2111

SZADA
SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ HAVILAPJA • XX. ÉVFOLYAM • 2022. JÚNIUS

7. oldal

Megújulhat
a Csapás utca

6. oldal

Érkeznek
a sárga kukák

8. oldal

Csendesebb lett
a Mondi-gyár

Újabb jelentős
beruházás
a Szadai Ipari
Parkban
2-3. oldal

FÓKUSZBAN

Szada a világ közepe
AZ IPARI PARK IGAZI SIKERTÖRTÉNET, AZ
ÖNKORMÁNYZAT ANNAK BŐVÍTÉSÉT TERVEZI
Előző lapszámunkban, a lapzártára tekintettel, csak rövid hírben tudtunk beszámolni a BioTechUSA Kft. új, jelentős szadai (és
dunakeszi) beruházásáról, így most bemutatjuk ennek hátterét, valamint a helyszín, a Szadai Ipari Park jelenlegi helyzetét.

Jelentős logisztikai központ épül ki (fotó: MTI)

A

BioTechUSA Kft. folyamatosan
azon dolgozik, hogy fenntartsa a
vállalatnak az étrendkiegészítő
iparág európai TOP5-jében elfoglalt helyét. A május eleji bejelentés szerint a társaság minden korábbinál nagyobb, 11,5
milliárd forintos beruházás keretei között közel évi 100 millió darab prémium
fehérjeszelet legyártására alkalmas, 18
ezer négyzetméter alapterületű üzemet
épít majd fel. Mint lapunkhoz eljuttatott
tájékoztatójukban írták, ez egy olyan léptékű beruházás, amit kizárólag saját forrásból nem indítottak volna el, viszont a
magyar kormány 2,7 milliárd forint támogatást ad hozzá. A szeletgyárat, valamint
a hozzá tartozó raktári- és szociálisépületrészeket a Szada Ipari Park területén tervezik megépíteni, a meglévő BioTechUSA
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Minden szempontból jó
A Szadai Ipari Parkban lévő vállalatok közül talán a legjelentősebb és legnagyobb a
BioTechUSA, amely még a 2000-es évek
közepén rendezkedett be itt. Hogy miért
itt, amikor számos más hasonló terület
is volt akkoriban a fővárosban vagy vonzáskörzetében? Ahogy kérdésünkre fogalmaztak, itt találták meg a működésükhöz
szükséges kedvező ingatlan-feltételeket,
és itt találtak elegendő, megfelelően képzett munkaerőt. A cég központi irodája
a budapesti Huszti úton van, így az ipari park megközelíthetősége – főleg az
M3-as, M0-s autópályák közelsége miatt – logisztikai szempontból rendkívül
előnyös. Ezen szempontok mentén 2007ben itt épült fel a logisztikai központjuk,
majd 2014-ben közvetlenül mellette pedig a gyártóüzem, melynek eredményeként mára a BioTechUSA Szadán 46 000
négyzetméter alapterületen végzi tevékenységét (és tovább bővül).
A társaság szerint a saját gyár komoly
„ütőkártya” a piacon. Úgy vélik, a világon
kevés hasonló profilú, speciális élelmiszereket és étrendkiegészítőket gyártó
és forgalmazó cég mondhatja el magáról,
hogy saját gyárral rendelkezik. Ez lehetőséget ad arra, hogy a fogyasztói igényeket gyorsan, flexibilisen és magas minőségben elégítsék ki.

Logisztikai Központ és Gyártóüzem közelségében. A projekt lebonyolítására a
tervek szerint 2024 végéig kerül sor. Az Innen szolgálják ki a világot
építés alatt álló két csarnok egyike kész- Itt történik a vállalat több mint 1600
termékek, másik pedig alapanyagok tá- termékből álló étrendkiegészítő- és
rolására szolgáló temperált raktár lesz.
funkcionálisélelmiszer-portfoliójának

A cég megtalálta számításait Szadán (fotó: BioTechUsa)
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Száz új
munkahely
A BioTechUSA jelenleg 1800 munkatársat foglalkoztat. Ebből több
mint 450-en dolgoznak a szadai
logisztikai és gyártóközpontban,
közel 80 százalékuk pedig Szada
15 km-es vonzáskörzetében lakik.
Az új szeletgyártó üzem megépítése további száz új munkahelyet
hoz létre.
Szadáról szolgálják ki több mint 100
ország, 24 webshop, 270 franchise üzlet és 4500 partner igényeit mind a hat
kontinensen világszerte. Innen indulnak
a világ országaiba raklapos és kiscsomagos szállítmányaik, amelyekkel partnereiket, boltjaikat látják el, és itt csomagolják
össze a webes rendeléseket is, amelyeket
közvetlenül a BioTechUSA fogyasztóinak
címeznek.

Lévai Bálint vezérigazgató az új beruházást bejelentő eseményen (fotó: MTI)
teljes gyártása és logisztikája. A gyár- készítményeket, tablettákat, kapszulátóüzemükben különböző formátumok kat és szeleteket, illetve bérgyártással is
előállítását végzik, gyártanak por állagú foglalkoznak. A cég termékfejlesztéseit
egy saját, 25 fős, főként élelmiszermérnökökből álló csapat jegyzi. Gyártóüzemeikben kiemelt figyelmet fordítanak a
higiéniára és a minőségirányítási rendszereik előírásainak mindennapi betarA BioTechUSA-nál nagy figyelmet
tására. A gyár és a raktárkomplexum
fordítanak arra, hogy visszaadjanak
folyamatait korszerű vállalatirányítási
valamit a közösség számára. Társarendszer fedi le. Analitikai laborjukban
dalmi felelősségvállalási programjuk
számos mérőműszer szolgálja a napi eléves keretösszege 100 millió forint,
lenőrzési munkát, amivel többek között
melynek felhasználása során egytápértéket, laktóztartalmat, vitaminrészről támogatják azokat az óbutartalmat lehet mérni, alapanyag-azodai és szadai közösségeket, amenosítást lehet végezni. A fogyasztók elé
lyek otthont adnak irodájuknak és
csak minőségileg kifogástalan, az élelgyáruknak. Másrészről olyan civil
miszeripari előírásoknak megfelelően
szervezetek munkáját segítik, mint
fejlesztett, gyártott és tárolt termékek
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület,
kerülhetnek, ezért évi több mint 55 ezer
a Magyar Ökumenikus Segélyszerellenőrző tesztet végeznek.
vezet, a Magyar Vöröskereszt vagy
éppen a Budapest Bike Maffia. Igyekeznek a sport erejével gyűjteni karitatív célokra is. Hagyományos női
szépségversenyük, a Lifestyle Day
az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány munkáját támogatta, amely az endometriózissal küzdő
nők számára nyújt segítséget. Jelentős készpénzadományt adtak át
a BioTechUSA Ultrabalaton Charity
során is, amivel a gyermekek gyógykezeléséhez járultak hozzá.

Visszaadnak

A bázison jelenleg 37
cég rendelkezik székhellyel vagy telephellyel.
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Bővülhet a park
A Szadai Ipari Parkban a százszázalékos
magyar tulajdonú vállalat mellett jelenleg a NAVIK cégcsoport végez csarnoképítést. Ez a cégcsoport hasonlóan teljesen magyar tulajdonban lévő családi
vállalkozás. Társaságai építő- és mezőgazdasági gépek eladásával, bérbeadásával, szervizelésével és alkatrészellátásával foglalkoznak. Szerettünk volna
több információt is megtudni a cég beruházásáról, további terveiről, de elküldött kérdéseinkre lapzártáig sem szóban, sem írásban nem kaptunk választ.
A különböző profilú cégeket és tevékenységüket befogadó terület kialakítása
1999-ben kezdődött, és húsz évvel ezelőtt
nyerte el az ipari park címet. A bázison
jelenleg 37 cég rendelkezik székhellyel
vagy telephellyel. A fentebb említett vállalkozások mellett van – többek között –
gépgyártással, gépalkatrész-gyártással,
élelmiszer-nagykereskedelemmel, vegyipari termékek kereskedelmével, fémfelület-kezeléssel, műanyag termékek gyártásával foglalkozó cég. Ez az előbbi szám
azt is jelenti, hogy az ipari park megtelt,
a jelenlegi területen új vállalkozás már
nem kaphat helyet. Így az önkormányzat,
látva azt, hogy az ipari park léte, működése sikeres, ezért annak bővítési lehetőségeivel is foglalkozik. Keresi azokat a
megoldásokat, amelyek előnyösek lehetnek számára.
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HÍRMIX

Kempós sikerek

Fotó: Somlyai-Sipos Szilvia

2022. május 28-án rendezték meg a szadai Nyitott Kapuk Fényfesztivált. Mindenki talált magának szórakozást a színes forgatagban, finom falatokat és izgalmas portékákat az árusoknál,
kulturális és művészeti értékeket pedig a nyitott kapukban!

2022. június 3-án emlékezett meg az önkormányzat a Nemzeti
Összetartozás Napjáról, az 1920. június 4-i trianoni békeszerződés - az I. világháborút lezáró nemzetközi egyezmény - évfordulójáról. Az emlékező beszédek elhangzása után a virágokat helyeztek el résztvevők a szadai emlékműnél.

Újabb sebességmérőpont Szadán?
A Gödöllői Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum
idei, májusi összejövetelén
Pintér Lajos polgármester
képviselte Szadát. Az eseményen kiderült, hogy Szada a regisztrált bűncselekményekkel kapcsolatban
kifejezetten kedvező statisztikákkal rendelkezik,
azonban a település elhelyezkedése miatt fontos a
közlekedési szabálysértések és bűncselekmények
visszaszorítása, azokkal pár-
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huzamosan pedig a balesetek csökkentése. A Dózsa
György út 1. és a Pazsaki
utca 1. előtt rendszeres a sebességmérés, azonban Szada egyik fontos közútján, a
Székely Bertalan úton régóta érezni ennek hiányát. A
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztálya a polgármester kezdeményezésére
megkezdi egy újabb sebességmérési pont kijelölését
Szada lakott területén.

