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FOLYTATÓDIK
NOWACZYK IRENA májusban
ünnepelte 95. születésnapját
SZADA NAGYKÖZSÉG NEVÉBEN Pintér Lajos polgármester 95. születésnapján, május 7-én köszöntötte fel Nowaczyk
Irenát, aki lánya és veje társaságában otthonában fogadta a település vezetőjét.
További jó egészséget kívánunk Irén
néninek Szada teljes lakossága nevében.

KERESSÜK JÚNIUS
HÓNAP FÉNYKÉPÉT

MÁJUS HÓNAP FÉNYKÉPE
Gyöngyösi Gyuláné: Színes kapcsolat
A pályázatot minden hónapban
meghirdetjük. Célunk, hogy hónapról hónapra a szadaiak „szemével”
mutassuk be, hogy miért szeretünk
itt élni, és milyen szemet gyönyörködtető kincseket rejt ez a település.
Ebben a hónapban a beküldési határidő: 2021. május 28.
A pályázatra beküldött anyagokat jpg formátumban, a fénykép címével és telefonos elérhetőséggel a
szada@szada.hu e-mail címre kell elküldeni. A hónap fotója címet egy
hónapban csak egy kép kaphatja
meg.
A győztest 5000 Ft készpénzzel
és egy Szada kincsei kiadvánnyal jutalmazzuk.
A pályázat szabályzata
a szada.hu oldalon olvasható.
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a fásítási program Szadán
A Településfásítási Program keretében az önkormányzat április végén újabb 30 darab kislevelű hársfát ültetett el a Sportközpont mellett a Vasút utcában.
Andrea megbízott főkertész, a
Szada Nova Nkft. dolgozói és
a Gödöllői Méhész Egyesület
Szadai Csoportjának tagjai végezték, a szakmai felügyeletet
Szegedi László a Pilisi Parkerdő Zrt. erdőgondnoka látta el.
A faültetésen részt vett Pintér Lajos polgármester, Petrák
Árpád alpolgármester és Boros
Gábor képviselő.
Pintér Lajos polgármester elmondta, hogy Szada NagyközA Vasút utcában 30 darab kislevelű hársfát ültettek el
ség Önkormányzata számára
zada az Agrárminisztérium Telepü- kiemelt jelentőségű a környezetvédelem
lésfásítási Programjában eddig több- kérdése. Eltökélt szándékuk a lakosság seször is sikerrel pályázott. A minisz- gítése a felelős hulladékgazdálkodás kialatérium 2019 őszén indított Országfásítási kításában, illetve a jelenlegi ciklus kezdete
Programjában csaknem 500 település vesz óta folyamatosan segítik őket a zöld felülerészt és eddig 10 695 fát ültettek el. Sza- tek megtartása, megóvása és bővítése érdedán legutóbb tavaly szeptemberben 30 kében. Reményét fejezte ki, hogy a koronadarab fát ültettek el a Szőlőhegyi Szabad- vírus-járvány enyhülésével a legközelebbi
időparkban. Az idei első telepítést Faludi faültetésre a lakosságot is be tudják vonni.

S

Újabb tizenöt újszülött
kapott BABACSOMAGOT
PINTÉR LAJOS polgármester a február
végén, a márciusban és az áprilisban született gyermekek szüleinek adta át az önkormányzat támogatását.
Egy októberi rendeletnek megfelelően minden szadai gyermek születésekor
egyszeri természetbeni támogatást biztosít Szada Nagyközség Önkormányzata a
gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére. A novembertől
nyújtott támogatás mértéke gyermekenként egységesen 10 000 forint, melyet a
rendelkezés szerint babacsomag formájában kapnak meg az érintettek. Áprilisban
tizenöt gyermek szülei vehettek át babacsomagot.
A Pintér Lajos polgármester által átadott
babacsomagok az egyedi, Szada feliratú,
Galga-menti fehérhímzéses, az újszülöttek
monogramjaival ellátott, Dr. Dulai Sándorné és segítő társai keze munkáját di-

A polgármester személyesen
adta át az ajándékot
csérő előkén túl pelenkacsomagot, törölközőt, plüss szundikendőt, tusfürdőt, és a
Haramia gyerekcipőbolt jóvoltából vásárlási utalványt tartalmaznak.
Köszöntjük Manka Júliát, Lilit, Kincsőt,
Blanka Noémit, Bencét, Lénát, Ákost, Lőrincet, Flórát, Bertalan Lórándot, Zenke
Magdolnát, Lillát, Petrát, Lucát és Andrást!
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ÖNKORMÁNYZAT

ZÁRSZÁMADÁS – jelentős pénz-

maradvánnyal zárt az önkormányzat
VESZÉLYHELYZETBEN MEGHOZOTT FONTOSABB POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK
A járványhelyzetre való tekintettel Szadán a bizottsági és a képviselő-testületi ülések idén áprilisban is elmaradtak – köztudomású, hogy tavaly november 4-től a Kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Noha a veszélyhelyzet időszakában a képviselő-testület hatásköreit egyszemélyben a polgármester gyakorolja, Pintér Lajos polgármester a határozati javaslatokat
tartalmazó előterjesztéseket előzetesen ezúttal is közreadta képviselőtársai és a bizottsági tagok
körében, és véleményeik, visszajelzéseik ismeretében hozta meg végső döntéseit április 29-én.
Elfogadták a Szociális Alapszolgáltató
Központ beszámolóját

Kerékgyártó Tamás, a Szociális Alapszolgáltató Központ (SZAK) vezetőjének beszámolójából kiderült, hogy a 2020. március
11-én kihirdetett vészhelyzet alapjaiban változtatta meg az intézmény tavalyi működését. Az első, a második, és a harmadik hullámban is főként az ellátatlan idős emberek
gondozására fókuszáltak, akik közül sokan
a kockázatok miatt nem kaphattak kórházi ellátást. A gondozási igények tavaly őszszel jelentősen megugrottak.
Szada állandó lakosainak száma 2020.
december 31-én 5840 fő volt, amelyből 3005
nő és 2835 férfi. A 18 év alatti gyermekek száma 1486, melyből 731 fiú, 755 leány. Látható, hogy a teljes lakosság 25%-a kiskorú.
A SZAK egyedüli intézményként hat szakfeladatot lát el. Ezek a következők: család és
gyermekjóléti szolgáltatás (ellátottak száma
681 eset/év), szociális étkeztetés (ellátottak
száma 19 fő), házi segítségnyújtás (ellátottak
száma 12 fő), jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása (ellátottak
száma 15 fő), illetve demens betegek nappali ellátása. A rászoruló családoknak adományokat közvetítettek ki, és az adományok
kiosztásában is részt vettek a SZAK munkatársai. Az intézménynek tavaly is érvényes
megállapodása volt az Élelmiszerbankkal.

Jóváhagyták a 2020. évi költségvetés
zárszámadásáról szóló rendeletét
Az előterjesztés szerint a 2020. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a
végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A képviselő-testület 2020. március 2-án fogadta el az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletét,
amelyet a költségvetési év során négyszer
módosított. A kiadási és bevételi főösszeget
eredetileg 2 milliárd 61 millió 769 ezer Ftban határozták meg, amely a módosítások
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után 2020. december 31-i fordulónappal 2
milliárd 152 millió 171 ezer Ft-ra változott.
Az önkormányzat 2020-ban felhalmozásra
(beruházások és felújítások) 412 millió 44
ezer Ft-ot fordított. Ez az összeg 57 millió
704 ezer Ft-tal több a 2019-ben elköltöttnél.
Az önkormányzat 2020-ban az előző évekhez hasonlóan, a veszélyhelyzet ellenére is
viszonylag magas összeget tudott felhalmozási kiadásokra fordítani. A 2020. évi költségvetés teljesüléséhez a forráshiány pótlására működési hitelt nem kellett felvenni. A
polgármester a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 380 millió
945 ezer forint záró pénzkészlettel hagyta
jóvá. A pénzmaradványt a 2021. évi költségvetésbe vezetik át, amelynek a felhasználásáról májusban, külön rendeletben dönt.

Meghosszabbítják a „Központi
háziorvosi ügyelet biztosítása”
feladat-ellátásáról szóló szerződést
Gödöllő, Isaszeg, Mogyoród és Szada önkormányzatai, valamint az Országos Orvosi Ügyeleti Nonprofit Kft. ötoldalú megállapodást kötött 2018. március 26-án a
felnőtt és gyermek központi orvosi ügyelet ellátására, amely 3 évre szólt. A határozott idejű szerződés 2021. márciusában
lejárt, de az érintett önkormányzatok döntése szerint az egészségügyi alapellátáshoz
kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást 2021. április 1-től továbbra is Gödöllő Város Önkormányzatával együttműködve kívánják biztosítani.
Szada Nagyközség polgármestere is hozzájárult döntésével ahhoz, hogy Gödöllő
Város Önkormányzata, mint társszerződő,
az egészségügyi alapellátás biztosítására
vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytassa, annak eredményeként pedig Központi Háziorvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Kft. (4031 Debrecen, István út 6.)
nyerte el a további megbízást.

A kiegészítő hozzájárulás összegére Szada Nagyközség Önkormányzata eredetileg
1 905 000 Ft-ot tervezett be a költségvetésébe (tavaly ez az összeg 1 307 064 Ft volt),
mivel azonban az ötoldalú megállapodás szerint Szadára idén 49 Ft/hó/fő önkormányzati kiegészítő hozzájárulás hárul, ezért a
hozzájárulás finanszírozásához 352 000 Ft
többletforrást biztosított a polgármester.

