatlakozni: Aquachallenge program, 
Szemétszedés országosan, Hagyj el 
egy Mikulás csomagot! programok.  
A gombaszedős túrázásunkat egyál-
talán nem terveztük, viszont annál jobban 
sikerült. Eljött velünk egy szakértő is, aki 
átnézte, megvizsgálta a leszedett gombá-
kat, és nagyon jót sétáltunk a szép napsü-
téses időben. Még egy sérült madárkát is 
befogtunk, a „kis beteg” két hét lábado-
zás után ugyanitt visszakapta szabadságát. 
Halloween-i Csokit, vagy csalunk! 
eseményünk a lakosok körében hatalmas 
sikert aratott. A gyerekek imádták a sétá-
lást és az édességgyűjtést. A szülők szíve-
sen mentek vissza a gyerekkorba és masz-
kírozták el magukat. Nagyszerű élmény 
volt ez minden résztvevőnek, mindenhol 
kedves fogadtatásban volt részünk. Az ese-
mény talán kicsit megosztó volt, mivel ez 
angolszász hagyomány, de azt gondoljuk, 
hogy mások szokásainak tiszteletben tar-
tása mellett néha jó olyan újdonságokat 
kipróbálni, ami sokaknak örömet szerez, 
kiváltképp egy számos korlátozással ter-
helt időszakban. Sikerült adományozásba 
is belekóstolnia egyesületünknek. Szadáról 
elmondható, hogy lehet számítani az itt élő 
lakosokra! Szívesen segítenek, amiben csak 
tudnak. Mondhatni, hogy Szada lakossága 
fogékony az újdonságokra, és igenis meg 
lehet mozgatni a településünkön élőket! 
 Továbbra is várjuk a lakosság észrevé-
teleit és ötleteit a vue.szada@gmail.com 
email címre. 
 Így év végén visszatekintve szeretnénk 
köszönetet mondani önkénteseinknek és 
mindenkinek, aki segítőként vagy résztve-
vőként csatlakozott programjainkhoz, ezen 
túlmenően pedig boldog karácsonyt és 
sikeres új évet kíván mindenkinek 
a VUE csapata!

CIVIL EGYESÜLET

Gombatúrán november 7-én 
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KARÁCSONY

RENDHAGYÓ ONLINE adventi köszöntés

„Hajlítsd le az eget, Uram, és szállj le, 
érintsd meg a hegyeket, hogy füstölögjenek! … Nyújtsd le kezedet a 
magasból, szabadíts meg, ments ki engem a nagy vizekből, az idege-
nek hatalmából!” Zsoltárok 144,5 és 7
„Oh, vajha megszakasztanád az egeket és leszállnál, előtted a hegyek 
elolvadnának… cselekednél rettenetes dolgokat, a miket nem vártunk; 
leszállnál és előtted a hegyek elolvadnának. Hiszen öröktől fogva nem 
hallottak és fülökbe sem jutott, szem nem látott más Istent te kívüled, 
a ki így cselekszik azzal, a ki Őt várja.”  Ézsaiás 64,1-3

REFORMÁTUS EGYHÁZ

HITÉLET

S ok mindent várunk. Sok dologra szá-
mítunk. Különösen így karácsony 
előtt, karácsonyra készülve tele van 

