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Júliusi önkormányzati hírek
A képviselő-testület 2020.  
július 9-én rendes ülést,  
július 23-án pedig rend-
kívüli ülést tartott.

ÖNKORMÁNYZAT

JÚLIUS 9-i 
testületi döntések
Elfogadták a Szadai 
Szociális Alapszolgáltatási 
Központ beszámolóját
Kerékgyártó Tamás, az intézmény veze-
tője beszámolt a 2019-es évben elvégzett 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi felada-
tokról. A beszámolóban kitért az önkor-
mányzat 2020-as évre vonatkozó célki-
tűzéseire is, így az intézmények közötti 
szakmai munka és párbeszéd fejlesztésé-
re, a szorosabb kapcsolattartásra a szakma 
képviselőivel, illetve a szülői felelősség tu-
datosítására. Fontos cél segíteni a gyerme-
kek minőségi szabadidős foglalkoztatását 
annak érdekében, hogy ne kallódjanak el. 

A járványügyi helyzet miatt 
módosították a költségvetést
A képviselő-testület döntött az önkormány-
zati intézményektől történő szükséges elvo-
násokról. A módosítást követően az önkor-
mányzat teljes bevételi és kiadási főösszege 
1 986 415 718 Ft-ra változott, melyből az ál-
talános tartalék összege 257 218 481 Ft-ra 
 módosult.

JÚLIUS 23-i 
testületi döntések
Sürgősségi indítvány 
többletmunka elrendeléséről
A Jókai utca felújítási munkálatainál a mű-
szaki ellenőr megállapította, hogy a kivi-
telező költségvetésében nem szerepelnek 
olyan munkák, amelyek az út rendelte-
tésszerű használatához szükségesek len-
nének, ezért többletmunka igény merült 
fel az önkormányzat részéről. A műszaki-
lag megfelelő kivitelezéshez további pót-
munka megrendelése is szükségessé vált.
 A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
az út rendeltetésszerű használatához szük-
séges bruttó 6 483 032 Ft műszaki ellen-
őr által igazolt pótmunka megrendelését 
az önkormányzat 2020. évi költségveté-
se általános tartalékkerete terhére enge-
délyezi. Így a Jókai utca útburkolat-felújí-

tási költsége a többlet- és pótmunkákkal 
együtt 43 208 077 Ft-ba kerül, amelyből 
15 000 000 Ft-ot pályázati forrásból biz-
tosítanak.

A Szadai Sportpálya szabadidős 
részének felújítási munkálataira 
25  000  000 Ft-ot különítettek el
A megszavazott keretből járda, terasz és 
lépcső készül, illetve a sportcentrum vil-
lamos árammal történő ellátása valósul 
meg, mely munkálatok koordinálásával a 
Szada Nova NKft.-t bízták meg. Ezzel a fej-
lesztés abba a szakaszába ér, amikor már 
a gyerekek, a fiatalok és a felnőttek is bir-
tokba vehetik a játszótérrel, kondiparkkal 
bővült sportközpontot.

Pályázatot nyújtanak be 
az Ady Endre utca felújítására
Döntés született arról, hogy pályázatot 
nyújt be az önkormányzat a Belügyminisz-
tériumhoz („Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása-2020”) az 
Ady Endre utca felújítására. A beruházás 
tervezett költségbecslése 29 924 933 Ft, 
 ebből az önerő mértéke 14 962 467 Ft.

Eszközöket vásárolnak 
a Faluháznak
A Székely Bertalan Művelődési Ház és 
Könyvtár közösségi és kulturális prog-
ramjainak lebonyolításához szükségessé 
vált egy mobil projektor, valamint bútor-
zat és székek beszerzése, melyeket szintén 
pályázati forrásból tervez a képviselő-tes-
tület megvalósítani.

Elfogadták Szada Nagyközség 
középtávú úthálózat-fejlesztési 
és megvalósítási tervét 
A Szada Nova NKft. megbízásából a 
FEFTERV Építőmérnöki Kft. készítette 
el Szada úthálózat középtávú fejlesztési és 

megvalósítási tervét. A munka-
anyag az utak műszaki leírását, 
az érintett utcák felsorolását és 
műszaki adatait, a munkák kivi-
telezésének költségbecslését és 
közműtervet tartalmaz. 
 Önkormányzati döntés szü-
letett arról is, hogy idénre az 
Erdő, a Panoráma, a Boncsok, 
a Hajnal és a Dombos utcák 
megépítése valósulhat meg 

– átmenetileg aszfaltburkolat 
nélkül – mintegy 155 millió 
forint értékben.

Támogatták az Életfa a gyerme-
kekért Alapítvány kérelmét
Az Életfa a gyermekekért Alapítvány, 
melynek célja a szadai általános iskolai 
oktatás és a gyermekek iskolai körülmé-
nyeinek javítása. A testület támogatá-
sát kérte 10 darab tablet beszerzéséhez, 
udvari homokozó és biokert kialakítá-
sához, és kerti asztallapok, padok be-
szerzéséhez. A tabletek beszerzését a 
képviselő-testület 662 500 Ft összeg-
ben támogatta, a kérelem többi részét 
a 2020. évi költségvetés terhére kíván-
ják megvalósítani.

Zárt ülésen döntöttek a Székely 
Bertalan Óvoda-Bölcsőde 
vezetőjének közalkalmazotti 
jogviszony közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséről
Weitz Magdolna intézményvezető ké-
relmet nyújtott be közalkalmazotti jog-
viszonyának megszüntetése ügyében.  
A meghozott határozat értelmében az 
óvodavezető jogviszonya 2020. de-
cember 29-én szűnt meg, a munkavég-
zés alól augusztus 29-vel felmentették.  
Az óvodavezető hosszú éveken át vég-
zett, lelkiismeretes köznevelési mun-
káját a testület megköszönte és kéthavi 
illetménnyel megegyező összegű juta-
lommal ismerte el.

Távozott a főépítész
A településen hosszú időn át főépítészi 
feladatokat ellátó Jánosi János az ön-
kormányzattal történő közös megálla-
podást követően július 23-tól már nem 
végez településképi konzultációs felada-
tokat Szadán. A képviselő-testület a fo-
lyamatban lévő intézményi beruházások 
kapcsán a jövőben is számít az elismert 
építész szakmai munkájára. P.Gy.  
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Az önkormányzat támogatja
A MAGÁNERŐS ÚTÉPÍTÉST

2020. szeptember 3-án a képviselő-testület rendkívüli ülést tartott. 
A képviselők öt fontos kérdésről döntöttek. Többek között az utak 
és játszóterek építése és fejlesztése mellett, rendeletet alkottak 
az új közterület-felügyelet működési feltételeinek biztosításáról. 

ÖNKORMÁNYZAT

Játszótér és szabadidőpark  
létesítések és fejlesztések
A játszóterek és szabadidőparkok fejlesz-
tését az önkormányzat ebben a ciklusban 
kiemelten fontos feladatának tekinti, ezért 
tervet készített arról, hogy milyen beruhá-
zásokat milyen ütemben kíván megvalósí-
tani 2023-ig. Az önkormányzat tulajdoná-
ban és kezelésében jelenleg a Szőlőhegyi 
játszótér (Szabadság utca), a Sport- és sza-
badidőpark (Korizmics utca), a Fő téri 
játszótér, a Széchenyi utcai játszótér és a 
Kertalja utcai játszótér van. A lakossági 
igényeket figyelembe véve, tervben van to-
vábbi szabadidőparkok kialakítása a Nap-
óra téren, a Fenyvesligetben és a Margitá-
ban is, ahol nemcsak játszóterek lesznek, 
hanem a felnőtteknek is biztosított lesz az 
aktív kikapcsolódás lehetősége.
 A koncepció mellékletét képezi egy fény-
képes dokumentáció is, amely rögzíti a ját-
szóterek pillanatnyi állapotát, hogy milyen 
intézkedések történtek és milyen intézkedé-
sek szükségesek a jövőben. A fejlesztéseket a 
képviselő-testület a szada.hu oldalon (Kez-
dőlap – Hírek – Rendkívüli képviselő-tes-
tületi ülés 2020. szeptember 3-án) közzétett 
koncepció szerint kívánja megvalósítani.

Útépítési rendelet
Az újabb utak építését, a szadai úthá-
lózat fejlesztését a képviselő-testü-

let szintén kiemelt célként határozta 
meg. Ennek megfelelően a Szada Nova 
Nonprofit Kft. kidolgozott egy olyan 
szakmai anyagot, mely alapjául szol-
gált a testületi ülésen elfogadott útépí-
tési érdekeltségi hozzájárulásról szó-
ló önkormányzati rendeletnek, amely 
Szadán az útépítési alap létrehozásá-
nak feltételeit és módját szabályozza. 
(lásd kiemelés)

Közterület-felügyelet létrehozása
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a te-
lepülés rendjének, tisztaságának és az ön-
kormányzati vagyon védelme érdekében 
közterület-felügyeletet hoz létre és erről 
rendeletet is alkotott. A közterület-felügye-
lőket a Polgármesteri Hivatal foglalkoztat-
ja. (Arról, hogy a közterület-felügyelet mi-
kor kezdi meg működését, később adunk 
tájékoztatást.)

Piacüzemeltetés
Határozatot hozott a képviselő-testület 
arról, hogy a most épülő piac területén 
2021. január 1-től Szadai Piac néven, a 
Szada Nova Nonprofit Kft. által piacot kí-
ván üzemeltetni. Ehhez kapcsolódóan ön-
kormányzati rendelet született az önkor-
mányzat tulajdonában álló lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosí-
tásának szabályairól is.

Több külső helyszínen  
is lehet házasságot kötni
Felülvizsgálták a hivatali helyiségen, vala-
mint a hivatali munkaidőn kívüli házasság-
kötés engedélyezésének szabályairól és dí-
jairól szóló önkormányzati rendeletet. Erre 
azért volt szükség, mert a rendeletet ki kel-
lett egészíteni a házasságkötési díjak befi-
zetésének lehetőségeivel, illetve lemondás 
esetén annak visszafizetéséről is rendel-
kezni kellett. Hivatali munkaidőben és hi-
vatali munkaidőn kívül a Székely Bertalan 
Művelődési Ház és Könyvtár dísztermében 
is lehetőség lesz házasságkötésre, valamint 
külső helyszínként megszavazták a Székely 
Bertalan út 22. szám alatti Székely Berta-
lan Művészeti Központot is. P.Gy.  

Tisztelt Lakosság! 
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a magánerős útépítésekkel kapcsolatban 2020. 
szeptember 5. napi hatállyal új rendeletet fogadott 
el az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról. Az út-
építési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 18/2020. 
(IX. 4.) önkormányzati rendelet alapján lehetőség 
van minden év október 31. napjáig szándéknyi-
latkozat formájában pályázatot benyújtani arra 
vonatkozóan, hogy az érdekeltek mely utca 
megépítésében kívánnak anyagi részt vállalni. 
 A szándéknyilatkozat formanyomtatványa a 
www.szada.hu oldalon (Ügyintézés – Nyomtatvá-
nyok menüpont) elérhető. A polgármesteri hiva-
talba személyesen, postai vagy elektronikus úton 
benyújtott szándéknyilatkozatok alapján az önkor-
mányzat a következő évre vonatkozó költségvetési 
rendeletének mellékletét képező útfejlesztési kon-
cepcióban rangsorolja a megépíteni kívánt utakat. 
A rangsorolásnál előre kerülnek azok az utak: 
 •  ahol az útépítés költségeihez viszonyítva ará-

nyában a legmagasabb útépítési érdekeltségi 
hozzájárulást fizetik;

 •  amelyek folyamatban lévő önkormányzati útépí-
téshez, útkorszerűsítéshez csatlakoznak;

 •  ahol az út mellett elhelyezkedő építési telkek 
legnagyobb részben már beépítésre kerültek.

 A hivatkozott önkormányzati rendelet szövege 
megtekinthető a Nemzeti Jogszabálytár felületén, 
valamint az önkormányzat fentebb megjelölt hon-
lapján. 
 Tekintettel a fentiekre kérjük a tisztelt pályázni 
kívánó ingatlantulajdonosokat az október 31-i ha-
táridő betartására.  Szadai Polgármesteri Hivatal

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 
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Az eredeti programot Szadán is átrendezte a Covid-19 jár-
ványveszély. Az egész naposra tervezett Szent István Napi 
Mulatság elmaradt, a Faluház által már hagyományo-
san szervezett ünnepséget, a Szent István államalapító ki-
rályunk és az új kenyér ünnepét viszont megtartották. 

A veszélyhelyzet miatt május 4-én, a 
Székely napon csak egy rövid meg-
emlékező koszorúzást tartottak Szé-

kely Bertalan emlékművénél. Az ezen az ün-
nepségen esedékes nagyközségi kitüntetések 
átadása akkor szintén elmaradt, amit most 
augusztus 20-án pótoltak. Ezzel is magya-
rázható, hogy az ünnepségen az átlagosnál 
többen vettek részt, de így sem haladta meg 
a részvételi arány a járványügyi készültség 
miatt érvényben lévő ötszáz fős korlátot.
 A nemzeti ünnepen szervezett progra-
mon részt vett dr. Martonyi János volt kül-
ügyminiszter, a település vezetői, a képvi-
selő-testület tagjai, a polgármesteri hivatal 
vezetői, az egyházak képviselői, az intéz-
mények vezetői és sokan, akik fontosnak 
érezték a közös ünneplést.
 A program a Faluház előtti téren délelőtt 
10 órakor az Asszonykórus énekével kez-
dődött (citerán kísért az együttes vezető-
je, Kovács László).
 Ezt követően Pintér Lajos polgár-
mester mondott ünnepi beszédet, aki 
k iemelte,  hog y 

„Szent István ki-
rályunk volt az, 
aki törvényekkel 
és intelmekkel, tö-
retlen hitével kije-
lölte a magyarok 
történelmi útját. 
 Hitt népe jövő-
jében, akinek 1000 
év múltán is van or-
szága és anyanyelve. 
Hitt bennünk…
 Legyünk méltók 
rá!”

 Az ünnepi bevezető után Antal Édua 
műsorvezető a Himnusz közös eléneklé-
sére kérte fel a megjelenteket, majd Cso-
konai-Illés Sándor mondott beszédet. Az 
irodalomtörténész többek között elmondta, 
hogy István királyunk uralkodása idején 
még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony 
napját avatta ünneppé, ekkorra hívta ösz-
sze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott 
törvénynapot. Élete végén a beteg király 
ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz 
Máriának, és 1038-ban ő maga is ezen a 
napon halt meg. Az ünnep dátumát Szent 
László király tette át augusztus 20-ára, 
mert 1083-ban VII. Gergely pápa hozzá-
járulásával ezen a napon emeltették oltár-
ra I. István relikviáit. Csokonai-Illés Sán-
dor vázlatosan kitért Szent István napunk 
majd ezer éves történetére, ami a közép-
korban egyházi ünnep volt, majd nemzeti 
ünnep, a XIX. században betiltott ünnep, 
a kommunista időszakban alkotmányunk 
ünnepeként beszéltek róla, majd az 1990-
es első szabad választások után 1991. már-

cius 5-én a Magyar 
Köztársaság hivata-
los állami ünnepévé 
nyilvánították.
 Beszéde végén 
Szabó Magda: Amit 
tettél, az ég csodá-
ja volt című írásá-
ból idézett Csoko-
nai-Illés Sándor 

„Köszönjük neked 
Szent király… amit 
te tettél, valóban az 
ég csodája volt, hi-
tet adtál, jövendőt 

és anyanyelvünk legfigyelemreméltóbb el-
vont főneveit: józan határú emlékezés, fe-
lejtés és bocsánat.” 
 Az ünnepi köszöntő után „Summások 
búzája” címmel ünnepi műsor követke-
zett, a Czibere Táncegyüttes és a Szadai 
Asszonykórus közreműködésével. A mű-
sort szerkesztette és koreografálta Hor-
váth Viktor.
 Ezt követően a hagyományoktól elté-
rően ezen az ünnepségen adták át Szada 
Nagyközség kitüntetéseit. Az elismerése-
ket Pintér Lajos polgármester és a képvi-
selő-testület adta át. (Erről részletesen a 
6-7-ik oldalon olvashatnak.) Az ünnepel-
teknek köszöntő dallal kedveskedett Bene-
dek Krisztina népi énekes, majd ökomeni-
kus igehirdetésre kérték fel Bacsó Benjamin 
baptista lelkészt, Sándor Levente reformá-
tus lelkészt és Kozsuch Zsolt katolikus he-
lyettes plébánost.  Az új kenyeret Kozsuch 
Zsolt szentelte fel, amit egy népdalcsokor-
ral köszöntött a Szadai Asszonykórus. A 
hagyományokhoz híven a kenyér megsze-
gésére és szétosztására a település polgár-
mesterét kérték fel. A program végén a fel-
szentelt új kenyeret az Asszonykórus tagjai 
és a polgármester kínálták. Idén is István 
napi terített asztal várta a Faluház előtti té-
ren a megjelenteket. Bőséggel kínáltak ka-
lácsot, gyümölcsöt, bort és üdítőt.  P.Gy.  

SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK  
ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 
EZEN AZ ÜNNEPSÉGEN ADTÁK ÁT  
SZADA NAGYKÖZSÉG KITÜNTETÉSEIT

Ünnepei beszédet mondott 
Csokonai-Illés Sándor

Az új kenyeret Pintér Lajos
polgármester szegte meg

Kozsuch Zsolt 
h. plébános 
szentelte meg 
az új kenyeret

Czibere Táncegyüttes



Zajt keltő tevékenység végzése: 
 •  a szomszédokat huzamosabb 

időn át indokolatlanul zavar-
ni hangos eszköz működteté-
sével nem lehet;

 •  a háztartási igényeket szolgá-
ló (kertépítés, építkezés, zöld-
felület fenntartás, házkörüli 
javítás, felújítás stb.) zajt kel-
tő tevékenységet munkana-
pokon 6.00 és 22.00 óra 
között, hétvégén, ünnep- 
és pihenőnapon 8.00 és 
20.00 óra között lehet vé-
gezni;

 •  az azonnali hiba, illetve kár-
elhárításra irányuló tevé-

kenység végzése esetében 
ezen időintervallumot nem 
kell figyelembe venni.  

Az avar és kerti  
hulladék nyílttéri égetése:
 •  avar és kerti hulladéknak mi-

nősül a kert használata során 
keletkező és további haszno-
sításra nem kerülő növényi 
maradvány (fű, falomb, nye-
sedék, egyéb növényi marad-
ványok);

 •  a kerti hulladék égetése 
szeptember 1. és októ-
ber 31. között történhet 
keddi napokon 10.00 és 

18.00 óra között, szom-
bati napokon 08.00 és 
12.00 óra között;

 •  amennyiben az égetési nap 
ünnepnapra esik, úgy az ége-
tés nem megengedett;

 •  közterületen avart és kerti 
hulladékot égetni csak a pol-
gármester engedélyével lehet;

 •  a védett természeti területen 
történő égetéshez jegyzői en-
gedély kell;

 •  lábon álló növényzet, tarló 
égetése nem megengedett.