Bővítik a Szadai Piac elektromos hálózatát
Az üzlethelyiségek lehetséges bérlőivel folytatott tárgyalások során felmerült az igény
az elektromos hálózat bővítésére. Ennek oka,
hogy a bérlők által tervezett tevékenységekhez szükséges berendezések (pizzasütő kemence, nagy teljesítményű hűtőgépek, stb.),
valamint az épület hűtés-fűtés energia igénye várhatóan nagyobb lesz a jelenleg rendelkezésre álló 3 x 50 A kapacitásnál. Az eredeti
tervezésnél ugyanis nem vették figyelembe,
hogy az üzlethelyiségeket fűteni is kellene.
A későbbi, minél szélesebb körben történő
kihasználhatóság érdekében, szükséges a
hálózat 3x125A teljesítményre bővítése. Az
elektromos szolgáltató – ELMŰ Hálózati
Kft. – felé fizetendő csatlakozási díj bruttó
1 054 100 Ft. Az elektromos elosztó és mérő
szekrények cseréjére kiírt ajánlattételi felhívásra a legkedvezőbb ajánlatot a gödöllői
EL-CO TECH Kft. tette (bruttó 4 151 311 Ft).

Döntöttek a Szadáért díjak odaítéléséről
A beérkezett javaslatok alapján idén Díszpolgári Címet nem adományoz az önkormányzat. Viszont döntés született a
„Szadáért” kitüntető emlékplakettek és
a „Szadáért” elismerő oklevelek odaítéléséről. Mivel a polgármester méltó keretek
között, személyesen szeretné ezeket a díjakat átadni, az átadás időpontjául a veszélyhelyzet utáni első ünnepséget jelölte
meg. A díjazottak nevét az átadó ünnepségig nem hozzák nyilvánosságra.
P.Gy.
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Szűk körű megemlékezés volt

Megismétlődött a tavalyi forgatókönyv Szadán. A koronavírus miatti veszélyhelyzetben idén is
csak szűk körben emlékeztek meg a régi református temetőben Székely Bertalanról. A koszorúzást április 30-án vette fel a Régió Plusz Televízió, a székely-kerti programokat pedig május 5-én
rögzítették. A teljes műsort május 9-én délután nézhették meg az érdeklődők a Régió Plusz Tv csatornáján, aminek külön érdekessége volt a műsort felvezető helytörténeti áttekintés, amiben Monok Zsófia, a szadai helytörténeti séták szerkesztője, Székely Bertalan „szadaiságáról” beszélt.
kultuszának ápolása közel nyolcvanéves gondolat”
Ezt követően Csokonai Illés Sándor
irodalomtörténész
mondta el megemlékező beszédét, aki
kitért arra is, hogy
Székely Bertalan miért végrendelkezett
arról, hogy Szadán
Koszorúzásra várva helyezzék örök nyugalomba „egyfelől szándékos
z ünnep hagyományai tüntetés, deklaráció volt, a korszerint a magyar his- szak díszletekbe fulladó, nagy
torikus festészet tudós budapesti művésztemetései elfestőóriásának születésnapjá- len, másrészt pedig választás,
hoz legközelebb eső vasárna- a szeretett táj, az általa tisztelt
pon tartják a faluban a róla el- és megbecsült emberek, zsellénevezett napot (Székely Bertalan rek és gazdák választása.” Cso1835. május 10-én született Ko- konai Illés Sándor megjegyezte,
lozsvárott). Az ünnepi koszo- hogy ami napjainkban teljesen
rúzáson jelen volt Pintér Lajos egyértelmű már a szadai óvodápolgármester, Petrák Árpád al- soknak is, az nem volt az a 20.
polgármester, Simon Erika al- század elején „a falu akkori lapolgármester, az intézmények kosai nem ismerték fel, nem isvezetői, dolgozói és Székely Ber- merhették fel, hogy milyen korszakos jelentőségű alkotó jár-kel
talan leszármazottai.
Az ünnepi műsort a Reformá- közöttük.”
A megemlékezés után Antus Kórus nyitotta meg Antal
Édua dirigálásával, majd Pintér nus Réka egy moldvai énekkel
Lajos polgármester mondott kö- tisztelgett a nemzet festője előtt,
szöntőt. A polgármester kiemel- majd koszorúzással folytatódott
te, hogy „a megemlékezés fon- a program. Először Szada Nagytos része a szadaiságunknak, község Önkormányzatának kohiszen Székely Bertalan szadai szorúját Pintér Lajos polgármester, Simon Erika alpolgármester
A Műteremház Galériában időszakos
és Petrák Árpád alpolgármester
kiállítás nyílt Székely rajzaiból helyezte el a sírszobornál. Koszorúztak Székely Bertalan leszármazottai is. A Szadai Székely Bertalan Általános Iskola
nevében Greffné Kállai Tünde
igazgatóasszony és Tassi Beáta,
Szada Nagyközség intézményei

A
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nevében Dr. Csikós Gellértné
óvodavezető és Kerékgyártó
Tamás SZAK vezető koszorúzott.
A Szadai Nyugdíjas Klub koszorúját Nagy Mihályné és Bartók
Józsefné helyezte el.
Az ünnepi program a televízió műsora szerint a Székelykertben a Műteremház Galériában folytatódott, ahol „Közkincs”
címmel megnyitották Székely
Bertalan vázlataiból álló gyűjteményes kiállítást. Dr. Révész
Emese, a Magyar Képzőművészeti egyetem docense kalauzolta végig a kiállítást. A Szadán kiállított több mint száz darabos
gyűjtemény kicsiny, de szerves
része a Székely életmű rajzi hagyatékának. Nagy öröm, hogy a
nagyszerű válogatás augusztus
1-ig tekinthető meg Szadán. Előzetesen bejelentkezni a szada@
szadafaluhaz.hu email címen és a 06-30-116-0464-s telefonon lehet! Külön dicséret,
hogy erre az alkalomra a Faluház megjelentette a műteremház füzetek 19. számát, amiben
„A szadai Székely Bertalan művészeti gyűjtemény” kiállítás
teljes anyagát beszerkesztették.
A katalógus Dr. Révész Emese,
Papp Tibor és Kecskés Zoltán
munkáját dicséri.
A kiállítás emelkedett hangulatához hozzájárult Albert Júlia
hegedűművész előadása is. A tárlatvezetést Horváth Viktor Székely Bertalan tiszteletére készült
szólótáncával zárták. Közreműködött Dulai Zoltán népzenész,
prímás. A Székely-kertben rögzített műsorban fellépett a Czibere Táncegyüttes és a Szadai
Asszonykórus. A műsort szer-