az ember szíve várakozással. Így évvége felé 
közeledve szintén várakozunk. Reményke-
dünk, hátha a következő év jobb lesz, hát-
ha több kívánságunk, több tervünk teljesül.
 Tele vagyunk várakozással. A szülők vár-
ják, hogy a gyermekük szófogadó, okos, 
ügyes, talpraesett ember legyen, aki meg-
állja a helyét az életben. A gyerek várja, hogy 
a szülei mindent megadjanak neki, amire 
vágyik, amit elképzelt.
 A tanár várja, és elvárja, hogy a gyerme-
kek szeressék az ő tantárgyát, és azzal még 
otthon pluszba is foglalkozzanak. A gyere-
kek várják, hogy a tanárok érdekesen, iz-
galmasan adják elő nekik a tananyagot, és 
persze elvárják, hogy ne kelljen sokat ta-
nulni, ne adjanak sok házi feladatot. 
 Az idősebbek várják, hogy a gyermeke-
ik és az unokáik többet menjenek hozzájuk, 
többet foglalkozzanak velük, mert szeretik 
őket és szeretnék látni őket. A fiatalok vár-
ják, hogy az idősebbek segítsék, támogas-
sák, bátorítsák őket, mert szükségük van a 
bátorításra.
 Még persze sorolhatnánk órákig, hogy ki 
mit vár, mire vár, hiszen tele vagyunk vá-

rakozással. Jogos, és jogtalan elvárásokkal.
 Istennel szemben is tele vagyunk várako-
zással, tele vagyunk elvárásokkal. Várjuk, 
hogy segítsen, gyógyítson, áldást adjon az 
életünkre, meghallgassa az imádságainkat. 
De jó lenne, ha valóban hittel kérnénk és 
várnánk mindezt, és bizalommal tudnánk 
várni, hogy az értünk született Jézus meg-
segítsen, megáldjon bennünket.
 Azonban nagyon fontos kérdés, hogy a 
karácsonyban meglátjuk-e azt a csodála-
tos és nem várt kegyelmet, azt a csodálatos 
és nem várt szeretetet, amellyel Isten leha-
jolt hozzánk? Isten olyat tett értünk, amit 
mi még a legjobb barátunkért sem tennénk 
meg. Amit nem vártunk tőle. Azért, hogy 
megismerhessük és várhassuk Őt, hogy 
megismerve Őt számíthassunk, várhas-
sunk rá. Azért, hogy megmentsen és meg-
váltson minket.

1. Isten szétszaggatta az eget
Ismert, de meg nem szokható történet a ka-
rácsonyi történet. Szét akarja szaggatni azt, 
ami megakadályoz bennünk abban, hogy 
megismerjük Őt. Mit vállalt értünk? Meg-
alázkodott, istállóban született meg értünk, 
hogy mi újjá születhessünk. Emberré lett, 
hogy mi Isten gyermekeivé lehessünk. Já-

szolba tették, hogy nekünk mennyei kenye-
ret adjon enni. Sokan azt hiszik a gyerekek 
közül, hogy a jászol az egy aranyos kis böl-
cső, pedig az állatok etetésére szolgált. Jé-
zus vállalta, hogy kisgyermekként oda tet-
ték, hogy nekünk a mennyei király házában 
készítsen helyet. Szétszaggatta az egeket ér-
tünk, és leszállt. Bárcsak túllátnánk a ka-
rácsony idilli romantikáján és meglátnánk, 
hogy milyen áldozatot hozott értünk a mi 
Urunk, hogy mennyire szeret minket, mert 
fontosak vagyunk neki. Bárcsak a szívünket 
is megszaggatnánk és helyet készítenénk az 
értünk született Megváltónak.
 2. Isten összekötötte az eget a föld-
del, hogy összekösse a saját életét a mi éle-
tünkkel, hogy összekösse az Ő dicsőséges 
életét a te életeddel és neked is boldog, tar-
talmas életet adjon. Össze akar kötni. S el-
venni mindazt, ami elválaszt. Áthidalta 
a távolságot az ég és a föld között. Át 
akarja hidalni a távolságot közted és a sze-
retteid között. Hogy ne a széthúzó, szétvá-
lasztó erők: a harag, a gyűlölet, a meg nem 
bocsátás, az önzés uralkodjon az életünk-
ben és verjen éket ember és ember közé, ha-
nem az Isten szeretete, a megbocsátás, az 
elfogadás uralkodjon az életünkben.
 Hogy ne csak azt lássuk, hogy mennyi 
mindent elvárnak tőlünk, és megfáradt kö-
telességtudattal próbálunk megfelelni. Ha-
nem a szeretettől áthatva, Isten erejétől ve-
zetve tegyük meg testvéreinkért azt is, amit 
nem várnak el tőlünk. Ha megbántanak, ak-
kor is jót tegyünk. Aki haragot tart velünk, 
annak megbocsátunk, igyekszünk rendez-
ni a kapcsolatunkat vele. Olyat tenni szere-
tetből, amit nem várnak, amire nem számí-
tanak. Ne kötelesség legyen a szeretet.
 Jézus ebben a vírushelyzetben is áldott, 
és boldog karácsonyt tud adni nekünk, hogy 
átéljük: Velünk az Isten! Jézus fényt és re-
ményt hozott nekünk.
 Áldott karácsonyt kívánok minden-
kinek, és Áldott, boldog újesztendőt!
 Sándor Levente református lelkipásztor