 Tájékoztatom továbbá a Tisz-
telt Lakosságot, hogy az avar és 
kerti hulladék égetésére vonat-
kozó szabályok rendelettel tör-
ténő megállapítására vonatkozó 
felhatalmazást az Országgyű-
lés 2021. január 1. napjá-
val hatályon kívül helyez-
te, ezért a nyílt téri égetés 
ettől a naptól nem lesz meg-
engedett a településen. 
 Szíves együttműködésüket a 
rendelet előírásainak betartásá-
ban előre is köszönöm!

dr. Filó-Szentes Kinga jegyző  

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ  
A zajt keltő tevékenység végzéséről  
és a nyílttéri égetés lehetőségeiről

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testü-
letének helyi rendeleti szabályozása alapján a te-
lepülésen zajt keltő tevékenységek, illetve a nyílt- 
téri égetés végzésének lehetőségeiről az alábbiak 
szerint tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot.

ORVOSI SZABADSÁGOLÁS
Dr. Dobos Vadim rendelése 
2020. 09. 25-től– 2020. 10. 11-ig 
szabadság miatt szünetel.  
Helyettesít Dr. Ács Tamás  
saját rendelési idejében. 
 Hétfő, szerda, péntek 
 13.00-17.00, 
 Kedd, csütörtök 
 8.00-12.00

IDÉN ELMARAD 
a szüreti felvonulás 
és vigalom 
ÉRTESÍTJÜK Önöket, hogy a 
járványhelyzetre tekintettel 
idén Szadán is elmarad a Szü-
reti felvonulás és vigalom. A te-
lepülés önkormányzati képvi-
selői, a rendezvény szervezői 
és a műsor résztvevői kocká-
zatosnak ítélték meg a mulat-
ság megtartását a koronaví-
rus terjedése miatt, ezért az 
eseményt lemondták. Megér-
tésüket köszönjük!

Tájékoztatom Önöket, hogy 
a rendelési idő 2020. szept-
ember 1-től az alábbiak sze-
rint változik:
 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
 Megértésüket köszönöm!

Dr. Balázs Regina gyermekorvos

VÁLTOZOTT  
a gyermekorvosok  
rendelési ideje

Tisztelt Adófizetők!
Felhívom az Adózók szíves figyelmét, 
hogy a 2020. év II. félévi helyi adók és 
gépjárműadó pótlékmentes befize-
tésének határideje 2020. szeptem-
ber 15. napja. 
 Helyi iparűzési adó esetén a 2019. 
évre vonatkozó adókülönbözet-elő-
írás befizetési határideje 2020. szept-
ember 30. napja. 
 A bankszámla nyitásra kötelezett 
adózóknak továbbra is banki átutalás-
sal kell eleget tenni adófizetési kötele-
zettségeiknek. 
 Tájékoztatom Önöket, hogy magán-
személyek is teljesíthetik befizetéseiket 
banki átutalással a fizetési értesítőn az 
adónem mellett feltüntetett bankszám-
laszámra. Az átutalási megbízás köz-
lemény rovatában az értesítőn meg-
található befizető azonosító számot 
fel kell tüntetni.
 Ügyfélkapus hozzáférési elérhető-
séggel rendelkező adózóink a www.
szada.hu/Ügyintézés/Elektronikus 
ügyintézés részen az E-Önkormányzat 
portálon keresztül is teljesíthetik adóik 
befizetését.
 Határidőben történő befizetéseiket 
előre is köszönöm! 

dr. Filó-Szentes Kinga,  
Szada Nagyközség jegyzője

  
HATÁRIDŐK
ADÓFIZETÉSI

HÍREK
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ÁTADTÁK a „Szadáért” 
kitüntető díjakat

A díszpolgári címet Prof. 
Dr. Martonyi János kapta

A z ünnepség elején a műsorveze-
tő, Lőrinczy Orsolya köszöntöt-
te a díjazottakat, majd felkérte 

Pintér Lajos polgármestert és a kép-
viselő-testület tagjait, hogy adják át a 
kitüntetéseket. Az idei esztendőben a 
képviselő-testület öt kategóriában ado-
mányozott díjakat: 

„SZADÁÉRT ELISMERŐ OKLEVÉL 
KITŰZŐVEL” egyéni kategória:

Faludi Andrea kertészmérnök, a nagy-
község szépítéséért és virágosításáért.

Monok Zsófia, közösségépítő, karita-
tív és a helyi kultúra terén végzett tevé-
kenységért.

Sándor Andrea hittanoktató, a gyer-
mekekért és Szada lakóiért végzett tevé-
kenységért.

Simon Marianna a Szadai Szociális 
Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Köz-
pont dolgozója, a szociális területen vég-
zett odaadó szakmai tevékenységért. 

Dr. Szőkéné Botár Mónika óvoda-
pedagógus, színvonalas óvodapedagógu-
si munkáért.

Polgár Gyula újságíró (2111 Szada fő-
szerkesztője), 2011 óta végzett színvonalas 
újságírói tevékenységért.

„SZADÁÉRT ELISMERŐ OKLEVÉL 
KITŰZŐVEL” közösségi kategória:
Szada-minden, ami a Faluhoz köt 
facebook csoport adminisztrátorai
Pavkó Valentína és Galambos Szabina

KITÜNTETÉSEK
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KITÜNTETÉSEK

„SZADÁÉRT KITÜNTETŐ EMLÉK-
PLAKETT” egyéni kategória:
Udvard Gizella zenepedagógus, a 25 
éves múltra visszatekintő szadai zenei ta-
gozat vezetésében végzett tevékenységért.
Udvard Gizella a Lisznyay Szabó Gábor 
Alapfokú Művészeti Iskola Szadai Tagoza-
tának alapító zongoratanárnője és vezetője. 
Családjával együtt Szada minden közössé-
gi megmozdulásán részt vesz. Pedagógusi 
munkája példaértékű és követendő.

Unger Róbertné, aktív közösség te remtő 
munkájáért, Szadáért és a sza daiakért hosz-
szú évtizedeken keresztül végzett kulturá-
lis és sportszervező tevékenységért, kiemel-
kedő pedagógiai teljesítményért.
 A kitüntetést Zsuzsa néni távollétében a 
lánya, Unger Zita vette át.

Antalka Géza, a helyi választási bizott-
ságban évtizedek óta végzett tevékeny-
ségért.

„SZADÁÉRT KITÜNTETŐ EMLÉK-
PLAKETT” közösségi kategória

Színházikó csoport, a két évtizedes ma-
gas színvonalú művészeti tevékenységért. 
 2009-ben eljutottak egy Országos Gyer-
mekszínjátszó Találkozóra, ahol a „Mi is 
a színház valójában” című darabot adták 
elő, mellyel nagy sikert arattak.
 A csoport szíve és vezetője, az előadá-
sok rendezője: Buzogány Márta színmű-
vésznő.
 A színházikó csoport jelenlegi tagjai:
Árki Lili Katalin, Bajkai Laura, Kiss Vero-
nika, Koncz Gábor, Mókus István, Nagy 
Bernadett

Szadai Czibere Táncegyüttes, Sza-
da népi kultúrájáért végzett 10 éves mun-
kájáért. 
 A Szadai Népi Együttes 45 éves múltra 
tekint vissza. Mára két tehetséges és lel-
kes néptáncos pár, Antal Édua és Horváth 
Viktor a Czibere Táncegyüttes vezetője.  
Az együttes országszerte népszerűsíti te-
lepülésünk kulturális örökségét, erősítik 
a helyi identitástudatot.
 A Szadai Czibere Táncegyüttes jelenle-
gi tagjai: Antal Édua, Bajkai Laura, Baj-
kai Rubinka, Berze Zoltán, Berzéné Fábi-
án Anita, Dima Dániel, Eszes Róbert, Fejes 
Nadin, Horváth Viktor, Kiss Veronika, Kő-
rös András, Kőrösné Vizi Zsuzsanna, Nagy 
Bernadett, Nagy Gergely, Nagy László, 
Nánai Barbara, Simicz Józsefné, Simicz 
Katalin, Simon László, Simonné Horváth 

Anikó,  Simon Dávid, Sípos Elizabet Mária, 
Szabó Fruzsina, Szakmáry Ferenc, Végh 
Janka, Vrabély Tamás. 
 
SZADA NAGYKÖZSÉG  
DÍSZPOLGÁRA

Prof. Dr. Martonyi János a kitünte-
tést a jogi területen végzett tudományos, 
szakmai és diplomáciai munkájáért, va-
lamint Szadáért végzett tevékenységé-
ért kapta.
 Professzor úr ügyvédként kezdte, majd 
egyetemi oktatóként kiemelkedő tudomá-
nyos pályát futott be. 2014-ben profes-
sor emeritus címet kapott. Külkereske-
delmi, külgazdasági jogászként mindig 
magas pozíciókat töltött be. Egyszerre 
volt sikeres ügyvéd és egyetemi tanár. 
Politikai pályafutásának csúcsa külügy-
miniszteri kinevezése volt, országun-
kat két cikluson keresztül szolgálta a 
nemzetközi diplomáciában. Munkássá-
ga nemzetközileg elismert: francia, brit, 
osztrák, lengyel és japán állami kitünte-
tések tulajdonosa. A Magyar Köztársa-
sági érdemrend középkereszt a csillag-
gal kitüntetés birtokosa. Aktív szerepet 
vállal a szadai kulturális életben, fontos-
nak tartja a helyi értékek ápolását. Szí-
vesen tesz eleget felkéréseknek, szadai 
rendezvényeken többször mondott ün-
nepi beszédet. 1999-től 2015-ig a Köz-
hasznú Kulturális Alapítvány Szadáért 
kuratóriumi elnöke volt. Köszönetün-
ket fejezzük ki a Szadai kúriák és villák 
helytörténeti kiadvány megalkotásában 
adott segítségéért. Professzor úr diplo-
máciai pályafutásának és a szadaiak felé 
gyakorolt társadalmi szerepvállalásának 
elismeréséért Szada Nagyközség Önkor-
mányzat képviselő-testülete Prof. Dr. 
Martonyi Jánosnak Szada Díszpolgára 
megtisztelő címet adományozta. 
 Ezúton is gratulálunk valamennyi ki-
tüntetettnek! P.Gy.
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SZEPTEMBER
DÁTUM HÉTFŐ

21. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
28. KOMMUNÁLIS

OKTÓBER
DÁTUM HÉTFŐ ÉS KEDD

5. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
6. ZÖLD

12. KOMMUNÁLIS
19. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
26. KOMMUNÁLIS
27. ZÖLD

SZADA HULLADÉK-
GYŰJTÉS RENDJE 2020

SZEPTEMBER – OKTÓBER

Az utcánkénti bontás megtalálható  
a www.zoldhid.hu oldalon.

HÍREK

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. Veres-
egyházon, 2020. szeptember 2-tól új hely-
színen fogadja az ügyfeleit!
 A veresegyházi ügyfélszolgálati iroda 
új címe: 
 Veresegyház, Fő út 35. földszint 9. 
 Nyitvatartás: 
Szerda: 07:00-19:00, ebédidő: 12:00-12:30
Péntek: 08:00-12:00

ÚJ HELYEN MŰKÖDIK A ZÖLD  
HÍD B.I.G.G. NKFT. VERESEGY-
HÁZI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA

Nagy szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklődőt a Nappali Klubba!
 Klubunk a hét minden munkanapján 
kulturális, kézműves és szórakozási lehe-
tőségekkel várja azokat a nyugdíjasokat, 
akik szabadidejüket kellemesen és hasz-
nosan szeretnék eltölteni más nyugdíja-
sok társaságban.
 Lehetőséget biztosítunk tagjainknak a 
napközbeni tartózkodásra, könyvek, fo-
lyóiratok olvasására.
 Segítséget nyújtunk életvezetési problé-
máik megoldásában, hivatalos ügyeik in-
tézésében.
 Színes programokkal készülünk az ak-
tuális ünnepekre. Tartalmas előadásokat, 
kirándulásokat szervezünk. 
 Az ilyen összejövetelek jó hangulatban 
telnek, és közösségformáló erővel bírnak.
A jövőben szeretettel várjuk klubunk prog-
ramjaira. Őri Ildikó

A SZADAI Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont várja olyan idős emberek jelentkezé-
sét, akik önmaguk ellátásában gondozás-
ra szorulnak, egyedül élnek és nehezen 
vagy egyáltalán nem tudják ellátni ma-
gukat. Családban élők is jelentkezhetnek, 
mert napközben egyedül vannak, segítség 
nélkül nem tudják megoldani feladataikat, 
szükségleteiket és hozzátartozói nem szí-
vesen hagyják őket egész napra egyedül. 

Tisztelt Lakosság! 
Értesítem Önöket, hogy a Zöld Híd B.I.G.G. 
Nonprofit Kft. csak akkor tudja a háztartási 
hulladék, szelektív hulladék és a zöldhulla-
dék elszállítását garantálni, ha a hulladék-
tároló edényeket és a megfelelő hulladék-
gyűjtő zsákokat a szállítás napján reggel 
6.00 óráig az ingatlanok elé kihelyezik. Erre 
azért van szükség, mert a gyűjtőkocsik egy 
adott napon több településen is dolgoznak, 
ezért érkezésük előre nem kiszámítható és 
az ingatlanhoz aznap már nem is tudnak 
visszatérni. Kérjük Önöket, hogy támogas-
sák a szolgáltatót a munkavégzésben az-
által, hogy gondoskodnak az edények és a 
zsákok időben való kihelyezéséről.
 Együttműködésüket köszönöm!

Illés Szabolcs, Szada Nova Nonprofit Kft.

KERESSÜK  
október hónap 
fényképét
Biztatjuk Önöket, hogy keressék, fotóz-
zák Szada legmegragadóbb helyeit, je-
leneteit és küldjék el nekünk fotóikat, 
hogy a legjobban sikerült képet meg-
mutathassuk Mindenkinek! 
 A pályázatot minden hónapban meg-
hirdetjük, ebben a hónapban a beküldé-
si határidő: 2020. szeptember. 29.
 A pályázatra beküldött anyagokat 
JPG formátumban, a fénykép címé-
vel és telefonos elérhetőséggel kell a 
szada@szada.hu e-mail címre elkül-
deni.
 A győztest 5000 Ft készpénzzel és 
egy Szada kincsei kiadvánnyal jutal-
mazzuk.
 A pályázat szabályzata a szada.hu ol-
dalon olvasható.

 Címünk: 
 2111, Szada Dózsa György út 76.
 Telefonszám: 70/199-9570, 
 28/503-625
 Megkeresésüket várjuk személyesen 
vagy a fent megadott számokon munka-
időben. hétfő: 8:00-18:00
  kedd-csütörtök: 8:00-16:00
  péntek: 8:00-14:00
 A kapcsolatfelvétel  után meglátogatjuk 
otthonában és megbeszéljük, hogy milyen 
segítséget/gondozást igényelnek, miben tu-
dunk segíteni. A szükséges dokumentáci-
ót és orvosi igazolást mi intézzük. Fontos,  
hogy a szolgáltatás térítésmentes!

Simon Marianna gondozó

MEGHÍVÓ 
az Idősek Nappali Klubjába!

FELHÍVÁS A HULLADÉK-
SZÁLLÍTÁS RENDJÉRŐL 

Szeptember hónap fényképe Tóth-
Kabany Tímea Galgamenti népviselet-
ben szadai kalászok között. A készítés 
helye: Margita felé a Csalitokban

GONDOZÁSRA SZORULÓK jelentkezését várják
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INTERJÚ

Arra esküdtünk föl, hogy az 
egész települést szolgáljuk! 

INTERJÚ BOROS GÁBOR KÉPVISELŐVEL,  
A HUMÁNÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉVEL

Boros Gábor Budapesten született, Szadára nő-
sült, feleségével három leánygyermeket nevel. 
Szociálpedagógusként végzett az Apáczai Csere 
János Tanítóképző Főiskolán Győrben. A baptis-
ta gyülekezet tagja. A Szociális Alapszolgáltatá-
si Központban (SZAK) a klasszikus családgondo-
zói munka mellet 4 évig vezetett ifjúsági klubot. 
Dolgozott börtön pszichiátrián, hajléktalan 
ellátásban vezetőként, mediátorként 
(okleveles békéltető). A civil életben 
lakberendező-asztalos vállalkozó! 

A Változás Útján Egyesü-
let alapító tagja, a tavalyi 
önkormányzati választá-

son az egyesület jelöltjeként a 
szavazatok 41, 47%-át megsze-
rezve jutott be a képviselő-testü-
letbe. Végzettségét, intézményi 
tapasztalatát tekintve rábízták a 
Humánügyi Bizottság vezetését.

– Kinek vagy minek kö-
szönheti, hogy a helyi poli-
tizálás bekerült az életébe?
 – Picit máshogy gondolkozom 
és fogalmazok ezzel kapcsolat-
ban. A családi, közösségi élet, és 
az abban való pozitív, felelősség-
teljes jelenlét számomra termé-
szetes. Az, hogy a településün-
kért dolgozhatok (már nem csak 
5-50 fős csoportok kihívásain), 
mindenképpen léptékváltás.  Az 
ezzel kapcsolatos feladatokat, le-
hetőségeket fel kellett vállaljam. 
Nagyon jó csapatba kerültem, és 
ezt az egész képviselő-testület-
re értem. Az országos politikától 
mélyen idegenkedem, a szadai 
közéleti tevékenykedésemre pe-
dig úgy gondolok, mint a házi-
munkára. Szeretnék jó szolgá-
lója lenni a „falunknak”.

– Nincs olyan rendezvény 
vagy esemény, ahol Boros 

Gábor kép-
viselő ne for-
dulna meg. 
Miért tartja 
fontosnak a sze-
mélyes megjelenést?
 – Minden külön célközön-
ségnek szóló rendezvényen nem 
tudok ott lenni, sajnos! Az igazi 
képviselői jelenlét számomra az 
utcán, a boltban, a suli udvaron, 
messengeren és telefonon zaj-
lik. Bizalommal fordulhat hoz-
zám bármelyik lakos, legfeljebb 
továbbítom a kérdést. Alapvető-
en az őszinteségen és a tisztasá-
gon múlik részemről a képviselet, 
nem pedig a „pacsi úton”. Nem 
csak a szomszédok, barátok, ro-
konok számára kell, hogy elérhe-
tő legyen egy képviselő, és nem is 
csak azok számára, akik rá sza-
vaztak, akik támogatják, hanem 
akik nem is sejtik, hogy igazi se-
gítségre lelhetnek. Arra esküd-
tünk föl az alakuló ülésen, hogy 
az egész települést szolgáljuk. 

– Bizottsági elnökként és 
képviselőként mit tud tá-
mogatni?
 – Legégetőbb kérdésnek az 
összes szadai oktatási, nevelé-
si, kulturális, szociális (iskola-

óvodák-bölcsödék-Faluház-
SZAK stb.) intézményeinek 
összhangját tekintem. Célom, 
hogy jó legyen itt élni minden 
gyerkőcnek, szülőnek, idősnek. 
A hagyományőrző csoportok, 
közösségek támogatását is fon-
tosnak tartom, akárcsak a töb-
bi civil kezdeményezés bátorí-
tását, segítését, és aktivitásuk 
erősítését. Helyben kell lehető-
séget teremteni a felnőttek kul-
turált kikapcsolódására (nagy 
öröm ez ügyben együtt dolgozni 
a  SzadaFeszt  csapattal). A ser-

dülőket és a fiatalokat is 
be kell vonzani a „fa-

luéletbe”. Képvise-
lői felelősségnek 
érzem a kallódó, 
közösségünkbe 
hívható f iúk-
lányok felka-

rolását. Termé-
szetesen a VUE-n 

keresztül a „Zöld vo-
nalat” tovább visszük, a Te-

lepülés természeti értékeinek 
megvédésével, kiemelésével. 
Fontos megismerni minden la-
kosnak, hogy mennyi csodát rejt 
ez a vidék.