Eredményes a helyi szakosztály
A SZADAI FEHÉR TIGRIS
Szabadidő- és Sportegyesület kempo karate szakosztályának versenyzői az áprilisi
nemzetközi XX. Bicske Kupán
5 arany-, 5 ezüst- és 2 bronzérmet szereztek.
Technikai (kata) verseny: Hegedűs Rebeka (arany),
Matejcsok Milán (arany), Hegedűs Vera (arany), Mucsi Balázs
(bronz), Keszei Mátyás (bronz)
Küzdelmi (light contact)
verseny: Hegedűs Rebeka
(arany), Keszei Mátyás (arany),
Mucsi Balázs (ezüst), Matejcsok
Milán (ezüst)
Küzdelmi (submission)
verseny: Hegedűs Rebeka
(ezüst), Mucsi Balázs (ezüst)
Küzdelmi („C”) verseny:
Keszei Mátyás (ezüst)

Első versenyük volt Bese
Hannának, Jacsó Gellértnek
és Izer Áronnak is, akik éppen
csak lemaradtak a dobogóról.
Az egyesület versenyzői a május 21-22-i Európa-bajnokságon
is folytatták a sikersorozatot: 6
arany-, 3 ezüst- és 4 bronzérmet vettek át.
Hegedűs Rebeka: önvédelem
– 1., kata – 2., light contakt – 2.,
submission – 3.
Matejcsok Milán: önvédelem
– 1., submisssion – 1., chikara
curabe – 3., light contakt – 3.
Hegedűs Vera: kata – 1., önvédelem – 1.
Keszei Mátyás: submission –
1., light contakt – 2., kata – 3.
A viadalokra felkészítő mesterek: Stocker Gizella, Stocker
László, Agárdy Claudia.
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SZADA HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE 2022

JÚNIUS-JÚLIUS

DÁTUM
6.
13.
20.
27.
Pintér Mihály
(jobbra) az elismerés
átvételekor

Tanácsosi kinevezés
2022. MÁJUS 2-ÁN Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a
Tűzoltóság Napja alkalmából – az év tűzoltója miniszteri cím után – tűzoltósági tanácsosi címet adományozott a Szadán élő Pintér Mihály tű. alezredesnek,
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelőjének. Fel-

adata a tűzoltóság szakmai irányítása, a
továbbképzésük szervezése, szakmai tevékenységük ellenőrzése és az ellenőrzési feladatok koordinálása. A szakmai alárendeltségébe tartozók tevékenységének
szakfelügyelete, a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök végrehajtásának felügyelete, továbbá a szakfelügyelete alá tartozók tevékenységének
összehangolása.

DÁTUM
4.
11.
18.
25.

JÚNIUS

HÉTFŐ
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS
ZÖLD

JÚLIUS

HÉTFŐ
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS
ZÖLD

Az utcánkénti bontás megtalálható
a www.zoldhid.hu oldalon.
A Zöld Híd B.I.G.G. Kft. a jövőben is az ügyfelei rendelkezésére áll a zöldhulladék elszállításában. Védjük együtt környezetünket!

Ezüstérem a negyedosztályban
A SZADAI SE labdarúgó-csapata a
2021/22-es bajnoki szezonban a Pest
megyei bajnokság IV. osztályának Közép-csoportjában szerepelt. A nemrég
véget ért küzdelemsorozatban a csapat
végül 11 győzelemmel, 1 döntetlennel és

Tehermentesítő
szakasz lehet
A gödöllői képviselő-testület jóváhagyta, hogy elkezdődjön az M3as autópályát a Dózsa György úttal
(Szada irányába) összekötő útszakasz tervezési folyamata, s az ehhez
szükséges eljárási feladatok elvégzése. Az összekötő út tehermentesítheti a Dózsa György útnak az M3-lehajtónál, valamint Rét utcánál lévő
csomópontját.
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4 vereséggel, 50-26-os gólkülönbséggel, 34 szerzett ponttal a második helyen végzett a bajnoki címet veretlenül,
48 ponttal megszerző Fót SE I. mögött
és a 27 ponttal bronzérmes Veresegyház LUE előtt.

Tündérkertet
alkottak
RÉGI ÁLMA valósult meg a Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény Szadai Otthon lakóinak és vezetésének. A mindennapos használatra egy
élhető és megfelelő parkot szerettek volna kialakítani az otthon korábbi „vadregényes” részén. Május első hétvégéjén
legalább 70 fő – az Öreghegyi Csemete Tanoda és Kertészeti Áruda képviselői és segítő szadaiak – összefogásával
a tervezgetést tettek követték, és létrejött a Tündérkert!

Méhzárlat
A HATÓSÁG Boda Károly 2111 Gödöllő
7091/1. helyrajzi szám alatti telephelyén
található nyúlós költésrothadással fertőzött méhészet körül legalább 5 km-es sugarú körben 2022. május 10. napjától az
alábbi területeken községi zárlatot rendelt el: Gödöllő város teljes közigazgatási területére, Erdőkertes község közigazgatási területén belül, Szada nagyközség
teljes közigazgatási területén, Veresegyház város közigazgatási területén belül.
A zárlat ideje alatt tilos a mézelő méhek,
termékeik, a velük érintkezésbe került
eszközök elszállítása, méhek beszállítása.
Vándorméhészek letelepedése nem engedélyezhető. Az intézkedés június eleji lapzártánk idején még hatályos volt.
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ÖNKORMÁNYZAT

Érdekérvényesítés a szelektív
szemétgyűjtés fenntartásáért
JÚNIUS, JÚLIUS FOLYAMÁN VEHETIK
ÁT A LAKOSOK A SÁRGA KUKÁKAT
Az önkormányzat erős érdekérvényesítésének köszönhetően juthatnak
majd a nyár folyamán hozzá a szelektív hulladékgyűjtés helyzetét rendező
sárga kukákhoz a szolgáltatói szerződéssel rendelkező lakosok. A zöldhulladékgyűjtő-zsákokat pedig eddig még csupán a szadaiak fele szerezte be.

M

ég márciusban döntött a szadai képviselő-testület, hogy
biztosítja a lakosság számára
azokat a 120 literes edényeket,
amelyekben a szelektíven válogatott hulladékokat (műanyag,
papír, fém) lehet összegyűjteni. Ez váltja fel az eddigi zsákos gyűjtést.
Az önkormányzat több hónapos, intenzív, kemény egyeztetéseket folytatott a közszolgáltató DTKH-val arról, hogy
a szelektív hulladékgyűjtés
rendszere egy korszerűbb formában fennmaradjon és folytatódjon – a társaság ugyanis
jelentős mértékben csökkenteni kívánta volna szolgáltatása

színvonalát. A sikeres tárgyalás eredményezte a fenti döntést, a DTKH pedig vállalta,
hogy „cserébe” a kihelyezett
sárga kukákat hetente üríti
majd. Így az önkormányzat
biztosítani tudja, hogy Szadán
ne szakadjon meg a környezettudatosságot erősítő folyamat.
A jó hírt azonban a helyiek
közül többen többféleképpen
értelmezték, így Petrák Árpád
alpolgármester lapunknak jelezte, szükség van egyértelmű
információkra.
– Nagyon fontos leszögezni,
hogy ez az új edény nem bármiféle befizetett helyi adó ellenében, vagy alanyi jogon járna
valamennyi szadai lakosnak!

Rendezettebb lehet a szadai utcakép
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Csak az a háztartás kaphatja meg, amelyiknek élő, érvényes szerződése van az állami
NHKV-val! – jelentette ki az
alpolgármester. – Az önkormányzat mintegy 20 millió forintos költséget vállalva megvette ezeket a sárga kukákat, és
díjmentesen átadja a több mint
kétezer szadai háztartás számára. Ugyanakkor az edények
megóvása közös érdek, ezúton
is kérek mindenkit, hogy vigyázzanak az épségükre! Szintén fontos hangsúlyozni, hogy
ha a sárga kukák megtelnek
és marad a házaknál elvitelre
váró szelektív hulladék, akkor
az utóbbiakat átlátszó zsákokban kell az edény mellé helyezni az ürítés napján,
és a DTKH szintén
elviszi.
Az önkormányzat az érintetteknek
az új edényeket a
következő átvételi pontokon osztja
majd ki június végén, július elején:
a piacon, védőnői
szolgálat parkolójában (Szabadság u.),
a régi varroda épületénél (Rákóczi u.),
a sportcentrumnál (Corvin u.) és a
régi zöldhulladéklera kó telepen
(D óz sa Gy. út)
Az átadás-átvétel

pontos időpontjáról a lakosok a www.szada.hu oldalon
tájékozódhatnak. Az önkormányzat az új gyűjtési formától rövid távon a rendezettebb
utcaképet várja, hosszabb távon pedig azt, hogy ne a kályhákban vagy az erdő szélén
landoljanak a feleslegessé vált
műanyag- és más csomagolóanyagok.
De nem csak a szelektív-, hanem a zöldhulladékok gyűjtése
körül is volt némi félreértés az
elmúlt hetekben. Molnár Csaba, a Szadai Községi Piac felügyelője elmondta, hogy valamennyi állandó szadai lakcímű
háztartás számára évente 32
darab zöldhulladékgyűjtőzsákot ad díjmentesen a DTKH.
(Akinek hétvégi háza van Szadán és nincs itteni állandó
lakcíme, a DTKH szabályzata szerint csak közvetlenül a
szolgáltató ügyfélszolgálati
irodájában vagy az erre kijelölt átadó pontjain vásárolhat
zsákokat.) A hatékonyabb és
a gyorsabb lakossági átadás
érdekében az önkormányzat
átvállalta a DTKH-tól a zsákok kiosztását, azokat a piacon vagy egyeztetett időpontban akár más helyszínen is át
lehet(ett) venni. Molnár Csaba hozzátette, ha az éves menynyiséget valaki egyszerre használja fel vagy a meglévő zsákja
megsérült, pótzsákot vagy újat
nem kaphat díjmentesen, hanem az úgynevezett kék zsákot lehet megvásárolnia, 180
Ft/db áron.
Molnár Csaba hangsúlyozta, hogy a helyi átvételi lehetőséggel május végéig, a lakosság
fele élt! Szerinte a lakóközösség másik felének is érdemes
mihamarabb beszereznie a
zsákokat, hogy a szolgáltató
problémamentesen vihesse el
a felhalmozott leveleket, ágakat, egyéb zöldhulladékokat.
RF
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Pályázati forrásból
újulhat meg a Csapás utca
Komoly forgalom halad át a felújításra szoruló utcán

AZ UTCA JELENTŐSÉGE ÉS KIHASZNÁLTSÁGA
A JÖVŐBEN TOVÁBB NÖVEKSZIK
Szada Nagyközség Önkormányzat jelenlegi képviselő-testületének a kezdetek óta kifejezett szándéka a helyi közúthálózat fontos részeként funkcionáló Csapás utca felújítása. Ennek megfelelően az önkormányzat pályázatot adott be az
utca felújítására 250 millió forint értékben. A pályázat pozitív elbírálása után a Csapás utca Kossuth és a Pazsaki utca
közötti 640 méteres szakaszának fejlesztése valósulhat meg.

