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HÍREK

TALAJTERHELÉSI DÍJ 
A talajterhelési díj fizetési kötelezettséget a környezetter-
helési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény felhatalmazá-
sa alapján a talajterhelési díjról szóló 6/2018. (VI. 30.) önkor-
mányzati rendelet írja elő.

DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót ter-
heli, aki a műszakilag rendelkezésére álló közcsatornára nem 
köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi enge-
délyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve 
az egyedi zárt szennyvíztározót – is alkalmaz.

BEVALLÁSI, BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE
A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, beval-
lani és megfizetni (önadózás) a tárgyévet követő év márci-
us 31-ig. E határnapot elmulasztók késedelmi pótlék megfi-
zetésére kötelezettek. Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy 
telephellyel rendelkezik, ingatlanonként külön-külön beval-
lást köteles benyújtani. A díjfizetési kötelezettség évközi kelet-
kezése és megszűnése (csatornahálózatra történő rá- illetve 
lecsatlakozás, vízfogyasztás keletkezése, megszűnése) ese-
tén a változással érintett (előző és új) kibocsátónak a tárgy-
évet követő év március 31-ig kell bevallását benyújtani, és az 
ennek megfelelő részarányos díjat megfizetnie.

TALAJTERHELÉSI DÍJ ALAPJA
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbe-
szerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mé-
rési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott 
víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locso-
lási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal 
igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsáató szennyvíztá-
rolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, 
amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti el-
helyezését igazolja.
Az éves vízfogyasztást és a locsolási célú felhasználást 
a DMRV Zrt. által kibocsátott számlával kell igazolni.
A díj mértéke, kiszámításának módja
A talajterhelési egységdíj mértéke 1 200 Ft/m³
A területérzékenységi szorzó 1,5
Megfizetésének teljesítése: 
11742049-15391621-03920000 számlaszámra

Tájékoztatom a Tisztelt Adófizetésre kötelezetteket, hogy 
hatóságom a felhívásokat, illetve a bevallás teljesítésé-
re szolgáló nyomtatványokat október elején postázta a 
DMRV Zrt. által szolgáltatott adatok alapján. Az önbeval-
láson alapuló talajterhelési díj bevallás ellenőrzése érde-
kében az ivóvíz szolgáltató (DMRV Zrt.) adatszolgáltatása 
alapján hatósági eljárás indulhat!
 A bevallás teljesítéséhez szükséges nyomtatvány letölt-
hető az önkormányzat honlapjáról, vagy személyesen be-
szerezhető a hivatalban.  dr. Filó-Szentes Kinga jegyző

TÁJÉKOZTATÓ  
a talajterhelési  
díjfizetésről 

MEGHOSSZABBÍTOTTÁK  
a kutak engedélyeztetési határidejét
ELFOGADTA az Országgyűlés 
az illegálisan kialakított kutak 
bírságmentes engedélyeztetési 
időszakának meghosszabbítá-
sát 2023. év végéig. Aki legké-
sőbb 2023. december 31-ig nem 
kér fennmaradási engedélyt az 
engedély nélkül vagy eltérő-
en létesült kútra, annak 2024. 
január 1-jétől vízgazdálkodási 
bírságot kell fizetnie. 
 A vízgazdálkodásról szó-
ló 1995. évi LVII. törvény 29. 
§-ának 2020. július 1. napjá-
tól hatályos módosítása alap-
ján mentesül a vízgazdálkodá-
si bírság megfizetése alól az a 
személy (létesítő vagy üzemel-
tető), aki az engedély nélkül 
vagy engedélytől eltérően léte-
sített vagy üzemeltetett, vízki-
vételt biztosító vízilétesítmény 
vízjogi fennmaradási engedé-
lyezési eljárását 2023. decem-
ber 31-ig kérelmezi. A türelmi 
idő meghosszabbítása a házi 
vízigényt kielégítő és a mező-
gazdasági öntözési célú fúrt ku-
takra is vonatkozik.
 A vízgazdálkodási hatósá-
gi jogkör gyakorlásáról szóló 
72/1996. (V. 22.) Korm. ren-
delet alapján a jegyző enge-
délye szükséges olyan kút lé-
tesítéséhez, üzemeltetéséhez, 
fennmaradásához és megszün-
tetéséhez, amely a következő 
feltételeket együttesen teljesíti:

  a)    a vízbázisok, a távlati víz-
bázisok, valamint az ivóvíz-
ellátást szolgáló vízi létesít-
mények védelméről szóló 
kormányrendelet szerint 
kijelölt, kijelölés alatt álló, 
illetve előzetesen lehatárolt 
belső, külső és hidrogeoló-
giai védőidom, védőterü-
let, valamint karszt- vagy 
rétegvíz-készlet igénybe-
vétele, érintése nélkül, és 
500 m3/év vízigénybevétel-
lel kizárólag talajvízkészlet 
vagy parti szűrésű vízkész-
let felhasználásával üzemel,

  b)    épülettel vagy annak épí-
tésére jogosító határozat-
tal, egyszerű bejelentéssel 
rendelkező ingatlanon van, 
és magánszemélyek részé-
ről a házi ivóvízigény és a 
háztartási igények kielégí-
tését szolgálja, és

  c)    nem gazdasági célú víz-
igény;

 Fontos, hogy a fennmaradási 
engedélyezési eljárást a jogal-
kotó kiterjeszti mind az ásott, 
mind a fúrt kutakra. Vagyis 
minden olyan kútra vonatko-
zóan fennmaradási engedélyt 
kell kérni, amelyet engedély 
nélkül létesítettek.
 Kérem az erre vonatkozó hir-
detményeinket kövessék figye-
lemmel! 

dr. Filó-Szentes Kinga jegyző

Szada Nagyközség Önkormány-
zata idén is csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer-
hez. Az ösztöndíjra pályázhat-
nak a felsőoktatásban tanuló 
hallgatók („A” típusú pályázat) 
és felsőoktatási tanulmányo-
kat kezdeni kívánó fiatalok („B” 
típusú pályázat). Az ösztöndíj-
ban olyan szociálisan hátrányos 
helyzetű, felsőoktatásban nap-
pali tagozaton tanulmányokat 
folytató, vagy folytatni kívá-

nó hallgatók részesülhetnek, 
akik Szadán állandó lakóhely-
lyel rendelkeznek. A pályázat-
ról további információ a www.
emet.gov.hu/felhivasok/bursa_
hungarica/?main_menu[main_
menu][item]=15 oldalon talál-
ható, a pályázati kiírások pedig 
letölthetőek a www.szada.hu 
oldalról. 
 A pályázatok benyújtási 
határideje: 2020. novem-
ber 5.

dr. Filó-Szentes Kinga jegyző

BURSA HUNGARICA  
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT – 2021



Szeretettel hívjuk Önt és családját
2020. október 23-án 10 órára
az 1956-os forradalom és szabadságharc 

tiszteletére rendezendő nagyközségi 
megemlékezésünkre a Faluházba

Emlékezzünk és ünnepeljünk együtt!

Meghívó

Beszédet mond Pintér Lajos
Szada nagyközség polgármestere

„ Amíg van magyar, ki nem felejt..”  
címmel ünnepi műsor a Színházikó csoport 

előadásban, szerkesztette és rendezte:
Buzogány Márta színművésznő

Gyertyagyújtás és koszorúzás  
a szadai emléktáblánál
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A képviselő-testület 2020. szeptember 24-én rendes testüle-
ti ülést tartott. Döntés született többek között az önkormányza-
ti tulajdonban lévő, egy hektár alatti területek hasznosításáról, 
valamint arról, hogy az önkormányzat az egészségügyi alap-
ellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügye-
leti ellátást 2021. március hónaptól továbbra is Gödöllő Vá-
ros Önkormányzatával együttműködve kívánja biztosítani.

A polgármester beszámolt a  
folyamatban lévő beruházásokról
Pintér Lajos polgármester tájékoztatta a 
képviselő-testületet, arról hogy a Széche-
nyi utca útépítése befejeződött, a műszaki 
átadás-átvétel hibamentesen megtörtént. 
A település folyamatban lévő beruházása-
ival kapcsolatban beszámolt a Jókai utca 
építéséről, a piac építésének állapotáról, a 
Minibölcsőde műszaki átadás-átvétele kap-
csán tapasztaltakról, valamint a sport- és 
szabadidőparkban, illetve a Szőlőhegyen 
épülő játszóterek készültségéről. (A beru-
házások aktuális állapotáról a 6. oldalon 
olvashatnak.)

Elfogadták Szada Nagyközség Ön-
kormányzat 2019–2024 időszakra 
szóló Gazdasági Programját
A képviselő-testület a hosszú távú fejlesz-
tési elképzeléseit gazdasági programban, 
illetve fejlesztési tervben rögzítette. 
 Szada Gazdasági Programjában azt a 
célt tűzte ki, hogy biztosítja a település 
működőképességét, az önkormányzat 
kötelező és önként vállalt közfeladatai-
nak magas színvonalon történő ellátá-
sát, az intézmények zavartalan műkö-
dését. Ezek mellett alapvető célkitűzés, 
hogy sikeresen valósítsa meg a már elin-
dított és betervezett beruházásokat, va-

lamint mindezek mellett egy élhető, em-
berléptékű, egészségesen fejlődő pályára 
állítsa a nagyközséget.
 A nagyobb léptékű fejlesztésre, beruhá-
zásra csak akkor nyílik lehetőség, ha arra 
központi vagy pályázati forrás van. Az ön-
kormányzat saját bevételei csak közepes 
méretű munkák finanszírozására, vala-
mint a pályázati önerők biztosítására ele-
gendők. 
 Prioritást élvez a település útjainak szi-
lárd burkolattal történő ellátása, valamint 
a csapadékvíz elvezetésének kérdése.

Kijelölték rekreációs célú  
földhasználatra az önkormány-
zati tulajdonú ingatlanokat,  
valamint meghatározták  
a földhasználati díj mértékét
2015. január 1-től az önkormányzatoknak 
lehetőségük van a tulajdonukban álló, leg-
feljebb egy hektár terület nagyságú föld-
részletet rekreációs célra bérbe adni. Ezért 
a képviselő-testület jegyzékbe vette a bel-
területi és zártkerti ingatlanokat és ha-
tározatot hozott arról, hogy a rekreációs 
célú földhasználat mértékét 7 Ft+Áfa/m2/
évben állapítja meg, licit esetén 0,5 Ft li-
citlépcsővel. A pályázati kiírás célja, Sza-
da zöldség- és gyümölcstermesztő jellegé-
nek erősítése, a saját célú mezőgazdasági 
tevékenység támogatása. 

Rendeletet alkottak  
az önkormányzati közútkezelői 
feladatok ellátásáról
A rendelet szabályozza a közutak és a köz-
utakhoz tartozó járdák bontásának és hely-
reállításának szabályait. 
 A közút nem közlekedési célú szilárd út-
burkolat megbontásával járó igénybevételé-
ért díjat kell fizetni, melynek mértéke 1 000 

forint/m2/nap, de minimum 5 000 forint/
nap. A közútkezelői hozzájárulás nélkül 
végzett munka esetén a közút nem közle-
kedési célú igénybevételének utólagos tu-
domásul vétele mellett a díj 300 %-át kell 
megfizetni.