– Több olyan ügy is volt eb-
ben a ciklusban, ami meg-
osztotta Szada lakosságát. 
(pl. Szafari park, Gokart 
pálya) Milyen szempon-
tok szerint döntött?
 – Minden településrésznek 
megvan a saját problémája. Én 
a Főtér mellett lakom. Sokat tud-
nék mesélni a 18 évvel ezelőtti 
forgalomról, kihajtási lehetősé-
gekről, élelmiszer célú növény-
termesztésről a portánkon, de 
elengedtem (nem ehető). Azt 
gondolom, hogy minden lakos 
a saját utcájának, környékének 
csendjéért harcol. Ez egy szép 
közös pont. Ami bennem szem-
pontként felmerül egy-egy ilyen 
húzósabb eset kapcsán, az az 
érintett csoport érzései, a kö-
zösség elvárásai  a képviselők 

felé. Nagyon sokat kell dolgoz-
nunk a közös értékek, érdekek 
kialakításán. A Dózsa György 
út forgalma is közös felelősség, 
ki hányszor megy rajta végig. 
Együtt kell éreznünk egymás-
sal. Az összes szadai lakos prob-
lémája fontos, és amikor elkez-
dünk más gondjaival foglalkozni, 
akkor jöhetünk rá, hogy a mie-
ink se annyira égetőek.

– Magánéletében és a mun-
kájában is nagyon fontos 
helyen szerepel a család. 
Ezt a családszeretetet ki-
től „örökölte”?
 – Nem kutattam ez ügyben 
sem a vérvonalat, de nagyon 
stabil, szerető baptista család-
ban nőttem fel. Fiatalként fel-
lázadtam és punk lettem, meg-
jártam a mélységeket. Az Isten 
megmentett, akkor választot-
tam a szociálpedagógiát, ké-
sőbb végeztem mediátorként. 
Külön ajándékként kaptam a 
közösségépítés lehetőségeit. Ti-
zenéves korom óta vasárnap is-
kolás (hittan) csoportokat ve-
zetek, táboroztatok, ifjúsági 
klubbot vittem. A családom-
mal, a leánykáimmal, szere-
tett feleségemmel azért tudok 
ennyit együtt lenni, mert úgy 
alakítottuk ki az életmódunkat, 
hogy a legfontosabbak marad-
janak számomra.

– A Humánügyi Bizottság 
milyen fő feladatokra össz-
pontosít a településen?
 – Bizottságunk nagyon tág 
feladatkört kapott. A pénzügyi, 
műszaki-településfejlesztési, és 
ügyrendi-jogi kérdéseken kí-
vül az emberi rész (egyszerűen 
mondva) tartozik hozzánk. Ter-
mészetesen a bizottsági munkák 
mélyen összefonódnak, hiszen 
egy rendezvény, egy játszótér 
kialakítás, vagy egy utca asz-
faltozása is komoly bizottság-
közi munkát igényel.
 Magam részéről nagyon kö-
szönöm a közösség bizalmát, a 
bátorítást, a sok-sok segítő, építő 
kritikát, tanácsot. Hiszem, hogy 
Szada nagyon különleges és gyö-
nyörű település az agglomeráci-
óban.  Zárjunk össze, és ez csak 
fokozódik!  – Gy.
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Szadán a 2019/2020-as nevelési évben az óvoda két épületé-
ben összesen tíz csoportban fogadták a gyerekeket. Már máso-
dik éve az új óvodában bölcsődés korú gyerekek is járhatnak, ők a 
Babócások.  A júliusi lapszámunkban a Katica, a Maci, a Süni, a Mó-
kus, a Manócska és a Napocska beszámolóit olvashatták. Most a 
Delfin, az Őzike, a Pillangó és a Babóca csoportokról olvashatnak.

MI TÖRTÉNT
a Székely Bertalan Óvoda-
Bölcsődében?  –  2. rész

DELFIN CSOPORT 
Az ősszel az újonnan a csoportba érkező 
Éva nénivel közösen vártuk a gyermeke-
ket a szépen dekorált Delfin csoportba.
 Idén sok új kicsi érkezett: 22 gyerme-
ket szoktattunk be a közösségünkbe. Sze-
rencsére a lent maradt középső csopor-
tosaink (6 fő) is a segítségünkre voltak 
ebben.
 Szinte fel sem ocsúdtunk még a nevelési 
év kezdete után és már javában szürcsöl-
tük a mustot és roptuk a csárdást, miután 
megtekintettük a nagycsoportosok szüre-
ti műsorát a központi oviban.
 Októberben megemlékeztünk az álla-
tok világnapjáról; verseltünk, meséltünk, 
mondókáztunk róluk, tornánkon mi is kü-
lönféle állatokká varázsolódtunk mozgá-
sukat, hangjukat utánozva.
 Novemberben figyeltük a búcsúzó őszt 
és vártuk, hogy megérkezzen a tél, hozzon 
sok örömöt.

 Decemberben elvarázsolódtunk az ad-
ventben, nemcsak a csoportunkat igyekez-
tünk ünnepivé, meghitté varázsolni, ha-
nem a lelkünket is.
 5-én a jóságos Mikulás bácsi teli put-
tonnyal érkezett meg hozzánk, szerencsé-
re virgácsot senki sem kapott, hiszen hoz-
zánk csak jó gyermekek járnak.
 Ugyanezen a napon a központi óvodából 
az óvó nénik egy mesejátékkal kedvesked-
tek a gyerekeknek, másnap pedig a pillan-
gó csoportos óvó nénik is megleptek min-
ket egy bábelőadással.
 Hagyományőrző óvodaként a mézeska-
lácssütés sem maradhatott ki az adven-
ti időszakunkból, valamint a Luca-búza 
ültetése melyeket szépen becsomagolva 
az óvó nénik által készített ajándék an-
gyalkákkal együtt vittek haza a Szent 
Ünnepre.
 Az angyalok a csoportunkba egy szé-
pen díszített kis karácsonyfát és alá ren-
geteg játékot hoztak ajándékba, melynek 
a delfinkék rendkívül örültek.
 A téli szünet után visszaérkezve élvez-
tük az új játékokkal való játékot, valamint 
a tél adta örömöket, amiből sajnos idén na-
gyon kevés adatott meg.
 A Gézengúz zenekar koncertje nélkül 
nem telhet el egyetlen farsangi időszak 
sem az óvodánkban, így idén is megláto-
gattak minket.
 A farsangi jelmezbál minden óvodás 
egyik kedvenc programja. Februárban 
mindannyian jelmezbe bújtunk és fánkot 
majszolva, táncot ropva csujjogatva, mó-
kázva telt a délelőttünk. Ezen a napon az 

óvó nénik meglepetés meseelőadással ked-
veskedtek a gyermekeknek.
 Az év során könyvtáros Mónika néni is 
kedveskedett nekünk papírszínházas me-
sével, ami nagyon tetszett a gyerekeknek.
 Márciusban még megemlékeztünk az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc-
ról, huszárokat, lovakat, kokárdákat alkot-
va, falovacskázva, pártát viselve, verselve, 
dalolva. 
 Aztán sajnos a következő héttől feje te-
tejére állt a világ a hazánkba is betört vi-
lágjárvány miatt. Csak ügyeleti rendszer-
ben működhettünk egészen a nevelési év 
végéig, az óvoda, az óvó nénik online tar-
tották a kapcsolatot a gyermekekkel, va-
lamint a szülőkkel.
 Heti két alkalommal messenger hívások-
kal tudtunk beszélgetni a gyermekekkel, ez-
által is erősítve az összetartozás érzését.
 Minden héten a különféle területek-
hez kapcsolódó tervezeteket, vázlatokat 
küldtünk a szülőknek a zárt facebook 
csoportba.
 Mese-vers, mondókázós, énekes, moz-
gásos videókat küldtünk, hogy megköny-
nyítsük a szülőknek a gyermekekkel való 
hasznos időtöltését.

Kovácsné Koczkás Éva óvodapedagógus
Kosikné Kozma Szabina óvodapedagógus

Pálinkás Józsefné dajka

ŐZIKE CSOPORT 
Az idei év kis középső csoportként indult 
Móni nénivel, Kati nénivel, Marcsi néni-
vel, Nati nénivel.
 Ebben az évben kiemelten sok segítsé-
get kaptunk az SZMK-s tagoktól. Új tag-
gal bővült a régiek csapata, támogatásuk 
elősegítette a pedagógusok és a szülők 
közti együttműködést.
 Az év elején tartott szülői értekezleten 
megismerkedtünk az új szülőkkel is, akik 
lelkesen bekapcsolódtak a csoport életébe.
 Az új gyerekek beszoktatása zökkenő-
mentesen történt. A szeretetteljes és kö-

Delfin csoport 
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vetkezetes fogadtatás keretében a gyere-
kek a csoportban dolgozó felnőtteket és a 
korábban már ott lévő gyerekeket köny-
nyen elfogadták.
 Ebben az évben is sokféle program szí-
nesítette óvodai életünket, melyek évszak-
hoz, ünnepekhez, hagyományokhoz kö-
tődtek, ezeket különböző témák keretein 
belül dolgoztuk fel, mutattuk be.
 Szeptember 26-án tartottuk óvodai 
szüretünket, ahol közösen énekeltünk 
és táncoltunk, szadai néphagyományo-
kat elevenítettük fel, őszi gyümölcsöket 
ettünk. Első projekthetünket „Őszi Gyü-
mölcsök” címmel, azon a héten tartottuk.
 A szeptemberi társadalmi munkánkon 
a szülők aktívan vettek részt és segítettek 
az udvar rendezésében. Idén októberben 
került sor az őszi papírgyűjtésre.
 Október első két hetében az állatok vi-
lágnapja alkalmával tartottuk második 
projekthetünket „Állatok” néven. Októ-
ber harmadik hetében pedig „Tök” hetet 
tartottunk.
 Októberben ismét szülői értekezletet 
tartottunk, mely folytatta a pedagógus 
és a szülő közti együttműködést az év to-
vábbi részére. Az óvodai bálról is adtunk 
tájékoztatást.
 November 16-án, szombaton rendeztük 
meg a hagyományos óvodai bált, mely-
re az óvónők külön műsorral készültek. 
A szülők és a pedagógusok együtt mulat-
hattak.
 Ebben hónapban fakopáncs vásár volt, 
ahol a szülők is vásárolhattak gyermeke-
ik számára játékot. Segítettek a játékok 
eladásában és felügyeletében is.
 Márton nap alkalmával libahetet szer-
veztünk, libás dalokat, verseket tanul-
tunk, Szent Márton legendájával ismer-
kedtünk, sőt még élő libát is láthattunk 
az óvoda szomszédságában.

 November végén gyújtottuk meg az 
első adventi gyertyát az együtt készített 
adventi koszorún, folyamatosan dekorál-
tuk a termet, a csoportszobát és a folyo-
sót, a Télapóra és a karácsonyi ünnepre.
 Hamarosan megérkezett a Télapó az 
óvodába (december 5.). Verssel és ének-
kel készültünk a fogadására.
 Idén az intézmény dolgozói dupla meg-
lepetéssel készültek a gyermekeknek. A 
fönti óvodából az óvó nénik aranyos macis 
mesét adtak elő. A mi óvodánkban pedig 
a pillangó csoportos óvó nénik bábelőadá-
sát nézhettük meg.  A Télapó kesztyűje 
mesét adták elő.
 A karácsonyi ünnepséget megelőzően 
készítettünk a gyermekekkel mézeskalá-
csot, amelyet ők díszítettek. Ajándékkal 
is kedveskedtek szüleiknek. Az ünnep-
ségre, december 17-re verssel, énekek-
kel készültünk, melyet együtt adtunk 
elő a többi csoporttal az óvoda közös fe-
nyőfája körül. Ezután bementünk a cso-
portszobába, ahol a gyerekek birtokba 
vehették az új játékokat. Megvendégel-
tük a gyermekeket süteménnyel, üdítő-
vel. Karácsonyi hangulatban telt el ez a 
nap. A nap végén hazavitték az általuk 
készített ajándékokat.
 Ebben az évben is már szinte a hagyo-
mányoknak megfelelően a Baptista Báb-
csoport által tartott bábelőadáson vehet-
tek részt a gyerekek.
 A téltől farsanggal búcsúztunk. Da-
lokat, verseket, bálba hívogató mon-
dókákat tanultunk. Álarcokat, lampi-
onokat festettünk. Az első két héten a 
farsanggal kapcsolatos projekthetün-
ket tartottuk.
 Február 20-án tartottuk az óvodai far-
sangot. Mindenki jelmezbe bújt. Táncol-
tunk, énekeltünk, farsangi fánkot, házi 
süteményeket ettünk. Kollektív jelmezes 

meseelőadással irodalmi élményt nyúj-
tottunk a Tücsök és az egér lakodalma 
című mesével.
 A hosszú tél után nagyon vártuk a ta-
vaszt, tavaszi dekorációkat készítettünk a 
folyosóra, a csoportszobába, tavaszi ver-
seket, énekeket tanultunk, megemlékez-
tünk március 15-ről.
 Március 16-tól a koronavírus világ-
járvány miatt online folytattuk az óvo-
dai munkát tevékenység ajánlással a szü-
lők felé.
 A víz világnapjával kapcsolatosan ér-
dekes információkat, játékos feladatokat 
már online juthattuk el a kis őzikéknek.
 A karantén napjaira folyamatosan vál-
tozatos projekt ajánlatokkal készültünk 
és küldtük el. Majd később ezeket a tevé-
kenységajánlásokat saját készítésű videó-
felvételekkel tettük érdekesebbé. 
 A személyes kapcsolattartás végett mes-
sen geres videóhívás keretében beszélget-
tünk gyermekeinkkel.
 Gyermeknapi meglepetésünket szemé-
lyesen vittük el a kis óvodásaink részére.

Dr. Szőkéné Botár Mónika (Móni néni) óvónő     
Prohászkáné Branát Katalin (Kati néni óvónő),  

Illésné Sztraka Natália (Nati néni) ped.assz., 
Kománé Varga Mária (Marcsi néni) dajka néni

PILLANGÓ CSOPORT 
A Pillangó csoportban a beszoktatás, be-
fogadás folyamatos volt. Három testvér-
pár járt közösségünkbe, mely megköny-
nyítette mindannyiuk beilleszkedését.  
A pityergőket végtelen szeretettel, odafi-
gyeléssel vettük körül.
 A nevelési év elején szülők segítségével 
megszépült a környezetünk.
 Gyermekeink életkori sajátosságukat fi-
gyelembe véve élményszerű eseményeket 
élhettek át.
 Az első közös élményünk az óvodai szü-
ret, melyre kötélvonaton érkeztünk. Érdek-

Folytatás a 12. oldalon

Őzike csoport 

Pillangó csoport 
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Folytatás a 11. oldalról
lődéssel, csodálattal figyelték, hogyan ké-
szül a szőlőből must. Mustot kóstolgattunk 
ebéd után. Hazamenetelkor a szülőket is 
megkínáltuk.
 Megfigyeltük a közeli boltban az őszi 
gyümölcsöket, zöldségféléket. A boltos 
nénik pogácsával, banánnal kedvesked-
tek a gyerekeknek. Az élményt követően 
színes gyurmából formázták meg a bolt-
ban látott gyümölcsöket.
 Ellátogattunk a patikába is. A megvá-
sárolt gyógyteákból készült teát kortyol-
gattuk.
 Az óvoda minden dolgozója lelkesen ké-
szült a jótékonysági bálra, amin igen nagy 
számban vettek részt csoportunk szülei. 
Szeretnénk megköszönni a szülőknek azt 
az együttműködést, ami a kölcsönös bi-
zalomra épül.
 A Mikulás várása fokozta az izgalma-
kat. A gyerekek által megfogalmazotta-
kat levélben közöltük a Mikulással, amit a 
postán személyesen feladtunk. Örömmel 
fogadták a „Télapó kesztyűje” című báb-
jelenetet. Igazi élményt a Mikulás csön-
getése, megérkezése jelentette számuk-
ra. Mindenki átvette a mikuláscsomagot, 
a bátrabbak verssel, énekkel, rajzzal kö-
szöntötték a Mikulás bácsit.
 A közös karácsonyi ünnepségünk után 
a karácsonyfa alá rejtett ajándékok nagy 
örömöt okoztak a gyerekeknek. Valameny-
nyien megtalálták a személyiségüknek 
kedves ajándékot.
 Az új évet verssel köszöntöttük, ebéd 
után gyermekpezsgővel koccintottunk.
 Édes anyanyelvünk szépségéről a köl-
tészet napján beszélgettünk. A Himnuszt 
elénekeltük, a gyerekek áhítattal hallgat-
ták, volt aki énekelt velünk.
 Végre nagypelyhekben hullt a hó.  
Az udvarunkon hóembert építettünk, hó-
golyóztunk, csúszkáltunk.
 A Gézengúz együttes előadásának nagy 
sikere volt, a gyerekek együtt énekeltek a 
művészekkel.
 „Itt a farsang, áll a bál” a gyerekek 
nagy örömére alkotásaikkal feldíszítet-
tük a csoportszobánkat. Csuhéból készí-
tett Farsang Julcsit és Farsang Jancsit 
zajkeltéssel, énekkel az óvoda mögöt-
ti patakba dobtuk, ezzel a tél elűzését 
jelképeztük. A gyerekek ötletgazdagsá-
ga tükrözte a névre szóló tréfás névcsú-
folókat. Farsang napján mindenki „át-
változott” és színes forgataggá vált az 
óvodánk. A délelőtt interaktív drama-
tizálással, mulatozással, maskarázással, 
zsákbamacskahúzással telt el. Az ünne-
pi ebéd elfogyasztása után a szülők ál-
tal készített farsangi fánkot fogyasztot-

tuk el. Néphagyomány szerint 
a farsangi fánk mágikus erő-
vel bíró jellegzetes étel. Pihe-
nés után hazamenetelig foly-
tatódott az élménygazdag, jó 
hangulatú maskarázás.
 A tavasz várása jegyében 
teltek napjaink, megfigyeltük 
a változás jegyeit. A Székely-
kertben a gyerekek hóvirág-
ban gyönyörködhettek, közben 
„Zelk Zoltán: Hóvirág” című 
versét hallgatták meg. A cso-
portszobánk átváltozott „bo-
tanikus kertté”, csíráztattunk 
burgonyát, babot, hajtattunk 
hagymát, kukoricát. A gyere-
kek napról napra nagyítóval 
vizsgálódtak, hogy a növények 
mennyire változnak meg.
 Március 15-re készülve ha-
talmas várat, a várhoz bástyát 
is készítettünk. Nemzeti színű 
zászlókkal díszített várban, huszárkalap-
ban és karddal feszítettek a „katonák”. A 
Szabadságharc hőseire emlékezve, tisz-
teletünk jeléül a gyerekek által készített 
nemzetiszínű zászlót helyeztünk el a hő-
seink emlékművére.
 A koronavírus fertőzésről tájékoztat-
tuk a szülőket. A gyerekekkel gyakorol-
tuk az alapos kézmosást, papír zsebken-
dőbe való köhögést, kerültük a szokásos 
érintkezési formákat. Kiemelten kezeltük 
a napi fertőtlenítést, folyamatos szellőz-
tetést, arra törekedtünk, hogy minél több 
időt töltsünk a szabadban.