SZADÁN már hagyomány, hogy advent 
időszakában vasárnaponként a katolikus, 
a református, és a baptista egyházak kö-
zösségei, az egyházak lelkipásztorai, a pol-
gármester és a képviselő-testület tagjai a 
Főtéren közös énekléssel, imádkozással 
és műsorral készülnek az adventi koszo-
rú fényeinek meggyújtására. A koronaví-
rus-járvány sok mindent felülírt, így idén 
ezt az ünnepséget is másképpen szervez-
ték meg. Advent első vasárnapján, nov-
ember 29-én Pintér Lajos polgármester, 

advent második vasárnapján, december 
6-án Kozsuch Zsolt katolikus plébános 
mondott ünnepi köszöntőt, amit a Régió 
Plusz Tv közreműködésével este hat óra-

kor Szada Facebook oldalán, a reformá-
tus gyülekezet Facebook oldalán, a Régió 
Plusz Tv műsorában és youtube csatorná-
ján lehetett követni. Advent harmadik va-
sárnapján, december 11-én Bacsó Benjamin 
baptista lelkész és december 20-án Sándor 
Levente református lelkész mondja el ün-
nepi gondolatait. Az adventi üzenetet és a 
gyertyagyújtást vasárnaponként 18 órától 
bárki megtekintheti, így a meghitt percek-
ről nem marad le senki. Fogadják sok sze-
retettel az ünnepi gondolatokat!

Kozsuch Zsolt  
katolikus plébános 
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HOGYAN ÜNNEPELJÜNK?

Amikor ezeket a sorokat írom, még nem 
tudom, hogyan lesz a karácsony. Nem tudom, hogy lesz-e éj-
féli mise, nem tudom, hogy kikkel tudunk találkozni majd. Ép-
pen betegen, karanténban vagyok, várom a COVID tesztelést 
és annak az eredményét. Elég bizonytalan körülöttem minden.

HITÉLET

H a a karácsony külsőségei foglal-
koztatnak minket, akkor köny-
nyen kétségbeeshetünk, vagy 

depressziós gondolatok uralhatnak min-
ket. Teljes a bizonytalanság és ez a bi-
zonytalanság most mégis megkönnyí-
ti azt, hogy Jézusra tekintsünk. Azért, 
hogy az ünnepre valóban felkészülhes-
sünk, szemléljük most azt, amiért Jé-
zus közénk jött. Ő azért jött, hogy a bűn 
okozta törést és sebeket meggyógyítsa 
közöttünk. Minden tette, minden tanítá-
sa, csodás gyógyításai ezt a célt szolgál-
ták: az Istentől elszakadt ember gyógy-
ulását, visszakapcsolódását. Ahogyan 
Máté evangéliumában (Mt 8, 1-4) a lep-
rást sem csak egyszerűen meggyógyítja, 
hanem érintésével visszafogadja, helyre-
állítja azt a közösséget, amiből a leprás 
megfosztva élt.  