A

Csapás utca jelenleg fontos, de
leromlott része a szadai közúthálózatnak. Az utca a Margita területet köti össze a 2104 jelű (Dózsa György út), Vác-Gödöllő közúttal,
és ezen keresztül biztosítja a településközpont elérhetőségét is. Fontos gyűjtőútként funkcionál Szada úthálózatában, valamint menekülőútként is szolgál
Gödöllő irányába. Az utca jelentősége és
kihasználtsága a jövőben tovább növekszik, hiszen a Berek utcában épülő új iskola megközelítése kelet felől a Csapás
utca igénybevételével történik majd. A
2022. JÚNIUS | 2111 SZADA

kétirányú, jelenleg keskeny, 4 méter széles aszfaltburkolat szélei erősen letöredezettek, a felület repedezett, kátyús,
többszörösen javított.
A képviselő-testületnek a kezdetek óta
kifejezett szándéka a Csapás utca felújítása, hiszen állapota régi – sokak életminőségét kedvezőtlen irányba befolyásoló
– probléma. A Szadai Polgármesteri Hivatal munkatársai gyakorlatilag napi szinten érzékelik a felújításra irányuló lakossági igényt, számtalan bejelentés érkezik
a műszaki osztály szakembereihez a kátyúk és azok következményei miatt.

Pályázat a Csapás
utca felújítására
Az utca felújítása jelentős anyagi ráfordítást igényel, így megújítása kizárólag pályázati forrás igénybevételével történhet
meg. Az önkormányzata a kínálkozó lehetőséget azonnal kihasználva a Csapás
utca felújítására vissza nem térítendő támogatási igényt nyújtott be a TOP Plusz
pályázat belterületi közutak fejlesztése
kiírásában május közepén, mintegy 250
millió forint értékben. A beruházás célja az 1080 méter hosszú utca Kossuth és
a Pazsaki utca közötti 640 méteres szakaszának fejlesztése. Kedvező elbírálás
esetén egyik projektelemként a Csapás
utca fejlesztéssel érintett útszakaszának
burkolati szélesítése és korszerűsítése valósulna meg, mely során a meglévő 3,90
- 4,00 méter közötti változó burkolatszélesség egységesen 6 méterre való bővítése történne meg. Kiegészítő projektelemekként a csapadékvíz elvezetésének
átépítése, a forgalomtechnikai, közlekedésbiztonságot szolgáló és kiegészítő
infrastrukturális elemek, valamint járda kiépítése valósulna meg.

A sikeres pályázat
és a felújítás hatásai
A projekt keretében tervezett útberuházás
hozzájárulna a közszolgáltatások jobb elérhetőségéhez. A projekt környezeti hatásai
egyértelműen pozitívak. A kedvező környezeti hatások elsősorban két területen jelentkeznek: a forgalmi terhelés mérséklődése
és a zöldfelületek növekedése területén.
A fejlesztés következtében csökkennek az
állandó lassítások, ezzel pedig a környezeti terhelést is. A projektnek köszönhetően
nőhet a zöldfelületek aránya, ami környezeti szempontból egyértelműen pozitívnak
tekinthető. Az útfejlesztés közlekedésbiztonsági elemeinek következtében kimutathatóan csökkenhet a balesetek száma
és súlyossága. A burkolatfelújítás után a
közlekedési zaj is csökkenhet.
A benyújtott pályázat elbírálása a beérkezést követő két hónapon belül, tehát
júliusig várható. Sikeres pályázat esetén a
munkálatok 2023. augusztus végén kezdődhetnek el, a befejezésig megadott határidő 2025. augusztus 31.
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Lakossági kezdeményezésre
lett csendesebb a Mondi
ZAJCSÖKKENTŐ INTÉZKEDÉSEKNEK KÖSZÖNHETŐEN
JAVULT A GYÁR KÖRNYÉKÉN LAKÓK ÉLETMINŐSÉGE
Az elmúlt hetekben
ért el eredményt egy
tavaly indult lakossági akció, amely mellé Szada Nagyközség
Önkormányzata is támogatóként állt be.

R

égi és sokak életminőségét befolyásoló
probléma településünkön a csomagolóanyagokat gyártó Mondi Szada Kft.
jelentős zajterhelése, amely
egy Szada Nagyközség Önkormányzata által támogatott
lakossági kezdeményezésnek
köszönhetően az utóbbi időben érezhetően lecsökkent.
Holics Gábor még novemberben írt levelet a cég központjának, amelyben felhívta
a figyelmüket a problémára, és két-három hét múlva
már a szadai gyár igazgatója, Kosztya Botond kereste
meg azzal, hogy kivizsgálják
az ügyet. December közepén
fel is helyeztek két kifúvóra
hangtompítót és leállítottak
egy zajos ventilátort, valamint megígérték, hogy januárban további lépéseket tesznek, külső szakértővel tovább
vizsgálják az esetleges zavaró zajhatást. Mindez meg is
történt, és ennek nyomán felhelyeztek még négy kifúvóra
hangtompítót, megkezdték a
légcsatornarendszer optimalizálását, hogy a falu felé néző
nagy ventilátort ki lehessen
hagyni a szellőztetésből. Így
márciusban még egy további
zajforrás is elhallgatott. Ho8

Szada egyik jelentős gyára a Mondi (Fotó: Mondi)
lics Gábor példája is mutatja,
hogy van ereje és értelme a lakossági kezdeményezéseknek,
annak, hogy javaslataikkal,
esetleges panaszaikkal közvetlenül megkeressenek vállalatokat, intézményeket, az
önkormányzat pedig igyekszik az ilyen jellegű tárgyalásokat mindenki megelégedésére támogatni és sikerre
vinni.
Kosztya Botond, a mintegy
300 főt foglalkoztató Mondi
Szada Kft. igazgatója a 2111
Szada magazin kérdésére elmondta: úgy véli, hogy a példaértékű egyeztetések és
együttműködések során lezajlott zajcsökkentő intézkedéseknek köszönhetően sikerült
javítani a gyár környezetében
élők mindennapjait.
– Bár eddig is minden jogszabályi előírásnak megfelelt

Van ereje
és értelme
a lakossági
kezdeményezéseknek.
a Mondi szadai egysége, egyértelmű célunk, hogy a közelben élő lakossággal egyetértésben és támogatásával végezzük
termelésünket. Az utóbbi hetek visszajelzései szerencsére
kedvezőek, a technológiai módosításokkal elért zajcsökkentő erőfeszítéseinket a gyár környékének lakossága is elismeri
– mondta el a társaság vezetője.

A kft. igyekszik minden lehetőséget megragadni annak
érdekében, hogy ne csak az
egyik legnagyobb, hanem legkedveltebb helyi foglalkoztató is legyen, és aktív részesévé
váljon Szada életének. Kosztya
Botond példaként említette a
karácsonyi időszakhoz kötődően a hetvenedik életévüket betöltött lakosok számára
összeállított önkormányzati
ajándékcsomagok rendszeres támogatását. Ezen kívül
rendszeresen adományoznak
fa raklapokat a szadai kertészeknek. Legutóbbi akciójuk pedig a Nyitott Kapuk
Fényfesztivál anyagi támogatása volt, amelynek keretében kisvasutas élménnyel
örvendeztették meg a legkisebb szadaiakat, akiket további gyerekprogramokkal
is vártak a rendezvényen. AP
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Közcélú ingatlan lehet
a Berek utcai félkész épület
A 2021-BEN A FELMERÜLŐ NEHÉZSÉGEKET
AZ ÖNKORMÁNYZAT JÓL OLDOTTA MEG
A szadai képviselő-testület 2022. május 26-i rendes
ülésén döntött arról, hogy az önkormányzat egy jelenleg szerkezetkész ingatlant vásárol meg a leendő új
iskolával szemben. Határozat született arról is, hogy
idén nem csatolják a Faluház intézményéhez a tájházat.

A

Berek utca 42. szám alatti, 2141
négyzetméter alapterületű ingatlant tulajdonosa megvételre kínálta. Ez a terület a leendő új iskolával szemben található, évek óta üres, a jelenleg is
folyamatban lévő telekalakítási munkálatok következtében rendezetlen állapotú.
A szakvélemény és az értékbecslés alapján
a képviselő-testület úgy döntött, hogy az
ingatlant (az eredetileg felkínált 119 millió forintos vételárral szemben) bruttó 110
millió forintért megvásárolja.
A vétel melletti érv, hogy a már régóta
áldatlan állapotok között működő központi konyha fejlesztése már rövid távon
sem halasztható önkormányzati feladat,
az új iskola megépítése és az óvodabővítés pedig szintén belátható időn belüli kapacitásbővítést tesz szükségessé, amely az
intézmény jelenlegi helyén eleve nem biztosítható. Az épületben kialakítható lenne egy
konyhafunkciójú, valamint több vendégházfunkciójú helyiség. Az egyes funkciók
az önkormányzat mindenkori költségvetési helyzetéhez igazodva, szakaszosan is
kialakíthatóak lennének.

Elhalasztott
összevonás
Az önkormányzat 2019-2024
közötti gazdasági programjában szerepelt az önkormányzati tulajdonú Szadai Tájház
működtetésének integrálása
a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár intézményi
keretei közé. A tájházat jelenleg
is működtető Kulturális Alapítvány Szadáért kuratóriuma vi2022. JÚNIUS | 2111 SZADA

szont elzárkózott az integrációtól, a további működést a jelenlegi keretek változatlan
hagyásával tudja elképzelni. A képviselőtestület most úgy döntött, hogy a tájház
működési és működtetési rendjén egyelőre nem kíván változtatni, ugyanakkor két
év múlva újból megvizsgálják az integrálási lehetőséget.
Az önkormányzatnak ugyanakkor változatlan célja a tájház népszerűsítése és az
eddigieknél jobb kihasználtságának biztosítása, a minél több iskolai, óvodai csoport
és felnőtt látogató idecsábítása. Ennek megfelelően a testület – a polgármester útján
– a kuratórium elnökét felkérte a következő feladatokra: a tájházi gyűjtemény könynyebb megtekinthetőségének biztosítása,
a látogathatóság népszerűsítése érdekében fix nyitvatartási nap meghatározása.

az intézmények működésének folyamatos
biztosítása maximális takarékosság mellett, az önkormányzati intézmények bevételeinek maximalizálása, a pályázati lehetőségek kihasználása. Törekedni kellett a
már bevezetett adóknál az adóbeszedések
hatékonyságára. A finanszírozásból eredő
hiányokat az önkormányzat a folyamatosan szűkülő saját bevételeiből egyre nehezebben tudta pótolni, a 2021. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok
azonban mégis teljesültek. A fejlesztések
eredményeként a működés takarékosabbá
vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. A korábban megindított beruházások
a záró szakaszba értek, illetve új beruházás mellett a meglévő vagyontárgyak felújítása is folytatódott. Mindent összegezve 2021-ben a felmerülő nehézségeket az
önkormányzat jól oldotta meg, a pénzügyi
stabilitását mindvégig meg tudta őrizni.