Ünnepei beszédet mondott
Csokonai Illés Sándor
irodalomtörténész

Református kórus
kesztette Juhászné Zsóka a Műteremház Galéria vezetője.
A Régió Plusz Televízió a Székely Bertalan Napról több mint
egy órás összeállítást készített,
amit megtekinthetnek a televízió YouTube felületén, valamint
a Székely Bertalan Művelődési
Ház és Könyvtár online felületein. A műsor megtalálható Szada honlapján is.
Polgár
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Erre aztán Beke János kapta el a szót, és
ígyen válaszolt:
– Idehallgasson kigyelme! Nem azért
nem fogadja a köszönését, mert büszke, kevély ember vóna, hanem tudja, mikor fest,
akkor nagy szenvedélyei vannak…
A szadaiak sokszor gyönyörködhettek a
művész munkájában, mert nem törődött azzal, ha körülállták és nézték, ahogyan festeget. Egyébként jó humorérzéke volt az öreg
Parasztudvar piros szoknyás leánykával művésznek. Egyik alkalommal a gyümölcsöséből körtét akart küldeni Árpád fiának. Kimentek a kertbe, és megálltak a nagy körtefa alatt, melynek gyümölcsét Árpád nagyon
szerette. Látják ám, hogy a még két-három
nappal előbb rogyásig megrakott fán nincs
körte. Valaki leszedte, megelőzte a gazdát. A
felesége méregbe gurult, mire Székely Bertalan nyugodt hidegvérrel így vigasztalta:
– Sose bosszankodjék, úgyis elhozzák
nekünk
azt rövidesen…
Ahogy minden májusban, idén is megemlékeztünk Székely BerValóban jó megérzése volt a művésznek,
talan születésnapjáról. Ehhez kapcsolódóan készült el e havi
mert másnap beállított egy asszony, kezéhelytörténeti összeállításunk, melyben a szadai nép ajkán szükosár körte és kínálja eladásra.
ben egy kos
letett anekdotákkal idézzük meg a híres festő emlékét.
két.
Székely megnézte a kosár tartalSzékel
mát, és a feleségéhez fordult:
má
– Okvetlen vegye meg, lelkem, ezt a körtét ismerem,
z anekdoták esetében nem a törté- szöveghű válogatást köz-nagyon jó fajta, minden
nelmi hitelességen van a hangsúly, lünk.
„Az a két évtized, mepénzt megér…
lényegük nem az, hogy valóban így
[…]
történt-e meg egy-egy esemény, hiszen tud- lyet [Székely Bertalan]
Egyszer jöttek haza a tejuk, hogy a szóbeli hagyományozás során a Szadán töltött, nem múlt
henek a legelőről. Abban az
mesélők újra és újra kiszínezik, továbbköl- el nyomtalanul, a szadaiak
k
h
Székely_Bertalan
időben még nem volt Szadán
tik a történeteket. A Székely Bertalan szadai szívükbe zárták a nagy mesesidő
kövesút, így nagy port vertek fel
tartózkodásáról szóló anekdoták a festő jel- tert még életében. A művész
ész iskövesú
az állatok. Székely Bertalan ott állt kinn
lemzésére szolgálnak, segítenek elképzelni merte örömüket, bánatukat, ismerte
és megérteni, milyen volt a kapcsolata a fa- szegénységüket és nyomorúságukat. Min- a kiskapuban, és gyönyörködött a tehénlubelieknek a mesterrel. Valóságalapjuk van: denkihez volt néhány vigasztaló vagy taná- csordában. A szomszédja, Galambos JáSzékely Bertalan jelleme, az egyszerű embe- csot adó szava. Jóságos lelkéből valósággal nos […], amikor meglátta, hogy a művész
rekkel való bánásmódja tükröződik vissza áradt az emberek szeretete és megbecsülé- kinn áll a kapuban, odaszólt neki:
se. S ha örömet szerezhetett, soha sem ma– Ugyan nagyságos uram, miért éppen
ezekben a történetekben.
most áll ki a kapuba, amikor oly igen nagy
Az anekdotákat elénk adja Vásárhelyi Jó- radt el e nemes gesztus gyakorlásában.
Simon Sámuel, bár már 67 éves, sohasem port vernek fel ezek a tehenek!
zsef egykori szadai kántortanító, aki a 20.
Mire Székely visszaválaszolva csak anyszázad ötvenes éveiben gyűjtötte össze az fogja elfelejteni, hogy ahányszor az édesidősebb szadaiak Székely Bertalannal kap- anyja tejet vitt az „öreg nagyságos úrék- nyit mondott:
– Kedves szomszéduram, ha szeretem
csolatos történeteit, melyet kis füzet formá- nak”, minden alkalommal kezébe csúszjában ki is adtak (Vásárhelyi József: Székely tatott az öreg művész egy krajcárt. […] Az ennek a falunak a fáit, a dombjait, a lanBertalan Szadán, Székely Bertalan Emlék- idősebbek viszont arról emlékeznek, hogy káit, hogyne szeretném akkor a porát is…
Nagyon szerette ezt a kis falut. Azért kérmúzeum és Baráti Kör, Szada, é.n.). Művéből festményei készítése közben annyira belemerült munkájába, hogy nem is vette ész- te végrendeletében, hogy halála után e kies
re a mellette elhaladó embereket. Egy alka- szépségű, csendes falucska temetőjébe temeslommal, amikor a szadai dombokat vetette sék, mert nagyon szerette a porát is. Ezzel a
vásznára, elment mellette néhány szadai földdel együtt akart porrá válni. Székely Beratyafi és illedelmesen köszöntötte. Persze a talan legkedvesebb virága volt a muskátli. A
művész beletemetkezve a munkájába, nem piros muskátli. A hálás szadai nép azzal rótfogadta a köszöntéseket. Az egyik gyűlésen ta le halála után a kegyeletét, hogy a temeaztán a sértettek felvetették ezt a kérdést, és tésén népviseletbe öltözött lányok kísérték a
így szólalt fel az egyik:
nagy magyar festőművészt utolsó útjára, s
– Hallják kentek, igen beképzelt egy büsz- a lányok kezében piros muskátli csokor vike ember ez a Székely nagyságos úr, még rított. […] Az öreg művész emléke ma is ott
az ember tisztességes köszöntését sem fo- él minden szadai szívében, és boldogan emgadja, igen kevély egy ember!
lékeznek róla.”
Tájkép piros kendős nőalakkal
Összeállította: Monok Zsófia

Székely Bertalan

SZADAI ANEKDOTÁK TÜKRÉBEN

A
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Tisztelt Szadai Lakosok!
A Szadáért Polgárőr Egyesület a támogatásukat kéri. Segíthet adója 1 százalékával, amit eszközök vásárlására tudnánk fordítani, ezzel megkönnyítve az
önkéntes munkánkat, hogy nagyobb
közbiztonságot tudjunk teremteni. Segítségüket előre is köszönjük.
Szadáért Polgárőr Egyesület
2111 Szada Rákóczi út 4.
Adószám: 19088730-1-13

DIÓSI LAURÁÉRT
ALAPÍTVÁNY
Kedves Szadaiak!
Ezúton szeretnénk megköszönni a műanyag kupakokat, amelyeket rendszeresen
elhoznak nekünk és a házunk elé letesznek, a Rózsa utca 3-ba. Egyúttal szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy alapítványunk idén is szívesen várja a személyi
jövedelemadó 1 százalékát.
Diósi Lauráért Alapítvány
Adószám: 18336353-1-13
A felajánlásokat előre is köszönjük!
Diósi család

SZJA 1 % FELAJÁNLÁS
A SZADAI BORÁSZATI
EGYESÜLETNEK

ANGOL BIBLIAI TÁBOR
KEDVES SZÜLŐK!
Bár még nem igazán érezzük, de közeleg a nyár. Tervezzük idén is az angol
táborunkat.
A szolgálók vagy védettségi igazolványnyal, vagy negatív teszttel jönnek táborunkba, hogy minél jobban védjük a gyermekeket, s önmagunkat is.
Ahhoz, hogy a tábori költségekkel én
is el tudjak számolni, kérném a jelentkezőket 10.000 Ft előleggel erősítsék meg
jelentkezésüket május 20-ig. Kérem szépen a határidő betartását!
Ha valamilyen oknál fogva elmarad a
tábor, az előleget visszakapják.
Sándor Levente református lelkész
6

Szadai Kiskert Tulajdonosok Szőlészeti és Borászati Egyesülete köszönetet
mond mindazoknak, akik a személyi
jövedelemadójuk 1 %-ával az elmúlt
évben is támogatták a munkáját. Az
egyesület idén is várja a SZJA 1 %-os
felajánlásokat a 18713745-1-13 adószámon
Paulovics László elnök

A BORÁSZATI EGYESÜLET
ÚJ TAGOKAT VÁR SORAIBA
A régi szadai hagyományokat ápoló Szadai Kiskert Tulajdonosok Szőlészeti és Borászati Egyesülete tagtoborzást hirdet.
Paulovics László elnök a 06-30-302-4105
telefonszámon várja azoknak a jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódnának az
egyesület munkájába.
2111 SZADA | 2021. MÁJUS
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ÚJ FŐÉPÍTÉSZE
van Szadának
SIMONCSIK MÁRIA négydiplomás szakember. A BMEen végzett építészként,
diplomája mellé személyiségfejlesztő, marketing
manager, műszaki tanár és
pszichológiai oklevelet is
szerzett. Folyamatosan tanul és folyamatosan képzi
magát. Kerepesen él, boldog családban, férjével és
két gyermekével. Az önkormányzat 2021. április 2-tól
szerződéses jogviszonyban
nevezte ki Szada főépítészének.
– Milyen célokkal és tervekkel vállalta el ezt a feladatot?
– Szeretném megköszönni a
lehetőséget a döntéshozóknak,
hogy Szada főépítésze lehetek.
Fontos kiemelnem, hogy egyfajta szolgálatnak, megtisztelő feladatnak tekintem a munkámat.
Az Arculati Kézikönyv, a Településképi rendelet és a HÉSZ
(Helyi Építési Szabályzat) nagyon sok kötöttséget jelent az

SZADA HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE
2021 MÁJUS-JÚNIUS
MÁJUS
DÁTUM
17. hétfő
24. hétfő
31. hétfő

HÉTFŐ
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS

ZÖLD
SZELEKTÍV

JÚNIUS

DÁTUM
7. hétfő
14. hétfő
21. hétfő
28. hétfő

HÉTFŐ
KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV ZÖLD
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS
ZÖLD

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zöld HÍD B.I.G.G. NKft. megváltoztathatja a gyűjtési rendet,
építtetők és az építészek száezért kérjük a kedves ügyfeleket, hogy a honlapon is tájékozódjanak a gyűjtési
mára. Jelen állapotában felülidőpontokról. (www.zoldhid.hu) Ugyanitt megtalálják az utcánkénti bontást is.
A Zöld Híd B.I.G.G. Kft. a jövőben is az ügyfelei rendelkezésére áll a zöldhulladék
vizsgálatra szorul. Olyan szemelszállításában. Védjük együtt környezetünket!
pontok alapján szeretnénk
rajtuk változtatni, hogy Szada megőrizze falusias jellegét.
Szeretném, ha az elkövetkező
évtizedekben több közösségi
térrel, új oktatási intézményekkel, kereskedelmi és szolgáltató központtal, sport és rekre428 200 Ft-os támogatásnál.
ációs területtel rendelkezzen.
A táblázat helyesen:
Ezzel kapcsolatban várom a
Támogatási
Pályázó neve
konstruktív javaslatokat, ötösszeg
leteket a lakosság részéről is.
Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesülete 250 000 Ft
Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesülete 100 000 Ft
Simoncsik Mária főépíSzadaFeszt Közösségszépítő Egyesület
500 000 Ft
tész csütörtökönként 9-től
SzadaFeszt Közösségszépítő Egyesület
250 000 Ft
4 óráig érhető el.
P.Gy. A 2111 SZADA MAGAZIN áp- SzadaFeszt Közösségszépítő Egyesület
50 000 Ft
Szadai Kiskert Tulajdonosok Szőlészeti
rilisi számának 3-ik oldalán
500 000 Ft
és Borászati Egyesület
megjelent polgármesteri dön- Szadai Czibere Hagyományőrző Egyesület 1 900 000 Ft
tések között tévesen jelent meg
Tábor Alapítvány
428 200 Ft
130 000 Ft
a civil szervezetek 2021. évi tá- Tábor Alapítvány
Alapítvány
50 000 Ft
mogatását bemutató táblázat. Tábor
Tábor Alapítvány
215 000 Ft
A 8-ik sorban a SzadaFeszt
MBSZ Mesekuckó Bölcsőde
426 800 Ft
Nonprofit Közhasznú Kft.
Közösségszépítő Egyesület
gánszemély telke határolja. Az helyett a Tábor Alapítványt A téves közlés miatt mindenkiegykori strand területe ma is kellett volna feltüntetni a től elnézést kérünk!
gondozott. A parkban talál- HIRDETÉS
ható tavacskát a Hajagos patak felduzzasztásával hozták
létre. Pár évvel ezelőtt a tavat
kikotorták, a környékét rendbe hozták. A jó idő beköszöntével a tavacskát több vadkacsa
is birtokba veszi, de megfigyeltek itt szürke gémeket és más
vízimadarakat is.