Döntés született az egészség-
ügyi alapellátáshoz kapcsolódó 
ügyeleti feladatellátásról
Gödöllő, Isaszeg, Mogyoród és Szada ön-
kormányzatai, valamint az Országos Orvo-
si Ügyeleti Nonprofit Kft. között ötoldalú 
megállapodás jött létre 2018. március 26-
án a felnőtt és gyermek központi orvosi 
ügyelet ellátásra. A szerződés határozott 
időre jött létre, annak hatályba lépésé-
től számított 3 évre, ami 2021. márciu-
sában lejár. A képviselő-testület döntött 
arról, hogy az egészségügyi alapellátás-
hoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyer-
mekorvosi ügyeleti ellátást 2021. március 
hónaptól továbbra is Gödöllő Város Ön-
kormányzatával együttműködve kívánja 
biztosítani, illetve hozzájárul, hogy a társ-
szerződő az egészségügyi alapellátás biz-
tosítására vonatkozó közbeszerzési eljá-
rást lefolytassa.

Szada csatlakozott a  
„Bursa Hungarica Felsőoktatási  
Önkormányzati Ösztöndíj-pá-
lyázat” 2021. évi fordulójához
Az önkormányzat 2012-től kezdődően min-
den évben csatlakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszerhez és idén is támogatni kívánja 
a szociálisan rászoruló, nappali tagozaton 
tanulmányokat folytató, vagy folytatni kí-
vánó szadai fiatalokat. A támogatásra elő-
irányzott összeg 2021-ben: 1 200 000 Ft.  
A pályázók 2020. november 5-ig nyújthat-
ják be az ösztöndíjra vonatkozó igényeiket.
 

Nyugdíjba vonul év végén  
a Székely Bertalan Művelődési 
Ház és Könyvtár vezetője
Zárt ülésen döntött a képviselő-testület 
Juhászné Bankó Erzsébet munkaviszo-
nyának közös megegyezéssel történő meg-
szüntetéséről, valamint az intézményveze-
tői munkakör pályázati kiírásáról. P.Gy.  

TUDÓSÍTÁS a szeptember 24-i 
képviselő-testületi ülésről

ÖNKORMÁNYZAT



2020. OKTÓBER | 2111 SZADA 5

Ez az év sok tekintetben  
különlegesnek mondható

Interjú Rezsabek Tamás képviselővel, a Település- 
fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökével

Rezsabek Tamás 2011-ben költözött Gödöllőről Szadára feleségé-
vel és három gyermekével. A civil életben a Szent István Egyetem 
Gépészmérnöki Kar oktatója. A Változás Útján Egyesület alapító 
tagja, a tavalyi önkormányzati választáson az egyesület jelöltje-
ként a szavazatok 39, 48%-át megszerezve nyolcadik helyen ke-
rült be a képviselő-testületbe. Foglalkozásánál fogva szívén vi-
seli a település fejlesztését, szereti a természetet, ezért rábízták 
a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság vezetését.

A zt gondolom, hogy tavaly még 
nem nagyon szerepelt az el-
képzelései között a helyi po-

litizálás. Hogyan került kapcsolat-
ba az önkormányzati munkával? 
 – Valamikor tavaly tavasszal megkere-
sett Pintér Lajos, hogy szeretné, ha vele 
együtt indulnék az önkormányzati válasz-
tásokon. Sokat gondolkodtam ezen. Az elő-
ző ciklusban a Szada Nova Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottságának voltam az elnöke, 
ezáltal kicsit beleláttam az önkormányzat 
munkájába. Akkor is azt gondoltam, hogy 
sok olyan fejlesztendő része van a telepü-
lésnek, ahol van mit javítani, így hát igent 
mondtam a felkérésnek. 

– Miért vállalta el a Településfej-
lesztési és Környezetvédelmi Bi-
zottság vezetését?
 – Műszaki végzettségű ember vagyok. 
A bizottságok között, csak ez a terület az, 
ami számomra szóba jöhetett. Egyéni vál-
lalkozóként sokszor megfordulok külön-
böző beruházásokon, több épület, csar-
nok építésében is részt vettem, valószínű 
ezért kért fel polgármester úr ennek a te-
rületnek a vezetésére.

– Választási programjában célként 
ígérte meg, hogy fejleszti a telepü-
lés infrastruktúráját, megpróbál 
javítani a közlekedésen és a köz-
biztonságon, és figyel a környezet-
védelemre is. Bizottsági elnökként 
már van rálátása arra, hogy ezek-
ből mit lehet megvalósítani?
 – Az elmúlt évtizedben robbanássze-
rűen megnőtt a település lélekszáma. Ez-
zel egyidőben nem tudott kellő mértékben 

fejlődni az infrastruktúra. Célom az, hogy 
a következő önkormányzati választásig el-
mondhassam, alig van földút a településen. 
Az elmúlt időszakban felmértük a telepü-
lés kezelésében lévő úthálózatot, és ha csak 
a poros utak hosszát nézem, az ma megha-
ladja a 29 km-t, és ezen felül vannak olyan 
szilárd burkolattal ellátott rossz minőségű 
útjaink is, amelyek bizony felújításra szo-
rulnak. 
 A felmérés tartalmaz egy tervezői ja-
vaslatot is, amely több szempont alapján, 
a mostani értéken becsült számítást ad az 
adott út beruházási költségére. Ehhez kap-
csolódik az önkormányzat által elfogadott 
rendelet az útépítési érdekeltségi hozzá-
járulásról. A rendelet alapvető célja, hogy 
meghatározza azon szabályokat, amelyek 
alapján az önkormányzat tulajdonában és 
kezelésében lévő közutak hogyan tudnak 
szilárd, pormentes burkolattal ellátott fe-
lületet kapni. Itt szeretnénk bekapcsolni a 
lakosságot, hogy részben vagy akár egész-
ben magánerős befizetések útján segítsék 
a beruházások megvalósulását. Elképze-
léseink szerint, ha az adott utcában lakók 
közössége beszáll az aszfaltozás költségé-
be, akkor az prioritást élvez. 

 A közlekedésbiztonság sem elhanyagol-
ható kérdés. Tervezi az önkormányzat a 
kamerarendszer korszerűsítését és ezzel 
egyidőben annak bővítését is. A biztonság 
mellett örömmel mondhatom, hogy vég-
re megint van közterület-felügyelő a tele-
pülésen. 
 Környezetünk védelme számomra fon-
tos. Fájó látni, hogy van illegálisan lerakott 
szemét és hulladék Szada utcáin. Remélem, 
hogy a közterület-felügyelő és a kamera-
rendszer visszaszorítja a nevezett problémát. 
A VUE és a lakosság több helyen rendezett 
„te szedd” akciót, ezzel is segítve környeze-
tünk tisztaságának helyreállítását.

– A veszélyhelyzet miatti leállást le-
számítva – ami csökkentette az új 
összetételű képviselő-testület moz-
gásterét – mit tudtak megvalósítani?
 – Több olyan beruházás megy a tele-
pülésen, amit az előző képviselőtestület 
indított el. Ilyen a pl. a Minibölcsőde és 
a Szadai Piac is. Ezek a beruházások már 
célegyenesben vannak, lassan megkapjuk 
a hatóságtól a használatbavételi engedélyt.
 Ígéret volt még a Széchenyi út leaszfalto-
zása is, amit az eredeti költséghez képest kb. 
25%-kal olcsóbban tudtunk megvalósítani. 
Elkészült a Jókai út meredek szakaszának 
felújítása is. Folyamatban van a margitai 
részen a Boncsoki, a Panoráma és az Erdő 
utca tervezése, illetve a fenyvesligeti részen 
a Hajnal és a Dombos utca is. 
 A sportpályán folytatódtak a beruhá-
zások, elkészült a játszótér is, már csak a 
használatbavételi engedélyre várunk. Jól 
haladunk a Szabadság utcai játszótér fel-
újításával is.
 A katolikus egyházközösséggel közösen 
megújítottuk a templom előtti lépcsőt, ami 
nemcsak szépíti a műemléki környezetet, 
hanem akadálymentes közlekedést is biz-
tosít a templomba érkezőknek. Ezen kívül 
sikerült olyan civil pályázatokat is támogat-
ni, melyekkel a települést tudjuk valami-
lyen formában szebbé tenni. Támogatta az 
önkormányzat (a teljesség igénye nélkül) a 
református templom harangjának és a ka-
tolikus templom orgonájának felújítását.

– A civil foglalkozása mellett az 
önkormányzati munka rendkívü-
li mértékben leterheli a szabadide-
jét. Mivel próbál feltöltődni?   
 – Mind a három gyermekem verseny-
szerűen sportol, ennek megfelelően sok a 
hétvégi elfoglaltság. Szeretek velük lenni, 
támogatni őket, szurkolni és izgulni értük. 
Szeretünk kirándulni, és amikor időnk en-
gedi túrázásokat szervezünk barátainkkal.

P.Gy.

INTERJÚ
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ELKÉSZÜLT A VÉDŐKORLÁT a Dózsa György úton

A z újabb utak építése, illetve a szadai 
úthálózat fejlesztése az önkor-
mányzat kiemelt célja. Ennek meg-

felelően az elmúlt időszakban több, az úthá-
lózatot érintő jelentős beruházás is elkészült 
a településen. A Széchenyi utca megépí-
tése befejeződött, a műszaki átadás-átvé-
tel is hibamentesen megtörtént. A Jókai 
utca építése a terveknek megfelelően ok-
tóber elején ért véget az aszfaltozás utáni 
kiegészítő munkálatokkal. A Jókai utca az 
útalap helyreállítását követően 520 méte-
ren kapott új aszfaltréteget, mintegy 4 mé-
teres átlagszélességgel.

 A Minibölcsőde építése ütemterv sze-
rint történik, szeptemberben az épület mű-
szaki átadás-átvétele megtörtént. Érdemi 
hiányosságot nem tapasztaltak a bejárás 
során, azonban néhány apróbb hiányosság, 
hiba kijavítását kérte az önkormányzat.  
A játszóudvar kivitelezése folyamatban 

van, a játszóeszközöket letelepítették.  
Az udvaron kialakított öntött gumiburko-
latú játszórész készítését külső cég végzi, a 
növények telepítését pedig az önkormány-
zat és a Szada Nova Kft. 
 A sport- és szabadidőparkban a 
játszóeszközök telepítése is megtörtént, a 
komplexum átadása hamarosan várható 
a tanúsítványok megérkezésének függvé-
nyében. A Szőlőhegyen lévő játszótér első 
ütemű játszóeszközeinek elhelyezése már 
befejeződött, a második ütemű játszóesz-
közök megrendelése megtörtént, a telepí-

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET június végi 
döntésének megfelelően kb. 50 méter hosz-
szúságban kicserélték a védőkorlátot a ka-
tolikus templom és a polgármesteri hiva-

Folyamatban lévő
BERUHÁZÁSAINK 

Október elejéig számos szadai 
beruházás, így az utak, a 
Minibölcsőde, a játszóterek és 
a piac építése kapcsán is ko-
moly előrehaladás történt. 

tésük november-december hónapokban 
történik. Választási programunkban sze-
repelt a zöld felületek megtartása, meg-
óvása, illetve azok bővítése, ennek meg-
felelően a játszótérre 30 darab fát ültetett 
az önkormányzat. 