Köles Tiborné: óvónő
Pásztor Ferencné: óvónő

Újlaki Krisztina: dajka néni

BABÓCA CSOPORT
Év elején a családlátogatás során megis-
merkedtünk a gyerekekkel, az új szülők-
kel, amely megalapozta az együttműkö-
dést az elkövetkezendő időszakra. 
 Szeptembertől beszoktattuk a kicsi-
ket a bölcsődei csoportunkba, a gyer-
mekek új helyzetekhez való fokozatos 
hozzászoktatása segítette az alkalmaz-
kodást és a változások elfogadását, az 
új dolgok megismerését, majd később 
a szokások elsajátítását. Ebben az idő-
szakban a beszoktatós gyerekek gyor-
san alkalmazkodtak a bölcsődei élet-
hez, rugalmasan vették az akadályokat, 
szeptember hónapban az óvodásokkal 
együtt tartottuk a szüreti hagyomá-
nyok őrzését. Közösen énekeltünk, tán-
coltunk, és őszi gyümölcsökkel leptük 
meg a kicsiket. 

 Október heteiben sok állatos mondókát, 
versikét mondogattunk és képes könyve-
ket nézegettünk az állatok világnapja al-
kalmából. Az évszaknak megfelelően is-
merkedtünk az őszi termésekkel, és ha 
tehettük a szabad levegőn sokat tartóz-
kodtunk. 
 Novemberben nagy hangsúlyt fektet-
tünk az egészség megőrzésére: levegő-
zés, mozgás, sószoba használata, és a 
tornatermet is nagyon gyakran igénybe 
vettük a kicsik örömére. E hónapban a 
fakopáncs vásáron a szülők is vásárol-
hattak gyermekeik számára jó minősé-
gű játékokat és segítettek a játékok el-
adásában is. 
 Decemberben megérkezett a Mikulás 
a gyerekek nagy-nagy örömére. A szülők 
jóvoltából sok-sok ízletes finomság kerül-
hetett az asztalra. Verssel és énekkel ké-
szültünk a fogadására. Boldogan vették 
át a kis csomagot a kicsik a Mikulástól. A 
karácsonyi ünnepséget megelőzően ver-
set, énekeket tanultunk, amit együtt éne-
keltünk a többi csoporttal az óvoda közös 
ünnepségén. 
 A téltől farsanggal búcsúztunk, álarco-
kat festettünk. A gyerekek szívesen visel-
ték farsangi jelmezeiket, büszkén mutat-
ták egymásnak. Az óvónők segítségével 
mesejátékot adtunk elő a gyerekeknek, 
ami igazán tetszett nekik.
 A hosszú tél után nagyon vártuk a ta-
vaszt, tavaszi dekorációt készítettünk kö-
zösen. Kidíszítettük a csoportszobánkat 
hangulatosabbá téve a hétköznapokat.

Árvainé Lászka Tímea kisgyermeknevelő
Bajkainé Földes Gabriella kisgyermeknevelő

Györki Árpádné dajka néni

ÓVODAI CSOPORTOK

Babóca csoport
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SZERETETTEL köszöntöm a 
szadai lakosokat! Dr. Csikós 
Gellértné Edit vagyok, 26 éve 
házas, három gyermek édes-
anyja, rövidesen leendő nagy-
mama.
 Szegedről származom, de 
21 éve Gödöllőn élek a csalá-
dommal.
 1993-ban végeztem a Kecs-
keméti Tanító Képző Főiskola 
óvodapedagógus szakán, az-
óta dolgozom is. 

IMMÁR hagyomány nálunk, 
hogy nyár derekán köszöntjük a 
születésnapjukat ünneplő klub-
tagjainkat. Idén egy picit más-
ként történt az ünneplés. Közös 
főzéssel, nyárköszöntővel egészí-
tettük ki, ami a hosszú karantén 
idő után újra összehozta a kis 
csapatunkat.  Így az ebéd elfo-
gyasztása után került sor a kö-
szöntésekre. Születésnaposaink: 
Fejes Antalné, Nagy Mihályné, 
Szemenyei Sarolta, Kohári Gá-
bor, Hatházy András, Ványi Ist-
ván, Veréb Béla. Polgármester 

VÍRUS IDE, vírus oda, a meg-
felelő fertőtlenítés után szept-
ember 1-jén újraindult az élet 
az óvodában.
 Az idei tanévkezdés minden 
téren más volt az eddig meg-
szokottnál. Magdi néni idén-
től már nem pályázott a veze-
tői székbe, hisz akárhogy is fáj, 
lassan belép a nyugdíjas kor-
ba. Helyét Dr. Csikós Gellért-
né vette át. 
 Mint minden szeptember-
ben óvó nénik jöttek-mentek, 

09. 01.  Lengőteke  
bajnokság

09. 02.  Gyógytorna  
a Faluházban  
14 órától

09. 03.  Filmklub
09. 07.  Pedikűr 8 órától
09. 08.  Nyárbúcsúztató
09. 09.  Gyógytorna  

a Faluházban  
14 órától

09. 10.  Kézműves  
foglalkozás

09. 14.  Pedikűr  
8 órától,  
Ingyenes vércu-
kor- és vérnyomás-
mérés 9 órától

09. 15.  Névnaposok  
köszöntése

09. 16.  Gyógytorna  
a Faluházban  
14 órától

09. 17.  Sebő Györgyné 
előadása az egész-
séges életmódról 
10 órától

09. 22.  Kirándulás 
Máriabesnyőre

09. 23.  Gyógytorna  
a Faluházban  
14 órától

09. 24.  Bingózás
09. 29.  Lengőtekézés
09. 30.  Gyógytorna  

a Faluházban  
14 órától

A program csak tervezet,  
a változtatás jogát fenn-
tartjuk! Őri Ildikó  klubvezető

programtervezet
SZEPTEMBERI

úr is ellátogatott hozzánk, kö-
szöntötte a születésnaposokat, 
ajándékkal és egy-egy oklevél-
lel kedveskedett az időseknek.  
A köszöntések után, kora délutá-
nig tartó beszélgetés, sztorizga-
tás vette kezdetét. Egy kellemes 
napot tölthettünk egymással. 
A filmklub keretén belül az Óce-
ánparti románc című romanti-
kus vígjátékot tekintettük meg, 
ami sikert aratott az idősek kö-
rében. Továbbra is szeretettel vá-
runk minden érdeklődő, csatla-
kozni vágyó időst klubunkba.

SZÜLETÉSNAPOSOK  
KÖSZÖNTÉSE az Idősek 
Nappali Klubjában

BEMUTATKOZIK  
az új óvodavezető

 Hivatásomnak tekintem a 
munkám, folyamatosan kép-
zem magam, hogy naprakész, 
korszerű ismeretekkel rendel-
kezzem.
 Az elsők között minősültem, 
illetve készítettem el a port-
fóliómat. Fontos számomra a 
szakmaiság, és annak elisme-
rése, elismertetése.
 Gödöllői munkahelyemen 
városi munkaközösség veze-
tő, illetve akkori óvodám mi-
nőségirányítási csoportveze-
tője voltam.
 A holland-magyar köz ok ta-
tás vezető-képzés és pedagó-
gus szakvizsga letétele után  
7 év vezetői gyakorlatot szerez-
tem, majd ezt követően sike-
resen pályáztam a szadai Szé-
kely Bertalan Óvoda-Bölcsőde 
vezetői posztjára.
 Elsődleges értéknek tekin-
tem a közösségépítést, a helyi 
értékek megélését és megőr-
zését.
 Elérhető, támogató, ko-
operatív vezetőként szeret-
nék dolgozni a szadai csa-
ládok gyermekeinek minél 
magasabb szintű bölcsődei-
óvodai ellátásáért, együttmű-
ködve a település vezetésével 
és az óvoda külső kapcsolat-
rendszeréhez tartozó intéz-
ményekkel.

de ez nemigazán bolygatta meg 
a csoportok életét.
 Megkezdődött az újonnan 
érkezett picúrok beszoktatása, 
valamint a március óta nem lá-
tott gyerekek visszaszoktatása.
 Igyekszünk a vírushelyzet-
ben minden előírást betartani, 
betartatni. Gondolok itt a szü-
lők maszkviselésére, a gyako-
ribb kézmosásra.
 Bízunk benne, hogy minden 
rendben lesz, és zavartalanul 
folyhat az óvodai nevelés.

ÓVODAI HÍREK

INTÉZMÉNYEINK

Dr. Csikós Gellértné
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A Szadai Székely Bertalan 
Általános Iskola HÍREI

UNGER DÓRA 
PEDAGÓGUS BESZÁMOLÓJA
A Szadai Székely Bertalan Általános Iskola 
sikeres tanévnyitást tudhat maga mögött. 
 A világjárványra való tekintettel az ün-
nepség rendhagyó módon, rádión keresz-
tül történt.
 A műsor megszervezését és kivitelezé-
sét az iskola 2.a osztályos tanulói kapták 
feladatul. Osztályfőnökük Unger Dóra és 
tanítójuk Nyerges Rita közreműködésé-
vel rádiós jelenetben elevenítették meg a 
gyerekek iskolába lépés és tanítás előtti  
lélekállapotát, aggodalmait, várakozásait, 
izgalmaikat. Az évnyitó műsort megelőző 
5 próbát a digitális oktatásnak köszönhe-
tően  együtt bejelentkezve az interneten, 
az oktatás céljára telepített programon 
bonyolították le tanítóik.

 Ezúton is köszönjük Pintér Lajos pol-
gármester úr és Greffné Kállai Tünde in-
tézményvezető asszony köszöntő, biztató 
beszédét, és a tanulók szüleinek áldozatos 
és rugalmas munkáját, melynek köszön-
hetően vidám percek kíséretében, humor-
ral fűszerezve kezdhettük a 2020–2021-es 
tanévet.

TARI ANIKÓ IGAZGATÓ-
HELYETTES BESZÁMOLÓJA
Iskolánk első hároméves ciklusa a Bázisin-
tézményi programban 2020 júniusában le-
járt, ezért 2020 tavaszán újra megpályáztuk 
ezt a címet, melyet ismét elnyertünk 3 évre.  
 A beadott dokumentumainkban bemu-
tattuk tantestületünk szakmai munkáját és 
iskolánk infrastruktúráját. Beszámoltunk 
az országos kompetenciaméréseink ered-
ményeiről, a továbbtanulási mutatóinkról, 
valamint a versenyeredményeinkről. A bí-
ráló bizottság ismét méltónak találta isko-
lánkat „Az Oktatási Hivatal Bázisintézmé-

nye” címre, így továbbra is kisebb szakmai 
központként mutathatjuk meg pedagógiai 
munkánkat a hozzánk látogató pedagógu-
soknak. Az elmúlt években bemutatóórákat, 
szakmai megbeszéléseket, továbbképzése-
ket tartottunk, valamint aktív szerepet vál-
laltunk a KRÉTA rendszer bevezetésében. 
A következő ciklusban – a bemutatóórák és 
a szakmai megbeszélések mellett – a Szé-
kely Bertalan projekthét, a klubnapközik 
és az iskolába hívogató programjaink pe-
dagógiai hátterébe avatjuk be azokat a kol-
légákat, akik ellátogatnak hozzánk.  
 Pest megyében ebben a ciklusban két ál-
talános iskola működhet bázisintézmény-
ként, melyek közül az egyik a Szadai Szé-
kely Bertalan Általános Iskola. 
 Az elmúlt három évben végzett kima-
gasló munkánkat az Oktatási Hivatal ok-
levéllel ismerte el. Az újabb címet augusz-
tus 26-án a Budapesti Pedagógiai Oktatási 
Központ által szervezett tanévnyitó konfe-
rencián Greffné Kállai Tünde igazgató asz-
szony vette át.

Átvettük az újabb ciklusra  
szóló Bázisintézményi címet

Tanévnyitó a Székely  
Bertalan Általános Iskolában 
2020. SZEPTEMBER 1.

A kialakult vírushelyzet miatt a 2020/2021-es 
tanév rendhagyóan kezdődött. Az év-
nyitó ünnepségek hagyományaiból szá-
momra az első osztályosok köszöntése a 
legmeghatóbb. Idén szeptember elsején 
a sok pici első osztályost, – akiknek sze-
mében öröm, aggódás, izgalom tükröző-
dött vegyesen –, iskolánk legidősebb di-
ákjai vezették a tantermeikbe. Mi, tanító 
nénik is hasonló érzelmekkel vártuk ezt a 
napot, sok érdekes feladattal, játékkal és 
szívünk összes szeretetével készültünk.
 A tantermekben a kicsik elfoglaltak 
egy-egy helyet, majd meghallgattuk a 2.a 
osztályosok vidám műsorát. Az előadás 
nagyszerűségét bizonyítja, hogy kicsi el-
sőseink végig kitartó figyelemmel, vidám 
hangulatban figyelték a műsort. Egytől-
egyig arra koncentráltak, hogy mikor mit 
szabad, milyen új szabályokkal kell meg-
ismerkedniük, végig azt éreztük, hogy 
igen nagy bennük a megfelelési vágy. 
 Meglehetősen aktív nap után, kellő-
en elfáradva ment haza mindenki. Örü-
lünk, hogy együtt lehetünk, nagy-nagy 
várakozással és lelkesedéssel nézünk az 
elkövetkező időszak elé!

ELSŐ OSZTÁLYOSOK 
FOGADÁSA
Pénzesné Darvasi Judit  
tanítónő beszámolója

1.a  osztály az évnyitón

Greffné Kállai Tünde a Budapesti Pedagógi-
ai Oktatási Központban a tanévnyitó konfe-
rencián vette át a Bázisintézményi címet

A Szadai Székely Bertalan Általá-
nos Iskolába precíz, a tisztaságra és 
a munkájára igényes, megbízható 

TAKARÍTÓT KERESÜNK 
napi 4 órában

 Érdeklődni lehet: A 06-30/782-
8385-ös telefonszámon vagy sze-
mélyesen az iskolában.  
Az önéletrajzokat az igazgato 
@szadaiskola.sulinet.hu  
e-mail címre várjuk.
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A „NYÁRI DIÁKMUNKA 
2020” program keretében Sza-
da Nagyközség Önkormány-
zat három fiatalt foglalkozta-
tott ezen a nyáron.
 Radics Evelin, Petz Ármin és 
Sztanity Mátyás közel két hó-
napon keresztül segítette a hi-
vatali dolgozók munkáját.
 Közülük ketten megosztot-
ták velünk a diákmunka során 
szerzett élményeiket is:
 „A Szadai Polgármesteri Hi-
vatalban eltöltött közel két hó-
nap abszolút pozitív élmény 
volt számomra. Kicsit belete-
kinthettem a település veze-
tésébe, és az otthonom is job-
ban megismerhettem. Nagyon 

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉSEK
A szadai idősek otthonában 
(régi nevén Margita Idősek 
Otthona szerk.) minden hónap 
utolsó csütörtökén köszöntik 
a hónap születésnaposait. Au-
gusztusban Balogh Ferencné 
Erzsi nénit és Novák Pista bá-
csit 90. születésnapjuk alkal-
mából köszöntötték. Az ünne-
peltek között volt még Kóródi 

Nyári diákmunka a Szadai 
Polgármesteri Hivatalban

HÍREK

A Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény Szadai Otthonának hírei
Ági, Wiedenhoffer 
Jánosné Margit 
néni és Szabó Pis-
ta bácsi, akik szin-
tén augusztusban 
ünnepelték a szü-
letésnapjukat. Az 
ünnepelteket Pin-
tér Lajos polgár-
mester és Boros 
Gábor képviselő is 

köszöntötte az önkormányzat 
nevében, míg a fenntartót Ba-
logh Tímea szakmai vezető és 
Dávid Tamás igazgatóhelyet-
tes képviselte.

ZERO WASTE TEXTIL-
ZSÁKOK AJÁNDÉKBA
Keddenként érdemes minden 
környezettudatos szadainak 
a Kisfaludy utcába elsétálnia, 

vagy ha arra jár, megállnia az 
otthon kapuja előtt, ugyanis 
többször használható gyümölcs, 
zöldség vagy pékáru vásárlásá-
ra alkalmas erszényekből le-
het válogatni, akár több mé-
retben is. Bárki, aki igényt tart 
egy ilyen kis zsákocskára, ve-
het a kihelyezett dobozból. Az 
otthon lakói sok szeretettel ké-
szítik őket azoknak, akik egy 

Az országos tisztifőorvos Prof. 
Dr. Kásler Miklós miniszter úr 
jóváhagyásával látogatási 
és intézmény elhagyási ti-
lalmat rendelt el – meghatá-
rozott kivételekkel – Magyar-
ország területén működő 
összes, szakosított ellátást 
nyújtó szociális intézmény-
ben, így a Pest Megyei Vik-
tor Egyesített Szociális Intéz-
mény Szadai Otthonában is. 
Noha a szadai idősek ottho-
nában még megbetegedés 
nem történt, a lakók egészsé-
gének védelmében kérjük a 
határozat szigorú betartását.

Vazicsek Róbertné 
telephelyvezető

A SZADAI IDŐSEK  
OTTHONÁT IS 
ÉRINTI A KORLÁ-
TOZÓ INTÉZKEDÉS

örültem annak, hogy fontos 
teendőket is ránk bíztak, ami 
eddig máshol ritkán volt így.  
A hivatal felújítása járt némi 
nehézséggel, de ezt is nagyon 
élveztük, és örültünk, hogy 
részt vehettük a hivatal életé-
nek egy ilyen, kalandos szaka-
szában is. Hiányozni fog a jó 
hangulat és a családias légkör. 
Remélem, jövő nyáron is tag-
ja lehetek ennek a remek csa-
patnak. Köszönöm szépen az 
élményeket és további jó mun-
kát kívánok a hivatal összes 
munkatársának!” Petz Ármin
 „Én személy szerint nagyon 
élveztem bejárni minden reg-
gel az polgármesteri hivatal-

ba, mindig jó mun-
kákat bíztak ránk, 
örömmel végez-
tem mindig ezeket. 
A „darálógéppel” 
(iratmegsemmisítő-
vel) és a szkenner-
rel szoros barátsá-

got kötöttem, ismertem mind 
a kettő eszköz minden mozdu-
latát, hibáit, gombját, funkció-
ját a nyár végére. A hangulat 
jó volt, mindig volt min moso-
lyogni. Voltak kihívások, nagy 
rendrakásban is volt a hiva-
tal, de még azt is sikerült le-
győzni, és feltalálni magunkat, 
hogy hatékonyan tudjuk vé-
gezni továbbra is munkánkat. 
Bármikor elakadtam valami-
ben, vagy kellett valami segít-
ség, mindenki szívesen támo-
gatott engem! Külön lendületet 
adott az, hogy olyan munkát is 
kellett végeznünk, amelyet egy 
átlagos diákmunkában nem 
várna az ember. Köszönöm in-
nen is a lehetőséget mindenki-
nek, a segítséget, amit ott kap-
tam, és a sok tudást, amit ott a 
munkám során sikerült felhal-
moznom!” Sztanity Mátyás
 A hivatal dolgozói ezúton is 
köszönik ifjú kollégáik lelkiis-
meretes munkáját!

hulladékmentesebb háztartás 
felé törekszenek.