HELYESBÍTÉS –
Határoztak a civil
szervezetek 2021.
évi támogatásáról

KONCZ PARK

Szada egyik „ékköve”
RENGETEG érdeklődést kaptunk az áprilisi újság címlapjára került fotó miatt. Szada
egyik legszebb részén található park könnyen megtalálható.
A Koncz Parknak nevezett teret a Koncz köz, a Szabadság
utca, a Margita Idősek Otthona (hivatalos nevén: Pest
Megyei Viktor Egyesített Szociális Intézmény Szadai Otthona), egy szeszfőzde és egy ma-

APRÓHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS – Duguláselhárítás falbontás nélkül. WC-k, tartályok,
csapok javítása, cseréje. Vízszerelés. Tel.: 06-20-491-5089
2021. MÁJUS | 2111 SZADA
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SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Újranyitás
Kedves Látogatók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Székely Bertalan Művelődési Ház és
Könyvtár a 194/2021.(IV.26.) Kormányrendelet alapján 2021. május 3-tól, újra fogadja a látogatókat. A védettségi igazolvánnyal
rendelkezők, illetve a velük érke-

ző 18 év alatti látogatók ismét
személyesen igénybe vehetik a
szolgáltatásokat.
2021. május 30-án(vasárnap)
11:30-tól a Faluház előtti téren.

Faluház nyitvatartási ideje:
Hétfőtől-péntekig 8-16 óra között.
Mindannyiunk egészségének érdekében, köszönjük a fenti rendelet szabályos betartását!
A Faluház dolgozói

Kezdésként zenés megnyitó
a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Rézfúvós Kvintettjével.
Ünnepi műsor:
Dulai Zoltán és zenekara
Vendég:
Navratil Andrea
Liszt-Ferenc díjas előadóművész

Köszöntőt mond:

Pintér Lajos

Szada Nagyközség polgármestere

Beszédet mond:

Dr. Varga Kálmán
történész

Névszerinti megemlékezés
a Szadai Háborús Hősökről
Ökumenikus igeválasztás
a katolikus, református és baptista egyház
képviselőivel
Koszorúzás, virágelhelyezés
Az országos rendeleteknek megfelelő módon
tervezett szabadtéri ünnepségünket
a Régió Plusz TV élő adásban közvetíti.
Ünnepeljünk együtt SZADÁN!
Az ünnepség az országos rendeletben meghatározott,
éppen aktuális látogathatósági szabályok betartásával
kerül megrendezésre.

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS
TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÖNT
A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL MEGRENDEZENDŐ
MEGEMLÉKEZÉSRE!

Ünnepi műsor:

„Volt nekünk egy országunk e Földön„
címmel
Buzogány Márta vezetésével
előadja a Színházikó csoport.
Fellépnek:
Bajkai Laura, Kiss Veronika,
Nagy Bernadett

ADÓSZÁMOK AZ ADÓ
1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁHOZ

Köszöntőt mond:

Pintér Lajos

Szada Nagyközség polgármestere

Beszédet mond:
Dr. Dulai Sándor

Tisztelt Szadai Polgárok!
Azért, hogy nagyközségünk minden intézménye további plusz lehetőséget kapjon a fejlesztéseihez, a közösségi élet jobb kialakításához, kérjük, hogy adóbevallásukban az alábbi alapítványokat és
egyesületeket támogassák adójuk 1%-ával!

Vendégeink az emlékezés virágait
szobor alatti domb oldalán helyezhetik
el.
Időpont:
2021.június 4. 15:00 óra

Székely Bertalan Óvoda Közhasznú
Kulturális Alapítvány – 19186797-1-13

Helyszín:
az Örökségünk szobor
(Mélyárok sétány)

Életfa a Gyermekekért Alapítvány
(Székely Bertalan Általános Iskola) – 18504987-1-13
Kulturális Alapítvány Szadáért – 19176310-1-13

Az ünnepség az országos rendeletben meghatározott, éppen aktuális
látogathatósági szabályok betartásával kerül megrendezésre.
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SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
si mód szerint, elérhetőségeinken egyeztetett időre.
Online katalógus elérés könyvtár tagoknak.
Új könyveinket bemutató kirakat a Faluház ablakában.

KERTI

könyvjelző

KÖNYVTÁRI HÍREK
NYITVATARTÁS
Korlátozó rendeletetek alapján tartunk nyitva, friss változásokat a Faluház honlapján és a Bagolyvár Könyvtár Facebook oldalán jelezzük.
hétfő: 10-16 óra
kedd, csütörtök, péntek: 9-15 óra
szerda: 11-17 óra

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

NYESEDÉK + IDŐ

Könyvet házhoz
szolgáltatás igény
szerint.
Könyvmoly börze szabad polc, ingyen elvihető könyvek a Faluház előtti
polcról.

KÖNYVTÁRI PROGRAM

Könyvpiknik június 4. péntek, 9-17 óra, új
gyermek és felnőtt könyvek vására a Faluház előtti téren. Kis meglepetéssel, játékkal készülünk a gyerekeknek, melyre
KÖNYVTÁRI HÍREK
a járványügyi rendeletek betartása melKedves Olvasóink!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a lett mindenkit szeretettel várunk!
További programjainkkal az online tér194/2021 (IV. hó 26.) Korm. rendelet értelmében könyvtárunk 2021. május 3-tól ben vagyunk jelen. Könyvajánlóval hetente
védettségi igazolvány felmutatásával is- és családi programmal havonta készülünk,
mét látogatható. Kérjük 18 év feletti olva- fogadjátok szeretettel, amíg a korlátozó rensóinkat, hogy igazolványukat az épületbe deletek elválasztanak minket egymástól!
lépéskor mutassák fel! 18 év alattiak igazoltan védett felnőtt kísérővel jöhetnek be! KÖNYVAJÁNLÓ
Könyvtárunkban összesen 5 fő tartózkodDavid
hat, kizárólag a szükséges kölcsönzési-, és
Attenborough:
adminisztrációs idő erejéig.
Egy élet
Védettségi igazolvány hiányában továbba bolygónkon
ra is a könyvcsomagos szolgáltatásunkat le(Park Kiadó,
het igénybe venni, melyet e-mailben, vagy
2020.)
telefonon juttathatnak el hozzánk. A váloA szerzőt senkinek
gatásban segítséget nyújt a honlapunkon
sem kell bemutatni,
megtalálható online katalógus. A csomaszakmai elhivatottgok átvételét a főbejáratnál biztosítjuk és
sága is közismert, a
lehetőségük van a korábban kölcsönzött Föld minden sarkát bejárta és közérthetőkönyvek visszavételére is.
en mutatta be a természeti kincseket, az
Kérjük megértésüket és türelmüket, tart- állat és növényvilágot. A Netflix sorozata
sák be az ideiglenes könyvtárhasználati alapján készült el legújabb könyve, melyet
szabályokat, mindannyiunk egészségének nem csak a szerző életrajza tesz érdekesmegóvása érdekében!
sé, de Attenborough életkorából adódóan
első kézből kapunk átfogó szakmai elemKÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS
zést bolygónk elmúlt 70 évében történt válÉpületen belüli kölcsönzési lehetőség vé- tozásokról, az emberiség jövőbeli lehetőségeiről, a Föld jelenlegi állapotáról.
dettségi igazolvánnyal rendelkezőknek.
Kölcsönzésre előkészítjük a könyveAjánljuk minden bolygólakónak!
ket intézménybe lépés nélküli kölcsönzéNémeth Anikó könyvtárosok
2021. MÁJUS | 2111 SZADA
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= fekete arany