 A piac építése jelenleg körülbelül 
nyolcvan százalékos állapotban van. Kí-
vülről a falak állnak, a külső homlokzaton 
lévő nyílászárókat elhelyezték, belül a vil-
lamos és a gépész alapszerelések megtör-
téntek. A belső csarnok felé néző üzletek 
homlokzati portáljait részben beépítették. 
A csarnok belső építése, burkolatok készí-
tése még zajlik, az ácsszerkezet burkolása 
részlegesen történt meg. 

Október első hetében végeztek 
a Jókai utca aszfaltozásával 

Játszótér a Sportcentrumban

Október első hetében a Szada Nova NKft. 
munkatársai a Szabadság út mentén 
ültettek el  5 darab mezei juhart

Faültetés a Szőlőhegyen lévő játszótéren

Elkészült a nagypálya a Sportcentrumban

tal előtti járdaszakaszon. A kicserélt korlát 
már elrozsdásodott. Az új, a baleset-meg-
előzést szem előtt tartva a gyalogosok vé-
delmét szolgálja.

HÍREK
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MAGÁNERŐS ÚTÉPÍTÉST   terveznek a Fenyvesliget lakói

KOSZORÚZÁS  
a Damjanich- 
szobornál az aradi  
vértanúk emléknapján

A JOBBRA KANYARODÓ SÁV 

A NEMZETI GYÁSZNAPON, október 6-án 
az önkormányzat vezetői és a polgármeste-
ri hivatal dolgozói is lerótták tiszteletüket 
az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc 13 vértanúja előtt. Pintér Lajos pol-
gármester, Simon Erika és Petrák Árpád 
alpolgármesterek Szada Nagyközség Ön-
kormányzatának koszorúját helyezték el a 
Dózsa György úton, a Damjanich-szobornál. 
 A szadaiak nem felejtik el soha, hogy a 
mártír Damjanich János tábornok a tava-
szi hadjáratban III. hadtestével 1849. áp-
rilis 7-én érte el Szadát, ahol rövid pihe-
nőt tartottak.

Szada Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete

2020. NOVEMBER 12-ÉN  (csütörtökön) 18 órai kezdettel
 KÖZMEGHALLGATÁST tart

A KÖZMEGHALLGATÁS a járvány-
helyzetre való tekintettel ezúttal 
nem látogatható, az esemény  

A közmeghallgatáshoz kapcsolódó kér-
déseiket november 9-ig a polgármeste-
ri hivatalba e-mailen (kommunikacio@
szada.hu), vagy postai úton (2111 Szada, 
Dózsa György út 88.) várjuk. 

Pintér Lajos polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS

HÍREK

A szeptemberben elfogadott önkormány-
zati rendelet alapján lehetőség van minden 
év október 31. napjáig szándéknyilatkozat 
formájában pályázatot benyújtani arról, 
hogy a lakosság mely utca megépítésében 
kíván anyagilag részt vállalni. A rendelet 
hatályba lépése után a Fenyvesliget lakói 
jelezték, hogy élni kívánnak a lehetőség-

gel, a Hajnal és a Dombos utcák felújítá-
sát szeretnék így megvalósítani.
 A lehetőségről október 4-én, vasárnap 
tartottak lakossági fórumot az utcák la-
kóinak. Az eseményen Illés Szabolcs, a 
Szada Nova NKft. ügyvezetője ismertet-
te az úthálózat műszaki tervét, valamint 
a fejlesztéshez kapcsolódó műszaki doku-
mentációkat. Gelle Róbert, önkormány-
zati képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnö-
ke a település útfejlesztési programjáról 
tájékoztatott, annak várható költségei-
ről számolt be a megjelenteknek. A lakó-
közösség biztosította az önkormányzat 
képviselőit a szándéknyilatkozat meg-
szavazásáról. Pintér Lajos polgármester 
a fórumon tájékozatta a megjelenteket a 
jövőben megvalósítani kívánt fejleszté-
sekről. Szóba került a Szada tábla áthe-
lyezése, forgalomlassító és gyalogátkelő-
hely létesítésének terve is.

A MAGYAR Közút Nonprofit Kft. Pest me-
gyei Igazgatóságának munkatársai elké-
szítették a megye területét érintő 2020-
as felújítási és fejlesztési tevékenységekről 
szóló tájékoztatót. A több mint 110 olda-
las anyagban a Szadát érintő kanyarodó 
sáv tervezése is szerepel. 
 A lámpás csomópont kialakításánál 
2018-ban nem vették figyelembe, hogy 
Szada irányából az M3-as autópályára 
felhajtó gépjárművek egy plusz kanyaro-
dó sávval torlódás nélkül juthattak volna 
az autópálya felé. Az útpadkát pillanatok 
alatt tönkretették az oda besoroló autó-
sok. Ennek ellenére – főleg – a kamionok 
tovább rombolták az útpadkát, ami folya-
matosan veszélyezteti az arra közlekedő-
ket. Reméljük, hogy a tervek nem a fiókban 
landolnak majd és a magyar állam finan-
szírozásával belátható időn belül megépí-
tik a jobbra kis ívben kanyarodó sávot.

Gödöllőnél még ebben  
az évben elkészülhet 

Illés Szabolcs és Gelle Róbert tájékoztatta  
a fórumon résztvevőket

Interaktív előadás tart gyakorlatokkal, 
családokra szabva 2020. október 17-én 
9.00-12.00 között Fülöp Hajnalka, a Tu-
datos Digitális Szülő program alapítója. 
A Baptista Imaházban megrendezendő 
előadás regisztrációhoz kötött!
 A workshop szadai lakosoknak ingye-
nes!
 Bővebb információk: https://
szada.hu/.../hogyan-vedjuk-meg-
gyermekeinket-a-neten

HOGYAN VÉDJÜK  
MEG GYERMEKEINKET  
A NETEN? 

A RÉGIÓ PLUSZ TELE- 
VÍZIÓBAN, A RÉGIÓ 
PLUSZ TELEVÍZIÓ ÉS 
SZADA NAGYKÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZAT 
FACEBOOK OLDALAIN 
ÉLŐBEN, 18 ÓRAI  
KEZDETTEL KÖVETHETŐ.
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SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

A FALUHÁZBAN

Kávéház 
Történelmi  

2020. november 6-án,  
pénteken 18 órától

TÉMA: 
„Derűs történelem, avagy  
humor  a történelemben”

Vendégünk dr. Varga Kálmán történész-muzeológus

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

2020. SZEPTEMBER 27-ÉN 
rendezték meg a KÓTA (Magyar 
Kórusok, Zenekarok és Nép-
zenei Együttesek Szövetsége) 
Aranypáva Térségi és Országos 
Minősítőt a Faluházban, ahol öt 
település asszonykórusai mutat-
ták be felkészültségüket. 
 Szadán első alkalommal ren-
deztek ilyen rangos eseményt, 
a zsűribe országosan ismert 
szakembereket hívtak meg: 
Berta Alexandrát (Junior Prí-
ma díjas, citerás, népdaléne-
kes), a KÓTA Népzenei szak-
bizottságának elnökét, Varga 
Evelint (népzenész, előadómű-
vész), a KÓTA népzenei titká-
rát és Birinyi Józsefet (zsűri el-
nöke, népzenekutató, a KÓTA 
társelnöke, a Hungarikum Szö-
vetség elnöke).

 A megjelent vendégeket Nagy 
Bernadett műsorközlő köszön-
tötte és felkérte Pintér Lajos 
polgármestert és Terék József 
népzenekutatót és népzenészt 
a jeles esemény megnyitására. 
Ezután az idén fennállásának 
10. évfordulóját ünneplő Czibe-
re Néptáncegyüttes Galgamenti 
táncokkal nyitotta meg a prog-
ramot. A szadai táncosok meg-
adták az alaphangulatot a minő-
sítőre jelentkező csoportoknak. 
A színvonalas programban fel-
lépett a Szadai Asszonykórus, 
vezető: Kovács László, népze-
nész, a Bem Folklór Egyesü-
let Nefelejcs Népdalköre Bu-
gyi, vezető: Pavella Krisztina, 
a Nyársapáti Népdalkör, veze-
tő: Kovács László, népzenész, a 
Veresegyházi Népdalkör, veze-

tő: Kovács László, a Dunavarsá-
nyi Népdalkör, vezető: Kovács 
László. A minősítőn Arany és 
Aranypáva minősítéseket ve-
hettek át a népzenei együttesek.
 A házigazda szadaiak minden 
résztvevőnek emléklapot adtak 
és egy CD-t, amelyen Varga Ist-
vánné Benyovszki Teréz, (Asz-
szonykórus tagja) szadai dalait 
gyűjtötte csokorba Terék József 
népzenekutató.
 A nap főszervezőjének, Du-
lai Sándornénak elévülhetet-
len érdeme, hogy ezen a napon, 
teltházas programot valósított 
meg az egészségügyi szabályok 
maximális betartása mellett.
 A program zárásaként a ren-
dezvény házigazdája és szerve-
zője Juhászné Bankó Zsóka a 
vendégeknek bemutatta a Szé-
kely-kertet.
 A teljes minősítőt rögzítette 
a Régió plusz TV.
 

KÓTA Aranypáva Térségi  
és Országos Minősítő Szadán

A SZADAI ASSZONYKÓRUS ARANY MINŐSÍTÉST KAPOTT

A Székely Bertalan Műteremház Galé-
ria egy régi ígéretét valósította meg 
október 4-én. A vírusveszély miatt el-
maradt Székely Naphoz kapcsolódva a 
festő romantikus életképeiből egy fan-
tasztikus kiállítást rendeztek. A képek 
a Magyar Nemzeti Galéria gyűjtemé-
nyéből érkeztek, Dr. Bakó Zsuzsanna 
művészettörténész közreműködésé-
vel, aki egyben a kiállítás rendezője is 
volt. Külön öröm, hogy erre az alka-
lomra megjelent a Műteremház Fü-
zetek 18. kiadványa is, amit dr. Bakó 
Zsuzsanna szerkesztett. Gratulálunk 
Juhászné B. Zsókának, a Faluház ve-
zetőjének a szervezésért. Részletes 
beszámoló a következő lapszámban.