Közfeladatú Villáskert

A Szadai Kiskert Tulajdonosok Szőlészeti
és Borászati Egyesületének elnöke kérelmében azzal a fordult a képviselő-testülethez, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 484/4 helyrajzi számú, „művelés
alól kivett egyéb” területre közfeladat ellátás keretében „közösségi kert működtetésére” (azaz: zöldterület-kezelésre) ingyenes területhasználatot biztosítson. A
megállapodás keretében olyan közösségi
kertet hoznának majd létre, amelyek célStabil esztendő volt
ja elsősorban a településen élők kertészeA testület foglalkozott a 2021-es költség- ti, mezőgazdasági ismereteinek mélyítése,
vetés lezárásával, a zárszámadással. A ta- egészséges, friss zöldség-gyümölcs tervalyi gazdálkodás szigorú, előre meghatá- mesztése. (Jelenleg az önszerveződő kerrozott elvek alapján történt. Szempont volt tészeti oktató-közösségteremtő munka
magáningatlanon, a Kertalja
utcában folyik.) A testület – különböző feltételekkel – hozzájárult, hogy a 3959 négyzetméter alapterületű ingatlant saját
költségvetése terhére közösségi célra megosztja.
A tanácskozáson a képviselők összesen 16 határozatot és 2 rendeletet hoztak. A
részletek iránt érdeklődők a
testületi ülés dokumentumait
megtekinthetik a www.szada.
hu weboldalon is.
Közintézménnyé alakulhat át a félkész ingatlan
AP
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KÖZTÉR
szándéknyilatkozatban vállalt összeget határidőre be is
fizette. Ezzel párhuzamosan
társaságunk elkészítette az utcák tervdokumentációit, majd
megkezdte a közbeszerzési eljárás elindítását. Előreláthatólag az utcák kivitelezése öt hónapon belül valósul meg. Az
idei évi beruházásban mindösszesen közel 1300 méteren
kap aszfaltburkolatot a szadai
úthálózat.

Néhány hét alatt készült el
a ravatalozó környezete

Kőterítésű, murvás
utak karbantartása

Megszépült a temetői
ravatalozó környezete
HAMAROSAN SOR KERÜLHET A KŐTERÍTÉSŰ,
MURVÁS UTAK PORMENTESÍTÉSÉRE
A Szada Nova Nonprofit Kft. irányításával megújult a köztemető ravatalozójának környezete, megkezdődött a kőterítésű, murvás utak karbantartás, valamint
folytatódik a magánerős útépítés.

P

etrák Árpád alpolgármester idén márciusban megbízta a Szada
Nova Nonprofit Kft. társaság ügyvezetőjét, hogy vizsgálja felül az önkormányzat
által fenntartott és működtetett köztemetőben a ravatalozó és a körülötte lévő kegyeleti hely műszaki állapotát. A
felmérés során azonnal kiderült, hogy a ravatalozó lépcsője balesetveszélyes és a kegyeleti hely környezete felújítást
és részben újjáépítést igényel.
A lépcső lebontását követően
10

Viastein tömblépcső lett kiépítve, valamint olyan térburkolat
lett kiválasztva, amely időtálló, csúszásmentes és esztétikailag beillik a környezetbe.
A beruházás mintegy három
hétig tartott, pünkösd idején
zárult a munka.
A szadai vallási felekezeteket is tájékoztattuk a felújításról, és a temetőgondnok segítségével sikerült mindig olyan
állapotot teremteni, hogy a
temetéseket rendezetten és
zökkenőmentesen megtarthatták.

Folytatódik a
magán-erősútépítés
Az Ezredes utca, a Földvár
utca, Várdombi utca alsó szakasza, valamint a Berek utca
egy részének lakói jelentős
számban szándéknyilatkozat
formájában pályázatot adtak
be Szada Nagyközség Önkormányzatához, hogy anyagi hozzájárulásukkal részt vállalnak
az útépítésben. Ezt követően
a lakóközösség szerződést kötött az önkormányzattal és a

Tervezzük
a murvás utak
pormentesítését

A szadai úthálózatban jelenleg mintegy 24 km hosszúságú kőterítésű, murvás, valamint földút van. Ezek az utak
minden évben időszerűen karbantartást és helyreállítást igényelnek. Az idei tavaszi nagy
mennyiségű esőzések miatt állapotuk erősen megromlott, sok
kátyú keletkezett, vízátfolyások
alakultak ki.
Az utakat rendezését a
TRANS-MOTORS KFT. bevonásával kezdtük meg. Mivel
nagymennyiségű csapadék több
alkalommal is esett, így még
nem tudtuk befejezni a helyreállításokat, ezek a munkálatok
folyamatosan zajlanak. Továbbá ezúton is kérjük a tisztelt lakosságot és a gépjárművezetőket, hogy a kőterítésű utakon,
valamint a földutakon lassabban közlekedjenek.
Rengeteg lakossági bejelentés érkezik a polgármesteri hivatalba, valamint a Szada Nova
NKft. ügyfélszolgálatára, hogy
a száguldozó gépjárművek hatására az ingatlanjaikon, valamint a lakóingatlanokon hatalmas por képződik, és sok
esetben, ha nyitva hagyják az
ablakokat, a lakásban is lerakodik a por. Ez nemcsak esztétikailag problémás helyzetet teremt, hanem az emberi
egészséget is károsítja. Ezért
tervezzük a kőterítésű, murvás utak pormentesítését is,
de addig is kérjük a lakosságot, valamint a gépjárművezetőket, hogy lassabban közlekedjenek.
Illés Szabolcs ügyvezető
2111 SZADA | 2022. JÚNIUS
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A népbetegségek kialakulását lehet megelőzni
KEDVEZŐ EREDMÉNYEK ÉRHETŐK EL
A SZERVEZETT SZŰRŐPROGRAMOKKAL
Június folyamán és július elején több, rendelési időn kívüli egészségügyi szűrővizsgálat vár(t)
a szadaiakra. Az önkormányzat jóvoltából létrejövő programokra a védőnők és a háziorvosok ajánlásával kerülhetnek be az érintettek.

A

szadai önkormányzat
elkötelezett a szadai
lakosok egészségügyi
állapotának megőrzése és javítása mellett, továbbá fontos
feladatának tekinti az egészségügyi szolgáltatásokhoz való
hozzájutást, a mindenki számára elérhető magas színvonalú,
kulturált körülmények közötti betegellátás biztosítását, valamint a prevenciós programok
támogatását.
A szűrővizsgálatok célja,
hogy a szadai lakosok részére megvalósuló ingyenes szűrővizsgálatok igénybevételével, egyszerűen, várakozási idő
nélkül és térítésmentesen valósuljon meg a lakosság körében
leggyakrabban előforduló népbetegségek kiszűrése, azok kockázatára való figyelemfelhívás.
Az önkormányzat meggyőződése, hogy a szadai lakosok testilelki egészségi állapota hatással
van a gazdasági aktivitásra, a

munkaképességre, a szociális
ellátásokra, a település egész jövőjére. Legfontosabb szakmai
feladat e téren a népbetegségek
(szív- és érrendszeri betegségek,
allergia, cukorbetegség, daganatos megbetegedések stb.) időben történő diagnosztizálása és
a kezelés mielőbbi megindítása. A szakemberek tapasztalata
szerint kiváló eredmények érhetők el intenzív tájékoztatással és szervezett szűrőprogramokkal.
Még lapunk készítése idején, június 9-én óvodai dentálhigiéniai foglalkozás volt játékos ismeretterjesztéssel. Ez
az óvodába járó 260 gyerek
közül 140-et érintett. Ugyancsak lapunk készítése alatt,
2022. június 10-én a Szobi
Egészségfejlesztési Iroda nőgyógyász szakorvosa, dr. Szaniszló Zsolt végzett ingyenes
méhnyakrákszűrést a Védőnői Szolgálat helyiségében.
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A további következő
programok:
JÚNIUS 18.: Pálfi Kata Dévény-módszerrel végez szűrést
az újszülöttek körében. A védőnők ajánlásával kerülnek a programba az újszülöttek, kb. 10-12
csecsemő. Vélhető sérüléseket
vizsgálnak, de prevenció is lehet. Szabadság út 15., Védőnői
Szolgálatban.
JÚNIUS 22.: Bőrgyógyászati
szűrés a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központban, amelyen mintegy 60 főt tudnak majd
fogadni. Emellett a Szobi Egészségfejlesztési Iroda kisbusza
EKG-vizsgálatot és vércukormérést is végez majd a településen.
JÚLIUS 1.: Szűrővizsgálatok
végzésére alkalmas busz érkezik és a háziorvosoknál is lesznek hasi ultrahang, bőrgyógyászati, rákszűrési vizsgálatok.
Összesen kb. 80-100 főt fogadnak majd. A háziorvosok ajánlásai alapján történik majd az
érintettek behívása. A program
célja a sokszor a hónapokig tartó várólisták kiváltása, a szükséges vizsgálatok felgyorsítása.
Ezt is a Szobi Egészségfejlesztési Iroda végzi, ők veszik fel a
kapcsolatot a betegekkel a háziorvosok adatbázisa alapján. FR
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Felelős vezető: Arany László Tamás ügyvezető igazgató
Megjelenik minden hónap első felében 2200 példányban.
ISSN: 2060-1115

A következő lapzárta időpontja: 2022. június 29.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában közölje. A
lapban megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni,
a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

Májusban
kilenc
újszülött
kapott babacsomagot
Pintér Lajos, Szada Nagyközség polgármestere
az április végén és a május elején született szadai
gyermekek szüleinek babacsomag formájában
adta át az önkormányzat
támogatását. Így újabb kilenc újszülött szülei vehettek át babacsomagot.
A már több mint másfél
éve hatályos rendelet alapján minden szadai gyermek születésekor egyszeri
természetbeni támogatást
biztosít Szada Nagyközség
Önkormányzata a gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére. A születéshez
nyújtott támogatás mértéke gyermekenként egységesen 10 000 forint, melyet a rendelkezés szerint
babacsomag formájában
kapnak meg az érintettek.
A Pintér Lajos polgármester által átadott babacsomagok az egyedi, Galga-menti fehérhímzéses,
az újszülöttek monogramjaival ellátott, Dr. Dulai Sándorné Éva néni és segítő társai keze munkáját dicsérő
előkén túl pelenkacsomagot, törölközőt, babajátékot, tusfürdőt, a Haramia
gyerekcipőbolt jóvoltából
vásárlási utalványt, az Erdőkertesi Stilianos Babauszodába szóló belépőt és
Fekete Zsófi által a szadai
újszülöttek anyukáinak felajánlott hasizom-erősítő
tornára szóló ajándékkupont tartalmaznak.
Szívből köszöntjük a
legfiatalabb szadai lakosokat, Borit, Bellát, Miront,
Petrát, Laurát, Dömötört,
Mártont, Olíviát és Hanna Dalmát.
AP
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„Elődeink harca
nem volt hiábavaló”
nek országszerte, így Szadán is. Eredete
egy 1917-es törvényre vezethető vissza,
amelyben először mondták ki, hogy az
ország hősi halottainak kegyeletteljes
tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni. Évtizedek múltak el úgy,
hogy nem volt alkalom a méltó megemlékezésre. A rendszerváltás óta azonban
újra leróható a tisztelet az elesett mainden év májusának utolsó gyar katonák előtt, majd egy 2001-ben
vasárnapján az I. és a II. vi- elfogadott törvény a korábbi ünnep kölágháborúban elesett magyar rét hivatalosan is kibővítette mindenkatonákra és magyar civilekre emlékez- kire, „akik a vérüket ontották, életüket

A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár előtt
tartották meg a hagyományos hősök napi megemlékezést 2022. május 29-én.