Számomra mindig szomorú látvány a kertes házak
előtt elszállításra váró zöldhulladékos zsák. Pazarlást látok benne, mert vallom, hogy ebből az egész
kert tápanyag utánpótlása megoldható lehet. Fűnyíró szezon elején ismerkedjünk meg a komposztálással, mert megéri belevágni.
Komposztáláshoz nem kell más, mint egy adag kerti vagy konyhai növényi hulladék, amit halomba rendezünk, vagy komposztáló ládába gyűjtünk rétegezve földdel, gally nyesedékekkel. Ezek az anyagok durván egy
év alatt lebomlanak és komposzttá válnak – ha elérik a
földszerű állagot, már használhatjuk is.
Teríthetjük a felszínre gyomok ellen, vagy bedolgozhatjuk a talajba tápanyag pótlásra, esetleg komposzt levet készíthetünk, öntözni.
A kertészeti szezon idején a fű nyesedék és az egyéb
kertből vagy konyhából kikerülő növényi rész rétegei
közé szórhatunk földet, marhatrágyát, vagy más növényevő állat ürülékét. Ezt érdemes a komposztáló
helyünk közelében elhelyezni, hogy kéznél legyen.
Időnként forgassuk át, vagy öntözzük meg az összegyűlt kupacot, ezzel gyorsítva a bomlási folyamatot.
Pár kerülendő anyagot leszámítva jót tesz a készülő
komposztnak, ha változatos összetevőkből áll. A lényeg,
hogy minél apróbb darabok kerüljenek bele, mert annál gyorsabban áll majd növényeink rendelkezésére a
tápdús utánpótlás az egészséges növekedéshez.
Tehát a címben szereplő képlet valójában a következő: zöld+barna+víz+idő = fekete arany.
Utánozzuk a természetet, engedjük, hogy a kertünkben keletkező növényi bomlástermékek ismét
táplálékul szolgáljanak növekvő társaiknak. Ne vonjuk ki végleg a körforgásból, mert azzal szegényítjük, éheztetjük a talajt.
Jó kertészkedést, burjánzó növényeket kívánok!

Ajánlott irodalom:
Biofüzetek sorozat (Planétás Kiadó, 1989-től)
Helmut von Bockelmann:
A talaj él (Mezőgazdasági Kiadó, 1990.)
Sárközy P.,Szelédy Sz.: Biogazda 1.
(Biokultúra Egyesület, 1993.)
Charles Dowding, Stephanie Hafferty:
Ásásmentes biokert (Ventus C. Kiadó, 2017.)
Németh Anikó kertészmérnök

ÓVODA

ÓVODAI HÍREK
Harcedzettekké váltunk a rendkívüli
szünet alatt!
Míg az óvó nénik küzdöttek az online
működéssel, rutinosabbá váltak a számítástechnikai eszközök kezelésében, és igyekeztek segíteni az otthon rekedt gyermekek lekötésében
b – szórakoztatásában,
addig a dajka nénik és pedagóolyamatosan izgulgulgiai asszisztensek szépítették
hatunk, hol üti fel
el
és fertőtlenítették az óvoda
épületeit, és biztosították
a fejét a betegség,
az ügyeletet.
melyik csoport kerül kaA bölcsis dolgozóknak
ranténba. Fertőtlenítőmindvégig állniuk kelben fürdenek az épülelett a sarat. Folyamatoteink és eszközeink, de
san
még a játékok is. A gyere-s és zavartalanul várták
Anyák napi
a piciket,
amíg a nagyobbakeknek sem félelmetes már
ár
p
meglepetés
kat otthon
kellett tartani.
a „doktor nénis” megjelenésű,
nésű,
o
Minden érintett nevében kijemáskor széles mosolyú óvó
néni.
vó néni
Nem ehetünk házi sütit az ünnepeinken, lenthetjük, már alig vártuk, hogy az élet
és mára oda jutottunk, hogy olyan mérté- visszazökkenhessen a megszokott kerékkű a védekezés, hogy a gyerekek önállósá- vágásba. Még ha kevesebb gyerkőc kacagágára apellálva az épületek előtt elköszönve sától hangos az udvar, ha a tavasz virágilszüleiktől jönnek be az oviba a gyerekek. latát még elnyomja a fertőtlenítő szaga, de

Szeptember óta továbbra is
megkeseríti az életünket a
pandémia. A maszk és kézfertőtlenítés a mindennapjaink elhagyhatatlan részévé váltak.

F

MÁR LEHET JELENTKEZNI
A SZADAI NYÁRI TÁBOROKRA
AZ ÁPRILIS VÉGÉN tartott Kormányinfón tett bejelentés szerint nagyon remélDÁTUM

TEMATIKA

06. 15.–06. 18.

06. 28.–07. 02.

Faluházi tábor:
Vakációvár
Faluházi tábor:
Öt nap alatt a Föld körül
Művészeti

06. 28.–07. 02.

jük, hogy 2021 nyarán már lehet szünidei
táborokat szervezni, illetve május 10-től az

KOROSZTÁLY

ÉTKEZÉS

már reménykedhetünk az újrakezdésben.
A beiratkozás igazolta, hogy népszerű
az intézményünk. Nem csak Szadáról, de
a környező településekről is özönlöttek a
jelentkezési lapok, és a beköltözni szándékozók gyermekei is szép számban megjelentek. Az óvoda falait szélesebbre kellene tágítani, hogy mindenki kényelmesen
elférjen benne, és elkerüljük a „kicsi a rakás, nagyot kíván” helyzetet. Jövőre is sokan lesznek egy- egy csoportban.
Az online anyák napi műsorokban nem
volt olyan megható az „Orgona ága...”, vagy
az „Anyukám, anyukám találd ki...”, de az
elkészített meglepetések talán kárpótolták
az idén otthon köszöntött édesanyákat.
A nagyobb testvérek online oktatásában aktívan részt vevő, a kisebb gyerekeket otthon tartó, közben home officeban
dolgozó anyukák, apukák is sokan vannak, akiknek igyekszünk minél több segítséget adni az ovisok ismereteinek otthoni bővítésében.
Az elküldött dalok, versek, mesék, bábdarabok, barkács ötletek talán csökkentik
a szülői ráncok számát.
Bízunk a mielőbbi személyes találkozásban, az ölelések lehetőségében, a közös játékban!
Dr. Csikós Gellértné intézményvezető

iskolákban délutáni foglalkozásokat tartani. Ezekről 5 millió beoltott esetében hoz
döntést a kormányzat, így pontosabb információ is később várható, de a szadai nyári
programok listája már teljes, így a szülők
válogathatnak a lehetőségek közül.

ÁR (forint)

HELYSZÍN

KAPCSOLATTARTÓ
Pusztai-Krepsz Mónika
06-20/487-21-00
Pusztai-Krepsz Mónika
06-20/487-21-00
Benke Éva 06-70/608-65-33
Kerecsényi Fodor Norbert
06-20/450-98-38
Halmai László 06-30/622-22-30
Pálinkás Ibolya
06-20/886-48-51
Pálinkás Ibolya
06-20/886-48-51
Pálinkás Ibolya
06-20/886-48-51

6-10 év

ebéd, uzsonna

9-12 év

ebéd, uzsonna

10-14 év

napi háromszor

3.500/nap
Székely-kert
14.000/4 nap
4.000/nap 20.000/5 Székely-kert
nap
28.000/hét
Székely-kert

Sport

5-14 év

napi háromszor

25.000/hét

07. 05.–07. 09.

Rajz

30.000/hét

Székely-kert

Örömhír

6-14
nagycsoportos óvodás, általános iskola

napi háromszor

07. 12.–07. 16.

napi kétszer

7.000/hét

Székely-kert

07. 19.–07. 23.

Örömhír

nagycsoportos óvodás, általános

napi kétszer

7.000/hét

Székely-kert

07. 26.–07. 30.

Örömhír

nagycsoportos óvodás, általános

napi kétszer

7.000/hét

Székely-kert

07. 12.–07. 16.

Mocorgó mozgásfejlesztő

nagycsoport

napi háromszor

25.000/hét

07. 12.–07. 16.

Mocorgó mozgásfejlesztő

kis- és középső csoport

napi háromszor

25.000/hét

07. 12.–07. 16.
08. 02.–08. 06.

Mocorgó mozgásfejlesztő
Rajz

nagy- és középső csoport
6-18

napi háromszor
napi háromszor

25.000/hét
30.000/hét

Székely Bertalan
Óvoda, Posta köz
Székely Bertalan
Óvoda, Posta köz
Posta köz
Székely-kert

08. 02.–08. 06.

Sport

5-14

napi háromszor

25.000/hét

Sportpálya

08. 09.–08. 13.
08. 16.–08. 19.

Iskolai előkészítő
Iskolai előkészítő

Idén iskolát kezdő nagycsoportos
Idén iskolát kezdő nagycsoportos

napi háromszor
napi háromszor

19.000/hét
15.000/négy nap

Székely –kert
Székely-kert

06. 21.–06. 25.

Sportpálya

Balázs Judit 06-20/941-13-41
Balázs Judit 06-20/941-13-41
Balázs Judit 06-20/941-13-41
Halmai László 06-30/622-22-30
Kerecsényi Fodor Norbert
06-20/450-98-38
Balázs Judit 06-20/941-13-41
Balázs Judit 06-20/941-13-41

Jelentkezni és bővebb információt kérni a megadott telefonszámokon lehet.
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A Szadai Székely Bertalan
Általános Iskola HÍREI
lőnek – hogy segítettek nekünk az iskolakert megvalósításában.