ÉRZELMEK HULLÁM- 
HOSSZÁN címen  
kiállítás nyílt Székely  
Bertalan életképeiből 

fot
ó U

dv
ar

no
ki 

Ist
vá

n

Dr. Bakó Zsuzsanna  
nyitotta meg a kiállítást
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KÖNYVTÁRI HÍREK

Kedves Olvasóink!
A korlátozások miatt sajnos ritkábban ta-
lálkozunk, de köszönjük olvasóink hűsé-
gét, és igyekszünk továbbra is izgalmas új 
olvasmányokat beszerezni, teljesíteni a kí-
vánságokat. Nyitva tartunk a megszokott 
rendben, szeretettel várjuk új és régi olva-
sóinkat! A kézfertőtlenítés és a maszk hasz-
nálata kötelező az épületben, illetve kérjük, 
mindenki ügyeljen a hatályos rendeletekre, 
a szükséges óvintézkedések betartására, és 
a legalább 1,5 méteres távolság tartására.

KÖNYVTÁRI HÍREK
Könyvtári szolgáltatás. A olvasótermek 
csak kölcsönzésre, hosszabbításra és beirat-
kozásra állnak olvasóink rendelkezésére.
 Helyben használatra, számítógépek huza-
mos használatára határozatlan ideig nincs 
lehetőség. Egyszerre összesen 5 fő tartóz-
kodhat bent, ezért kérjük, hogy negyed órá-
nál hosszabb időt lehetőség szerint ne töltse-
nek a könyvtárban. Belépni csak maszkban, 
kézfertőtlenítés után lehet.
 Kölcsönzésre továbbra is előkészít-
jük a könyveket azon olvasóknak, akik az 
intézménybe lépés nélküli kölcsönzési mó-
dot választják. Számukra megbeszélt idő-
re összekészítjük olvasmány igényeiket, ha 
jelzik elérhetőségeinken. 
 Könyvmoly börze szabad polc: A 
rossz idő érkezésével beköltözik a Faluház 
bejáratából az épületbe az ingyen elvihető 
olvasmányok polca. 

KÖNYVAJÁNLÓ
Suzanne Collins: Énekesmadarak és 
kígyók balladája (Agave Kiadó, 2020.)
Az Éhezők viadala sorozat előzmény köte-
te idén került a hazai polcokra, melyet két-
kedő várakozás övezett. Ki lesz a regény 
főhőse? Milyen távol kerülünk időben a 
regényfolyamtól? Az írónő végül minden 

kételyt eloszlató, igazi sikerkönyvet tett az 
asztalra. Rajongói egybehangzó véleménye 
szerint nem csak megmutatta a kezdeteket, 
de érthetőbbé tette azt, ami ezután követ-
kezik a trilógiában. Megismerjük a másik 
oldalt, átlátjuk a miérteket.
 Szerencsés aki most találkozik először az 
Éhezők viadala sorozattal? Ezzel a kötettel 
kezdje Panem világának megismerését? Így 
is, úgy is örömét leli majd az olvasó, a szer-
ző immár négykötetes sikerszériájában.

SZÓMAGYARÁZÓ ROVAT
Virtuóz: Olasz nyelvből átvett kifejezés. 
Eredetileg olyan művészre mondták, aki 
különös tehetséggel bánt hangszerével, al-
kotó eszközeivel, ám ma már minden te-
rületen használjuk a kiemelkedő tehet-
ségre, a lenyűgözően ügyes megoldásokra.
Németh Anikó és Pusztai-Krepsz Mónika könyvtárosok

Nemcsak szép szokás, de élettani hatása is po-
zitív, ha lakótereinkben növények vesznek min-
ket körül. De vajon ők jól érzik magukat velünk?
 Ha új cserepes növény kerül hozzánk, ismer-
kedjünk meg vele, figyeljük és tanuljuk igényeit. 
Száraz, vagy vizes még a földje, amikor a többi 
növényt öntözzük a lakásban, vagy halványabb, 
lankadtabb a levele? Sokat elárulnak ezek az in-
formációk a gondozáshoz. 
 Ilyenkor még optimális tápanyaggal jól ellá-
tottak a tövek, néhány hétig megvannak tápol-
datozás nélkül is. Utána viszont érdemes rendes 
virágföldbe tenni az újoncot, mivel humuszban 
kevésbé kiszolgáltatott a tápanyaghiánnyal szem-
ben, mint a termesztők által használt „steril kö-
zegben”. Annak is van előnye: mára lecsökken-
tek a gombás, és a baktériumos betegségek zöld 
kedvenceink között. Így leginkább csak úgyne-
vezett élettani betegségek alakulhatnak ki, ha 
rosszul bánunk növényünkkel. Barnuló pöty-
työs levelek: alulról hideget kap, vagy hideg az 
öntözővíz. Ép levél, de potyog: huzat, vagy túl 
meleg hely. Ezeket a gondokat próbáljuk kiküsz-
öbölni, és néhány hét múlva javulás jöhet per-
metszer nélkül is.
 Az a praktikus, ha egyszerre letudjuk a la-
kásban lévő összes növénynél az öntözést, de 
fontos minden virágot a neki elegendő fény- és 
hőellátott helyen tartani. Ha jó helyen vannak, 
akkor elég csak tövenként a kitapasztalt meny-
nyiségű vizet adagolni, hogy a következő öntö-
zésig ne szenvedjenek.
 Mikor van a következő öntözés? Hacsak nem 
vízimádó növényeink (pl. vízipálma, kála) van-
nak, picit hagyjuk kiszáradni a cserepek földjét 
két öntözés között. Mindig legyen egy bizonyos 

„jelző növény” a csapatban, amire ha ránézünk, 
látjuk a szomjúság jeleit. Az öntözővíz mindig ál-
lott, szoba-hőmérsékletű legyen, lehetőleg esővíz.
 Ha már régóta együtt él velünk egy szép nö-
vény, 1-2 évente érdemes átültetni, de legalább 
friss földre kicserélni a cserép fölső rétegét. Nem 
csak a cserepet behálózó gyökérzet jelzi az átül-
tetési igényt. Ha túl sűrűn kiszárad vagy iszapos 
a föld, akkor is érdemes átültetni kedvencünket, 
mert valószínű hogy a jelenlegi földben nem érzi 
jól magát.
 Jó kertészkedést, burjánzó növényeket kívá-
nok.

Könyvajánló: 
Szobanövények (Mezőgazdasági Kiadó, 1990.)
Szobanövény sikeres ápolása… 
(Planétás Kiadó, 1993.)
200 kedvelt szobanövény...(Aquila Kiadó, 1999.)

Németh Anikó kertészmérnök, könyvtáros

KERT a lakásban

KERTI 
könyvjelző

 NYITVA TARTÁS:
 Hétfő, szerda, csütörtök: 10-17 óra
 Kedd, péntek: 12-17 óra
 Szombat: 9-12 óra (október 10, 
 október 24. november 14.)

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

ŐSZI SZÜNET PROGRAMJA 
SZÜNIDŐS CSÜTÖRTÖK A FALUHÁZBAN
Október 29-én 10-12 óráig ingyenes 
szünidős programokat ajánlunk.

TIKTOK, AVAGY 15 MÁSODPERCES HÍRNÉV 
12-15 éveseknek – Önismereti játékok, 
illemtanoda és TikToK záró buli.
Vezeti: Juhász Zsóka

KALANDOZÁS A MESÉK VILÁGÁBAN 
5-8 éveseknek – Gyertek írjunk együtt 
mesét, játsszuk el, illusztráljuk!
Pihenésképpen papírszínház!
Vezeti: Pusztai-Krepsz Mónika

VIDÁM BOTANIKA
10-15 éveseknek – Préselés, aszalás 
kóstolással. Az őszi gyümölcsök 
feldolgozása közben megismerjük 
mitől lesz egészséges a szervezetünk.
Vezeti: Németh Anikó
 
Ha előzetesen szeretnétek  
bejelentkezni, akkor írjatok e-mailt  
(szada@szadafaluhaz.hu-ra)
vagy küldjetek messengeren üzenetet a 
facebookon! 
 Hétfőnként is regisztrálhatsz (bejelent-
kezés) 9.45-10 óra között.
 Minden érdeklődőt várunk! 
 Juhászné B. Zsóka
 Székely Bertalan Művelődési Ház  
 és Könyvtár Műteremház Galéria
 2111 Szada, Dózas Gy. út 63. 
 Tel.: 06-28-405-453!



10 2111 SZADA | 2020. OKTÓBER

A Szadai Székely Bertalan 
Általános Iskola HÍREI

Európai Diáksport  
Napja az iskolában
Jancsóné Szalai Szidónia, a DÖK munká-
ját segítő pedagógus beszámolója
Iskolánkban első alkalommal szerveztük 
meg a Sportnapot szeptember 25-én pénte-
ken, amivel regisztráltunk az Európai Di-
áksport Napjához. A sport, a mindenna-
pi aktív testmozgás nagyon fontos most a 
Covid-19 járvány miatt, hogy szervezetünk 
ellenállóképességét erősítsük.
 Kolléganőmmel, Sallai Adriennel már 
az iskolakezdéskor elkezdtük a szervezést. 
Figyelembe véve a járványhelyzetet, kinti 
programokat terveztünk az iskolához tar-
tozó udvar maximális kihasználásával, sőt 
az iskolánk közelében lévő közterületek: a 
Székely-kert és a Margitai geodéziai torony 
környékének sport célú használatával. 

 A sportnapot közös bemelegítéssel 
kezdtünk, amit két szuper edző a Vidfit 
edzőteremből, Krizsán Attila testépítő 
világbajnok és Natalie Oltyán-Stevenson 
tartott. 
 Az iskolaudvaron sok helyszínen kü-
lönböző sportolási lehetőségek voltak a 
gyerekeknek, külön az alsós korosztály-
nak és külön a felsősöknek. A műfüves 
sportpályán kidobó, kötélhúzás, sorver-
senyek, a kültéri tornapályán saját test-
súlyos gyakorlatok, az iskolaudvar más 
részein ugrókötelezés, hulahoppkariká-
zás, zsámolyba-, palánkra dobás, néptánc, 
foci, zsinórlabda várta diákjainkat. Né-
hány elmét megmozgató feladat is volt: 
szórejtvények, növény-, és állatfelismerés.  
A nap legizgalmasabb eseménye a számhá-
ború volt, ami nem hagyományos módon 
történt, hanem kis csalafintasággal, fej-
törővel kombinálva: a 8.-os gyerekeknek 
kémiai vegyjeleket, az 5.-7. osztályosok-
nak római számokat, a 3.-4. osztályosok-
nak szorzatokat és eredményeiket kellett 
hozzá tudni. 
 A cél „A legsportosabb osztály” cím el-
nyerése volt. Ezt a rangos címet alsó ta-
gozaton a 4. b, a felső tagozaton a 7.b osz-
tály kapta meg. Alsó tagozaton 2. helyezést 
ért el a 3.c és a 4.a osztály, 3. helyezést a 
2.a és 2. b osztály. Felső tagozaton 2. he-
lyezést ért el az 5. b, 3. helyezést a 6.a és 
7. a osztályok. Minden osztály kapott lab-
dát, és mindenki kapott müzliszeletet az 
egészséges táplálkozás jegyében. 
 Nagyon mozgalmas, fárasztó napunk 
volt, a gyerekek nagyon élvezték és kelle-
mesen elfáradtak.
 Köszönöm szépen minden kedves kol-
légám segítségét, munkáját!