 Hogyan tudunk mi, ennek a Krisztus-
nak a követői lenni? Ehhez nem szük-
ségesek a karácsonyi kellékek, viszont 
kell hozzá bátorság. A most születő Jé-
zus ugyanígy akar találkozni a ben-
nem élő leprással. A saját bűnös énün-
ket ugyanúgy rekesztjük el magunkban, 
ahogyan az ókori ember rekesztette ki a 
leprásokat az életéből. Letagadjuk, szé-
gyelljük, legszívesebben sosem találkoz-
nánk vele. Jézus azonban ezt a leprás 
énünket szeretné érinteni. Ez történik 
minden gyónásban és minden őszinte 
bűnvallásban. Ez a bennünk élő leprás 
gyógyul meg és lép egyre teljesebb kö-
zösségbe velünk, ha merünk Jézus elé 
állni vele: „Ha akarod, meg tudsz tisz-
títani!” Ez a megtisztulás pedig fonto-
sabb minden karácsonyi díszítésnél, de 
még a karácsonyfánál is! 

 És ha mi már odaálltunk így Jézus elé, 
akkor ezután nekünk is ezt a jézusi érin-
tést kell tovább vinnünk. Ferenc pápa 
ezt írta nemrég:„A kéz kinyújtása egy 
jel: olyan jel, amely közvetlenül a közel-
ségre, a szolidaritásra, a szeretetre utal. 
Hány és hány kinyújtott kezet láthattunk 
ezekben a hónapokban (…): Az orvos ki-
nyújtott kezét, aki minden beteggel tö-
rődik és keresi a megfelelő gyógymódot. 
A nővér és ápoló kinyújtott kezét, aki jó-
val a munkaidején túl is ápolja a betege-
ket. (…) Az önkéntes kinyújtott kezét, aki 
segíti az utcán élőket és azokat, akiknek 
ugyan van otthonuk, de nincs mit enniük. 
Az emberek egymás felé kinyújtott kezét, 
akik az alapvető szolgáltatások biztosítá-
sa és a biztonság fenntartása érdekében 
dolgoznak.” Mi is részei lehetünk ennek a 
láncnak, ahogyan kifejezzük szeretetün-
ket a mellettünk lévő, vagy a távol lévők 
felé. Lehet, hogy most ezt nem tudjuk ven-
déglátással vagy drága ajándékokkal meg-
tenni és ez nem is baj. Nem kell itt nagy 
dolgokra gondolni, a szeretet naponkén-
ti kifejezése egymás felé, a dicséret, egy 
telefonhívás, egy meghallgatás, egy apró 
szívesség olyan egyszerű és olyan hatá-
sos is, mint egy szeretettel teli érintés! 
 Isten adjon erőt, hogy legyen bátorsá-
gunk bűneinkkel együtt megállni előtte, 
és azután legyen figyelmünk és szerete-
tünk arra, hogy az Ő érintését továbbad-
juk, és ezzel valódi ünnepet élhessünk 
meg!  Borbáth Gábor

Mit kell tennünk, hogy 
valódi ünnepünk legyen?

KATOLIKUS EGYHÁZ

KEZDJÜK EGY 
IDÉZETTEL: „A kritikus pillanatokban 
hozott döntéseink segítenek bennünket 
formálni, másokat pedig informálni ar-
ról, kik is vagyunk.” (John Maxwell) Ez 
az év számtalan kritikus pillanatot ho-
zott. Ezek biztosan formáltak bennün-
ket, a kérdés, hogy mennyire? Szintén 
biztos, hogy másokat pedig informáltak 
kik is vagyunk. Sok mindent megtud-
tunk másokról és magunkról ezekben a 
hónapokban. Így „fordulunk” az ünnep-
re, ahol szembe kell néznünk egy kérdés-
sel: vágyunk az ünnepre, de fel tudunk e 
készülni az ünneplésre? 
 Jézus születésének ünneplése, nagyon 
mélyen benne van a társadalmunk életé-
ben. Ez a KARÁCSONY. Néha mégis úgy 
tűnik, hogy annyira szeretnénk ünnepel-
ni, hogy elfelejtkezünk az ünnepeltről. 
2020 adventi és karácsonyi időszaka al-
kalom arra, hogy jobban magunkba néz-