„ZÖLDOKOS KUPA”
fenntarthatósági verseny
Klacskó Kincső tanuló és Szathmáryné
Szabó Zsuzsa pedagógus beszámolói
A digitális tanrend különleges helyzeteket teremt. Minden segítség nélkül beneveztek a 7.a osztályos tanítványaim a
Zöldokos Kupára, ami játékos feladatokkal hívja fel a diákok figyelmét a fenntartható fejlődésre és a környezetvédelemre.
Eredményeiket és élményeiket foglalta
össze az egyik versenyző, Klacskó Kincső. Ezúton gratulálok nekik eredményükhöz, találékonyságukhoz, valamint
a tőlem megérdemelten kapott szaktanári dicséretükhöz.
A Zöldokos Kupa versenykiírására Bori
Angelika hívta fel a figyelmünket és vetette fel az ötletet, hogy jelentkezzünk.
A selejtező 3 feladatlapját online kitöltöttük, az elsőt csak hárman (Bori Angelika, Klacskó Kincső és Demeter Konrád),
a következő kettőnél Kontra Balázs is segített nekünk.
A selejtezőn 40 csapat indult, továbbjutottunk a Pest megyei elődöntőbe, ahol
a legjobb 10 csapat között a 8. helyen végeztünk!

Kajla, ami
összehoz minket!
Csizmadia Balázs tanuló beszámolója
Jónás Gabi néni, az osztályfőnökünk
benevezett minket, 3.c osztályosokat a
Kajla Sulikupára. Mindenki örült a lehetőségnek! A csapat neve „Tekergők”
lett. A felkészülés egyénileg zajlott, de
mindennap online is gyakoroltunk az
osztállyal.
Az első forduló előtt izgatottan ültünk családunkkal a számítógép elé. A
három fordulóból álló versenyt sajnos
nem nyertük meg, DE… nyertünk soksok tudást és egy szuper csapatot (ami
mi voltunk!!!) Osztálytársaim közül jó
néhányan megismerhettük Magyaror2021. MÁJUS | 2111 SZADA

Bázisintézményi
bemutató óra

szág csodás helyeit, felfedeztünk egyegy tanösvényt és gyönyörű kirándulóhelyet. Nagy élmény volt!

Biokert az iskolában
Rózsáné Tóth Erika pedagógus beszámolója
Ősszel a kondipálya szomszédságában
8 db veteményes került kialakításra. Minden évfolyam kapott egy kis területet. Nagyon vártuk a jó időt, hogy kedvünkre veteményezhessünk. A 4.a osztály tanulói
osztályfőnökük vezetésével lelkesen készítették elő az ágyá- HIRDETÉS
sokat a műveléshez.
Szorgalmasan kapáltak, gereblyéztek, megtisztították
a földet a gyomoktól.
Aztán belekerültek a
magocskák, palánták. Minden osztály
gondozza a maga kis
ágyását, és izgatottan figyeli a földből
előbújó új életet.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek – elsősorban
Szalai Nikolett szü-

Tassi Beáta pedagógus beszámolója
Iskolánk április 22-én, a Pedagógiai Oktatási Központ bázisintézményeként szakmai konzultációt szervezett a Tavaszi Pedagógiai Módszertani Napok keretében.
Greffné Kállai Tünde igazgatónő beszélt
először az iskolában folyó fejlesztő munka
fontosságáról és arról, hogy a Komplex Alapprogramhoz való csatlakozással célunk még
hatékonyabbá tenni a differenciált fejlesztést heterogén tanulócsoportjainkban. Ezt
követően Jancsóné Szalai Szidónia, iskolánk gyógypedagógusa foglalta össze röviden, hogy az egyik SNI-s tanulónk esetében,
a szakértői véleményt alapul véve, milyen
részképességeket kell célzottan fejlesztenie. A gyógypedagógiai bemutatást a gyermek osztályfőnöke, Tassi Beáta egészítette
ki a gyermekkel négy éve folyó munkájának
eredményeivel, tapasztalataival. Ezután került sor a videóra vett fejlesztő óra megtekintésére, majd annak szakmai értékelésére.
A bemutató és a konzultáció szakmailag hasznos és sikeres programnak bizonyult.
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CIVIL OLDAL

A Tábor Alapítvány és az
ÖRÖMHÍR napközis tábor

INFORMÁCIÓI

A TERVEZETT
TÁBORI HETEK:

1. hét: júl. 12-16.
Egész napos gyermektábor, meleg ebéddel
A hét vezetői: Sándor Andrea és Bajánné Somogyi Tímea.
2. hét: júl. 19-23.
Ált. iskolások egész napos
tábora, meleg ebéddel
A hét vezetője: Boros Gábor.
Kosárfonás tanulási és gyakorlási lehetőség középiskolásoknak és felnőtteknek (kedd,
szerda, csütörtök késő délután,
16.30-19.30 óra között).

Pillanatkép a tavalyi táborról
rövidebb időre is, és a hozzájárulási díjat annak arányában fi zeti a szülő. Ez akkor
célszerű választás, ha pl. elutazik vagy bizonytalankodik
a gyermek. Egyébként hasznos és kérjük a teljes héten
történő részvételt.
Vár juk az önkéntes
munkatársak és segítők jelentkezését az ÖRÖMHÍR
nyári napközis táborba.
Várjuk az 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 köt a Tábor
Alapítvánnyal. (A gödöllői
és a veresegyházi középiskolákra ez nem vonatkozik, mert
már van szerződés.) Reméljük,
hogy vidám napokat töltünk
majd együtt!

3. hét: júl. 26-30.
Egész napos gyermektábor, meleg ebéddel
A hét vezetői: Tóthné Tarcali
Mariann és M. Gajjas Andrea.
Vessző-és kosárfonás tanulási lehetőség felső tagozatosoknak, középiskolásoknak és felnőtteknek (hétfő, kedd, szerda
késő délután, 16-19 óra között).
Hozzájárulási díj: a határidőig jelentkező szadaiaknak
7.000 Ft/hét, vidékieknek
9.000 Ft/hét. (1.400/1.800 Ft/
nap). (A kosárfonó programon
nincs hozzájárulási díj a szadai
résztvevőknek. Adományokat
elfogadunk a tábor javára.)
Jelentkezési határidő:
június 25. (péntek)
A határidőn túl jelentkezőknek emelkedik a hozzájárulás összege.
A Szadán életvitelszerűen Információ az alábbi
tartózkodó, rászoruló családok elérhetőségeken:
gyermekei részére az önkor- • Pálinkás Ibolya telefon:
mányzat étkezési támogatást
06-20-886-4851, e-mail:
nyújt, amit a szülők a Tábor
psibolya@gmail.com
Alapítványtól igényelhetnek
• Pálmai Zoltánné védőnő te– a jelentkezéskor, a jelentkelefon: 06 20 886-4839,
zési lapon – a korábbi évekhez
• Szadai Szociális Alapszolhasonlóan.
gáltatási Központ, telefon
(csak munkaidőben): 28Ha a táborozó nem tud az
503-625 és 70-199-9570
egész héten részt venni, jöhet
12
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HÍREK

A XVII. Országos Népművészeti
Kiállításon arany oklevelet
kapott dr. Dulai Sándorné
A rangos elismerést Dr. Dulai Sándorné népi iparművész a Szadai Varróka szakkörvezetői és alkotói munkásságáért kapta a 2021. április 22-én online megnyílt XVII. Élő Népművészet – Országos Népművészeti Kiállításon. A Kárpát-medencei
kézművesek ötévente megrendezett legnagyobb seregszemléjére galgamenti hímzéssel pályázott Dr. Dulai Sándorné.

Dr. Dulai Sándorné
és egy Varrókás, Újvári Tünde

A

Szadai Varróka 2015-ben alakult,
főleg galgamenti fehérhímzéssel
foglalkoznak. Szadán a Tájházban találkoznak havonta egy alkalommal.
(A koronavírus-járvány időszakában személyes találkozóra nem volt lehetőség.)
Az online megnyitón köszöntőbeszédet
mondott Andrásfalvy Bertalan etnográfus,
Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója, Rétvári Bence, az EMMI parlamenti államtitkára és V. Német Zsolt, a
kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos.
A legmívesebb
népművészeti alkotásokat bemutató kiállítást 1973
óta szervezik meg,
amelyre a kézművesek, alkotóközösségek, népi iparművészek remekei
kétlépcsős pályázat
útján kerülhetnek
be. Meghívást kapnak a korábbi országos szakági pályáGalgamenti himzések zatok díjazottjai is.
2021. MÁJUS | 2111 SZADA

Idén a Hagyományok Háza adott otthont a népi kézművesek legkiemelkedőbb
seregszemléjének, amelyre 464 egyéni alkotó, 37 szakkör és 27, kifejezetten erre a
pályázatra alakult alkotó közösség 1533
pályamunkáját válogatták be.
A szakmai zsűri a kiállítás alkotóit díjazták is, a legnagyobb értékű elismerés a
Gránátalma-díj volt, amit idén 35 alkotó
kapott meg, és ezen felül közel 150 arany,
ezüst és bronz oklevelet ítéltek oda a legkiválóbb népművészeknek és alkotóközösségeknek. A Folktrend díjat a kiemelten innovatív alkotásoknak ajánlotta fel az
Agrárminisztérium. A nagyszabású díjátadót egy későbbi időpontban, a korlátozások feloldása után rendezik meg.
A kiállításon tájegységi és tematikus
blokkokban láthatóak a szebbnél szebb lakástextilek, viseletek és mai ruhák, lábbelik, bútorok, ékszerek, konyhai eszközök,
kerámiák, játékok, hangszerek és még számos használati és dísztárgyak a Hagyományok Háza három szintjén és a fő utca
6. szám alatti Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban.
Bővebb információt a Élő Népművészet
(hagyomanyokhaza.hu) oldalon találnak.
A csodálatos kiállítást pedig virtuálisan a
XVII. Országos Népművészeti Kiállítás
(hagyomanyokhaza.hu) oldalon tekinthetik meg.
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Tavaly a díszkert kategória
győztese Kurfis Renáta volt

TAKAROS PORTA 2021

– ÚJRA VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET!