AZ OTTHON  
TÖRTÉNETÉNEK NYOMÁBAN
A Szociális és Gyermekvédelmi 
Főhatóság pályázatot hirdetett 
Történelmünk nyomában cím-
mel. A pályázat keretében a szo-
ciális otthon lakói és dolgozói 
egy olyan kiadványt készítettek, 
amely feldolgozza az intézmény, 
így az egykori Rudnyányszky-
Vécsey villa történetét is. A pá-
lyázat eredménye egyelőre nem 
ismert, de a képekkel gazdagon 
illusztrált, érdekes olvasmány 
a szada.hu (Kezdőlap-Hírek- 
a Pest Megyei Viktor Egyesí-
tett Szociális Intézmény Sza-
dai Otthonának hírei) oldalról 
letölthető és elolvasható.
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Női torna
hétfőnként 14.00-15.00, 
vezeti: Kovács Ildikó

Szadai Asszonykórus
hétfőnként 17.30-19.00,  
vezeti: Kovács László
 
Szadai Szólamok  
(Falukórus)
szerdánként 17.30-19.00, 
vezeti: Mácsainé Verók 
Irén
 
Etka jóga
szerdánként 18.00-19.30, 
vezeti: Fekete Eszter
 
Gyógytorna
havonta váltásban  
szerdánként
9.00-10.00 és 14.00- 15.00, 
vezeti: Földes Anikó

Akrobatikus Rocky 
(gyerekeknek!)
csütörtökönként 16.00-
17.00, vezeti: Jankó Réka
 
Czibere  
Táncegyüttes
péntekenként 18.00-20.00, 
vezetik: Antal Édua, 
Horváth Viktor
 
Újdonság!
Könyvtárunk  
új közösségi terében 
„Beszélgető pont” 
program 
minden csütörtökön 
14.00-16.00
 Elsősorban 12-14 évese-
ket várunk!
 Minden kérdésre lesz egy 
válasz!
 Keress minket, várunk!

SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

Szeptemberben induló  
kiscsoportok a FALUHÁZBAN



Szada értékteremtésben és értékmentésben élen jár Pest me-
gyében. Ezt azért fontos megemlíteni, mert több generá-
ción keresztül a jelenben élők mindig gondoltak a jövő-
re és a múlt emlékeit precízen és pontosan megörökítették.

Megjelent a Szada Kincsei  
sorozat legújabb kötete

S zadán a múltunkhoz kötődő emlé-
kek nélkül képtelenek lennénk elkép-
zelni a jövőt. Ez motiválhatta Novák 

Lászlónét, a Tájház vezetőjét, hogy kitalál-
jon egy könyvsorozatot, ami a nagyközség 
értékeit örökíti meg. A precízen végiggon-
dolt tematikát hozzáillesztette a település 
anyagi lehetőségeihez és megszületett a hét 
részes Szada Kincsei címet viselő könyv-
sorozat ötlete. Így lett Novák Lászlóné a 
sorozat szerkesztője. Július 10-én már a 
negyedik kiadványt mutathatta be a Szé-
kely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 
színháztermében, ami „A régészeti lelete-
ink” címet kapta. Az első kiadvány 2017-
ben jelent meg Egyházi Értékeink címen. 
 A mostani könyvet alapos kutatómun-

NYÁRZÁRÓ programnak is beillett volna 
az augusztus 30-ra meghirdetett „Rejtel-
mes Afrika” kiállítás és a köréje felépített 
egzotikus program. A rendezvénnyel a Fa-
luház egy kulturális missziót is felvállalt, 
ugyanis a Szadán élő Vándor Péter a Zöld-
foki Köztársaság tiszteletbeli konzuljának 
magángyűjteményéből egy olyan Afrikát 
bemutató kiállítást rendeztek a Székely 
Bertalan Műteremház Galériában, ami-
től minden magyar embernek tátva ma-
radt volna a szája. 
 Délután négykor Pintér Lajos polgár-
mester köszöntője után Vágó Piros ismert 
rádiós műsorvezető  Vándor Péter segít-
ségével bemutatta az érdeklődőknek a ki-

ka után Varga Kálmán történész írta, a 
fotókat Dabasi András a Nemzeti Mú-
zeum munkatársa készítette, az arcula-
tát pedig Kecskés Zoltán tervezte meg. A 
könyvben azokat a leleteket mutatták be 
szerzők, amik évezredek óta halmozód-
va Szada környékén kerültek üzenetként 
a földbe. Az újkőkori kőbaltáktól, a kora 
vaskori edényeken át a római kori korsó-
kon keresztül egészen az Árpád-kori föld-
várig és középkori sarkantyúig, gazdag 
leletanyag maradt az utókorra. Két érde-
kes lelet is bekerült a könyvbe, az egyik 
egy Zsigmond-kori érem, valamint egy 
1966-ban megtalált késő középkori párta. 
A könyvben bemutatott leleteket – mivel 
Szadán nincs múzeum – a Váci Tragor Ig-

nác Múzeumban és a Nemzeti Múzeum-
ban lehet megtalálni.
 A hiánypótló kiadvány ünnepélyes be-
mutatóján megjelenteket Galambos Gá-
borné a Szadáért Közhasznú Kulturális 
Alapítvány elnöke és Petrák Árpád alpol-
gármester köszöntötte. A vendégek között 
ott volt Vécsey László országgyűlési kép-
viselő és Simon Erika alpolgármester is. A 
könyv megjelenését Szada Nagyközség Ön-
kormányzat és a Szadáért Közhasznú Kultu-
rális Alapítvány támogatta. A könyvet meg 
lehet vásárolni a könyvtárban, a Tájházban 
és a polgármesteri hivatalban is.  P.Gy.

állított tárgyakat, amikhez 
egy-egy személyes élményt  
is fűztek. A hangulatot a 
Serengeti Troupe Társu-
lat fergeteges dobshow-ja 
alapozta meg. A kiállítás 
után a szabadtéri színpadon 
folytatódott a kongákon ját-
szott virtuóz dobolás. A Serengeti 
Troupe ismert, dinamikus, jól táncolha-

tó világslágereket adott elő. Programjuk 
tetőpontján vidám, szertelen minden kö-
töttség, szabály és koreográfia nélküli 
táncot tanítottak be az érdeklődőknek. A 
Székely-kertben ezenkívül eredeti afrikai 
ételeket és süteményeket is lehetett kós-
tolni, amit Vándor Péter felesége készí-
tett. Az édes kukorica lepény, a földimo-
gyorós csípős szósz, a matapa szósz és a 

tápióka puding egészen különle-
ges volt. Az afrikai táblajáték 

nemcsak a gyerekek kíván-
csiságát keltették fel.  Ván-
dor Péter, mint mindenre 
odafigyelő kiállító, a prog-
ram végén ajándékokkal 
kedveskedett a résztve-

vőknek.
 Erre az alkalomra a kiál-

lításhoz kapcsolódóan a Falu-
ház egy színes brossurát is kiadott, 

amit Vándor Péter írt meg „Rejtelmes Af-
rika” címmel.
 A különleges kiállítás még 
szeptember 21-ig előzetes be-
jelentkezéssel látogatható. (28-
405-453, 06-30/474-4733. 
szada@szadafaluhaz.hu) P.Gy.

Köszönetet mondott  
Petrák Árpád alpolgármester 

Rejtelmes Afrika  
A SZÉKELY-KERTBEN

Afrikai tánctanítás a Serengeti Troup 
közreműködésével

Az afrikai ételkóstolónak 
nagy sikere volt

A kiállítást Vándor Péter és Vágó Piros nyitotta meg 

SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
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KÖNYVTÁRI HÍREK

SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

Kedves Olvasóink!
Ismét beköszöntött az ősz és mi várako-
zással telve készülünk az év hátralevő ré-
szére, rendezvényeinkre. Nem tudjuk még 
mit tartogat a közeljövőben a járványhely-
zet számunkra, de szeretettel várjuk ol-
vasóinkat megújult ifjúsági előterünkkel.
 Kicsik és nagyok a hatályos rendelete-
ket figyelembe véve, az óvintézkedéseket 
betartva, a megszokott nyitvatartási rend-
ben látogathatnak el hozzánk.

KÖNYVTÁRI HÍREK
A járványügyi helyzet kapcsán a továbbra 
is a hatályban lévő korlátozás mellett vehe-
tő igénybe a könyvtári szolgáltatás. Csak 
kölcsönzésre, hosszabbításra és beiratko-
zásra állnak olvasóink rendelkezésére az 
olvasótermek.
 Helyben használatra, számítógépek hu-
zamos használatára határozatlan ideig 
nincs lehetőség. Belépni csak maszk-
ban, kézfertőtlenítés után lehet, a 
kölcsönzés idejére maximum 15 
percre. Egyszerre összesen 5 fő tar-
tózkodhat a könyvtárban.
 Kölcsönzésre továbbra is előké-
szítjük a könyveket azon olvasóknak, akik 
az intézménybe lépés nélküli kölcsönzési 
módot választanák. Számukra megbeszélt 
időre összekészítjük olvasmány igényeiket, 
ha jelzik elérhetőségeinken. 
 Könyvmoly börze szabadpolc:  
A Faluház bejárata előtt a friss levegőn in-
gyen elvihető olvasmányokból lehet válo-
gatni, melyeket folyamatosan cserélünk.

NYITVATARTÁS:
 Hétfő, szerda, csütörtök: 10-17 óra
 Kedd, péntek: 12-17 óra
 Szombat: 9-12 óra 
 (szeptember 12. és 26.)

ELÉRHETŐSÉGEINK: 
 szadakonyvtar@gmail.com
 Bagolyvár Könyvtár 
 Facebook oldal
 +36 28-503-180

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK: 
Országos Könyvtári Napok: Idén 30. 
születésnapját ünnepli ez az országos ren-
dezvény, mely a könyvtárak népszerűsíté-
sét célozza Ünnepeljünk együtt! címmel 
október 5-11. között. Idei vendégünk vár-
hatóan Dániel András író
 Elmúlt években településünkön is sokan 
vettek részt a változatos felnőtt és gyerek 
programokon, melyen kiállítás, író-olva-
só találkozó mellett tudományos előadás, 
könyvvásár és könyvtári munkák bemuta-
tása is szerepelt. Idén is csatlakozik könyv-
tárunk ehhez az ingyenes országos ren-
dezvényhez, melynek részletes programját 
később osztjuk meg online felületeinken.

KÖNYVAJÁNLÓ
Bauer Barbara: 
Az aranyműves fia 
(Jaffa Kiadó, 2020.)
Ez a misztikus ele-
mekkel gazdagított, 
finoman hangolt új re-
gény apa és fia törté-
nete a jelenben, illet-
ve a mesék, legendák ködébe vesző távoli 
múltban. Négy, keresztutakkal és tévely-
gésekkel sújtott élet históriája, amely az 
elszakadásról és az újbóli egymásra ta-
lálásról szól. A folytonosságról, az apáról 
fiúra, nemzedékről nemzedékre hagyo-
mányozott örökségről: a hit, erő, szeretet 
hármas parancsáról, amelynél nincs na-
gyobb hatalom.
 Bagolyvár Könyvtár Facebook oldalán 
hangos könyvajánlóban is meghallgathat 
egy részletet, akinek felkeltettük az érdek-
lődését.

SZÓMAGYARÁZÓ ROVAT:
Utószó: Írásmű vagy szónoki beszéd vé-
gén lévő összefoglalás, melyben a művel 
kapcsolatos mondanivaló szerepel. Szi-
nonimái: epilógus, utóhang, végszó, zá-
róbeszéd zárszó.

Németh Anikó és Pusztai-Krepsz Mónika  
könyvtárosok

Az ősz már beköszönni látszik. Ha a veteményes-
kertek kiürülnek, gondoljunk a következő sze-
zonra és pótoljuk az évközben felvett tápanya-
gokat a talajban.
 A növények a talaj felső humuszos rétegéből szív-
ják magukba a tápanyagot. Kertjeinkben visszapót-
lás nélkül ez a humuszréteg lecsökken, és a követke-
ző év várt termésmennyisége elmarad, a növények 
gyengülnek, a talaj „elhasználódik”. Trágyázással, 
komposztálással visszaadjuk azt az erőt, ami tavaszig 
helyreállítja a talajéletet, és a növények egészséges 
növekedéséhez, virágzásához és terméshozásához 
is szükséges. A veteményesben és a díszkertben is 
fontos, hogy ne csak közvetlenül a növényeket lás-
suk el tápanyaggal év közben, hanem a kiegyensú-
lyozott talajélet kialakítása legyen a cél. Ha a mi ker-
tünkben új területen szeretnénk gazdálkodni vagy 
gyenge, beteg növényeink vannak, akkor ne kés-
lekedjünk helyreállítani a jó talajszerkezetet. Erre 
mindenkor a legalkalmasabb szerves trágyát és bi-
ológiai termesztésben engedélyezett szereket hasz-
nálni. Ezzel, és a műtrágyák kerülésével ugyanis nő 
a humusztartalom, és erős egészséges, károsanyag-
mentes lesz a leszüretelt termésünk.
 Ezt a munkát legalkalmasabb ősszel elvégez-
ni, de közvetlen vetés előtt is folytatható a táp-
anyag kijuttatása a hatásfok növeléséért. Anya-
ga érett szerves marhatrágyán kívül kovaföld, 
alginit, humin sav tartalmú közegek, vagy mik-
roorganizmus-tenyészetek lehetnek, melyekben 
hasznos gombák, baktériumok vannak, így kijut-
tatás után 3 hétig kerülni kell a gombaölő szerek 
alkalmazását. Pótlás után és év közben is továb-
bi segítség, ha mulcsozva, takarva van a talaj fel-
ső rétege kiszáradástól és gyomosodástól védve.
 Burjánzó növényeket, jó kertészkedést kívánok!
 Németh Anikó kertészmérnök, könyvtáros

Ajánlott irodalom: 
Ásásmentes biokert (Ventus Commerce Kft., 2020.)
Biológiai védekezés ellenálló zöldségfajtákkal 
(Mezőgazdasági Kiadó, 1987.)
A talaj él, biológiai szemléletű talajművelés (Me-
zőgazdasági Kiadó 1990.)
Talajművelés másképpen 
(Mezőgazdasági Kiadó, 1986.)

TÁPANYAG  
utánpótlás

KERTI 
könyvjelző
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VÁLLALKOZÓI OLDAL

A z elektronikus kereske-
delem a veszélyhelyzet-
től függetlenül is évről-

évre növekedő tendenciát mutat, 
a jövőben is további elterjedése 
várható. Ezért érdemes minél 
előbb megismerkedni az e-ke-
reskedelem legfontosabb sza-
bályaival, buktatóival és érde-
mes kipróbálni a vásárlást is a 
gyakorlatban. A járványveszély 
időszerűvé tette az e-kereske-
delem fontosabb lépéseinek és 
kockázatainak megismerését. 
Mire figyeljünk? Erről olvas-
hatnak két részletben.

A hagyományos üzletben 
történő vásárláshoz ké-
pest melyek az elektroni-
kus kereskedelem előnyei a 
vásárlók (fogyasztók) szá-
mára?
  •    kényelmes, otthonról elin-

tézhető,

  •    nincs kötve nyitvatartási idő-
höz,

  •    nincsenek földrajzi korlátok, 
más településen vagy akár 
külföldről is vásárolhatunk,

  •    szélesebb az áruválaszték, 
mint a hagyományos üzlet-
ben,

  •    ár, műszaki jellemzők, kivitel 
szempontjából könnyebb az 
összehasonlíthatóság.

Melyek az online vásárlás 
hátrányai? Előfordulhat 
olyan eset, amely eltér az 
alábbiaktól;
  •    a vásárlónak nincs közvet-

len kapcsolata az eladóval, 
nem ismeri sem a kiválasztott 
webáruházat, sem az eladót, 
vele a vásárlás során nem 
találkozik, személytelenné, 
arctalanná válik a kapcsolat, 
legtöbbször csak e-mail-ben 
történő levélváltásokra kor-
látozódik,

  •    a kiválasztott termék nem ve-
hető kézbe, nem vizsgálha-
tó meg, jó fogása van-e, el-
fér-e zsebben, táskánkban, 
ruhaneműk varrása megfe-
lelő-e, stb., könyv nem sé-
rült-e, nem hiányoznak-e la-
pok belőle. Meglepetés lehet, 
ha a weboldalon élénk szí-
nűnek látszó termék helyett 
matt vagy nem egyenletesen 
színes árut kapunk, az utób-

bi informatika-
ilag megelőz-
hető lenne, ha 
gondolnak rá, 

  •    fennállhat a meg-
tévesztés veszélye, a 
termékről téves tájé-
koztatást kapunk, de 
elhallgatott informá-
ció is előfordulhat,

  •    a javítást végző szerviz lakó-
helyünktől távol van, nincs 
országos javító hálózat,

  •    megtörténhet, hogy elfogad-
juk az ügyletkötés burkolt 
sürgetését, már csak néhány 
termék áll rendelkezésre, a 
gyártónál sincs készleten, a 
meghirdetett árnál kedve-
zőtlenebb lesz az utánrende-
lés, csak most ilyen olcsó stb.,

  •    általános hátrány az élőszó-
ban nem megbeszélhető in-
formáció hiány, például a tí-
pusszám szerint megrendelt 
kéziszerszám helyett, típus-
számban eltérő terméket kül-
denek. Reklamáció esetén a 
felek kitartanak a saját állás-
pontjuk mellett, a levelezésből 
nem derül ki, hogy az új típusú 
kéziszerszám műszakilag azo-
nos-e a régivel, esetleg jobb-e 
annál, mi az eltérés, alkalmas 
vagy sem az adott munkához?

Káresemény forrása lehet, 
ha csak az alacsonyabb ár 
miatt és fénykép alapján 
vásárolunk. 
Ha a webáruháznak, web-
shopnak vagy weboldalnak – 
a továbbiakban webáruháznak 

– nevezett felületen kiválasztot-
tuk a vásárolni kívánt terméket, 

A koronavírus okozta járványveszély befolyá-
solta és meg is változtatta vásárlási szokása-
inkat részben a kijárási korlátozás, részben az 
üzletek nyitvatartásának változása miatt.

ONLINE VÁSÁRLÁS 
– MEGLEPETÉS NÉLKÜL 1. rész

Az e-kereskedelem 
kezdeti lépései

a következő lépésben – még a 
megrendelés előtt – érdemes 
megkeresni az online felületet 
működtető vállalkozást. Szüksé-
günk van legalább a működtető 
vállalkozás elnevezésére, szék-
helyének címére vagy adószá-
mára, a cég vezetékes telefonos 
elérhetőségére. A webáruház 
elektronikus elérhetősége és a 
bankszámlaszám nem elegen-
dő. Azonosító adatok hiányában 
jogvita esetén a vásárló érdekei 
nem érvényesíthetők sem az al-
ternatív békéltető, sem a bíró-
sági eljárásban. 
 Szerencsés esetben az álta-

lános szerződési feltételek-
ben (ÁSZF-ben) megta-

lálhatók a működtető 
vállalkozás adatai. 
Ha a webáruházat 
működtető vállalko-

zás ellenőrizhető ada-
tai az online felületen 
nem találhatók meg, 

onnan inkább ne ren-
deljünk! Ne is fizessünk, amíg 
nem tudjuk, kinek a bankszám-
lájára utalunk.  
 Érdemes arról is meggyő-
ződni, hogy a webáruházat mű-
ködtetőként megnevezett cég 
működő, létező vállalkozás-e, 
amely nem áll végelszámolási 
vagy felszámolási eljárás alatt, 
esetleg megszűnés miatt nem 
törölték-e a cégjegyzékből.
 Ingyenes céginformációs 
adatbázis elérhetősége korlá-
tozott adattartalommal:
 www.magyarorszag.hu 
 Vissza a régi www.magyar-
orszag.hu oldalra 
 Keresés a vízszintes menü-
sorban
 Cégkereső (balról a hato-
dik)
Használom a szolgáltatást 
 Konkrét keresés cégnév 
vagy cégjegyzékszám vagy 
adószám alapján (jobb felső 
sarok)
 A megjelenő cégkivonat-
ban megtalálhatók a vásárlás-
hoz szükséges adatok. 