M

A rendszerváltás óta újra leróható a tisztelet az elesett magyar katonák előtt
(fotó: Somlyai-Sipos Szilvia)

kockáztatták vagy áldozták Magyarországért.”
Az eseményen Szada Nagyközség Önkormányzata és képviselő-testülete nevében Pintér Lajos polgármester mondott köszöntőt.
– Ahogy a hősi halottaink tiszteletére
állított szobron is olvasható, a világháborúk sok szadai családban okoztak örök
veszteséget. Akkor nagyapák, apák, fiúk,
testvérek és barátok vesztek oda. Az első
világháború évei alatt 52, a második világégésben pedig 35 szadai férfit veszítettük el. Ők lettek a mi közös hőseink.
Azért haltak meg, hogy mi itt, így együtt
lehessünk, és békében emlékezhessünk –
mondta a polgármester. – Jól tudták: az
egyenruha egyben a hazára tett esküt is
jelenti egyben. Olykor kilátástalanul, de
mindvégig becsülettel küzdöttek egymásért és értünk, az utódokért. Közös felelősségünk annak bizonyítása,
hogy elődeink harca és honfitársaink elvesztése nem volt
hiábavaló!
A megemlékezést Dr. Csokonai-Illés Sándor irodalomtörténész zárta. Az ökomenikus
igehirdetést Sándor Levente református lelkész, Veress
Csaba, a baptista gyülekezet
vezetője és Kovács Andrés plébános tartotta. Az ünnepi műsorban felléptek a Gödöllői
Szimfónikus Zenekar fuvolaművészei, a Gödöllői Frederic
Chopin Zenei AMI növendékei és Szadai Népdalkör is.
A Székely Bertalan Általános
Iskola ötödik osztályos tanulói pedig felolvasták a szadai
hősök neveit.
FR

Sűrű tavaszt zártunk
Mire ez a lapszám megjelenik, már felírták a gyerekek a táblára a VAKÁCIÓ-szót!
Így mi is nyári üzemmódba kapcsolunk!
A nyári üzemmód nem azt jelenti, hogy
nem lesznek programjaink, sőt! Most jön
az egyik legkedvesebb programunk: a táboroztatás. Szóval a következő lapszámba már a fotókat és beszámolókat fogom
lelkesen írni!
Ami a programokat illeti, sűrű tavaszon
vagyunk túl, és reméljük, hogy ősszel
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• ügyeleti nap: július 20. és 27.,
8-10 óra között.
Amennyiben bármi kérdésük lenne, az
tudjuk folytatni ugyanilyen lendülettel intézményi elérhetőségek (tel: 06-70a színházi, zenés és egyéb rendezvénye- 199-9571; info@szadafaluhaz.hu) egyiinket. Ehhez legyenek kedvesek a szadai kén elérik munkatársainkat a zárvatartási
újságot, illetve Facebook-oldalunkat nyo- idő alatt is.
mon követni.
A nyári időszak alatt rendezvénytermünk és színháztermünk is bérelhető,
NYÁRI NYITVATARTÁSUNK ELŐRELÁT- akár folyamatos szakkörök, családi renHATÓAN A KÖVETKEZŐKÉNT ALAKUL: dezvények, esküvők megtartásához. Érdeklődés a fenti csatornákon!
• július 18. és július 29. között
a Faluház zárva tart, nyitás
Kellemes nyarat kívánunk mindenaugusztus 1-én, 9 órakor;
kinek!
A Faluház dolgozói
2111 SZADA | 2022. JÚNIUS
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Jöhet a SZAFT-tagsági kártya
NYÁRI SZERDAI KLUBOZÁSOK
A SZÉKELY-KERTBEN
A Szadai Fiatalok Társasága (SZAFT)
újból aktív lett: budapesti utat szerveztek, vártúrát terveznek, és tagsági kártyát alkotnak.
A SZAFT-tal meglepetés-szülinapot
tartottunk, a kalandos út során megnéztük az ország első McDonald's éttermét,
és eljutottunk moziba is. A nyári időszámítás alatt visszatérünk a szerdai klu-

bozásra, a Székely-kertbe. Számításaink
szerint a nyár folyamán megyünk egész
napos kirándulásra, vártúrára, de fogunk
„chillezni” is a kertben.
Végül, de nem utolsósorban van egy
jó hírünk: megkezdtük a SZAFT tagsági kártya megtervezését és folyamatban
vannak az egyeztetések az igénybe vehető kedvezményekről.
Javaslataitokat, ötleteiteket várjuk az
ifjusag.szada@gmail.com email címen,

KÖNYVTÁRI HÍREK
A NYÁR, a jó idő hamarosan meghozza
a strandszezont. Ki jár ilyenkor a könyvtárba? Elkészítettük nyári nyitvatartási beosztásunkat, éljenek a lehetőséggel,
ha nyári olvasmányra van szükségük, de
figyeljék a változásokat. Aki nem vágyik
vízpartra, és hasznosan szeretné tölteni idejét, elmerülhet a könyvtári munkákban is. Idén nyáron a teljes könyvtári állomány leltári munkájához továbbra
is szívesen fogadunk önkénteseket. Július 11-15. között tervezzük elvégezni a
munkát segítőinkkel.
Családi mesedélután programsorozatunkon papírszínház-előadással a jó időben a
Székely-kert szabadtéri színpadán várta a legkisebbeket. Őszszel ismét a könyvtár falai közt
várjuk vissza az érdeklődőket.
A Könyvtári Könyvpiknik az
Ünnepi Könyvhét idején a Faluház előtti téren várta egész nap
könyvújdonságokkal, gyermek
programokkal, limonádéval, az
érdeklődőket. Ősszel, az Országos Könyvtári Napok programsorozat idején, október elején tervezzük az idei második
könyvvásárunkat.
2022. JÚNIUS | 2111 SZADA

Továbbra is előkészítjük kölcsönzésre
olvasmányaikat, ha intézménybe lépés
nélkül kívánnak kölcsönözni, amennyiben ezt jelzik felénk elérhetőségeinken.
Újdonságainkat bemutató könyveinket
a nap bármely szakában megtekinthetik a Faluház egyik ablakában berendezett kirakatban.
Az épület előtt és az előtérben az ingyen elvihető könyvek polcához jöjjenek, válogassanak bátran!

KÖNYVAJÁNLÓ
Sejal Badani:
A mesemondó
titka
(Libri, 2019.)
A beszédes cím
mögött egy megindító családregény bontakozik
ki, nagyrészt női
karakterekkel, de
korántsem könynyed romantikus
stílusban. Bepillantunk India titokzatos világába,
három generáció

valamint az instán a sz.a.f.t és a SZAFT
Facebook-oldalon. Mi ott leszünk...és te?
Puskás Zsuzsanna, ifjúsági szervező

sorsán keresztül. A főszereplő gyökerei
felkutatásába kezd saját életének fájdalmai megoldása reményében. Megható,
érzelmes történet mellett bepillanthatunk India társadalmi rendjébe, hagyományaiba, kultúrájába, ami megadja a
történet súlyát is. A helyes életút megtalálása reményében, fájdalmak elviselése,
boldogság, barátságok köttetnek a történetben, melyeket sokáig magunkkal vihetünk. Nagyszerűen megírt történet jó
fordításban letehetetlenné teszi a könyvet bárki számára.
Németh Anikó, könyvtáros

NYITVATARTÁS
hétfő, csütörtök,
péntek 9-15 óra,
kedd 11-17 óra,
szerda 12-18 óra.

NYÁRI NYITVA TARTÁS:
június 16. – július 1.

RÉSZLEGES
NYITVA TARTÁS:
• hétfőtől péntekig 9-15 óra
(A táboroztatás miatt könyvtárlátogatás előtt minden esetben szíveskedjenek bejelentkezni a lenti elérhetőségeink valamelyikén.)
• július 4-15.,
hétfőtől péntekig 9-15 óra
• július 18. – augusztus 5., ZÁRVA

ELÉRHETŐSÉGEINK
www.szadafaluhaz.hu
szadakonyvtár@gmail.com
Bagolyvár Könyvtár
Facebook oldal
+36 28-503-180
+36 70-19-99-571
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A Szadai Székely Bertalan
Általános Iskola HÍREI
Élménydús iskolai május
HAGYOMÁNYOSAN MEGEMLÉKEZTEK
A NÉVADÓRÓL, SZÉKELY BERTALANRÓL IS
A 6. osztályosok a Fővárosi Nagycirkuszban jártak a Lázár Ervin
program keretében. Kézműves foglalkozás volt a tájházban és
május 4-ére csúszott az iskolában a Föld-napi pokrócos vetélkedő.

A

hatodik évfolyam tanulói 2022.
április 28-án Budapestre utaztak a Fővárosi Nagycirkuszba,
ahol a RAIN – Esőcirkusz című előadást
tekintették meg. A műsor megidézte az
esőt, amely a megtisztulás és az újjászü-

letés évezredes jelképe. A műsor a békéről és a békéért szólt, üzenve a világnak,
hogy az egy szebb és jobb hely legyen. A
lenyűgöző előadásban láthattunk többek között deszka, nyújtó, görkorcsolyás akrobatika, hullahopp a levegőben,

Esővel meghintett
Föld napja

pat (4.b): Albert-Kafka Hanna, Sipos
Liza, Németh Emma, Gyimesi Abigél.
Gál Boglárka, korábbi diák

A csapadékos időjárás miatt az idén május 4-ére csúszott az iskolában a Föld-napi
pokrócos vetélkedő, de a légkör változásaihoz még ezen a napon is hirtelen kellett alkalmazkodnunk. A gyerekek nagyon
készültek erre a napra. A kicsik-nagyok
hetekkel előtte tablókat és menetleveleket készítettek. Az 52 csapatból álló, több
mint 200 gyerek részvételével zajló vetélkedőn a játékosok különböző állomásokat érintve gyűjtögették a pontokat. Ma
már egyre fontosabb a környezetvédelem, így a feladatok többsége környezettudatosságról szólt, de voltak tájékozódási képességet próbára tevő kihívások
és ügyességi feladatok is. Csapatmunkával és együttes gondolkodással céltudatosan és játékosan tanulhattak, vagy
tudhattak meg új dolgokat a gyerekek a
minket körbevevő világról.