Cseles-matek Verseny
Pálinkás Istvánné tanárnő beszámolója
Iskolánkban 2020. 09. 24-én rendeztük 
meg a felsős Cseles Csütörtök Matematika 

Versenyt. A tanulók évfolyamonként mér-
hették össze tudásukat. A feladatok között 
volt számolási készséget mérő és elgondol-
kodtató, ötletet igénylő, igazán cseles fel-
advány is. Leglelkesebbek a nyolcadiko-
sok voltak, akik immár utoljára vehettek 
részt ezen a megmérettetésen. A verseny-
zők nagyon színvonalas, igényes munká-
kat adtak be. Öröm volt javítani és büszkén 
hirdettem eredményt. Minden résztvevő-
nek gratulálok!

Felhívás rajzpályázatra
Kedves Pedagógusok és Diákok!
A tavalyi évben hirdetett területi rajzpá-
lyázatunk sajnos a rendkívüli helyzet miatt 
elmaradt. Azonban az eredeti feltételekkel 
újra kiírjuk azt, melyre szeretettel várjuk 
idei és tavalyi alkotásaitokat.

„Tervezz sgraffitót” címmel
területi rajzpályázatot hirdetünk a 
2020/2021-es tanévre.
 Hogy mi az a sgraffitó? Egy díszítő el-
járás, amelyet kerámiákon (graffiató) és 
építészeti díszítésben (sgraffitó) is alkal-
maznak. Különböző színű festékeket, va-
kolatokat visznek fel egymásra, majd a 
felső réteget visszakaparják, ezáltal elő-
tűnik a mélyebben fekvő szín. Az építé-
szetben a világos vakolat-bekarcolás a 
jellemző. Így kapnak látványos és tartós 
díszítést. 
 A felső-magyarországi késő reneszánsz 
jellemző építészeti díszítőtechnikája. Ezt 
alkalmazta például Rauscher Lajos és 

– barátja, munkatársa – Székely Bertalan 
a budapesti Kodály Köröndön lévő MÁV 
Nyugdíjintézetének, bérházának három 
emeletén. Közel 3000 négyzetméter falfe-
lületet díszítettek különböző ábrákkal, figu-
rákkal, emblémákkal, címerekkel túlbur-
jánzó ornamentális-növényi és mitológiai 
tárgyú ábrázolásokkal. Székely Bertalan ter-
vezte az allegorikus nőalakokat és a szár-
nyas angyalt. Ezeket festett architektúra 
és arannyal díszített ornamentika keretezi.
 Készíts sgraffitó tervet, amely ornamen-
tális mintákat, emblémákat, címereket, fi-
gurákat, mitológiai alakokat, angyalokat 
jelenít meg! Tervezz hozzá szép, míves ab-
lakformákat, amelyeket ezek a gazdagon 
aranyozott minták kereteznek!
 Az alkalmazott technikák: viaszkarc, 
festés, nyomatok… stb.
 Méret: A3/A4. Korosztályok:1-2.; 3-4.; 
5-6.; 7-8.; osztályosok. I.-II.-III. helyezést 

A spotnap közös  
bemelegítéssel kezdődött 

A hulahoppkarikázás nehéz 
feladatnak bizonyult

Játékos sportvetélkedő volt  
a Székely-kertben
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hirdetünk  korosztályokként. Beadási ha-
táridő: 2021. április 16. péntek 16 óra. Ki-
állítással egybekötött eredményhirdetés: 
2021. május 7.
 Eredményes felkészülést kíván: Verók 
Ildikó rajztanár

„ÁLLATI JÓ”  
KLUBNAPKÖZI 
Blaskóné Rusvai Katalin 
pedagógus beszámolója
2020. 10. 02-án lezajlott az idei tanév első 
klubnapközis foglalkozása az állatok világ-
napja jegyében. A különleges helyzetre való 
tekintettel most minden csoport maradt 
a saját tantermében, illetve tanítójával. A 
csoportok 4 foglalkozáson vettek részt: pl. 
ismeretterjesztő film megtekintése; külön-
böző állatok hajtogatása~ragasztása, ujj-
bábok készítése; mese vagy játék az álla-
tokkal kapcsolatban; képösszerakók, kvíz…
stb. A gyerekek nagy örömmel vettek részt 
a foglalkozásokon és boldogan vitték haza 
az elkészült „állatkákat”.
 Már most nagy érdeklődéssel várják a 
következő Klubnapközit!

A ZENE VILÁGNAPJA
Mácsainé Verók Irén és Phersy Krisztina 
pedagógusok beszámolója
A zene világnapját iskolánk idén október 
2-án tartotta. A tanítási napot Péter-Tóth 
Áron (2.a) muzsikája nyitotta meg, majd 
Géczy Zsófia (6.a) olvasott fel egy rövid is-
mertetőt a zene világnapjáról. Napközben 
szabadtéren megtartott körtáncra volt le-
hetősége az arra kíváncsiaknak, amelyhez 
szintén Péter-Tóth Áron biztosította a szín-
vonalas zenei kíséretet. A nap folyamán az 
iskolarádióban lejátszottuk a Pentatonix 

formáció előadásá-
ban az Evolution of 
Music című váloga-
tást. A földszinti és 
első emeleti folyo-
són a gyerekek ér-
dekességeket olvas-
hattak-láthattak a 
korábban elkészí-
tett fali dekorá-
ciókon. A szerve-
zésben, dekoráció 
elkészítésében Má-
csainé Verók Irén 
és Phersy Kriszti-
na tanárnők vettek 
részt, a technikai 
hátteret Karácsony 
Tibor rendszergaz-
da biztosította.

Péter-Tóth Áron (2.a) 
nyitotta meg a zene  

világnapját

Ujjbábok készültek  
a klubnapközin

 Az udvaron körtáncra 
 is volt lehetőség

Szeptember elsején még nem tudtuk meddig jö-
hetnek óvodába a gyermekek. Aggódva figyel-
tük a híreket, követtük az előírásokat, módosí-
tottuk a működésünket a gyermekek, szülők és 
dolgozóink érdekében, a fertőzésmentes kör-
nyezet biztosításával.
 Az új szabályokat nálunk is be kell tartani és 
tartatni: kézfertőtlenítés a bejáratnál, szülőknek 
maszkviselés. Eleinte furcsa volt, és nehezítette 
a beazonosítást a maszk, de már ehhez is hozzá-
szoktunk mi felnőttek és a gyermekek is.
 Megtörténtek az újonnan érkezőknek a szülői 
értekezletek – az előírások betartásával –, a ré-
gieknek pedig csak e-mailen küldtük el a neve-
lési évre vonatkozó tudnivalókat.
 Idén nem indulhattak el a délutáni szakköre-
ink, mert a kormány rendelkezései szerint csak 
a kötelező – logopédiai, fejlesztő – szolgáltatá-
sokat biztosíthatjuk külsős szakemberekkel.
 A belső munka azonban zavartalanul folyik. 

Sajnos csak szűk körben, csoportonként eleve-
nítettük fel a szüreti népszokásokat, de igyekez-
tünk a megszokott vidám, jó hangulatot megte-
remteni, melyről a képek is tanúskodnak.
 A beszokó legkisebbek is túljutottak az első, 
leválásból adódó traumán, a megértő és elfoga-
dó légkörben lassan kialakul a biztonságérzetük.
 Az október további kihívást tartogatott, mert 
a gyermekek testhőjét is mérnünk kell a csoport-
szobába lépés előtt. Kérjük a szülők szíves meg-
értését, mert ha 37,8 fokot mérünk, vagy e felett, 
akkor már nem engedhetjük be a gyermekeket.
 A betegségek megszaporodtak – nem csak a 
Covid 19. A felsőlégúti-, emésztőrendszert érin-
tő problémák esetén is csak orvosi igazolás után 
térhetnek vissza bölcsődéseink, óvodásaink. Kér-
jük a szülőket gyermekeink és dolgozóink egész-
ségének védelme miatt, csak egészséges, tünet-
mentes csemetéjüket vigyék közösségbe.
 Vigyázzunk egymásra! Óvó nénik

ÓVODAI HÍREK
Egészséges, tünetmentes 
gyermekeket vigyenek  
közösségbe

Minden csoport külön vett részt 
az óvodai szüreten
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Bácsné Balla Gyöngyi, 
Tarász Ilona,Újvári Tünde, 
Dr. Dulai Éva, Béres Erzsébet

INTÉZMÉNYEINK

É n gyűjtöm a mintákat, 
régebbieket és újabba-
kat egyaránt, és közü-

lük tervezzük meg az elkészí-
tendő tárgyakat. Kinek mire 
van szüksége: terítőt, párnát, 
függönyt, kötényt, szekrénycsí-
kot stb. A régi mintákból szí-
vesebben tervezünk. Mivel ki-
lencen vagyunk, szép kis anyag 
gyűlt össze a bagi, a boldogi, 
a kartali, a püspökhatvani, a 
szadai és a turai minták fel-
használásával.
 2017-ben Szadán a Tájház-
ban, majd Turán volt kiállítá-
sunk. 2019-ben a Lakiteleki 
Népfőiskolán, majd a XVII. Or-
szágos Kárpát-medencei Népi 
Textilfesztiválon Békéscsabán 
csoportos kategóriában első 
helyezést értünk el. Ez újabb 
lendületet adott, hogy pályáz-
zunk 2020-ban a budapesti Élő 
Népművészet Országos Nép-
művészeti Kiállításra is. Ezt 
az ötévenként megrendezett 
nagyszabású eseményt támo-
gatja az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma. Ide az ország 
minden népművészeti alkotó-
ja pályázhat, a legutóbbi öt év 
munkáival.
 Először úgynevezett regio-
nális kiállításon kell megjelen-
ni, ahol szigorú szakmai zsűri 
dönt arról, hogy mely alkotások 
kerülhetnek be. Mi, szadaiak a 
Közép-magyarországi régióhoz 
tartozunk, és az idén Zsámbé-
kon rendezték meg a kiállítást.
 Izgatottan vártuk a zsűri 
döntését. Nagy örömet érez-
tünk ismét, amikor megérke-
zett az értesítés, hogy alkotói 
díjban részesültünk. Volt, aki 
az ország egyik legjobb szak-
embereként, zsűritagként az-

zal hívott fel, hogy „ti vagytok 
az egyik legjobb csapat”. A dí-
jat a szeptember 19-i megnyitó 
alkalmával vettük át Zsámbé-
kon (a kiállítás október 15-éig 
tekinthető meg.)
 A mi kis csoportunkra a 
szakma és a zsűri azért fi-
gyelt fel, mert a helyi hagyo-
mányt kutatjuk és elevenít-
jük fel, tesszük mai életünk 
részévé. Azonkívül ezt a mun-
kát csak olyan közösség tud-
ja ilyen szinten megvalósíta-
ni, amelyben ez mindenkinek 
egyaránt fontos. Arról nem is 
beszélve, hogy a hímzés, a ki-
vitelezés, vasalás is minőségi, 
kiváló.
 Most újra izgatottan várako-
zunk, hogy az Élő Népművészet 
Országos Népművészeti Kiállí-
tásra bejutunk-e, ahova újabb 
zsűrizés után lehet szabad utat 
kapni. A koronavírus-járvány 
miatt egyelőre még bizonyta-
lan az ONK időpontja, tudo-
másunk szerint 2021 márciu-
sára tervezik a kiállítást.