(Folytatjuk!)
Dr. Csanádi Károly 

kamarai jogtanácsos  
fogyasztóvédelmi referens

mediátor, európai uniós kkv. tréner
FIX Televízió műsorvezetője
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D-vitamin - nem is  
vitamin, hanem hormon
A D-vitamin nem vitamin, nincs semmi 
köze a vitaminokhoz, csupán orvostörté-
neti okokból nevezzük így. Vitaminoknak 
nevezzük mindazokat az élettanilag fon-
tos vegyületeket, melyekre szüksége van 
a szervezetnek, de nem képes előállítani. 
A D-vitamint elő tudja állítani a bőrünk a 
napsugárzás segítségével, majd két lépés-
ben belőle aktiválódik az egyik legősibb 
szteránvázas hormon (1).
 A D-vitamin több mint 200 különbö-
ző gén működését szabályozza testünk 
legkülönböző sejtjeiben, így nehéz találni 
olyan betegséget, amely nem javulna meg-
felelő D-vitamin adagolásra, vagy olyan 
emberi szervet, amely nem szenved, nem 
károsodik D-vitamin hiány esetén. Hiánya 
szív- és érrendszeri betegségeket, csontrit-
kulást, az immunrendszer legyengülését, 
cukorbetegséget, daganatos és vérképző-
szervi betegségeket okozhat. Alább csak a 
legfontosabbakat emelem ki:

A D-vitamin hatásai
  1.    A daganatos betegségek előfordulását 

csökkenti, már jelenlévő daganatos be-
tegségnél növeli a túlélést – pld. vas-
tagbélrák, mellrák, prosztatarák, tü-
dőrák, stb. (5)

  2.    Az autoimmun betegségek előfordu-
lását csökkenti, már kialakult auto-
immun betegségnél enyhíti a tüne-
teket – pld. reumás ízületi gyulladás, 

sclerosis multiplex, gyul-
ladásos bélbetegsé-
gek (Crohn-betegség, 
colitis ulcerosa), pik-
kelysömör, stb.

  3.    A csontritkulást 
megelőzi, kezeli és 
lehetővé teszi a kal-
cium felszívódását a 
vékonybélben (2)

  4.    A 2-es típusú cukorbe-
tegséget javítja - inzulin 
termelésének elősegítése, in-
zulin-rezisztencia csökkentése, gyul-
ladáscsökkentő hatás.

  5.    Az agyi betegségek kialakulását megelő-
zi – autizmus, depresszió, skizofrénia, 
Alzheimer-betegség, demencia, stb. (4)

  6.    A légúti- és emésztőrendszeri fertőzé-
sek előfordulását csökkenti – TBC, inf-
luenza, egyéb vírusos és baktériumok 
okozta betegségek.

  7.    A sport- és fizikai teljesítményt fokoz-
za – izomtömeg és izomerő növelése, 
állóképesség gyarapítása, izomfájdal-
mak csökkentése, stb.

  8.    A szív- és érrendszeri betegségeket 
megelőzi – vérnyomáscsökkentés, ér-
elmeszesedés gátlása, vérrögképződés 
megakadályozása, gyulladáscsökken-
tő hatás (3).

  9.    A COVID-19 fertőzés kialakulását meg-
előzi – a légcsőben antimikrobiális 
fehérjék (cathelicidin-ek és defensin) 
termelődését fokozza, amelyek blok-
kolják a baktériumokat, gombákat, va-
lamint burkolattal rendelkező víruso-
kat - a COVID-19 is ilyen burokba zárt 
RNS vírus! (6)

  10.    A COVID-19 fertőzés súlyosságát 
mérsékli és javítja a túlélési esélye-
ket – szabályozza az immunrend-
szer működését, a tüdőben csökkenti 
a gyulladáskeltő citokinek szaporo-

dását és növeli a gyulladáscsökken-
tő citokinek szintjét is, azaz a citokin 
vihar ellen dolgozik. (7)

Miért elengedhetetlen  
a D-vitamin pótlás?
Két nagy változás történt a magyar (nyu-
gati) emberek életében, amely nélkülözhe-
tetlenné teszi a D-vitamin pótlását.
 Egyrészt a magyar lakosság az elmúlt 
70-100 évben fokozatosan a városok-
ba költözött és felhagyott a szabad-
ban végzett munkával, gyakorlatilag 
senki sem dolgozik a földeken, így esélye 
sincs a napon lenni és előállítani saját ma-
gának a mindennapi betevő D-vitaminját. 

 Másrészt, az elmúlt 20-30 évben a 
lakosság körében terjed a 

félelem a napsugárzás ál-
lítólagos káros hatása-

itól. Nyári időszakban a 
rádióban és tévében min-
den órában elmondják, 
hogy milyen magas az 
UV sugárzás és senki ne 

menjen ki a napra 11 és 
15 óra között, ha nem akar 

bőrrákban (melanomában) 
azonnal meghalni. Sajnos sen-

ki sem gondolkodik el, ha ez igaz len-
ne és valóban ilyen veszélyes a napon lenni, 
akkor hogyan tudta az emberiség túlélni az 
elmúlt évezredeket, amikor csak ágyékkö-
tőben vadásztunk vagy később naphosszat 
műveltük a földeket, kaszáltunk és arat-
tunk. Így ha el is megy a magyar nyaral-
ni, akkor vagy nem megy ki a napra, 
vagy vastagon keni magát legalább 
50 faktoros napvédővel. 

D-vitamin helyzet  
Magyarországon
Semmelweis Egyetem I. számú Belgyógyá-
szati Klinikájának kutatócsoportja által 
2013-ban tél végén elvégzett első, országos, 
reprezentatív D-vitamin-szint mérő kuta-
tás alapján a magyarországi népesség 
94 %-a – gyakorlatilag mindenki – 
nem éri el 75 nmol/l-es elfogadható 
D-vitamin értéket. A teljes felnőtt népes-
ség 71 %-a – 4 magyarból 3-nál – a D-vita-
min szint 50 nmol/l alatt volt, ami D-vita-
min hiánynak felel meg. Itt jegyzem meg, a 
saját D-vitamin szintem (ötször mértem az 
elmúlt években) folyamatosan 200  nmol/l 
környékén mozog – de én nem is félek a nap-
tól, és rendszeresen szedem a D-vitamint, 
amikor nincs alkalmam napozni.
 A vizsgálatból az is kiderült, hogy a kora 
tavaszi hónapokban a magyar felnőtt 

D-VITAMIN 
– minél több,  
annál jobb
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lakosság átlagos D-vitamin-szintje 
csak 40  nmol/l, ami körülbelül ne-
gyede az igazán egészséges értéknek.
 Akkor miért is csodálkozunk, hogy ilyen 
sok a legkülönbözőbb beteg?

Elegendő napi D-vitamin 
adag – józan ész  
kontra orvosi ajánlás
A D-vitamin adagolásában sincs meg az 
egyetértés, mint az élet legfontosabb kér-
déseiben sem. A hivatalok, a hatalom és 
az őket kiszolgáló média, valamiért min-
dig félretájékoztatja az embereket. 
 Persze az emberek is hibásak, hogy le-
szoktak az önálló gondolkodásról, köny-
nyelműen abban bíznak, hogy a politika, 
az állam vagy az orvoslás, majd gondos-
kodik róluk és gondolkodik helyettük. Az 
én személyes tapasztalatom az, hogy a lo-
gikus gondolkodás, a józan paraszti 
ész többet ér bármilyen diplománál 
vagy a legmagasabb beosztásnál.
 Visszatérve a D-vitaminhoz - az orvo-
sok és a média riogatják a lakosságot a túl-
adagolás veszélyével, nevetségesen kevés 
mennyiséget ajánlva a napi bevitelre.
 A magyar ajánlás 2.000 NE szedését ja-
vasolva, de csak a téli időszakban, kiemelve, 
hogy 4.000 NE fölötti adag már mérgező. 3 
ponton is téves ez az ajánlás: a) „mérgező” 
felső határ meghatározása 4.000 NE-ben, 
b) napi adag elégtelensége, c) csak a téli–
kora tavaszi hónapokban javasolják sze-
dését. Sajnos a fenti orvosi ajánlás sem 
állja ki a józan paraszti ész próbáját, 
hiába fogadta el több tucat professzori és 
doktori diplomával rendelkező ember. 
 Nyáron fürdőruhában történő na-
pozáskor a bőr enyhe pirulását okozó 
napsugárzás hatására – bőrtipustól füg-
gően ez 20-40 perc – közel 25.000 NE 
D-vitamin képződik a bőrünkben (8). 
Ha tovább vagyunk a napon - akár 100.000 
NE is képződik egy huzamosabb napozás 
közben. Ez nagyságrendekkel több, mint 
az orvosok szerint „mérgező” 4.000 NE. A 
70-es, 80-as években az emberek tömegé-
vel többször is előfordult, hogy 2-3 órát volt 
nyáron a strandon a tűző napon, mégis 
senki sem tapasztalt D-vitamin mérge-
zést, viszont a jelenleg gyakori betegsé-
gek sokkal ritkábban fordultak 
elő.
 A helyes napi adagolás 
beállításához tudnunk kell, 
hogy mi a megfelelő D-vi-
tamin szint. 
  1.    A szabadban dolgozó em-

berek D-vitamin szintje 
230-250 nmol/l (9).

  2.    Saját D-vitamin szintem augusztus vé-
gén csupán 1-1,5 órás rendszeres „fecs-
kében” történő napon tartózkodás ha-
tására 200 nmol/l szinten van.

  3.    Néhány betegem D-vitamin szintje már 
1 hetes intenzív napozással és barna-
sággal járó nyaralás hatására a 30-40 
nmol/l szintről elérte a 150-200 nmol/l-t.

  4.    A téli időszakban legalább napi 
10.000 NE D-vitamin szedése 
kell, hogy elérjük a 200 nmol/l 
körüli normális védő szintet – ez 
2 x 10 csepp Vigantol-nak felel meg 
(a tipikus magyar átlagos szintje most 
csak 20-40 nmol/l körül van).

Miért nem csak a téli hónapokban kell pó-
tolni a D-vitamint? A szadai rendeléseken 
meg szoktam kérni a betegeket, hogy húz-
zák fel a pólójukat, hogy lássam a hasuk, 
hátuk bőrszínét - még most augusztusban 
is, a megforduló lakosok túlnyomó több-
sége, ugyanolyan fehér, mint télen – csak 
a kézfejük, alkarjuk, arcuk barnult le – ez 
kb. a bőrfelület 10-15 %-a. Ha nem me-
gyünk ki a napra délben fürdőruhá-
ban, akkor mindegy, hogy kint ép-
pen tél van vagy nyár!
 Összefoglalva, az egészség és józan ész 
ajánlása – az év minden napján szed-
jünk legalább 10.000 NE D-vitamint 
(2 x 10 csepp Vigantol), kivéve azokat 
a napokat, amikor legalább 1 órát für-
dőruhában töltöttünk a tűző napon 
10-15 óra között – amikor nem csak vi-
lágit, hanem süt is a Nap.
 Ezt az ajánlást egyetlen egy „normális” 
orvos sem fogja megerősíteni, de az orvo-
sok nem is abból élnek, hogy Önök egész-
ségesek - mindenki csak a saját pecsenyé-
jét sütögeti.

A túladagolás képtelensége
Miért is nem lehet túladagolni a D-vita-
mint?
 Mert mind a bőrben UVB napfény vagy 
UVB szolárium hatására szintetizáló-
dott D3-vitamin (kolekalciferol), mind a 
gyógyszeresen bekerülő táplálékkiegészítő 

D3-vitamin is nem ak-
tív vegyület – a szer-
vezetben sem jó, sem 
rossz hatást nem vált 
ki. Ehhez át kell mennie 
egy 2-lépcsős aktiváló-
dási folyamaton: először 
a májban 25-hidroxi-
k o l e k a l c i f e r o l l á 
(kalcidiol) alakul át, vé-
gül a vesében jön létre a 
már terápiás hatást ki-
fejtő, valóban aktív 1,25-di-

hidroxi-kolekalciferol (kalcitriol). Az aktív 
D-vitamin hormon csak az aktuális szük-
ségleteknek megfelelő mértékben képződik 
a bevitt D-vitaminból. Lássuk el a szer-
vezetünket megfelelő alapanyaggal 
– napi 10.000 NE D3-vitaminnal, és 
bízzunk a bölcsességében, hogy any-
nyi aktív D-vitamin hormont állít 
majd elő, amelyre az aktuális élet-
helyzetben éppen szüksége van. Ezért 
elméletig is ki van zárva, hogy túladagol-
juk a D-vitamint.

Összegzésként arra kérek minden-
kit, hogy 
  •    naponta szedjen 10.000 NE D-vi-

tamint vagy 
  •    menjen ki a déli órákban legalább 

1 órára a napra fürdőruhában nap-
tejek nélkül

  •    ha fertőző, daganatos vagy auto-
immun betegsége van – duplázza 
meg a napi adagot – szedjen 20.000 
NE D-vitamin naponta.

A célunk közös – Szada legyen Ma-
gyarország legegészségesebb tele-
pülése!
 Hajrá szadaiak! Dr. Dobos Vadim 
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I dén Isten segítségével a huszonkette-
dik ÖRÖMHÍR napközis tábort szer-
vezte meg a Székely Bertalan kertben 

az – 1995-től működő – Tábor Alapítvány, 
önkormányzati támogatással, felekezetközi 
összefogással.  Az ÖRÖMHÍR Munkatársi 
Közösség önkéntesei végezték a feladatokat, 
szolgálatokat július 13-31. között. Megva-
lósult a tervezett három hét és a kézműves 
blokk, amelyeken 72 család 101 gyermeke 
fordult meg. (A kosárfonás tanulási prog-
ramon felnőttek is részt vettek.)  Számos 
család gyermeke(i) több héten keresztül  
járt(ak) a táborba. Zömében közülük ke-
rült ki az önkormányzat és a Tábor Alapít-
vány által támogatott gyermekek köre is.
 A különféle színes programok (kézmű-
ves foglalkozások, csapatjátékok, bicik-
litúra) mellett legfontosabbnak tartjuk a 
bibliai tanításokat, az aranymondásokat, 
valamint az azokon alapuló énekeket. (Az 
aranymondás a Bibliából kiemelt fontos, 
értékes mondat, amely az ember egész éle-
tére kihathat pozitív vonatkozásban.)  
 Harmincegy felnőtt korú önkéntes mun-
katárs tevékenykedett a táborozók között 
– hosszabb-rövidebb időn keresztül. Raj-
tuk kívül segítőként volt jelen 22 fiatalko-
rú középiskolás – szintén hosszabb-rövi-
debb időn át. A táborozók közül is néhány 
felső tagozatos fiatal ismerkedhetett a ki-
sebbek felé irányuló segítési lehetőségek-

kel. Ezt azért is tartjuk fontosnak, mert a 
jelenlegi rendelkezések értelmében csak 
az tehet érettségi vizsgát, aki - a közép-
iskolai tanulmányai során - 50 órát kö-
zösségi szolgálattal töltött különféle in-
tézményekben. Az ÖRÖMHÍR tábor is 
olyan „gyermek-intézmény”, amely meg-
felel erre a célra. Bármelyik középiskola 
szerződést köthet az alapítványunkkal, 
s fogadjuk a diákjait, igazoljuk az eltöl-
tött órákat. Idén hat szadai és nyolc vi-
déki középiskolás diák szerezhetett napi 
több órás gyakorlatot a táborban, s ezzel 
szaporította (vagy megszerezte) a közös-
ségi szolgálata óráinak számát. (A főisko-
lai hallgatók szakmai gyakorlatát is iga-
zolni tudjuk!)

  A táborozó gyermekek és szüleik nevé-
ben is megköszönjük minden önkéntes 
munkatárs, középiskolás és tinédzser se-
gítő tevékenységét, s ezen belül a táborve-
zetők áldozatos munkáját.  Időrendi sor-
rendben: 1. hét: Tóthné Tarcali Mariann 
és M. Gajjas Andrea, 2. hét: Horváthné 
Simon Anikó és Boros Gábor, 3. hét: Sán-
dor Andrea és Sándor Levente. Külön kö-
szönetet mondunk az önkormányzat veze-
tőségének, mert engedélyt adott, hogy az 
óvoda szakemberei is részt vegyenek a tá-
bor munkájában. Köszönjük az óvodai dol-

Isten iránti hálával adunk 
hírt az ÖRÖMHÍR táborral 
kapcsolatos eseményekről – 
a teljesség igénye nélkül.   

Huszonöt éve működik az  
ÖRÖMHÍR tábort is szervező  

TÁBOR ALAPÍTVÁNY 

Szűcs Nóra szadai középiskolás napi 
4 órát töltött a táborban egy héten 
keresztül.  Az alábbiakban számol 
be élményeiről: „Nagyon jól éreztem 
magam ebben az egy hétben és sok ked-
ves embert, gyereket ismertem meg. Ne-
kem személy szerint hatalmas segítség 
volt a pályaválasztással kapcsolatban is, 
hogy mégis hogyan állom meg a helyem 
a gyerekek között, ugyanis ezen a terüle-
ten szeretnék majd elhelyezkedni. Ezért is 
döntöttem úgy, hogy jelentkezem. Emel-
lett minden nap volt valamilyen érdekes 
program, kreatív foglalkozás, történet-
mesélés. Mindenkinek ajánlom, aki sze-
reti a gyerekeket, türelmes, empatikus és 
tud kommunikálni a gyerekekkel, hogy 
menjen a táborba segítőnek. Akár a kö-
zépiskolásoknak a közösségi szolgálat ke-
retében, akár jótékony célból. De a gye-
rekeknek is egy nagyon jó lehetőség, ha 
élménydús szünetet szeretnének.” 

Petik Anetta szülő  a méhekről 
tartott  bemutató előadást 

Kosárfonás is volt az első héten 
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gozóknak, hogy segítőkészen és örömmel 
vállalták a feladatokat.  