AZ EREDMÉNYEK:
I. helyezett: Napsugár csapat (4.c):
Kéri Petra, Bokor Szekeres Janka, Formanek Nikoletta
II. helyezett: Skótok csapat (4.a):
Molnár Ottó, Molnár Emma, Bányász
Mária, Miháczi Violetta
III. helyezett: A csodás világ csa14

Jó program volt
egyensúlyozó, kutyás, bohóc, zsonglőr,
lengőkötél számokat. Ezek mindegyike a művészi értékeken túl fontos üzeneteket közvetített a diákok számára.
Ilyen üzenet a bizalom, a csapatmunka, a kitartás, az erő, az ügyesség vagy
a felelős állattartás. A program szervezését köszönjük a Dunakeszi Tankerületi Központnak!
Kollárik Gábor, pedagógus

ból idén a Szadai Székely Bertalan Általános Iskola 3.b osztálya készült egy
kedves kis műsorral, amit nagy szeretettel vittek a nagyközség idősekkel foglalkozó intézményeibe. Első előadásuKézműves
kat május 3-án a Faluházban a Szociális
foglalkozás a tájházban Alapellátó Központ nyugdíjasai tekintetNagy élményben volt része az iskola 1.a ték meg. Meghatottságuk érezhető volt a
osztályos gyerkőceinek. Dulai Éva néni teremben, amit egy kis felhőtlen vendégszeretettel várt bennünket a tájházban ség tett még emlékezetesebbé. Ezt köveegy különleges kézműves foglalkozásra. tően május 6-án a Margita Idősek OttA gyönyörű napsütéses idő is kedvezett hona lakói életébe csempésztek egy kis
számunkra, így a tájház udvarán kinti pa- meghittséget és vidámságot.
Sallai Adrienn, pedagógus
dokon tudtunk helyet foglalni. Éva néni
szíve összes szeretetével mutatta meg a
gyerekeknek a textilnyomdázás fortélya- Székely Bertalanit, s miután a kis tavaszi virágminták a
projektnap
vászonból készült könyvjelzőre kerültek,
fehér hímzőfonallal hímeztük ki azokat. Májusban hagyományosan megemlékeBizony, ilyen kicsi gyerekeknek ez nem zünk intézményünk névadójáról, Székely
volt könnyű feladat, de elkészültek a hím- Bertalanról. Az idei tanévben egy négyálzett anyák napi könyvjelzők. Nagyon bol- lomásos emléktúrán vettek részt iskolánk
dogan mutatták meg a kis elsősök a saját diákjai és pedagógusai, melyen a gyerekis kezük munkáját, az alkotás öröme el- kek különböző feladatok során bemutatták
varázsolta őket. Köszönjük Éva néninek Székely Bertalan életével, művészetével
a segítséget, a lehetőséget!
kapcsolatosan megszerzett ismereteiket
Tari Anikó, tanítónő és tudásukat. Az iskola földszinti aulájában kiállítást rendeztünk, melyen az osztályok által elkészített emléktablókat, a
Anyák-napi köszöntő
művész festményei által ihletett reproMinden év május első vasárnapján kö- dukciókat tekinthettünk meg.
Tari Anikó és Kollárik Gábor, pedagógusok
szöntjük az édesanyákat. Ezen alkalom2111 SZADA | 2022. JÚNIUS

ÓVODA

Megismertettük
a gyermekekkel
Székely Bertalan
szadai életét,
festményeit.

Sok programot szerveztek a szadai óvodásoknak

Nyár előtti
izgalmas nyüzsgés
MESEELŐADÁSOKAT IS MEGCSODÁLHATTAK A SZADAI ÓVODÁSOK
Tartalmas heteket töltöttek el az ovisok májusban.
Középpontban az anyukák
voltak, és persze az intézmény névadója is. Az év lezárása mindenhol egy jónak
ígérkező kirándulás lesz.

májusban részük volt. Néhány csoport a
hónap első hetére tette az édesanyák köszöntését. Az anyukák meghatódva, büszkén, mosollyal az arcukon mentek haza
minden csoportból a kis műsorok után.
Az idősek otthonában a Mókus csoport
köszöntötte a néniket énekkel-verssel
és dekupázsból készített szívecskékkel.
A műsor után közös virágültetés következett: a Csemete Tanoda támogatásával
három virágágyást ültettek be a gyerekek az idősekkel együtt.
Csanádi Imre: Májusdicsérő
A családi napra meghirdetett játszóMájus, mosolygó,
házból sem maradt ki senki, mert mábékák torkát megoldó,
jus 6-án minden gyermek kipróbálhatgyöngyvirág-nyitogató,
ta a játékos, fejlesztő, szép, színes, kézzel
cserebogár-zúgató.
Röptetsz madarat, meghozod a nyarat, készített játékokat. Nagyon élvezték ezt
a programot az ovisaink. Ezen a napon
pölyhös fecskét, fára cseresnyét.
még egy program várta a ballagó gyermez a kis vers gyönyörűen tükrözi keinket: a Budapesti Bábszínház előadáazt a nyüzsgést és program ka- sa. Ez a két program az alapítványunk
valkádot, amiben az ovisoknak támogatásával jött létre. Sőt, a HURRÁ

E

2022. JÚNIUS | 2111 SZADA

Zenekar meglepetéskoncertjét is sikerült
még ezen a héten meghallgatni.
Továbbra is május első hetén jártunk,
amikor a csoportok mindegyikének fő
témája óvodánk névadója, Székely Bertalan volt. Megismertettük a gyermekekkel a festő szadai életét, festményeit,
kisétáltunk nyaralójához, eperfájához,
sírjához. Kis festővé vált mindenki, mert
Székely Bertalan kedvelt szadai felhőit ők
is megfestették. Sok csoport a következő héten el is látogatott a műteremházba, ahol az újonnan nyílt kiállítás képeit csodálhatták meg a gyerekek.
A Faluház szervezésében egy színvonalas meseelőadást néztünk meg május 10-én A Szeleburdi Nyuszi címmel.
A mese mondanivalója: a barátok fontossága. Köszönjük az előadást a szervezőknek!
Minden csoport készült a madarak
és fák hetén különböző érdekes, játékos
programmal: madarak és madárhangok
felismerése, kirándulás az Öreghegyi
Csemete Tanodába, séták a patakpartra, séta a faluban, a fák megfigyelése (mi
minden készül fából, mi terem fán?).
Ennyi „munka” után már minden gyermek várja az óvodai gyereknapot, amikor
végig megyünk a sportnapra tervezett játékos feladatokon, lesznek meglepetések,
ajándékok. Ekkor a szülők még támogathatják az Alapítványt zsákbamacskák és
tombolajegyek vásárlásával.
A hónap végéhez közeledve mindenki
az évzáróra, ballagásra készült. A kisebbeknél ez családi, játékos, sportos, „batyus-buli” formában fog történni, a nagyobbaknál már ünnepélyesebb keretek
között.
Az év lezárása mindenhol egy tartalmas kirándulás lesz. A kisebbeknek zenélő kisvonattal utazás a Maci-farmra,
a nagyobbaknak a Budakeszi Vadaspark
meglátogatása, a ballagóknak bónusz kirándulás a Margit-szigetre. Azután kezdődhet a nyár!
Simonné Horváth Anikó
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Konfirmáció a Református
Gyülekezetben
A Szadai Református Gyülekezet egyik nagy ünnepe a konfirmáció. Idén kilenc fiatal tett fogadalmat.

M

inden csapat, amelyik gondol a
jövőjére, nagy hangsúlyt fektet
az utánpótlás-nevelésre. Legyen
szó sportról, művészetről, vagy bármiről,
a fiatalok megszólítása, integrálása, képzése és megtartása mindenhol fontos feladat. Azt is látjuk, hogy mivel egyre szélesebb a paletta, egyre nagyobb a választék,
ezért egyre nehezebb úgy megszólítani a
fiatalokat, hogy hosszútávon, elkötelezetten meg is maradjanak egy adott érdeklődés mellett.
Isten is hív minket! Ő is szeretne bevonni minket a „csapatába”. Ez a „csapat” a legkülönlegesebb mind közül. Ehhez mindenki csatlakozhat: idősek és fiatalok, kicsik
és nagyok, fiúk és lányok, sportosak és ke-

vésbé sportosak egyaránt. Ezért is olyan
nagy ünnep minden
évben a gyülekezetünkben a konfirmáció. Amikor a
fiatalok kiállnak a
gyülekezet elé, felvállalják és megvall- A konfirmáció mindenki számára jelentős élmény
ják mindenki előtt
a hitüket, fogadalmat tesznek, hogy Jézus tek a hitükről is. Legalább kétszázan volKrisztushoz, a mi egyetlen Megváltónk- tunk tanúi fogadalomtételüknek. Kívánjuk,
hoz és Református Anyaszentegyházunk- hogy azt a szent köteléket, amellyel elkötehoz egész életükben hűségesek lesznek.
lezték magukat, egész életükben meg tudA Református Gyülekezetben május 21- ják tartani. Isten vezesse őket egész éleén kilenc fiatal (Baráth Réka, Bihari Lő- tükben, hogy a helyes úton tudjanak járni!
rinc, Kollár Írisz, Korponai Lili, Kovács Kívánjuk, hogy kövessék Isten útmutatáGergő, Kurucz Gergely, Monok Julianna, sát, hogy ne tévedjenek el az élet útveszPénzes Dóra és Vass Kiara.) sikeres vizs- tőjében!
gát tett a presbitérium előtt: vallást tettek
Gyülekezetünk alkalmaira továbbra is
a tudásukról, ismereteikről, hogy tisztá- mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
ban vannak a Biblia alapvető tanításaival Még lehet csatlakozni a legnagyobbhoz,
és hitünk alapjaival. Másnap a teli temp- Isten „csapatához”!
lomban a nagy gyülekezet előtt vallást tetSándor Levente, református lelkipásztor

Júliusi egésznapos
gyermektáborok
A Tábor Alapítvány és
az ÖRÖMHÍR napközis tábor a tervezett tábori heteire várja a jelentkezőket.
2022. július 11-15.:
Egésznapos gyermektábor, meleg ebéddel. Vessző- és kosárfonás-tanulási lehetőség felső tagozatos általános iskolásoknak,
középiskolásoknak és felnőtteknek (kedd,
szerda, csütörtök késő délután, 16-19 óra
között). A hét vezetői: Tóthné Tarcali Mariann és M. Gajjas Andrea.
2022. július 18-22:
Egésznapos gyermektábor, meleg ebéddel. Vessző- és kosárfonás-tanulási lehetőség felső tagozatos általános iskolásoknak,
középiskolásoknak és felnőtteknek (kedd,
szerda, csütörtök késő délután, 16.30-19
16