Dulai Sándorné szakkörvezető

SZEPTEMBERBEN sok színes 
programmal vártuk az időseket. 
Megünnepeltük kedves klub-
tagunk Kohári Gábor szüle-
tésnapját. A köszöntések után 
Gábor megvendégelte klub-
társait. A sütizős, beszélgetős 
délelőtt jó hangulatban telt.  
A filmklub keretén belül ez-
úttal a Minden végzet nehéz, 
című romantikus vígjátékot te-
kintettük meg. A film nagy si-
kert aratott az idősek körében. 
Sebő Györgyné Marika a Gö-
döllői Kertbarát Kör vezetője 
pár hónap kihagyás után ismét 
ellátogatott hozzánk. Ezúttal a 
Grassalkovitch család életéről 
tartott nekünk előadást, mely-
nek kapcsán sok érdekességet 
tudhattunk meg a nemesi csa-
ládról és megismerhettük kö-
vetkező heti úticélunk törté-
netét is, amely a Máriabesnyői 
Nagyboldogasszony-bazilika 
volt. A kirándulás napján, az 

09. 01.  Bingózás
09. 06.  Activity
09. 07.  Pedikűr 8 órától 

Gyógytorna a Falu-
házban 14 órától

09. 08.  Olvasó délelőtt
09. 13.  Kirándulás a  

Gödöllői Erdészeti 
Arborétumba

09. 14.  Pedikűr 8 órától 
Gyógytorna   
a Faluházban

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

09. 19.  Egészségnap.  
Ingyenes vércu-
kor-és vérnyomás-
mérés 9 órától

09. 20.  Bingózás
09. 22.  Filmklub
09. 27.  Kézműves  

foglalkozás
09. 28.  Gyógytorna  

a Faluházban  
14 órától

09. 29.  Tea délelőtt

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

programtervezet
OKTÓBERI

a Máriabesnyői Bazilikába
időjárás is kegyes volt hozzánk: 
szép, kora őszi reggelre ébred-
tünk. Lelkes kis csapatunk elin-
dult a kitűzött cél felé. A bazili-
kánál már várt idegenvezetőnk, 
Morzsányi László, akiről, mint 
utóbb kiderült szintén szadai la-
kos. László minden részletre ki-
terjedően elmesélte a bazilika 
építésének történetét és bemu-
tatta a templomot. Kíséretével 
bebarangoltuk szinte az összes 
látogatható helyiséget. Meg-
néztük a Grassalkovitch család 
kriptáját és nemesi címerét, az 
altemplomot, a kápolnát, majd 
a felső templomot egyaránt. 
Csapatunk tagjai közül többen 
már jártak Máriabesnyőn, de 
ilyen részletességgel még sen-
ki nem mutatta be a történetét. 
Morzsányi László nagy lexiká-
lis tudással rendelkező idegen-
vezető. Köszönjük neki a felejt-
hetetlen élményt!

Őri Ildikó klubvezető

Zsámbékról
ALKOTÓI DÍJ

Szakkörünk, a Szadai Varróka öt évvel ez-
előtt alakult. A szadai Tájházban talál-
kozunk minden hónapban, ahol csak Gal-
ga menti fehérhímzéssel foglalkozunk.

KIRÁNDULÁS
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B evezetőjében elmondta, hogy a tava-
szi karantén bevezetését követően 
– az ő kezdeményezésére –, márci-

us 16-án alakult egy szülőkből álló online 
otthon oktatási csoport, melynek tagjai az-
óta is egymást segítik az internetes okta-
tás labirintusaiban, valamint a biztonsá-
gos netezés témakörében. Két-három nap 
alatt sok ezer szülő csatlakozott, jelenleg 
89 ezer fő van ebben a csoportban. (A cso-
port neve: Online otthonoktatás.) 
 A bő egyórás előadásban sok fontos do-
logról esett szó. A teljesség igénye nélkül 
néhányat az alábbiakban emelek ki:
  •     Tíz éves kor alatt teljes internet men-

tességet javasol a szakember.  (Persze 
kivételt képez ez alól a digitális online 
oktatás.)

  •     A szülő tanulja meg, ismerje meg, hogy 
a tíz év fölötti gyermeke mit csinál a ne-
ten.  Pozitívak lehetnek a közös digitá-
lis élmények. 

  •     Fontos a „NO NET”-zóna, vagyis az in-
ternetmentes időszak felnőttnek és a tíz 
év feletti gyermeknek egyaránt.

  •     Legyenek a lakásban olyan helyiségek, 
ahová nem lehet kütyüt vinni. Erre a gyer-
mek-, illetve a hálószoba lenne ideális. 

  •     Ha elalvás előtt rosszat lát a gyermek, 
nagyon érzékenyen érinti az agyát, be-
leivódik a kép az emlékezetébe. Óhatat-
lan, hogy felugrik egy félelmetes videó, 
amelyről a gyermek nem beszél. 

  •     Szükség van a szűrőprogramokra. Emel-
lett vagy ennek ellenére is a szülő legyen 
folyamatosan, minden pillanatban elér-
hető a gyermeke számára. Legyen ki-
egyensúlyozott, jó kapcsolat a gyermek 
és a szülő között. Nagyon fontos az együtt 
töltött minőségi idő. 

  •     Sok felnőtt telefon- és net függő, prob-
lémás digitális eszköz használó. A szülő 
mintát nyújt ebben is a gyermeke számá-
ra. A gyermek látja, megérzi:  azt fogja 
utánozni,  amit  a szülőtől  lát. 

  •     Nem helyes büntetési, illetve jutalmazá-
si mód az internet elvonás, illetve enge-
délyezés.  A legtöbb gyermekben meg-
marad a vágy a kütyük iránt.  Mindent 
megtesz, hogy kijátssza a szülőt, bármi 
áron, bármilyen módon hozzáférhessen 
a net-hez, okos telefonhoz.  Válasszunk 
más jutalmazási, büntetési eszközt.  

  •     Ebben a szövevényes rendszerben na-
gyon fontos, hogy minden szülő el tudja 
mondani a dilemmáit, a problémáit va-
lakinek. Fontos a „páros meghallgatás”. 
Ez azt jelenti, hogy legyen egy barát, ro-
kon, szülőtárs, bárki, akivel a szülő be-
szélni tud ezekről a kérdésekről.

  •     Az asszertív kommunikáció megtanulá-
sa a felnőtt részéről, ennek megtanítása 
a gyermeknek, elengedhetetlen ahhoz is, 
hogy a neten ne adjunk másoknak sérü-
léseket, s mi sem sérüljünk. Ez azt jelenti, 
hogy a másik ember minősítése helyett 
az „én-közlést” alkalmazzuk, vagyis ér-
vényesítjük a magunk érdekeit oly mó-
don, hogy önmagunkról beszélünk. Eh-
hez fontos az érzelmeink beazonosítása, 
felismerése, közlése a másikkal. (Az in-
terneten találunk ezekben a témákban 
tanácsokat, szakcikkeket.)  

Hajnalka az internettel kapcsolatos téma-
körökben egy interaktív programot fog tar-
tani október 17-én. A részvétel szadai la-
kosoknak térítésmentes, regisztrációhoz 
kötött. Figyeljék a hirdetéseket! 

Pálinkás Ibolya 

VISSZA A SULIBA

A fenti témában tartott szabadtéri előadást a Székely-kertben 
szeptember 18-án – a Szadai Keresztény Szülők Körének szer-
vezésében – Fülöp Hajnalka digitális andragógus (felnőtte-
ket tanító szakember) internetbiztonsági oktató, szadai lakos.  

– biztonságban a neten is

NOVEMBER 19-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN 
ESTE Varga György baptista lelkipásztor, 
családsegítő szakember, négy gyermekes 
családapa tart előadást a gyermeknevelés-
sel kapcsolatban, a baptista imaházban. 
 Téma: Az apák szerepe a gyermekek 
egészséges fejlődésében
 Szeretettel várunk minden kedves ér-
deklődőt! 

Bacsó Benjámin 
baptista lelkipásztor:
„Erőt ad a megfáradtnak,
és az erőtlent nagyon erőssé teszi. 
Elfáradnak és ellankadnak az ifjak,
még a legkiválóbbak is megbotlanak.
De akik az Úrban bíznak, 
erejük megújul,
szárnyra kelnek, mint a sasok, 
futnak és nem lankadnak meg,
járnak és nem fáradnak el.” 

(Ésaiás 40:29-31)

Sándor Levente 
református lelkipásztor:
„Adjatok hálát az Úrnak,
hívjátok segítségül nevét, 
hirdessétek tetteit a népek közt!” 

(Zsoltár 105:1)

Kozsuch Zsolt
katolikus plébános:
„Minden féltve őrzött dolognál
jobban óvd szívedet, 
mert onnan indul ki az élet!” 

(Példabeszédek könyve 4:23) 

ÖKUMENIKUS 
IGEVÁLASZTÁS  
augusztus 20-án

SZÜLŐKÖRI előzetes
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HÍREK

DROZDIK BÉLA
+36 30 3523180
drozdikbela@freemail.hu

ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK TERVEZÉSE, 
ENGEDÉLYEZTETÉSE 
ÉTDR ENGEDÉLYEZTETÉSI 
RENDSZERBE 
FELTÖLTÉSSEL PUSZTAI JÓZSEF – 06-30-522-1258

CSALÁDI HÁZAK 
KLIMATIZÁLÁSA

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK 
SZERVIZELÉSE:

HIRDETÉS

HIRDETÉS

OKTÓBER
DÁTUM HÉTFŐ

19. hétfő KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
26. hétfő KOMMUNÁLIS
27. kedd ZÖLD

NOVEMBER
DÁTUM HÉTFŐ ÉS KEDD

2. hétfő KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
9. hétfő KOMMUNÁLIS

16. hétfő KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
17. kedd ZÖLD
23. hétfő KOMMUNÁLIS
30. hétfő KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

SZADA HULLADÉK-GYŰJTÉS RENDJE 
2020 OKTÓBER – NOVEMBER

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

Biztatjuk Önöket, hogy keressék, fotózzák Szada legmegraga-
dóbb helyeit, jeleneteit és küldjék el nekünk fotóikat, hogy a 
legjobban sikerült képet megmutathassuk Mindenkinek!
 A pályázatot minden hónapban meghirdetjük, ebben a 
hónapban a beküldési határidő: 
 2020. október. 29.
A pályázatra beküldött anyagokat JPG formátumban, a fény-
kép címével és telefonos elérhetőséggel kell a szada@szada.
hu e-mail címre elküldeni.
 A győztest 5000 Ft készpénzzel és egy Szada kincsei kiad-
vánnyal jutalmazzuk.
 A pályázat szabályzata a szada.hu oldalon olvasható.