 A csapadékos időjárás miatt igénybevet-
tük egy ízben az iskola tornatermét. Kö-
szönjük a lehetőséget.  
 Mindhárom héten egész napos gyer-
mektábor volt, meleg ebéddel. Köszönjük a 
konyhán készült és az ebédlőben elfogyasz-
tott finom ételeket! Célzottan törekszünk 
arra, hogy minél kisebb legyen a szülők tá-
bori díj hozzájárulása. Ennek része az is, 
hogy költséges tízórai és uzsonna vásár-
lását nem terveztük. Köszönjük a lakos-
sági adományokat! Soha nem fogyasztot-
tuk magában a margarinos és házi zsíros 
kenyeret: gyümölcs, zöldáru és házi lek-
vár bőven volt minden tábori napon. Kö-
szönjük a különféle pékárukat, kenyeret, 
foglalkozási kellékeket, fertőtlenítőszert és 
egyéb adományt is, amivel megleptek ben-
nünket a gyülekezetek tagjai, a családse-
gítő szolgálat, a szülők és más személyek.  
 Mindhárom helyi gyülekezet (reformá-
tus, katolikus, baptista) támogatta a tábort 

a januári imaheti perselypénzzel.  Az ön-
kormányzat – egészen a kezdetektől – a 
rászoruló családok gyermekei és az ön-
kéntesek étkezés támogatását, valamint a 
helyszínt biztosítja.  A kapott támogatások 
és az önkéntesek munkája nélkül maga-
sabb lett volna a tábor részvételi költsége. 
Köszönjük az ima támogatásokat is. Isten 
áldja meg gazdagon mindazokat, akik bár-
milyen módon hozzájárultak a tábor tevé-
kenységéhez! Köszönjük!    
 A Hajnalcsillag Bábcsoport bábelőadást 
tartott. Fülöp Hajnalka a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat (International 
Children’s Safety Service) munkatársaként 
eljött egy alkalommal, hogy rövid előadás 
keretében beszélgessen a táborozókkal az 
internet veszélyeiről. Petik Anetta szülő 
pedig a méhekről tartott érdekfeszítő be-
mutató előadást a táborozóknak, méz kós-
tolással egybekötve. Köszönjük, hogy szí-
nesebbé tették a tábor programját, illetve 
hasznos információkhoz juttatták a tábo-
rozókat. 
 Néhány jubileumi gondolat – a történe-
lem és a jelenkor vonatkozásában. 
 A rendszerváltás után, a 90-es években 
– akkor még elsősorban karitatív céllal –
gombamód jöttek létre az alapítványok 
és az egyesületek. Én akkoriban Gödöl-
lőn dolgoztam a Forrás Családsegítő- és 
Gyermekjóléti Szolgálatban családgondozói 
munkakörben. 1994-ben a Pro Domo (haj-
léktalanokkal foglalkozó szervezet) pályá-
zatot hirdetett esettanulmányok megírá-
sára. Ezek témája olyan gyermekek élete 
volt, akik alkoholizáló szülők mellett éltek. 
Én is leírtam egy gyermek viszontagságait. 
Akkoriban nagy fejtörést okozott a mun-
katársi gárdának, hogy kiemeljük-e ezt a 
gyermeket a családból (állami gondozást 
javasolva) vagy küzdjünk a családban ma-
radásáért. A beadott esettanulmány díj-
nyertes lett. A díjjal húszezer forint juta-
lom is járt. Ennek az összegnek – alapító 
tőkeként – történő felhasználásával jött 
létre a Tábor Alapítvány 1995-ben. Célja 

 Fődi Szilvia óvodapedagógus     
„Nagy öröm volt számomra, hogy első íz-
ben részt vehettem az ÖRÖMHÍR tábor 
második hetén és besegíthettünk kollé-
ganőimmel, Siposné Marikával és Fejes-
né Andreával. 
     A második tábori hét szervezőivel (Si-
monné Horváth Anikó, Boros Gábor, Pá-
linkás Ibolya) is több éve nagyon jó mun-
kakapcsolatot ápolunk. Anikó negyedik 
éve az óvónő párom. Tartalmas, színvo-
nalas programokban volt részünk egész 
héten. A bibliai tanításokat nagy öröm-
mel és szívesen hallgatták a nagycsopor-
tos ovisok és az iskolások egyaránt. Min-
den nap tanulhattak a gyermekek egy 
aranymondást.  A bibliai énekeket mi is 
örömmel énekeltük, tanultuk és közösen 
többször imádkoztunk. 
     Naponta más személy készült a bibliai 
példázatokkal, ennek kapcsán volt közöt-
tünk Bacsó Benjámin baptista lelkipász-
tor és Sándor Levente református lelkész. 
     Lehetőség adódott bicikli túrára. Elláto-
gattunk a baptista imaházba, ahol báb-
előadáson vehettünk részt. Szabad játé-
kok keretein belül lehetőség volt szövésre, 
hímzésre, különféle kézműveskedésre. Sőt 
betekinthettek a méhészkedésbe is.
    Nagyon izgalmas volt az akadálypálya 
és a csillagtúra. Hét állomáson mérkőz-
tek a csapatok egymással. Ezzel zártuk a 
hetet, mindenki kis ajándékkal és sok él-
ménnyel távozott.” 

TÁBOR

a hátrányos helyzetű gyermekek és fiata-
lok segítése – elsősorban szabadidős fog-
lalkozások keretében. Néhány éven keresz-
tül számos gyermek és tinédzser jutott el az 
alapítvány segítségével bentlakásos tábo-
rokba: Tóalmásra, Tahiba és a Kékkereszt 
Misszió (Iszákosmentő Misszió) gyermek-
táboraiba. Kistérségi volt a táboroztatás: 
együttműködtünk a környékbeli szakem-
berekkel a szervezésben. Később beszű-
kültek a minisztériumi és egyéb pályáza-
ti lehetőségek. Így adódott, hogy 1999-től 
elsősorban a szadai napközis táborra, a ka-
rácsonyi cipősdoboz akcióra és a bábcso-
port működtetésére koncentrált az alapít-
vány. Ez a fő tendencia ma is.  
 Az elmúlt 25 év és az ÖRÖMHÍR tábo-
rok szervezése során megtapasztaltuk, 
hogy sok segítőkész ember van, aki szere-
tettel adja idejét, önkéntes munkáját, ado-
mányát annak érdekében, hogy másoknak 
örömöt szerezzen. KÖSZÖNJÜK! 
 Táborunknak saját oldala van a 
facebookon, melynek neve: Örömhír tá-
bor és ovis bibliakör – Szada. Aki teheti, 
lájkolja, ossza meg az oldalt, hogy minden-
ki időben értesülhessen a legújabb „öröm-
hírekről”.  
 A szülőket, nagyszülőket, érdeklődőket 
pedig várjuk a Szadai Keresztény Szülők 
Körének rendezvényeire.   
 „Igéd vidámságot szerzett nekem és szívbe-
li örömöt.”   (Biblia, Jeremiás könyve)  

Pálinkás Ibolya

Bacsó Benjámin baptista lelkipásztor is tartott hittanórát

Biciklitúrára is volt lehetőség
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A NÉPI MESTERSÉGEK Pest 
Megyei Egyesülete rendszeres 
pályázó, és pályázataink több-
nyire sikeresek. Így történt, 
hogy 2019-ben a „Képzések és 
interaktív műhely a Galga men-
tén” címmel beadott Csoóri pá-
lyázatunk is eredményes lett, 
ahol kosárfonó, gyöngyfűző és 
hímző tanfolyamra kértünk és 
kaptunk támogatást.
 Feladatunk a népművészeti 
tárgykultúra támogatása, kép-
viselete és a jelen kor alkotói-
nak segítése. Fő célunk a Galga 
mente népművészetének ápo-
lása, kutatása és annak nem-
zedékről nemzedékre való át-
adása.
 A kosárfonó és népi gyöngy-
fűző képzéseket egyhetes inten-
zív formában, táborként valósí-
tottuk meg, melynek helyszíne 
az isaszegi Carplove Pihenő-
park volt. A jelentkezők tárgyi 
tudása a kezdőtől a haladó ka-
tegóriáig terjedt, de mindenki 
nagyon türelmesen és nyitot-
tan állt a munkához, és érdek-
lődve figyelte, hogy körülötte 
mennyi minden zajlik, hiszen 
szinte mindenki mást alkotott. 
Így születhetett meg vesszőből 
a pitypanggal díszített egysze-
rű koszorútól a copfszegéses kí-
náló kosárig sok szép haszná-
lati tárgy. Például gyöngyből 
egy egysoros virágos karkötő, 
a virágmotívumok aztán visz-

A NÉPI MESTERSÉGEK Pest 
Megyei Egyesülete ismét meg-
rendezte szokásos nyári táborát 
a szadai Tájházban, az önkor-
mányzat támogatásával. Úgy 
búcsúztunk egymástól, hogy ez 
volt az egyik legjobb táborunk. 
 Most nehezen jött össze ez 
a találkozás, mivel vírus van. 
De a társaim évek óta jönnek 
hozzánk, úgymond visszajárók, 
tudják, milyen jók itt a körülmé-
nyek, és addig agitáltak, kértek 

– meg én is vágytam már a ta-
lálkozásra –, hogy végül bele-
vágtunk. Így kicsit másképpen, 
más időpontban, más összeté-
telben, kisebb létszámban, de 
augusztus 24-től 28-ig megtar-
tottuk a tábort. Mindenki na-
gyon örült, hogy újra együtt va-
gyunk. 
 A hímzőcsapat mellett most 
nemezelők dolgoztak, kihasz-
nálták a jó napos időt és a kel-
lemes udvart. Szinte minden 
nap elkészült valamilyen tárgy, 
papucs, kistáska, bábfigura, fa-
likép, kinek mi volt az elképze-
lése. Vezetőjük, Kostyál Erika, 

szaköszöntek a már lényegesen 
bonyolultabb sárközi csipke-
gyöngyben is. Igazán inspirá-
ló és segítő közösség jött létre, 
melyben öröm volt a munka, az 
alkotás.
 A hímzőtanfolyam résztve-
vői a Galga menti fehérhímzést 
tanulmányozzák, hogyan lehet 
azt a mai korszerű életben a la-
káskultúrában, öltözködésben 
használni, alkalmazni.
 A tanfolyamok közös záró-
napját augusztus 15-én tartot-
tuk Szadán a Tájházban. Itt No-
vák Lászlóné, a Tájház vezetője 
fogadta a résztvevőket, és be-
mutatta a Tájházat. Majd a sa-
ját munkáinkból kisebb kiállí-
tást rendeztünk az érdeklődők 
és a magunk gyönyörűségére.
 Délután Galambos Gábor-
né és Kiss Istvánné lepény-
kesütéssel örvendeztetett meg 
bennünket. Sajnos az időjárás 
kiszámíthatatlansága miatt a 
programot kora délután le kel-
lett zárni, pedig akkor még ér-
keztek a vendégek, látogatók.
 A pályázat másik részében 
egy bemutatkozó pavilon, mű-
hely készítéséhez kértünk támo-
gatást. Mivel egyesületünknek 
több kézműves tagja van, így 
jó lehetőségünk van bemutat-
ni munkáinkat, tanítani má-
sokat. A pavilon már elkészült, 
előttünk a lehetőség…

Simon Szeréna programszervező

CIVIL HÍREK

A Népi Mesterségek Pest Megyei  
Egyesületének beszámolója

SIKERESEN PÁLYÁZTUNK

PUSZTAI JÓZSEF – 06-30-522-1258

CSALÁDI HÁZAK 
KLIMATIZÁLÁSA

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK 
SZERVIZELÉSE:

aki Budapestről érkezett, nagy 
türelemmel, szakértelemmel 
irányította a munkát. Heten ne-
mezeltek, öt középiskolás leány 
és kettő felnőtt. Volt ott anya a 
lányával és anya a három gyer-
mekével. Igazán családias volt.
 Mi, hímzők pedig a jól be-
vált pajtában dolgoztunk. Az 
első három napban Csapó Fri-
gyesné, Ani volt a tanítónk, aki 
már rendszeresen jár hozzánk 
Mosonmagyaróvárról. A horvát 
főkötő minta készítését tanítot-
ta, párnát készítettünk. Ez min-
denkinek nagyon tetszett, mert 
gyapjúval varrjuk, szépek a szí-
nek, és ez egy különleges min-
tavilág.
 A másik téma a furtai hím-
zés volt, melyet Tarsoly Andor-
né, Ibolya tanított Debrecen-
ből. Ez egészen más technika, 
de ritka, kevésbé ismert, hi-
szen csak egyetlen település 
hímzőkultúrája. Érdekessége, 
hogy sötétkék alapon fehér hím-
zés a szokásos, vagy fehér ala-
pon a sötétkék hímzés. Kis asz-
talközép terítőt hímeztünk, van, 
aki kék, van, aki fehér alapon.
 Nagyon hasznosnak és tartal-
masnak tartották a résztvevők 
ezt a hetet. A tábor helyszíne is 
csábítja ide őket, mert van egy 
jó pajta, és zárt épületrész is, így 
mindenki megtalálja a számá-
ra megfelelő környezetet. Még 
szinte be sem fejeződött a tábor, 
de már várjuk a jövő nyarat!

Dr. Dulai Sándorné táborvezető
HIRDETÉS

Hímző tábor  
volt a Tájházban
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Tanuld meg  
a vasat verni! 

LÁTSZÓLAG ellentmondás van 
a rendezvény népszerűsége és 
a vírus második hulláma kö-
zött. Szadai mértékkel nézve 
sokan jöttek el szeptember 4-én 
a második kert-mozi program-
ra, akárcsak az elsőre augusz-
tusban, de így sem voltak töb-
ben 150-nél. Ez a létszám pedig 
jóval elmarad az engedélyezett 
500 fős kerettől. Zömében fi-
atal szülők jöttek gyerekekkel, 
de voltak 60 év felettiek is bő-
ven. Maszkot csak a büfében vi-
seltek a szervezők, a programra 
kilátogatók viszont nem. A ren-
dezvényről Paulo Coelho brazil 
író gondolatai jutottak eszem-

be „A bátorság nem azt jelenti, 
hogy nincs bennünk félelem – 
hanem azt, hogy nem hagyjuk, 
hogy megbénítson bennünket.” 
A Változás Útján Egyesület és 
a SzadaFeszt Közösségszépítő 
Egyesület aktivistái nem hagy-
ták magukat megbénulni, ha-
nem hihetetlen nagy munká-
val egy kis derűt varázsoltak a 
Székely-kertbe. Az ötlet köve-
tendő lehet más civil szerveze-
teknek is, hiszen a mozijegy ára 
és a büfé bevétele is az egyesü-
letek bevételévé váltak, amiből 
újabb rendezvényeket tudnak 
majd finanszírozni.
 A Székely-kert egyébként ide-
ális hely esti filmvetítésekhez is, 
csak ne legyen rossz idő. Szept-
ember 4-én ilyen szempontból 
minden összejött, így fél kilenc-
től levetíthették a Vakrandim 
az élettel című 2017-es német 
filmet. Este hét órától gyüle-
keztek az érdeklődők, így volt 
idő a beszélgetésre, a gyerekek-
nek pedig egy kis közös játékra.  
A filmvetítésen részt vett Pintér 
Lajos polgármester, Cserháti 
Ferenc Veresegyház alpolgár-
mestere és a képviselő-testület 
tagjai közül is többen eljöttek. 
A rendezvényt támogatta Sza-
da Nagyközség Önkormányzat, 
Kriszta Szikvíz, Székely Ber-
talan Művelődési Ház és 
Könyvtár, Szadai Polgárőr 
Egyesület, Szadai Kiskert 
Tulajdonosok Szőlészeti és 
Borászati Egyesülete, Öreg-
hegyi Csemete Tanoda és 
Kertészeti Áruda, Bölcsföldy 
Andrea, Samu László és má-
sok. Külön gratulálunk Mol-
nár Csabának a VUE, és Benke 
Évának a SzadaFeszt Egyesü-
let vezetőjének és az aktivisták-
nak is a megvalósításért.  P.Gy.

RENDHAGYÓ kovácsnapot 
szervezett Szadán a Tájház-
ban Novák Lászlóné szeptem-
ber 5-én. Attól rendhagyó, hogy 
ilyen még nem volt a faluban. 
A Tájház büszkélkedhet talán 
egyedül az ország egyik mű-
ködő muzeális értékű kovács 
műhelyével. Ez telt meg ezen a 
hétvégén az érdeklődök tettre 
vágyásával. Gréti néni felhívá-
sára több mint nyolc jelentke-
ző akadt, akik szerették volna 
megismerni ezt a kihaló szak-
mát. Két kovácsmester (Dezső 
Gergely mesterkovács és Dudás 
Ferenc kovács) és egy kovács-

CIVIL HÍREK

EGY CIVIL KEZDEMÉNYEZÉS,
AMI MEGMOZGATTA SZADÁT

segéd (Petz Ármin) segítségé-
vel ismerkedhettek a gyerekek a 
kovácsolás mesterségével. For-
gószínpadszerűen egy-egy fá-
zist gyakorolhattak, majd el-
készülhetett a „mestermunka” 
is, többnyire patkószög, de volt 
más próbálkozás is. A prog-
ramon részt vett családjával 
együtt Pintér Lajos polgármes-
ter is. Aki eljött egy élménnyel 
lett gazdagabb, aki otthon ma-
radt, annak meg ki tudja mikor 
lesz lehetősége. Mindenesetre 
Novák Lászlóné a sikeren fel-
buzdulva még ebben az évben 
többet is szervezne a Tájházban.

Novák Lászlóné néprajzkuta-
tó, etnográfus, a Szadai Tájház 
vezetője érdemelte ki harma-
dikként 2020-ban a Magyar-
országi Tájházak Szövetsé-
ge által alapított Szablyár 
Péter Emlékplakettet. A ki-
tüntetést szeptember 4-én, 
Szentendrén, a Szabadtéri 
Néprajzi Múzeumban, a szö-
vetség éves közgyűlésén ad-
ták át Novák Lászlónénak. A 
méltatásnál kiemelték, hogy 
Gréti néni a Kulturális Alapít-

vány Szadáért munkáját se-
gítve a Tájházszövetséggel fo-
lyamatosan együttműködve 
a szadai kulturális élet egyik 
meghatározó alakjává vált. 
 A szadai népi kultúrával már 
iskolaigazgatóként is sokat fog-
lalkozott, kezdeményezésével 
és irányításával ekkor kezdték 
el gyűjteni a paraszti életmód-
hoz tartozó használati tárgya-
kat és szokásokat. 
 A Szablyár Péter Emlékpla-
kett a Tájházszövetség alapí-
tó ügyvezető elnöke emléke 
előtt tisztelgő, kétévente kiosz-
tott szakmai elismerés, amellyel 
a Tájházszövetség a tájházak 
ügyéért hosszabb időszakon 
keresztül végzett kitartó és el-
kötelezett munkát ismeri el és 
díjazza.

forrás: tajhazszovetseg.hu

NOVÁK LÁSZLÓNÉ kitüntetést  
kapott a Magyarországi 
Tájházak Szövetségétől 

Vegán ételek asztala

A vetítés előtt volt idő 
a közös beszélgetésre

A büfében a két szervező 
egyesület tagjai szorgoskodtak



26 2111 SZADA | 2020. AUGUSZTUS–SZEPTEMBER

SPORT

TELEPÜLÉSÜNKÖN komoly hagyományai 
vannak a sporttáboroknak. Idén a kilencedik 
Nyári Sporttábort a Székely-kertben rendez-
ték meg Kerecsényi Fodor Norbert vezeté-
sével. Most nyáron is az előző évek megszo-
kott időpontjaihoz igazodva (könnyítendő a 
szülői nyári szabadság tervezhetőséget), jú-
lius első hetében és augusztus közepén tar-
tották meg a gyermekeknek, fiatal ifjaknak 
a sportprogramokkal gazdagított tábort. A 
népszerű nyári programon az idén is közel 

100-100 fő vett részt, melynek lebonyolítását 
Norbi bácsi jól összeszokott 9 fős csoportve-
zetői csapata segítette, melyet óvodavezető, 
óvónők, tanárnők és edzőpedagógusok al-
kottak. A táborozók az idei évben labdarúgás, 
vívás, néptánc és aikidó foglalkozáson vettek 
részt, melyeket szakképzett, „külsős” oktatók 
tartottak. A kötött foglalkozásokon kívül tá-
volugráson, kislabdahajításon, medicinlab-
da-dobáson és futóversenyen mérettethették 
meg magukat díjazás reményében a saját kor-

osztályukkal párba-
jozók. A legnépsze-
rűbb program az idei 
évben talán a lábte-
niszbajnokság volt a 
fiúk részéről, melyet 
a mikrofonos gyer-
mek-kommentálás 
és a hangos zene 
színesített. A lányos 

SPORTTÁBOR volt Szadán

A 11 csapatos csoport első mérkőzésén 
augusztus 31-én gólzáporos mérkő-
zésen 9:4-re győzött Szada a Püs-

pökhatvani gárda ellen. Ezzel a mérkőzéssel 
avatták fel a Szadai Sportcentrum nagypá-
lyáját, ahol ideális körülmények között játsz-
hat és edzhet Szűcs Sándor csapata. A 2020. 
július 9-i képviselő-testületi döntés értelmé-
ben az önkormányzat jelentős pénzösszeget 
különített el a Szadai Sportpálya felújítási 
munkálataira, villamos árammal történő 
ellátására, illetve a sportcentrum területén 
futókör kialakítására, melynek lebonyolítá-
sával a Szada Nova NKft.-t bízta meg. Várha-
tóan az ősszel elkészül minden szabadidős 
tevékenységre irányuló fejlesztés, jövő ta-
vasszal pedig már az MLSZ által hitelesített 
futballpályával fogunk rendelkezni, amely 

alkalmassá teszi a helyet amatőr mérkőzé-
sek lebonyolítására és a Bozsik-program-
ban való részvételre is. 
 Lapzártáig három forduló eredményé-
ről tudunk beszámolni. A második for-
dulóban a Gödöllői SK otthonában 1:1-es 
döntetlent értek el a szadaiak, a harmadik 
fordulóban viszont súlyos 6:0-ás vereséget 
szenvedtek Isaszegen. A csapat négy pont-
tal egyelőre az 5-ik helyet foglalja el a baj-
nokságban. 
 A hullámzó teljesítmény ellenére Szűcs 
Sándor csapatvezető célkitűzése idén is 
valamelyik dobogós helyezés megszerzése. 

programot az idén egy salsa oktató táncok-
tatása biztosította. A sportprogramok mellett 
a tábori létet a Székely-kert kiserdejében lévő 
bandázás, bunkerezés és kézműves foglalko-
zások tarkították. Csütörtökön, ahogyan az 
megszokott, buszos kiránduláson volt a csa-
pat Nőtincsen, a Seholszigeten. Itt játszóte-
rezés, állatsimogatás, lovardai mezítlábas fo-
cizás, erdei tanösvény bejárása, kincskereső 
pecsétgyűjtés és a kemencében sütött friss 
kenyérlángos várt a srácokra. A tábor zárá-
sa idén is ajándékozással és éremosztással 
zárult.  Kerecsényi Fodor Norbert 

Elkezdődött a bajnokság  
a Pest megyei öregfiú-bajnokság 
KELETI-CSOPORTJÁBAN

A 2020/21-es bajnokai idényben  
a Szada SE öregfiúk labdarúgó  
csapata a Keleti-csoportba került.