zünk. Ha ez megtörténik, akkor jó lenne 
egy kérdést ebben az ünnepben feltenni: 
Van e hely „Jézus” (hit) számára? Annyi-
ra tetszik Philip Yancey amerikai író gon-
dolata: „Az Ige szólt hozzánk: nem for-
gószélben, hanem egy palesztinai zsidó 
hangszálait megpendítve. Jé-
zus személyében maga Isten 
feküdt föl elénk a boncasztal-
ra, kereszt alakban kitárulko-
zott előttünk, hogy a valaha 
élt összes kételkedő- köztük 
én is- alaposan szemügyre 
vehesse.” Miért tette ezt? Jé-
zus ezeket a szavakat mondja: 
„Mert az én Atyámnak az az 
akarata, hogy annak, aki lát-
ja a Fiút, és hisz benne, örök 
élete legyen;” (Jn. 6,40). Ez 
az ünnep amira annyira vá-
runk néhány nap alatt elmúlik 
majd, hasonlóan az életünk is 

egyszer véget ér. A Jézusba vetett bizal-
munk, azonban egy teljesen más távlatot 
nyit meg a számunkra. Augustinus sza-
vaival: „A hit azt jelenti, hogy az ember 
elhiszi, amit nem lát, ennek a hitnek pe-
dig az a jutalma, hogy látni fogja, ami-
ben hisz!” Fogadd el a Jézusban kapott 
ajándékot, és adj bizalmat Istennek!   

Bacsó Benjamin

BABTISTA EGYHÁZ



16 2111 SZADA | 2020. DECEMBER

PUSZTAI JÓZSEF – 06-30-522-1258

CSALÁDI HÁZAK 
KLIMATIZÁLÁSA

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK 
SZERVIZELÉSE:

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.
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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. január 5.
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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KRISZTA
SZIKVÍZ

NYITVATARTÁS: 
hétköznap: 15-18 és szombat: 8-13

2111 Szada, Dózsa György út 9/B
Telefon: +36 20 462 9060

MEGÉRKEZTEK HOZZÁNK AZ ÚJ GENERÁCIÓS

Gyertek, próbáljátok ki az új szolárium gépben! 100 Ft/perc 
 BÉRLET ÁRAK: 50 perces bérlet 4.600 Ft – megtakarítás: 400 Ft (92 Ft/perc)

100 perces bérlet 8.200 Ft – megtakarítás: 1.800 Ft (Ft 82 Ft/perc)

NE FELEDJÉTEK 19 ÓRÁIG VAGYUNK NYITVA! 

CSOKICSÖVEK!

GRÉTA SZÉPSÉGSZALON 
Csoki Csöves Szolárium Stúdió – Szada

Ha ketten jöttök egyszerre, 10 % KEDVEZMÉNYT adunk a percdíj összegéből! 

BEJELENTKEZÉS:
06-28-503-430, vagy személyesen 
SZADA, Dózsa György út 98. 

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

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

Sze: 08.00-12.00 12.30-16.00, 
szombat, vasárnap: zárva

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

KÖZBIZTONSÁG
RENDŐRSÉG
Szadai körzeti megbízott: Kovács Ágoston 
+36/70 492-0760
Rendőrőrs: 2112 Veresegyház, Petőfi Sándor utca 3.
Tel.: (27) 518-971, e-mail: police@bm.gov. hu
Honlap: www.police. hu/pest/godollo
Rendőrkapitányság 
2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 6–10.
Tel.: (28) 524-600, +36/20 444-1274;
E-mail: police@bm.gov. hu,
Telefontanú (ORFK) 06-80-555-111
Drogsegély (BRFK) 06-80-202-502
POLGÁRŐRSÉG 24 órás ügyelete +36/20 802-8899