KERESSÜK 
NOVEMBER 

HÓNAP  
FÉNYKÉPÉT

OKTÓBER  
HÓNAP FÉNYKÉPE 

Tar István:  
De nehéz az iskolatáska!

A MAGÁNERŐS ÚTÉPÍTÉSEKKEL  
kapcsolatos pályázati tájékoztató 
SZADA Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
a magánerős útépítésekkel 
kapcsolatban 2020. szeptem-
ber 5-ki hatállyal új rendeletet 
fogadott el az útépítési ér-
dekeltségi hozzájárulás-
ról. Az útépítési érdekeltségi 
hozzájárulásról szóló 18/2020. 
(IX. 4.) önkormányzati rende-
let alapján lehetőség van min-
den év október 31. napjáig 

szándéknyilatkozat formá-
jában pályázatot benyújtani 
arra vonatkozóan, hogy az ér-
dekeltek mely utca megépíté-
sében kívánnak anyagi részt 
vállalni.
 További részletek a szada.
hu Hírek rovatában olvasha-
tók, az Ügyintézés/Nyomtat-
ványok menüpontban pedig 
letölthető a kapcsolódó for-
manyomtatvány is.
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KÖZLEMÉNY

Az ingatlant Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának szabályairól 
szóló 16/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendeletének 16-19. §-a és 
87/2020. (IX. 3.) KT-határozata alapján, élelmiszer felhasz-
nálása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő 
állat, állatgyógyászati készítmény, növényvédő szer ér-
tékesítése céljára adja bérbe. A piac nyitvatartási ideje: hétfő-
től vasárnapig 06:00-18:00 óra között tart.

A bérleti díj licitálási eljárásnak induló ára bruttó: 
  •      Üzletek esetén: 50.000 Ft/üzlet/hó vagy 550.000 Ft/

üzlet/év. A bérleti díj az üzlethelyiséghez kapcsolódó mosdó 
előtér, WC, és tároló helyiségek bérletét is tartalmazza.

  •      Árusító helyek esetén: 2.000 Ft/alkalom  
vagy 24.000 Ft/év

A pályázat tárgya:
   1.      001 számú üzlet 14,9 m2, mosdó előtér 0,97 m2, WC 1,46 m2, 

tároló 1,27 m2 (összesen: 18,6 m2)
   2.      005 számú üzlet 14,9 m2, mosdó előtér 0,97 m2, WC 1,46 m2, 

tároló 1,27 m2(összesen: 18,6 m2)
   3.      009 számú üzlet 14,9 m2, mosdó előtér 0,97 m2, WC 1,46 m2, 

tároló 1,27 m2 (összesen: 18,6 m2)
   4.      013 számú üzlet 14,9 m2, mosdó előtér 0,97 m2, WC 1,46 m2, 

tároló 1,27 m2 (összesen: 18,6 m2)
   5.      017 számú üzlet 13,92 m2, mosdó előtér 1,00 m2, WC 1,50 m2, 

tároló 2,10 m2 (összesen: 18,52 m2)
   6.      021 számú üzlet 13,92 m2, mosdó előtér 1,00 m2, WC 1,50 m2, 

tároló 2,10 m2 (összesen: 18,52 m2)
   7.      028 számú üzlet 13,92 m2, mosdó előtér 1,00 m2, WC 1,50 m2, 

tároló 2,10 m2 (összesen: 18,52 m2)
   8.      032 számú üzlet 13,92 m2, mosdó előtér 1,00 m2, WC 1,50 m2, 

tároló 2,10 m2 (összesen: 18,52 m2)
   9.      Árusító hely: asztal, amelyből 1 db 1,5 m (összesen: 34 db)
Bérlő az üzlet után bérleti díjat és a víz- és villamos almérőkön 
leolvasott fogyasztás alapján közüzemi költségeket fizet, az áru-
sító hely után bérleti díjat fizet.
 A pályázatokat 2 példányban, zárt borítékban 2020. novem-
ber 30-án 10.00 óráig lehet eljuttatni a Polgármesteri Hiva-
tal Titkárságára, a borítékra rá kell írni: „Pályázat Szada 
Piac üzlethelyiség / árusító hely bérleti jogára”.

Pályázati feltételek: 
Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaság pályázhat.
 A pályázattal egyidejűleg kettő havi kaució megfizetése szük-
séges az önkormányzat bankszámlájára (11742049-15391621).

Előnyben részesül az a pályázót, aki:
 a)  élelmiszer vagy mezőgazdasági terméket kíván értékesíte-
ni az általa bérelt helyiségben, 
 b)  helyi székhelyű vállalkozásként működik,
 c)  a képviselő-testület határozatában megállapított bérleti 

díj – üzlethelyiség esetén legalább háromszorosát, árusítóhely 
esetén legalább ötszörösét – kaucióként egy összegben előre 
megfizeti.

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
  •      a pályázó adatait (név, székhely, cégjegyzékszám, telefon) és 

nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, to-
vábbá a bérleti jog ellenszolgáltatásának teljesítésére vonatko-
zó kötelezettség vállalásról. A nemzeti vagyontörvény szerint 
átlátható szervezetnek kell minősülnie a pályázó szervezetnek;

  •      nem természetes személy esetén cégkivonatot, illetve a vállal-
kozói igazolvány másolatát; 

  •      a pályázat szöveges része térjen ki a pályázó ingatlanbérlettel 
kapcsolatos céljaira, elképzeléseire. 

  •      a pályázó nyilatkozatát az ajánlati kötöttség elfogadására vo-
natkozóan;

  •      a helyiség béreként bérbeadó által megjelölt legalacsonyabb 
bérleti díjat, az induló licitárat a licitálás alsó határának kell 
tekinteni;

  •      a pályázat benyújtásának feltétele üzlet esetén egy havi bérle-
ti díjnak megfelelő, árusítóhely esetén 10  000  Ft ajánlattételi 
biztosíték előzetes befizetése az önkormányzat bankszámlájá-
ra (11742049-15391621), vagy a polgármesteri hivatal házipénz-
tárába, melyet a pályázat nyertesével kötendő bérleti szerződés 
feltételeként meghatározott kaucióként beszámítja;

  •      a benyújtott pályázatok felbontására nyilvánosan, 2020. dec-
ember 1-én 10.00 órai kezdettel a polgármesteri hivatal 
tanácstermében kerül sor;

  •      Szada Nagyközség Önkormányzat jegyzőjének igazolása, hogy 
az önkormányzattal szemben a pályázónak tartozása nincs; 

  •      gazdasági társaságok képviselői aláírási címpéldánnyal, ter-
mészetes személy teljes bizonyító erejű magánokiratba fog-
lalt meghatalmazással is képviselheti magát a liciteljáráson;

  •      állami és helyi adóhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásá-
nak benyújtása arról, hogy a pályázónak 30 napnál régebbi le-
járt adófizetési kötelezettsége nincs.

Érvénytelen az ajánlat, ha: 
  •      az ajánlatot a benyújtására meghatározott határidő után nyúj-

tották be;
  •      az ajánlattételi biztosítékot az ajánlattevő nem bocsátotta a ki-

író rendelkezésére, vagy annak befizetését nem igazolta;
  •      olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a 

pályázaton;
  •      az ajánlat nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak;
  •      a pályázati felhívásban meghatározott induló bérleti díjnál ala-

csonyabb díjat tartalmaz.
Az érvényes pályázatot benyújtók helyben nyílt liciteljáráson vesz-
nek részt, melyen a licitlépcső 150,-Ft/m2. Ha a pályázó nyer-
tese a meghatározott feltételeket a neki felróható okokból nem tel-
jesítette, a pályázati tárgyaláson részt vett második legelőnyösebb 
ajánlatot tevő pályázó jogosult szerződést kötni, feltéve, hogy erre 
irányuló szándékát a pályázati tárgyaláson bejelentette. A pályá-
zati tárgyaláson eredményt el nem érő pályázók részére az ajánlati 
biztosíték a tárgyalást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. 
A második legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázónak – amennyi-
ben szerződéskötés az első helyezett pályázóval megtörtént – az 
ajánlati biztosíték 15 napon belül kerül visszautalásra. 
A pályázati hirdetmény átvehető, és tájékoztatás kérhető: 
a Szadai Polgármesteri Hivatalban Pálinkás Csilla műszaki iro-
davezetőnél. Cím: 2111 Szada, Dózsa Gy. út 88., tel: 06/28-503-
065/19. mellék, elektronikus úton: muszak1@szada.hu

Pintér Lajos polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A SZADAI PIAC ÜZLETHELYISÉGEINEK 
ÉS ÁRUSÍTÓHELYEINEK BÉRBEADÁSA
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„A hét első napján korán reggel, 
amikor még sötét volt, a mag-
dalai Mária odament a sírhoz, 
és látta, hogy a kő el van véve 
a sírbolt elől. Ezért elfutott, el-
ment Simon Péterhez és a má-
sik tanítványhoz, akit Jézus 
szeretett, és így szólt hozzájuk:
 – Elvitték az Urat a sírból, 
és nem tudjuk, hová tették!
 Elindult tehát Péter és a má-
sik tanítvány, és elmentek a sír-
hoz. Ketten együtt futottak, de 
a másik tanítvány előreszaladt 

– gyorsabban, mint Péter –, és 
elsőnek ért a sírhoz. Előrehajolt, 
és látta, hogy ott fekszenek a 
lepedők, de nem ment be. Meg-
érkezett Simon Péter is, aki kö-
vette, és bement a sírba. Látta, 
hogy a leplek ott fekszenek, és 
hogy az a kendő, amely a fején 
volt, nem a lepleknél fekszik, 
hanem külön összegöngyölít-
ve egy másik helyen. Akkor be-
ment a másik tanítvány is, aki 
elsőnek ért a sírhoz. Látta, és 
hitt. Még nem tudták ugyanis, 
hogy az Írás szerint fel kell tá-
madnia a halottak közül.”

(Jn 20, 1-10.) 