2021-ben immár a tizenegyedik alkalommal
hirdeti meg a „Takaros Porta” pályázatot, illetve a hozzá szervesen kapcsolódó „Legszebb
utca” pályázatot az önkormányzat.
A „Takaros Porta 2021. év hagyományos falusi porta” cím adományozható annak a kertnek,
melynek minden szabad területét beültetik. Beültetéskor természetes hatást igyekeznek megvalósítani. Van veteményes, gyümölcsös, nem a gyep
kapja a főszerepet.
A „Takaros Porta 2021. év díszkert” cím
adományozható annak a kertnek, melyet mesterségesen építettek, megjelenésükben a díszcserjék, a díszfák és a gyep kapnak nagyobb
hangsúlyt.
Idén 2021. május 31-ig fogadjuk a kerttulajdonosok jelentkezését és a kertek ajánlását. Biztatjuk a lakosságot, hogy szomszédok, ismerősök
kertjeit is ajánlják, nevezzék be a versenyre!
A jelentkezni lehet személyesen a Szada Nova
Nonprofit Kft. irodájában ügyfélfogadási időben,
e-mailen a viragzoszada@gmail.com címen, a Virágos Szada facebook oldalon, vagy a 06-30-9228226 mobilszámon (Faludi Andrea).
A jelentkezők kertjeit személyesen látogatják
végig a bírálók, természetesen az aktuális járványügyi óvintézkedések betartásával. Az első látogatást egy telefonos bejelentkezés előzi meg. Ezért
fontos, hogy bármely elérhetőségen jelentkezik,
ne felejtse el megadni telefonszámát! A látogatás alkalmával egy kétoldalas kérdőív kitöltésével
szeretnénk tájékozódni a kerttulajdonos környezettudatos hulladékhasznosítási szokásairól. Külön pontozzuk a madár- és rovarbarát kerteket,
az utcafrontot, előkertet és zöldségeskerteket. A
kertről a tulajdonos beleegyezésével szeretnénk
fényképeket készíteni, melyeket a Virágos Szada
facebook oldalon és a 2111 Szada magazin oldalain megjelentetünk.
A cím adományozásáról a szakmai munkacsoport előzetes véleményének kikérését követően
a polgármester dönt minden év augusztus 31-ig.
A díjat ünnepélyesen a szadai szüreti bálon adjuk át.
A „Takaros Porta” pályázat keretein belül az elmúlt években nagy sikert aratott a „Legszebb Közönség-szavazatos Kert” verseny, melyet idén is
szeretnénk elindítani. A „Legszebb Közönség-szavazatos Kert” nyertese az a kert lesz, mely a Virágos Szada facebook oldalon az ott megjelent képek alapján a legtöbb szavazatot kapja.
Faludi Andrea

HITÉLET

PARKOSÍTJÁK

a régi református temetőt
Kedves Szadaiak! A temető állapota megmutatja, hogy a település lakói
hogyan viszonyulnak saját múltjukhoz, elődeikhez. Hiszen egy községi temetőben a helyiek nagyszülei, dédszülei, ükszülei vannak eltemetve. Nagydolog, ha egy községi temető országosan ismert nagy emberek sírját is őrzi, de saját elődeink emlékének őrzése ugyanolyan fontos.

A régi temető területének kétharmadát parkosítják

S

okan érdeklődtek, hogy
mi történik a régi református temetőben. Szeretettel tájékoztatom a kedves
szadaiakat, hogy elkezdtük a temető rendbetételét. Nagy dolog,
hogy Székely Bertalan az országosan ismert festő itt, a mi községünkben élt és alkotott, és itt

a mi községünkben temették el.
Méltó, hogy megemlékezzünk
róla, és megőrizzük az ő emlékét az utókornak. Ezért volt az,
hogy a temető Gödöllő felé eső
harmadát, ahol Székely Bertalan
sírja is van, Szada Nagyközség
Önkormányzata az elmúlt években szépen rendben tartotta. Ezt
ezúton is köszönjük! De sajnos
a temető Veresegyház felé eső

Csilléry Lajos református
lelkész is itt nyugszik

Szűcs Sándor adománya
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kétharmadát szépen lassan ellepte a gaz és a bozót. 1970-ben
temettek utoljára ebben a temetőben és ez alatt az 51 esztendő
alatt a régi sírokat elhanyagolták és elfelejtették. Felverte őket
a gaz, több sír beszakadt, a legtöbb sírkő kidőlt. Ezt az áldatlan állapotot szeretnénk helyrehozni. 2018 őszén elkezdtük a
rendrakást, a veszélyessé vált elöregedett fákat kivágtuk, a gazt
kiirtottuk. 2019 tavaszán folytatódott a munka. Mivel azonban a járvány közbeszólt, sajnos
a munkák leálltak.
Most újult erővel indultunk
neki, hogy örökségünket méltó módon rendbe rakjuk. A Temető Veresegyház felé eső kétharmadán az összes elöregedett
fát kivágtuk. A bozótot újra kiirtottuk. Szeretnénk a sírköveket szépen felállítani, ezzel
is megőrizve az egykor itt élt
szadaiak emlékét. Össze fogjuk hordani a sírköveket egy

Zsigri István I. világháborús
hős sírja
parcellába, és ott fogjuk elhelyezni. Jelenleg három lelkipásztor sírjáról tudunk, akik
egykor a Szadai Református
Gyülekezet lelkipásztorai voltak, és itt vannak eltemetve:
Tamássy István (1867-73 között volt szadai lelkipásztor),
Csilléry Lajos (1874-1904 között
szolgált itt) és a templomépítő
Mátis Márton (1905-45-ig volt
szadai lelkész). A negyedik Dr.
Körpöly Kálmán, aki az új temetőben van eltemetve. Hálaadással őrizzük az ő emléküket.
De minden sírkövet szeretnénk
felállítani, hogy az elhunytak
emlékét megőrizzük. A még látogatott, gondozott sírokat nem
szeretnénk háborgatni, azokat
érintetlenül hagyjuk, de a kidőlt
elhanyagolt sírköveket egy parcellában fogjuk felállítani.
A temető korábban is gondozott, Gödöllő felé eső részét szeretnénk továbbra is temetőként
megőrizni, hogy ott leróhassuk
kegyeletünket Székely Bertalan, és az előttünk jártak emléke előtt. A temető Veresegyház felé eső nagyobbik részén
viszont szeretnénk egy szép parkot kialakítani. Ösvényekkel,
padokkal, fákkal, amiket ezután fogunk ültetni. Mindanynyian igyekszünk megszépíteni
környezetünket, és ápolni emlékeinket. Mi is ezt tesszük. Ápoljuk őseink emlékét, és szeretnénk egy szép, élhető, mindenki
számára használható parkot kialakítani. Köszönjük mindenkinek, aki segíti munkánkat!
Sándor Levente
református lelkipásztor
2111 SZADA | 2021. MÁJUS

HITÉLET

ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK
REFORMÁTUS EGYHÁZ

Bár a világ szemében az áldozócsütörtök
egy hétköznap, mi mégis csodálatos dolgokat ünnepelünk, csodálatos dolgokra emlékezünk, Isten csodálatos tetteiért adunk hálát.

N

em hétköznapi eseményeket ünneplünk áldozócsütörtökön, hanem azt a csodát, hogy Krisztus
összekötötte a földet a mennyel, a mi
mulandó életünket az Ő örökkévaló
Életével, a mi testünket az Ő Lelkével. Jézus összeköt. És ahogy karácsonykor ünnepeljük, hogy Isten eljött a földre,
hogy Isten emberré lett, úgy áldozócsütörtökön azt ünnepeljük, hogy az emberré lett
Isten utat készített nekünk, embereknek a
mennybe. Jézus felment a mennybe,
hogy állandó összeköttetésben lehessünk vele. Hogy ne választhasson el se a tér, se az idő. Felment, hogy
onnan segítsen, hogy az Ő Lelke, és szeretete kössön össze minket vele, és egymással.
• Jézus miután elvégezte az Ő földi munkáját, felment a mennybe. Tökéletesen
betöltötte Isten törvényét egész életében.
Nagypénteken engesztelő áldozatként
vállalta értünk a halált. Odaadta magát,
hogy minket kiszabadítson a bűn, és a halál fogságából. A harmadik napon pedig
feltámadt a halálból. Legyőzte a halált is.
• Jézus a feltámadása után negyven napig járt itt a földön megdicsőült testben.
Megjelent a tanítványoknak, és a benne
hívőknek újra és újra. Megjelent egy-egy
embernek is (Mária Magdaléna, Jakab,
az asszonyoknak, akik a sírtól mentek
a tanítványokhoz, az emmausi tanítványoknak), és megjelent többeknek egyszerre (10 tanítvány, 11 tanítvány, a 7