óra között). A hét vezetője: Boros Gábor
és Simonné Horváth Anikó.
2022. július 25-29:
Egésznapos gyermektábor, meleg ebéddel.
A hét vezetője: Sándor Levente.
Jelentkezési határidő:
2022. június 24. (péntek)
Részvételi hozzájárulás: a határidőig jelentkező szadaiaknak 8000 Ft/hét, szadai
illetékességű vidékieknek 11000 Ft/hét.
(1600/2200 Ft/nap). (A kosárfonó programon nincs hozzájárulási díj. Adományokat
elfogadunk a tábor javára.) A határidőn
túl jelentkezőknek emelkedik a hozzájárulás összege.
A Szadán életvitelszerűen tartózkodó,
rászoruló családok gyermekei részére az
önkormányzat étkezési támogatást nyújt,
amit a szülők a Tábor Alapítványtól igé-

nyelhetnek – a jelentkezéskor, a jelentkezési lapon – a korábbi évekhez hasonlóan.
Ha a táborozó nem tud az egész héten részt
venni, jöhet rövidebb időre is és a hozzájárulási díjat annak arányában fizeti a szülő.
Ez akkor célszerű választás, ha pl. elutazik
vagy bizonytalankodik a gyermek. Egyébként hasznos és kérjük a teljes héten történő részvételt.
Várjuk az önkéntes munkatársak és segítők jelentkezését az ÖRÖMHÍR nyári napközis táborába. Várunk új munkatársakat is,
minden gyermekszerető fiatalt és felnőttet!
A főiskolások a szakmai gyakorlatukat is végezhetik a táborban. A középiskolásoknak –
korlátozott létszámban – lehetőségük van
az 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére, amennyiben az iskolájuk szerződést kötött a Tábor Alapítvánnyal. (A gödöllői és
a veresegyházi középiskolákra ez nem vonatkozik, mert már van szerződés.) Reméljük, hogy vidám napokat töltünk majd
együtt!
Információ az alábbi elérhetőségeken:
Pálinkás Ibolya (e-mail: psibolya@gmail.
com); Pálmai Zoltánné (ny. védőnő, telefon:
06 20 886 4839); Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ (telefon, csak munkaidőben: 28/503-625 és 70/199-9570).
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Szada a terepfutás
új otthona lett
AZ IDEI VERSENY SIKERE AZ ÖNKÉNTES
SEGÍTŐKÉ ÉS A TÁMOGATÓKÉ IS
A Fuss Szada szervezőcsapata idén május 21-én másodszor rendezte
meg a Szada terepfutás elnevezésű versenyt. Közel négyszázan indultak el és küzdöttek meg a változékony időjárással és a Gödöllői-dombság alattomos lankáival. Mindenki győztesként került ki a küzdelemből. Az eseményt – elképzelés szerint – 2023-ban is megtartják.

H

ag yomány teremtő
eseménynek gondolta a három főszervező, Dobránszky Bernadett,
Dobránszky Tamás és Zenyik
Róbert a 2019-es első terepfutó
versenyt, amely jó élményeket
és kedvező tapasztalatokat hozott számukra. Így neki is láttak a következő, 2020-as verseny előkészítésének – azonban,
mint sok más előre tervezett 2023-ban is várják a terepfutókat
programot, így ezt is elsodorta
a két éve berobbant koronavírus-járvány. A
– 2019-ben nem is számítottunk akko„pótlás” nem jött össze sem abban az évben, ra sikerre. A kényszerszünet után pedig
sem a tavalyi esztendőben, így új céldátum- nem tudtuk, hogy mi várható idén. De a
ként 2022. május 21-ét tűzték ki. Ezt már nagy érdeklődés, az esemény folyamatos
semmilyen külső ok nem befolyásolta, így promóciója, az egyre szaporodó jelentkea három távon (7 km, 12,6 km, 22,8 km) a zések után sejtettük, hogy ígéretes lesz az
Gödöllői-dombság buckás, dombos, emel- idei terepfutó verseny is – értékelte az esekedőkkel, lejtőkkel tarkított vidékén közel ményt Dobránszky Bernadett. – A résztnégyszázan futottak. Valamennyi rajthoz vevői létszámmal nagyon elégedettek vaálló sportember a részvételt igazoló emlék- gyunk! Sőt, más futóverseny-szervezők
érmet kapott, plusz a kategóriák dobogó- szerint is ez a magas érdeklődés kiemelsait értékes ajándékokkal is jutalmazták. kedő sikernek számít a jelen körülmények

TeSzedd 2022:
harminc zsáknyi szemét
Településünk idén is részt vett az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett május 2-tól 8-ig tartó
szemétszedési eseményen.
Már szinte hagyománnyá vált, hogy
Szada minden évben csatlakozik a
TeSzedd-akcióhoz. A polgármesteri hivatal munkatársai rendszeresen aktív
2022. JÚNIUS | 2111 SZADA

résztvevői ennek a
kampánynak. De mások is regisztrálhattak a részvételre akár
egyénileg, akár konkrét helyszínt megnevezve is.
A konkrét helyszínünk ismét a Mogyoródi útra vezetett. Itt szinte kizárólag a
személygépjárművekből, tehergépjárművekből, azok ablakain kidobott hulladékokat találtunk. A Margita, illetve
a Várdomb részen csatlakozott az ese-

között. Ami számomra különösen kedves
volt, hogy a jónéhány visszatérő versenyző mellett sok gyerek indult el; mi több, a
leghosszabb távon két, 2005-ös születésű
szadai ifjú is futott. Persze a legfontosabb a
versenyzői visszajelzés: személyesen vagy
az esemény Facebook-oldalán nagyon sok
dicséretet is kaptunk, szinte mindenki kiemelte a színvonalas szervezést és a remek,
családias hangulatot.
Dobránszky Bernadett szerint ez a rendezvény azonban nem lett volna ennyire
sikeres lelkes önkéntes segítők és támogatók nélkül.
– A terepfutó versenynek számos szponzora volt. Szervezőként a legtöbbet a szadai
önkormányzatnak köszönhetünk: a támogatása és odaadó segítsége nélkül ez az esemény nem jöhetett volna létre. Meg kell
még említeni a szadai polgárőrök áldozatos munkáját is, akik fáradhatatlanul irányították a tömeget és felügyelték a parkolás rendjét, valamint a Szadai Nyugdíjas
Klub lelkes tagjait, akik lángossal és palacsintával kínálták a résztvevőket. Szintén nagy köszönet jár a remek hangulatú
és egyedi bemelegítésért a Czibere Táncegyüttesnek – jegyezte meg.
Ahogy az a sportesemény-szervezőknél
lenni szokott, néhány kötelező utómunka
után már el is lehet kezdeni előkészíteni a
következő évi programot – ez a Fuss Szada csapatánál sem történt másként! Mint
Dobránszky Bernadett elmondta máris
meghirdették a jövő évi terepfutó versenyt,
melynek tervezett dátuma 2023. május
20. Bíznak benne, hogy hasonló érdeklődés mellett jövőre is meg tudják tartani.
A megszokott három táv továbbra is marad, de terveznek újítást, meglepetést is a
futóknak. Hogy mik ezek, egyelőre nem
árulták el…
„Gyümölcstermő Szent Szada, a terepfutás új otthona!” – ez a szervezői jelmondat, amihez csak egyetlen szót kell illeszteni: lett…
RF

ményhez egy-egy család, akiknek nagyon köszönjük a részvételt. Egyébként
ők is minden évben egyéni, családi résztvevői az eseménynek. Továbbá a Buckai
részen, a mezőgazdasági területek melletti erdőben is segített egy önkéntes
összegyűjteni az eldobott hulladékokat. A szadai akció sikeresen zárult: körülbelül 30 zsáknyi szemetet (háztartási
hulladékot) sikerült összeszednünk. Köszönjük minden önkéntesnek, résztveVUE csapata
vőnek a munkáját!
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Térségi tehetséggondozó program indul
AZ ALMA EGYESÜLET és a
Varázsbagoly Központ közösen
indítja útjára egyéves támogatási programját, melynek keretén belül 20 tehetséges gyermeket vesz pártfogásába, közel
500.000 Ft/fő értékben Dunakeszi és térsége régióban.
A gyermekek hátránykompenzációs fejlesztése kiemelten
fontos, de van egy másik, ugyanolyan fontos, el nem hanyagol-

18

ható terület, aminek fejlesztésére nem mindig jut kellő figyelem.
Ez pedig a tehetséggondozás!
Ugyanis az a gyermek, aki azzal
foglalkozik, amiben tehetséges,
annak sikerélménye van, az önbizalma rendben is van, ami kihat minden területre, így a család is kiegyensúlyozottan él.
Ezen fontos tényezők alapján
a dunakeszi székhelyű Alapítványi és Magán Nevelési-Oktatási

Intézmények, Szervezetek Nemzetközi Egyesülete és
a Varázsbagoly Tehetség - Fejlesztő
Központ egyéves
tehetséggondozó
programot hirdet
„A Városi Civil Alap
keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” (2022)” című pályázat
megvalósulásával Észak-Pest
megye, Dunakeszi térségében
5-10 éves gyermekek számára. Az intézmény 20 tehetséges gyermeknek teszi lehetővé
egy éven át díjmentesen, hogy
közel 500.000 forintot érő támogatásban részesüljön, hogy
tehetsége szárnyra kapjon.
A program egy nagyszabású
családi tehetséggondozó nappal veszi kezdetét szeptemberben. Ezen a napon is lesz lehetőség jelentkezni a családoknak
a tehetségszűrésre. Minden jelentkező gyermeket behívunk,

hogy töltse ki a hivatalos tehetségszűrő tesztet. A szűrést Dr.
Duró Zsuzsa tehetségfejlesztési
szakértő koordinál, aki egyben
a program szakmai vezetője. A
kiértékeléseket követően a szakértő bizottság kiválasztja azt a
20 gyermeket, akik tesztje kimagasló tehetségígéretet mutat.
Ezt követően megkezdődik a tehetséggondozó program a Dunakeszi Varázsbagoly Tehetség
- Fejlesztő Központban, ami tartalmazza rendszeres, heti tehetségműhelyeken való ingyenes
részvételt egy éven keresztül.
A program utókövetéssel zárul
minden résztvevő számára.
ALMA Egyesület

2111 SZADA | 2022. JÚNIUS

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szada, Dózsa György út 88.
Központi telefonszám: (28) 405-181, (28) 503-065
E-mail: szada@szada.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán: 8.00-16.00
óra között,pénteken: 8.00-12.00 óra között
Pintér Lajos polgármester
E-mail: polgarmester@szada.hu
Ügyfélfogadási ideje: minden csütörtökön 08.0015.00 között. Időpontfoglalás előzetes egyeztetés
alapján a (28)-405-181-es telefonszámon.
Dr. Finta Béla jegyző
E-mail: jegyzo@szada.hu
Ügyfélfogadási ideje: minden szerdán 9.00-15.00 óra
között. Időpontfoglalás előzetes egyeztetés alapján
a (28)-405-181-es telefonszámon.