A mikor még sötét volt – 
így indul az evangélium 
szövege. Mindannyian 

szeretnénk látni magunk előtt 
a jövőt, a lehetőségeinket. Ek-
kor éljük meg azt, hogy ural-
juk az életünket, a kezünkben 
van a sorsunk. Annyira eltávo-
lodtunk a természettől, annyi 
kütyünk, eszközünk van, hogy 
készületlenül ér bennünket az 
a kiszolgáltatottság, ami ko-
rábban természetes része volt 
az ember életének: Kiszolgál-
tatottság a természet erejének, 
az időjárásnak, a vírusoknak.
 Most is sötét van, nem lá-
tunk előre, aggódva figyeljük 
az esetszámokat, nem tudjuk 
meddig tart ez az egész, nem 
tudjuk merre halad. Mindenki 
okosnak és tájékozottnak akar 
tűnni, bennfentes információk 

után nyomoz, de ez csak fokoz-
za a bizonytalanságot, a sötét-
séget. 
 A tanítványok sötétben in-
dulnak el, és amit találnak, csak 
fokozza a bizonytalanságukat. 
Csak a hit szemével látni ké-
pes János az, akiben össze áll 
a kép, amit eddig nem tudott: 
fel KELL támadnia a halottak 
közül. A hívő élet nem kerül-
heti el azt, hogy néha sötétben 
fussunk, hogy elbizonytalanod-
junk, hogy ne értsük. Része az 
életünknek. Ha Isten felé fordu-
lunk, akkor azt is látni fogjuk, 
egyre tisztábban, hogy nem eze-
ké az elbizonytalanító tapaszta-
latoké a végső szó. Látni fogjuk, 
hogy a mi Urunk hatalmasabb 
a természet erőinél, a vírusok-
nál, az emberi hatalmaknál is. 
A végső szó soha nem lehet a 
halálé. Ha csak a bizonytalan-
ságra, a nehézségekre, a ko-
mor jóslatokra figyelünk, ak-
kor be fogunk csavarodni. Ha 
tagadjuk a világban lévő rosz-
szat, akkor ostobák vagyunk 
és árthatunk vele magunknak 
és másnak. Ha a hit szemével 
látunk, akkor a nehézségen és 
a rosszon túl megláthatjuk azt 
az Istent, aki átment előttünk 
mindezen. Pilinszky János 
ezért tudta meglátni a halál-
táborok borzalmai között is az 
értünk szenvedő és feltámadó 
Krisztust:

Harmadnapon 
És fölzúgnak a hamuszín egek, 
hajnalfele a ravensbrücki fák. 
És megérzik a fényt a gyökerek. 
És szél támad. És fölzeng a világ. 

Mert megölhették hitvány zsol-
dosok, 
és megszünhetett dobogni szive – 
Harmadnapra legyőzte a halált. 
Et resurrexit tertia die. 

Tegyünk így mi is! Gyakoroljuk 
a hálaadást napról napra, és há-
lás szívünk képes lesz valóban 
látni!  Borbáth Gábor

A munkavégzés helye: 2111 Szada, Dózsa György út 63.

Pályázati feltételek:
  •    Magyar állampolgárság,
  •    Cselekvőképesség,
  •    Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglal-

koztatástól való eltiltás hatálya alatt, 
  •    Megfelel a miniszter rendeletében előírt képesítési és egyéb 

feltételeknek [Kult. tv. 94. § (1) bekezdés],
  •    A Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a köz-

gyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jog-
viszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére meg-
alkotott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Vhr.) értelmében további feltételek:  

 – közművelődési intézmény tekintetében:
  a) rendelkezik felsőfokú végzettséggel és közművelődési 

szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú végzett-
séggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,

  b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének szakvizs-
gájának és egyben az intézmény alaptevékenységének meg-
felelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre 
irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai 
gyakorlatot szerzett, és

  c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevé-
kenységet végez.

 – könyvtár tekintetében:
  a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szak-

képzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség-
gel és szakképzettséggel, valamint segédkönyvtáros szak-
képzettséggel, és

  b) végzettségének és szakképzettségének és egyben az in-
tézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban 
legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.

A pályázónak legalább az egyik kulturális intézménytí-
pus intézményvezetőjével szemben támasztott követel-
ménynek meg kell felelnie.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 11. 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  
dr. Filó-Szentes Kinga Szada Nagyközség Önkormányzat Jegy-
zője nyújt a 06-28/503-065-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
  •    Postai úton, a pályázatnak a Szadai Polgármesteri Hivatal cí-

mére történő megküldésével (2111 Szada, Dózsa György út 
88.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: H/1537/2020, valamint a beosz-
tás megnevezését: „Művelődési Ház és Könyvtár Intézmény-
vezetői pályázat”.

  •    elektronikus úton jegyzo@szada.hu e-mail címre.
A részletes pályázati kiírás 
a www.szada.hu honlapon olvasható.

KATOLIKUS EGYHÁZ

Félelem vagy hála,  
félelem és hála?

Szada Nagyközség Önkormányzat
pályázatot hirdet a Székely Bertalan 
Művelődési Ház és Könyvtár
INTÉZMÉNYVEZETŐ  
(magasabb vezető) beosztás ellátására
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„Mindeddig megsegített minket az ÚR!”

H a valaki januárban azt mondja, hogy 
március közepétől bezárnak az is-
kolák és online oktatás lesz, talán 

mosolyogtunk volna a bizarr ötleten. Aztán 
mégis megtörtént. A diákoknak és a taná-
roknak is szokatlan és nehéz időszak volt 
ez, de hála Istennek a vírus terjedését si-
került lelassítani. Sokak életét és egészsé-
gét sikerült megóvni. A diákok a szokatlan 
helyzetben is tudtak tanulni.
 Januárban még az is lehetetlennek, és 
elképzelhetetlennek tűnt, hogy a templo-
mokban sem tudunk összegyűlni, és közös-
ségben lenni. De sajnos ez is megtörtént. 
Ami még a háborúban sem történt meg, 
azt éltük át, hogy a templomokat is be kel-
lett zárnunk március közepétől május vé-
géig. Isten viszont ebben a helyzetben sem 
hagyott el bennünket! Megőrzött minket 
a járványban, és bár fizikailag nem lehet-
tünk együtt a templomban az istentiszte-

leten és a bibliaórán, 
viszont lélekben és 
a Szentlélek által 
mégis együtt lehet-
tünk, mert egy ked-
ves testvérünk se-
gítségével a szerdai 
bibliaórákat, és a 
vasárnapi istentisz-
teleteket is élőben 
tudtuk közvetíteni 
a Gyülekezetünk facebook oldalán. Kö-
szönjük szépen az odaszánt szolgálatot, 
és a sok segítséget!
 Több dologban tapasztaltuk azt is, hogy 
sok dolgot el kellett csúsztatni, későbbre 
kellett halasztani. Ez történt 2020-ban a 
konfirmációval is. A hagyományok szerint 
a pünkösdöt megelőző vasárnap szokott 
lenni a konfirmáció a Gyülekezetünkben. 
S bár pünkösdvasárnap már tarthattunk 
rendes istentiszteletet a templomunkban, 
mivel ezt előre nem tudhattuk, hogy mi-
kor fogják feloldani a szigorításokat, ezért 
nem mertük tervezni a konfirmációt sem. 
Viszont, Istennek hála a konfirmandus 
gyermekek a járvány ellenére is kitartot-
tak, és bár rendhagyó időpontban, de meg 

tudtuk tartani idén 
is a konfirmációt. 
Szeptember 13-án 
hét gyermek és egy 
felnőtt tett vallást a 
hitéről, és tett foga-
dalmat, hogy Refor-
mátus Egyházunk 
hűséges tagja lesz. 
Isten áldja és tart-
sa meg a konfirmál-

takat a Gyülekezetünk közösségében, és a 
Krisztust követő életben!
 Gyülekezetünkben minden vasárnap 
10.30-tól tartunk istentiszteletet és gyer-
mek-istentiszteletet is, a járványügyi sza-
bályok betartásával. Mindenkit szeretettel 
hívunk és várunk ezekre az alkalmakra! 
Ha valaki a járvány, vagy egyéb betegség 
miatt nem tud, vagy nem mer eljönni a kö-
zösségbe, élőben követheti az istentiszteleti 
alkalmakat a Szadai Református Gyüleke-
zet facebook oldalán. A facebook oldalun-
kon a korábbi istentiszteleteket is meg le-
het tekinteni. 
 Isten őrizzen meg mindannyiunkat eb-
ben a rendkívüli járványhelyzetben! 

Sándor Levente református lelkipásztor

HITÉLET

Ez az 
idei egy rendhagyó év, amikor 
nagyon sok dolgot át kellett 
szerveznünk az életünkben.

REFORMÁTUS EGYHÁZ Szeptember 13-án nyolcan konfirmáltak
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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.
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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
Változott a gyermekorvosok rendelési ideje
Hétfő: 10:00-13:00 Dr. Somlai Ágnes
Kedd: 10:00-12:00 Dr. Gál Katalin
Szerda: 12:30-15:30 Dr. Simon Attila
Csütörtök: 13:00-15:00 Dr. Somlai Ágnes
Péntek: 10:00-13:00 Dr. Somlai Ágnes
Tanácsadás: Hétfő 09:00-10:00, Péntek 09:00-10:00 
Dr. Somlai Ágnes
ORVOSI ÜGYELET
Gödöllő, +36/70 3703-104 • Mentőszolgálat: 104

FOGORVOS
Dr. Takács László. Rendelő: Szada, Dózsa György út 76.
Tel.: (28) 405-440, +36-20/944-77-71
Rendelési idő: hétfő-szerda-péntek: 8.00-12.00
kedd-csütörtök: 13.30-18.00
Telefonos előjegyzés szükséges!
E-mail: takacsdental@gmail.com, 
Honlap: www.takacsdental.hu

MENTŐK
2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 56., (28) 420-844,
honlap: www.mentok.hu
GYÓGYSZERTÁR
Ezüstkehely Gyógyszertár 
Szada, Rákóczi u. 2/a. Tel.: 28-404-299. 
Nyitvatartás: hétfő, szerda, péntek: 8.00-12.00, 
14.00-17.0,0kedd, csütörtök:8.00-12.00
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Szada, Szabadság u. 15. Tel.: (28) 404-092
I. körzet: Nyilas-Kádas Judit
II. körzet: Hódi Edit

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

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

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

SZADA  
DÓZSA GYÖRGY ÚT 80.

Akciós ajánlatunk:
OKTÓBER 14-27-ig

Akciós ajánlatunk:
OKTÓBER 14-20-ig

Juhász bor
Muscat Ottonel félédes, fehér, muskotály
Egri csillag száraz fehér Cuvée
Rosé száraz bor  0,75l, 1199 Ft/l  899 Ft

Üvegmécses
14 cm, egyenes, fekete műanyag fedeles

fehér, piros, világosbarna, 
paraffin tartalom: 30g 

égési idő: 8 óra   
99 Ft/db

Mécses betét
8 cm, 60g

paraffin tartalom: 60g, 
égési idő: 18 óra   

Vörös
 Cheddar 

sajt

99Ft/db

3599Ft/kg

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.

Megújult étlappal várjuk kedves vendégeinket 
teraszunkon és éttermünkben!

Érdemes követni a FACEBOOK oldalunkat!

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

 Asztalfoglalás szükséges!
Mindennap SUSHI kínálatunkkal 

is várjuk kedves vendégeinket

PIZZA MAX ÉTTEREM 

és SUSHI BÁR