A SZADAI CSAPAT GYŐZELEMMEL RAJTOLT

2020/2021-ES  
BAJNOKSÁG ŐSZI FORDULÓI
1. ford. 2020. 08. 31. 18:00
 Szadai sportpálya
 SZADA SE–Püspökhatvani SE 9-4
2. ford. 2020. 09. 07. 19:30
 Gödöllői SK Táncsics Mihály úti 
 Sportcentrum
 Gödöllői SK–SZADA SE 1-1
3. ford. 2020. 09. 10. 18:00 
 Isaszegi SE Sporttelep
 Isaszegi SE–SZADA SE 6-0
4. ford. 2020. 09. 14. 17:00
 Turai sportpálya
 Tura VSK-RABEL–SZADA SE
5. ford. 2020. 09. 21. 18:00
 Szadai sportpálya
 SZADA SE–Őrbottyán KSE
6. ford. 2020. 09. 28. 16:30
 Hévízgyörk SC Sporttelep
 Hévízgyörk SC–SZADA SE
7. ford. 2020. 10. 05. 18:00
 Szadai sportpálya
 SZADA SE–Heréd LC
8. ford. 2020. 10. 19. 18:00
 Vácszentlászló SE Sporttelep
 Vácszentlászlói SE–SZADA SE
9. ford. 2020. 10. 26. 18:00
 Szadai sportpálya
 SZADA SE–Veresegyház VSK
10. ford. 2020. 11. 02. 18:00
 Bagi sportpálya
 Bagi TC '96–SZADA SE

Kerecsényi Fodor Norbert  
és a csoportvezetők
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BESZÁMOLÓ

DROZDIK BÉLA
+36 30 3523180
drozdikbela@freemail.hu

ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK TERVEZÉSE, 
ENGEDÉLYEZTETÉSE 
ÉTDR ENGEDÉLYEZTETÉSI 
RENDSZERBE 
FELTÖLTÉSSEL

Vállalkozzon okosan! MI SEGÍTÜNK!

Web: smartaccounting.hu
Tel.: +36 20 569 6021

E-mail: iroda@ smartaccounting.hu

KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS, ADÓTANÁCSADÁS

Sor-
szám Tétel (sor) megnevezés Előző év Előző év(ek) 

módosításai Tárgyév

2 A. Befektetett eszközök  
(A./I. + A./II. + A./III.) 19 472 0 27 306

3 I. Immateriális javak 0 0 0
4 II. Tárgyi eszközök 19 472 0 27 306
5 III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0

6 B. Forgóeszközök  
(B./I. + B./II. + B./III. + B./IV.) 24 239 889 20 927

7 I. Készletek 0 889 1 846
8 II. Követelések 15 719 0 4 558
9 III. Értékpapírok 0 0 0

10 IV. Pénzeszközök 8 520 0 14 530
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0
12 Eszközök (aktívák) összesen (A. + B. + C.) 43 711 889 48 240

14 D. Saját tőke (D./I. + D./II. + D./III.  
+ D./IV. + D./V. + D./VI. + D./VII.) 22 889 889 20 766

15 I. Jegyzett tőke 3 000 0 3 000
16 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 0
17 III. Tőketartalék 3 478 0 0
18 IV. Eredménytartalék 15 572 0 16 411
19 V. Lekötött tartalék 0 0 0
20 VI. Értékelési tartalék 0 0 0
21 VII. Adózott eredmény 839 889 1 355
22 E. Céltartalékok 0 0 0
23 F. Kötelezettségek (F./I. + F./II. + F./III.) 3 043 0 3 485
24 I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0
25 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0
26 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 3 043 0 3 485
27 G. Passzív időbeli elhatárolások 21 257 0 23 989

28 Források (passzívák) összesen 
(D. + E. + F. + G.) 47 189 889 48 240

Sor-
szám Tétel (sor) megnevezés Előző év Előző év(ek) 

módosításai Tárgyév

1 I. Értékesítés nettó árbevétele 127 039 0 97 597
2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0
3 III. Egyéb bevételek 0 0 8
4 IV. Anyagjellegű ráfordítások 92 052 -889 54 404
5 V. Személyi jellegű ráfordítások 25 071 0 32 192
6 VI. Értékcsökkenési leírás 974 0 1 028
7 VII. Egyéb ráfordítások 8 020 0 8 404

8 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 
(I +- II + III - IV - V - VI - VII) 922 889 1 577

9 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0
10 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0

11 B. Pénzügyi műveletek eredménye  
(VIII - IX) 0 0 0

12 C. Adózás előtti eredmény (+- A +- B) 922 889 1 577
13 X. Adófizetési kötelezettség 83 0 222
14 D. Adózott eredmény (+- C - X) 839 889 1 355

Egyszerűsített éves beszámoló mérleg „A” típus
2019-es üzleti év

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatás
2019-es üzleti év

SZADA NOVA NONPROFIT KFT.

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban
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HITÉLET

SZEPTEMBERTŐL újra elindul a hitok-
tatás és elindulnak az egyházközségi cso-
portok programjai is. Mindenkit szeretet-
tel várunk a csoportokba. A legkisebbektől 
az idősekig, mindenki találhat magának 
közösséget a plébánián. Van ifi közössé-
günk, fiatal felnőttek csoportja, baba-ma-
ma klub, házaskör, bibliakör.  
 Az iskolában minden évfolyamon van 
kötelezően választható módon hit- és er-
kölcstan oktatás. Nagyon örülünk, hogy 
sok szülő igényli ezt és minden évfolya-
mon komoly létszámmal működnek a ka-
tolikus hit- és erkölcstan csoportok. Ezeken 
az órákon megismerkedhetnek a katolikus 
hit- és erkölcstan alapjaival Berényi Tímea 
hitoktatónő segítségével.
 A plébánia hittanokon nem annyira az 
ismeretek átadásán, hanem sokkal inkább 
a hit megélésén, életté váltásán van a hang-
súly. Ha a gyerekekben, fiatalokban döntés 
érlelődik, itt a plébániai közösségben kötelez-
hetik el magukat egyre teljesebben Krisztus 

mellett az elsőáldozásban és a bérmálkozás-
ban. Ez sem automatikusan történik és nem 
is kötelező, mindenkinek tiszteletben tartjuk 
a saját ritmusát és megvárjuk a benne meg-
érlelődő személyes döntést. A plébániai kö-
zösségekben otthonra találó gyerekek ebben 
a közösségben maradhatnak felnőtt korukig, 
függetlenül attól, hová járnak iskolába. 
A plébániai hittanok időpontjai: 
 1-2. osztály: hétfő 16.15-17.00, 
 3-4. osztály: hétfő 16.15-17.00, 
 5-6. osztály: hétfő 17.00-17.45,
 7-8. osztály: hétfő 18.00-18.45,
 9. osztály-ifi hittan: hétfő 19.00-20.00.
A plébániai hittanok szeptember 7-én hét-
főn indultak. A felnőtt közösségekről és 
a plébániai hittanokról érdeklődni lehet 
Borbáth Gábor akolitusnál: +36 30 463 
0487). Minden csoportalkalmat a temp-
lom mögötti közösségi ház kertjében, il-
letve rossz idő esetén a közösségi házban 
tartunk. Beltéri alkalmakra maszkot hoz-
zunk magunkkal! Borbáth Gábor

A COVID-19 jár-
vány felerősödé-
se miatt a Magyar 
Katolikus Püspöki 
Kar, valamint Mar-
ton Zsolt püspök 
atya intézkedésé-
vel összhangban a 
szadai templom-
ban és közösségi 
házban a követke-
ző helyi szabályok 
érvényesek:
 A jelenlegi új 
koronavírus jár-
vány elsősorban 
direk t módon 

cseppfertőzéssel terjed, azaz a vírus terjedése 
szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbe-
tegedett, hőemelkedéssel, vagy náthás-köhögős 
tünetekkel bíró ember jelenti. Ezért az elsődle-
ges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy 
a szentmisén és közösségi alkalmakon a fenti tü-
neteket nem mutató személy vegyen részt. Az al-
lergiások pontosan tudják, hogy mikor allergiás 
eredetű a náthájuk, ők ezért ne maradjanak ott-
hon, tehát nem kell szemmel verni, ha valaki tüsz-
szent a misén. 
 A különböző felületekre került vírus inaktiválása 
érdekében a templom, és a közösségi ház fertőtle-
nítő szerrel történő fokozott, rendszeres takarítá-
sa megtörténik. Azaz minden közösségi alkalom 
után fertőtlenítjük a kézzel gyakran érintett felü-
leteket (például padok, kilincsek, kapcsolók).
 •    Továbbra is kérjük, hogy a szentmisében a kéz-

fogást mellőzzék;
 •    az áldoztatás a latin rítusban továbbiakban is 

kézbe történik, az áldoztatók előtte fertőtlení-
tik a kezüket;

 •    A templomon belül, amennyire lehet tartsunk 
távolságot és mivel templomunk kicsi, ezért kö-
telező a maszk használata;

 •    gyóntatás szabadtéren történik, a közösségi ház 
előtt lehet keresni Zsolt atyát;

 •    a templomok bejáratánál elhelyeztük a kézfer-
tőtlenítőt, érkezéskor, áldozás előtt használjuk;

 •    a perselyezés a szentmise végén van;
 •    a hittanokat kint tartjuk, ha az időjárás miatt 

bent, akkor itt is kérjük a gyerekektől a maszk 
használatát.

 •    A keddi és szerdai szentmisén tudjuk tartani a 1,5-
2 métert, tegyük is meg! A maszk használatát itt 
is kérjük. Ezt a szentmisénket ajánljuk idős, vagy 
veszélyeztetett testvéreinknek is, akik vasárnap 
nem mernek eljönni szentmisére.

JÁRVÁNYÜGYI  
INTÉZKEDÉSEK  
A KATOLIKUS  
EGYHÁZNÁL

A Római Katolikus Egyházközség hírei
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KISÁLLATELEDEL 
BOLT

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

SZADAI 
KISÁLLATRENDELŐ

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

Dr. Vada Edina állatorvos
Telefon: +36 30 200 5286 

+36 30 568 0903
Web: www.kisallatrendelo.com

2111 SZADA, Dózsa György út 68.

ELADÓ/KIADÓ
INGATLANOKAT

KERESÜNK SZADÁN

A kupon felmutatásával  
sikerdíjunk 2 % + ÁFA!

06 20 445 91 38
CASANETWORK Ingatlaniroda
Gödöllő, Petőfi tér 12. 
www.casanetwork.hu





+36 20 928 9263
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Megújult étlappal várjuk kedves vendégeinket 
teraszunkon és éttermünkben!

Érdemes követni a FACEBOOK oldalunkat!

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

Szeptember 25-én pénteken
ZENÉS GRILL EST
 Asztalfoglalás szükséges! 

PIZZA MAX ÉTTEREM 

és SUSHI BÁR

SZADA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ingyenes tájékoztató lapja 
Főszerkesztő: Polgár Gyula 
Szerkesztőség: 1173 Budapest, Székicsér utca 15., 
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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: 2020. október 4.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a tartalom lényegi 
megváltoztatása nélkül, szerkesztett  formában közölje. A lapban megjelent cikke-
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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.

KRISZTA
SZIKVÍZ

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

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

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

SZADA  
DÓZSA GYÖRGY ÚT 80.

Akciós ajánlatunk:
SZEPTEMBER 16-22-ig

Majorannás 
májas, 
Uborkás májas
150 g, 1260 Ft/kg

Pannónia 
Szeletelt sajt
Eredeti, Light
125 g, 3672 Ft/kg

Arany  
Ászok sör
4,3%, dobozos
0,5 l, 458 Ft/l

Coop 
szénsavas  

üdítő ital
Bodza ízű, 
Citrom ízű, 
Málna ízű,  

édesítőszerrel
1,5 l, 79 Ft/l 119 Ft

189Ft

459Ft 229Ft
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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 
E-mail: szada@szada.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán: 8.00-16.00 
óra között,pénteken: 8.00-12.00 óra között
Pintér Lajos polgármester Tel.: (28) 503-055
A polgármester ügyfélfogadási ideje: 
a Polgármesteri Hivatalban 
minden csütörtökön 08.00-15.00 között.
Előzetes időpont-egyeztetés: Tel.: (28) 405-181

INTÉZMÉNYEK
Szadai Székely Bertalan Általános Iskola
Szada, Dózsa György út 63.
Igazgató: Greffné Kállai Tünde, +36/30 782-8385, 
Iskolatitkár: Karácsony Tibor, +36/30 782-8369,  
Titkárság: (28) 503-580, Fax: (28) 503-580
E- mail cím: iskola@szadaiskola.sulinet.hu,  
honlap: www.szadaiskola.sulinet.hu
Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde
Szada, Dózsa György u. 63., (28) 503-586
Email: ovoda@szada.hu,  
Honlap: szadaovi.wix.com/szadaovi 
Óvodavezető: Weitz Magdolna
Gyermekélelmezési  
és Szociális Étkeztetési Konyha
Szada, Dózsa György u. 63., (28) 503-585
Élelmezésvezető: Hegedűs András Tel: (28) 503 585
Email: konyha@szada.hu
Ügyintézés ideje: 
személyesen a konyhán, hétköznapokon 9.00-12.00 
vagy előre egyeztetett időpontban.
Székely Bertalan Művelődési Ház  
és Könyvtár (Faluház)
Szada, Dózsa György út 63., 
Telefon: (28) 405-453, (28) 503-180, 
+36/70 199-9571, Fax: (28) 503-181
Email: szada@szadafaluhaz.hu,  
Honlap: www.szadafaluhaz.hu
Faluház nyitvatartás: hétköznap 10.00–18.00 óráig, 
hétvégén: rendezvények szerint
Könyvtár nyitva tartás: H, SZe, CS 10.00-17.00;  
K, P: 12.00-17.00; Szo 9.00-12.00
Intézményvezető: Juhászné B. Zsóka
Tájház 2111 Szada, Dózsa György út 41.
Látogatás telefonos bejelentkezés alapján
+36/20 487-6808, +36/30 464-5807
Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ
Intézményvezető: Kerékgyártó Tamás
2111 Szada, Dózsa György út 76.
Tel.: (28) 503-625, +36/70 199-9570, Fax: (28) 503-627 
E-mail: szak@szada.hu
Szadai Meseház Waldorf Óvoda
Szada, Korizmics utca 32., Tel.: +36/20 399-8115
Honlap: https://waldorf-szada.hu/,
E-mail: mwosz@outlook.hu
Felhőcske Bölcsőde
Szada, Dózsa György út 62.
Nyitva tartás: H – P 7.30 -16.00, Mobil: +36/20 886-2505, 
Honlap: felhocskebolcsi.hu 
E-mail: info@felhocskebolcsi.hu
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
Rendelési idő: hétfő 10.00-13.00,  
kedd 10.00-12.00, szerda 12.30-15.30, 
csütörtök 13.00-15.00, péntek 10.00-13.00, 
Tanácsadás: hétfő 9.00-10.00, péntek 9.00-10.00  
előzetes telefonos egyeztetés alapján! 
ORVOSI ÜGYELET
Gödöllő, +36/70 3703-104 • Mentőszolgálat: 104
FOGORVOS
Dr. Takács László. Rendelő: Szada, Dózsa György út 76.
Tel.: (28) 405-440, +36-20/944-77-71
Rendelési idő: hétfő-szerda-péntek: 8.00-12.00
kedd-csütörtök: 13.30-18.00
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, 
használatbavételi engedélyek,
gázbekötés, készülékcsere ügyintézés:
1126 Budapest, Böszörményi út 24/b. 
Tel.: 06 (1) 766-5850
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.
E-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
Telefon: (28) 561-200, melyen hétköznaponként 
8.00 és 16.30 között fogadjuk ügyfeleink hívását

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



„1O év mögöttünk,
a jövő előttünk!”

1O évesa

A szadai Czibere Hagyományőrző Egyesület  
szeretettel invitálja önt és kedves családját a  

Czibere Táncegyüttes 1O éves jubileumi műsorára  
2020. október 17-én 16 órára  

a szadai Székely Bertalan Művelődési Házba. 
Az est folyamán színpadra lépnek régi és új táncosok, 

emellett vendég fellépőink is színesítik a műsort.
„Maradj otthon!” esetén találkozunk a Régió Plusz TV műsorán.

„1O év mögöttünk,
a jövő előttünk!”

 
Szada Nagyközség 

Önkormányzat

Kulturális  
Alapítvány  
Szadáért

Székely Bertalan  
Művelődési Ház  

és KönyvtárCsoóri Sándor Alap

A rendezvény támogatói :

10 éves a Czibere Táncegyüttes – A4.indd   1 2020. 09. 07.   9:46