TŰZOLTÓSÁG
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  
Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség,  
Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2100 Gödöllő, Szabadság út 28.
105; Tel.: (28) 528-700, honlap: www.pest.mki.hu
e-mail: hivatasostuzoltosag.godollo@katved.gov.hu

Ebrendész: Sipos József,  
Tel.: (28) 700-293, +36/20 203-2359,
2115 Vácszentlászló, Erő utca 75.
E-mail cím: ebfarm.sipos@gmail.com,  
www.ebfarm.eoldal.hu

EGÉSZSÉGÜGY
Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa, Tel.: (28) 507-600
ORVOSI RENDELŐ Szada, Rákóczi u. 1/a
I. számú körzet 
dr. Ács Tamás Mobil: +36/20 446-7943, 
Rendelési idő: hétfő-szerda-péntek: 13.00–17.00, 
kedd-csütörtök: 8.15–12.00
II. számú körzet 
dr. Dobos Vadim Tel.: (28) 405-188
Rendelési idő: hétfő-szerda: 9.00–13.00
kedd-csütörtök: 14.00–18.00, péntek: 9.00-12.00

GYERMEK HÁZIORVOS
Szada, Szabadság utca 15. Dr. Balázs Regina, 
Tel.: (28) 780-479, +36/70 432-4783,
E-mail: szadagyermek@gmail.com
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.
Nyitvatartás: Hétfő, Szerda: 8.30 - 18.00
Kedd, Csütörtök, Péntek: 8.30 - 16.00, Szombat: Zárva
UPC Magyarország Kft.
2100 Gödöllő Dózsa György út. 18.
Telefonos ügyfélszolgálat: 1221
Nyitvatartás: Hétfő: 8.00 - 18.00, 
Kedd - Csütörtök: 9.00 - 17.00, Péntek: 9.00 - 15.00
Honlap: www.upc.hu
VÍZMŰVEK
DMRV Gödöllői Üzemigazgatóság
2100 Gödöllő, Sík Sándor utca 7.
Tel.: (27) 511-511, 06-40-881-188
Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-20.00
Kedd-péntek: 7.00-13.00
Hibabejelentés folyamatosan 0.00-24.00
Pest Megyei Kéményseprő 
és Tüzeléstechnikai Kft.
Kéményseprés kérése: 
2600 Vác, Zrínyi u. 9., (27) 307-499
E-mail: vac@pmkemenysepro.hu
Pest megyei kéményvizsgálat megrendelése, hasz-
nálatbavételi engedélyek,gázbekötés, készülékcsere 
ügyintézés: 1126 Budapest, Böszörményi út 24/b. 
Tel.: 06 (1) 766-5850
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.
E-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
Telefon: (28) 561-200, melyen hétköznaponként 
8.00 és 16.30 között fogadjuk ügyfeleink hívását

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



KISÁLLATELEDEL 
BOLT

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

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.

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

Akciós ajánlatunk:
DECEMBER 16-24-ig

Tallér 8 tojásos 
tészta
Eperlevél, zabszem, kiskocka,
200 g, 1095 Ft/kg,
219 Ft

 1899Ft/kg

Coop füstölt 
főt tarja

A kép illusztráció!

Tibi szaloncukor 
több ízben, 360 g, 4441 Ft/kg

Mizo Tej
2,8 %, dobozos, 1 l

Coop Debrői 
hárslevelű bor

fehér, félédes,
0,75 l, 799 Ft/l

SZADA  
DÓZSA GYÖRGY ÚT 80.

 599Ft

1599Ft/doboz

Érdemes követni a FACEBOOK  
oldalunkat!

GÖDÖLLŐ, Dózsa György út 36. 

ÉTELRENDELÉS: 06-20-464-2022

KARÁCSONYI HALÁSZLÉ  
ELŐRENDELÉSEKET FELVESZÜNK!

Sushi újdonságainkkal várjuk mindennap!
Két ünnep között is nyitva vagyunk!

PIZZA MAX ÉTTEREM 

és SUSHI BÁR