INTÉZMÉNYEK

Szadai Székely Bertalan Általános Iskola
Szada, Dózsa György út 63.
Intézményvezető: Szathmáryné Szabó Zsuzsa
Iskolatitkár: Karácsony Tibor, +36/30 782-8369,
Titkárság: (28) 503-580, Fax: (28) 503-580
E- mail cím: iskola@szadaiskola.sulinet.hu,
honlap: www.szadaiskola.sulinet.hu
Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde
Intézményvezető: Dr. Csikós Gellértné
KÖZPONTI ÓVODA: 2111 Szada, Dózsa György út 63.
06-28-503-586, 06-70-396-3902
Email: ovoda@szada.hu,
Honlap: szadaovi.wix.com/szadaovi
ÚJ ÓVODA: 2111 Szada, Posta köz 12.
06-70-396-3903, 06-28-405-197
MINI BÖLCSŐDE:
2111 Szada, Ady Endre utca 2., 06-28-753-916
Gyermekélelmezési
és Szociális Étkeztetési Konyha
Szada, Dózsa György u. 63., (28) 503-585
Élelmezésvezető: Hegedűs András Tel: (28) 503 585
Email: konyha@szada.hu. Ügyintézés ideje:
személyesen a konyhán, hétköznapokon 9.00-12.00
vagy előre egyeztetett időpontban.
Székely Bertalan Művelődési Ház
és Könyvtár (Faluház)
Szada, Dózsa György út 63.,
Telefon: (28) 405-453, (28) 503-180,
+36/70 199-9571, Fax: (28) 503-181
E-mail: faluhaz.info@gmail.com,
Honlap: www.szadafaluhaz.hu
Faluház nyitva tartás: hétköznap 10.00–18.00 óráig,
hétvégén: rendezvények szerint
Könyvtár nyitva tartás: H, SZe, CS 10.00-17.00;
K, P: 12.00-17.00; Szo 9.00-12.00
Intézményvezető:
Pusztai-Krepsz Mónika
Tájház 2111 Szada, Dózsa György út 41.
Látogatás telefonos bejelentkezés alapján
+36/20 487-6808, +36/30 464-5807
Vezető: Novák Lászlóné
Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ
Intézményvezető: Kerékgyártó Tamás
2111 Szada, Dózsa György út 76.
Tel.: (28) 503-625, +36/70 199-9570,
Fax: (28) 503-627
E-mail: szak@szada.hu
Szadai Meseház Waldorf Óvoda
Szada, Korizmics utca 32., Tel.: +36/20 399-8115
Honlap: waldorf-szada.hu,
E-mail: mwosz@outlook.hu
Felhőcske Bölcsőde
Szada, Dózsa György út 62.
Nyitva tartás: H – P 7.30 -16.00,
Mobil: +36/20 886-2505,
Honlap: felhocskebolcsi.hu
E-mail: info@felhocskebolcsi.hu
SZADA NOVA Nonprofit Kft.
Szada, Dózsa György u. 88.
Tel.: (28) 200-602, E-mail: szadanova@szada.hu
Ügyvezető: Illés Szabolcs

HIVATALOK

Kormányablak (Gödöllő)
Cím: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1-3.
Tel.: (28) 520-860
2022.
| 2111 SZADA
E-mail:JÚNIUS
godollo.okmanyiroda@pest.gov.hu

Kormányablak (Veresegyház)
Cím: 2112 Veresegyház Fő út 45-47.
POSTAHIVATAL
Szada, Dózsa György út 78., Tel.: (28) 405 198
H: 08.00-12.00 és 12.30-18.00,
K, Cs, P.: 08.00-12.00 és 12.30-16.00,
Sze: 08.00-12.00 12.30-16.00,
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
Gödöllői Rendőrkapitányság
2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 6–10.
Tel.: (28) 524-600, +36/20 444-1274;
E-mail: police@bm.gov. hu,
Telefontanú (ORFK) 06-80-555-111
Drogsegély (BRFK) 06-80-202-502
Szadai Polgárőr Egyesület 24 órás ügyelete
+36/20 802-8899
Közterület-felügyelet: kozterulet@szada.hu
+36/28 503-065/5. mellék
Tel.: 06-70/396-28-02, 06-30/208-18-55
TŰZOLTÓSÁG
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség,
Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2100 Gödöllő, Szabadság út 28.
105; Tel.: (28) 528-700, honlap: www.pest.mki.hu,
e-mail: hivatasostuzoltosag.godollo@katved.gov.hu
Ebrendész: Sipos József,
Tel.: (28) 700-293, +36/20 203-2359,
2115 Vácszentlászló, Erő utca 75.
E-mail cím: ebfarm.sipos@gmail.com,
www.ebfarm.eoldal.hu

EGÉSZSÉGÜGY

Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa, Tel.: (28) 507-600
ORVOSI RENDELŐ Szada, Rákóczi u. 1/a
I. számú körzet
dr. Ács Tamás Mobil: +36/20 446-7943,
Rendelési idő: hétfő-szerda-péntek: 13.00–17.00,
kedd-csütörtök: 8.15–12.00
II. számú körzet
dr. Dobos Vadim Tel.: (28) 405-188
Rendelési idő: hétfő-szerda: 9.00–13.00
kedd-csütörtök: 14.00–18.00, péntek: 9.00-12.00
GYERMEK HÁZIORVOS
Szada, Szabadság utca 15. Dr. Balázs Regina,
Tel.: (28) 780-479, +36/70 432-4783,
E-mail: szadagyermek@gmail.com
Változott a gyermekorvosok rendelési ideje
Hétfő: 10:00-13:00 Dr. Somlai Ágnes
Kedd: 10:00-12:00 Dr. Gál Katalin
Szerda: 12:30-15:30 Dr. Simon Attila
Csütörtök: 13:00-15:00 Dr. Somlai Ágnes
Péntek: 10:00-13:00 Dr. Somlai Ágnes
Tanácsadás: Hétfő 09:00-10:00, Péntek 09:00-10:00
Dr. Somlai Ágnes
ORVOSI ÜGYELET
Gödöllő, +36/70 3703-104 • Mentőszolgálat: 104
FOGORVOS
Dr. Takács László. Rendelő: Szada, Dózsa György út 76.
Tel.: (28) 405-440, +36-20/944-77-71
Rendelési idő: hétfő-szerda-péntek: 8.00-12.00
kedd-csütörtök: 13.30-18.00
Telefonos előjegyzés szükséges!
E-mail: takacsdental@gmail.com,
Honlap: www.takacsdental.hu
MENTŐK
2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 56., (28) 420-844,
honlap: www.mentok.hu
GYÓGYSZERTÁR
Ezüstkehely Gyógyszertár
Szada, Rákóczi u. 2/a. Tel.: 28-404-299.

Nyitvatartás: hétfő, szerda, péntek: 8.00-12.00,
14.00-17.0,0kedd, csütörtök:8.00-12.00
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Szada, Szabadság u. 15. Tel.: (28) 404-092
I. körzet: Nyilas-Kádas Judit. II. körzet: Hódi Edit
Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális
Intézmény Szadai Otthona
Telephelyvezető: Vazicsekné Mónika
2111 Szada, Kisfaludy u. 4. Tel.: (28) 503-355
E-mail: telephelyvezeto.szada@pmveszi.hu
Állatorvos
Dr. Vada Edina, Dózsa Gy. út 70.
Rendelés: hétfő-szerda-péntek: 09.00–12.00, 15.0019.00, kedd-csütörtök: 15.00–19.00,
Szombat: 12.00–14.00, vasárnap: 15.00–17.00
Mobil: +36/30 200-5286, +36/30 568-0903

KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK

Áramszolgáltató
ELMŰ Budapesti Elektromos Művek
Gödöllői Kirendeltség
Tel.: 06 (40) 38-3940., +36 20, 30, 70/978-5611
Ügyfélszolgálat: Gödöllő, Dózsa György út VÜSZI
Irodaház, Hétfő: 12:00–18.00, kedd: 8:00–14:00
Közvilágítási hibabejelentés:
Tel.: (28) 520-873 (0-24-ig) ez egy üzenetrögzítő
Gázszolgáltató
MAGÁZ Kft. Gödöllői Kirendeltség
2100 Gödöllő, Szabó Pál u. 28.
Tel.: (28) 545-515, +36-93-500-500
(0-24 hibabejelentő elérhetőség)
Honlap: www.magaz.hu
e-mail: magaz@magaz.hu, godollo@magaz.hu
INTERNET, TV ÉS TELEFON SZOLGÁLTATÁS
Invitel Távközlési Zrt. (Digi értékesítési pont)
Levélcím: 2101 Gödöllő, Pf.: 407.
Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: 1443
Hibabejelentés, technikai segítség: 1445
Fax: (28) 530-540. Web: www.invitel.hu
Személyes ügyfélszolgálat: Gödöllő, Dózsa Gy. út 1-3.
Nyitva tartás: hétfő, szerda: 8.30 - 18.00
kedd, csütörtök, péntek: 8.30 - 16.00, Szombat: Zárva
UPC szolgáltatás 2020. ápr. 1-vel megszűnt. Jogutódja a Vodafone Magyarország Zrt.
Vodafone Partner – Balaton Nautik Kft. – Gödöllő
esco, telefon Vodafone hálózatából,
belföldről díjmentesen: 1270
Weboldal: https://www.vodafone.hu/magyar
VÍZMŰVEK
DMRV Gödöllői Üzemigazgatóság
2100 Gödöllő, Sík Sándor utca 7.
Tel.: (27) 511-511, 06-40-881-188
Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-20.00
Kedd-péntek: 7.00-13.00
Hibabejelentés folyamatosan 0.00-24.00
Pest Megyei Kéményseprő
és Tüzeléstechnikai Kft.
Kéményseprés kérése:
2600 Vác, Zrínyi u. 9., (27) 307-499
E-mail: vac@pmkemenysepro.hu
Pest megyei kéményvizsgálat megrendelése, 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
19
Mobil: +36/70 220-4399
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1500 Farkasházy Réka
±ï

Zenéjükön keresztül az egész
×ÀǡÀòÝ
±Ý±ÝÚòǤ

PROGRAMOK
 2
ǣ

1700 Kodachrome akusztikus duó

Simon és Garfunkel számok Méhes Adrián
±  ÝǤ

1900 Dos Diavolos

akusztikus duó koncert
Ganxsta Zolee és Takács Vilkó
a hamisítatlan déli blues
Ǥ

 Ǥ
××Ǩ
ǣ játékok, ugrálóvár
Finom ételek és italok, palacsinta, kürtöskalács,
fagyi, BBQ ételek, ételkostolók, koktélok

A belépés
és a programok
 Ǥ
Várunk mindenkit
Ǩ
Szada Nagyközség
Önkormányzata