tanítványnak a Galieai-tengernél, több
mint 500 ember egyszerre). Erősítette
a hitüket, tanította őket. Készítette őket
arra a szolgálatra, amire elhívta őket.
• Amikor eljött a negyvenedik nap, egy
csütörtöki nap, Jézus felment a mennybe. Az is egy átlagos hétköznap volt a
legtöbb ember szemében. De aki Jézus
közelében volt, az csodadolgokat élt át
ezen a hétköznapon. Aki Jézus közelében van, az a hétköznapokon is
csodálatos, nem hétköznapi dolgokat fog átélni.
Jézus Mennybemenetele a mi számunkra könnyít meg bizonyos dolgokat.
Ha Jézus itt maradt volna a földön, testben bizonyára sokkal nehezebben tudnánk
elfogadni, hogy miközben Jézus Jeruzsálemben, vagy Betlehemben van mégis itt
van velünk. Jézust nem tudjuk most egy
helyhez kötni. Ha a tenger túlsó végére megyünk ott is ott van velünk (Zsoltárok 139,
7-12). Mindenütt jelen van, benne élünk,
mozgunk és vagyunk (ApCsel 17, 28). Nem
Isten van a világban, hanem a világ van Istenben Ő olyan hatalmas.
Jézus a földön járta idején se volt arra a
testre korlátozva. A dicsőségét korlátozta,
de Isteni hatalmát, és a mindenütt jelenvalóságát nem. Ő akkor is Isten volt, és mint
Isten mindenütt jelen volt Lelke által. Finitum non capax infiniti azaz a véges nem fogadhatja be a végtelent.
Így azonban, hogy Jézus felment a Mennybe sokkal könnyebb hit által elfogadnunk,
hogy bár testben a Mennyben van, de az Ő
Lelke által velünk van bárhova is menjünk.
Ha betegek vagyunk, akkor nem az
a fontos, hogy lássuk és megfogjuk
az orvosságot, hanem sokkal fontosabb, hogy bár nem látjuk, mert bevettük, láthatatlanul, és mégis valóságosan jelen van, és hatását kifejtve
segít a gyógyulásban. Jézust nem látjuk, de tudjuk, hogy Lelke által bennünk
van, és hatását kifejtve segít, hogy boldog
és áldott életünk legyen.
Jézus testileg a mennyben van, de Lelke
által mindig és mindenhol ott van azokkal,
akik benne bíznak és segítségül hívják Őt.
Így hívjuk segítségül a mi drága Megváltónkat és bízzunk benne!
Sándor Levente református lelkipásztor
2021. MÁJUS | 2111 SZADA
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SZJA 1 %-hoz szadai
egyházak technikai száma:
Magyar Katolikus Egyház 0011
Magyarországi
Református Egyház 0066
Magyarországi Baptista Egyház 0286

A SZADAI
ÖRÖMTELI ÉLETÉRT
KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY
ÖRÖMMEL FOGADJA
A FELAJÁNLOTT
ADÓ 1% TÁMOGATÁST!

Adószám:
18709371-1-13
Köszönjük!
Simon Erika, kuratóriumi elnök
www.oromteli.hu,
www.facebook.com/oromteli

Szadai
Sportegyesület
támogatása
Amennyiben személyi jövedelemadója 1%-ával segíteni kívánja a Szadai
Sportegyesületben sportoló fiatalokat, a következő adószámra teheti meg
felajánlását: 19185363-1-13
Támogatását az egyesület nevében
hálásan köszönöm!
Kerecsényi Fodor Norbert elnök

Köszönet és
további segítségnyújtás kérése
A Tábor Alapítvány köszönetet mond
mindazoknak, akik munkáját az elmúlt év/ek/ben támogatták
a SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJUK 1%-ával.
A számlára érkezett összeget az
ÖRÖMHÍR tábor céljaira használtuk
fel. Az alapítvány 2021-ban is tudja
fogadni az SZJA 1%-os felajánlásokat.
Adószámunk: 18667125-1-13
Pálmai Zoltánné titkár, Pálinkás Ibolya elnök

HITÉLET

NYITÁS

KATOLIKUS EGYHÁZ
NYITÁSBAN AZ ORSZÁG – legalábbis
akkor, amikor május elején ezeket a sorokat írom. Ahogyan fokozatosan „viszszakapjuk a régi életünket”, kinyílnak
előttünk a lehetőségek, öröm járja át a
szívünket. Érdemes viszont elgondolkodnunk, hogy vajon tényleg érdemes a régi
életünket visszakapni? Van, amit nem kapunk vissza már. A nyitás öröme nem feledteti velünk a gyász fájdalmát, hiszen
sok embert elvesztettünk ebben az időszakban, barátokat, szülőket, nagyszülőket még gyermekeket is. Az ő emlékük,
és az ő örökségük megváltoztatja a mindennapjainkat, nemcsak a fájdalom, hanem a belső örökség által is: nekünk kell
továbbvinni, amit tőlük kaptunk.
És van, amivel talán gazdagabbak lettünk. Megtanulhattuk, hogy összetartozunk, hogy a másik fájdalma és hiánya az
enyém is, de a másik örömében is osztozunk. Megtanulhattuk, hogy beoltatom
magam, akkor is, ha félek, mert tudom,
hogyha mind be vagyunk oltva, akkor
kevesebb embernek kell félnie. Össze vagyunk kötözve, és minden tettünk hat a
másikra.
Amikor először tartottunk nyilvános
misét húsvét 3. vasárnapján, Zsolt atya
a nyitottságról elmélkedett. Nyitva a sír,
nyitva a mennyország, és vajon nyitva
van-e a szívünk? Talán érdemes másképpen visszatérnünk az életünkhöz: nyitottabban a mellettünk élők örömére és fájdalmára!
Borbáth Gábor

Templomunk megújul,

NYOLCMILLIÓS ÁLLAMI
TÁMOGATÁST KAPTUNK

KATOLIKUS EGYHÁZ SZADÁNAK
és közösségünknek is büszkesége az idén
227 éves katolikus plébániatemplom. A
templom műemléki szempontokat is figyelembe vevő megújítását 2010-ben
kezdtük el, részben saját forrásból, részben önkormányzati és állami támogatással. A tető és a toronysisak felújításával
kezdődött, majd a csapadékvíz-elvezetés
megoldásával folytatódott a munka. Tavaly megújult a templomlépcső és az orgona. Nagy öröm számunkra, hogy idén a
bejárati oszlopok és a betonkorlát bővítésével és felújításával folytatódik a templom előtti tér megújulása, ezt most a közösség saját erőből valósítja meg.
A Magyar Templomfelújítási Program keretében, állami pályázati forrásból templomunk 7 964 000 Ft támogatást kap, melyet az ablakok cseréjére
tudunk majd fordítani. Templomunk jelenlegi ablakai sem hőtechnikai, sem pedig műemléki szempontból nem megfelelőek. A vissza nem térítendő állami
támogatás teljes mértékben fedezi mind
a nyolc ablak műemléki szempontból is
megfelelő, új, fa ablakokra történő cseréjét. Az új ablakokat archív képek alapján Csepely-Knorr Kristóf építészmérnök tervezte meg.
Borbáth Gábor Tavaly újult meg a templomlépcső

KÖSZÖNJÜK a szadai
lakosok összefogását!
BAPTISTA EGYHÁZ HÁLÁVAL és
örömmel osztjuk meg a hírt, hogy a márciusban, koronavírusban elhunyt Kácser
Zoltán családja számára szervezett gyűjtésünkön 13 958 014 Ft gyűlt össze. Példaértékű összefogást tapasztaltunk, közel 600 személy és család támogatta a
nehéz helyzetbe került családot! Különösen hálásak vagyunk a Szada környéki összefogásért, támogatásért!
Az összegyűlt összeg lehetőséget biztosít a család lakáshitelének visszafizetésére és arra, hogy a következő hóna16

pokban a megözvegyült édesanyának
ne kelljen főállású munkát vállalnia,
így otthon tud maradni egyéves kisfiával és nevelheti, gondozhatja négy gyermekét.
Aki szeretné, továbbra is tudja támogatni a családot. Veresegyházon, a Miszszió Egészségügyi Központban kihelyezett adománygyűjtő dobozban készpénzes
adományokat is fogadunk, melyeket egyből a családnak adunk át.
Köszönettel: Bacsó Benjámin,
baptista lelkész, a BTESZ Alapítvány elnöke
2111 SZADA | 2021. MÁJUS

A korlátozások ideje alatt is 24 órás készenlétben dolgozunk!
2021. MÁJUS | 2111 SZADA
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GRÉTA SZÉPSÉGSZALON

CSALÁDI HÁZAK
KLIMATIZÁLÁSA

Csoki Csöves Szolárium Stúdió – Szada

MEGÉRKEZTEK HOZZÁNK AZ ÚJ GENERÁCIÓS
HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE:
Mosó-, mosogató-, szárítógép,
elektromos tűzhely, mikrohullámú sütő

CSOKICSÖVEK!

PUSZTAI JÓZSEF – 06-30-522-1258
Akciós ajánlatunk:

MÁJUS 26-tól JÚNIUS 1-ig

Gyertek, próbáljátok ki az új szolárium gépben! 100 Ft/perc
BÉRLET ÁRAK: 50 perces bérlet 4.600 Ft – megtakarítás: 400 Ft (92 Ft/perc)
100 perces bérlet 8.200 Ft – megtakarítás: 1.800 Ft (Ft 82 Ft/perc)

SZADA

Ha ketten jöttök egyszerre, ˿˾ΆξΈc-%Û-ìo.qâ¸ΈùĝƹŬŞΈùΈƚĤƝĖĝŌśΈƁƥƥǦĤľĥĕƍš̿Έ

NE FELEDJÉTEK 19 ÓRÁIG VAGYUNK NYITVA!

DÓZSA GYÖRGY ÚT 80.

BEJELENTKEZÉS:

06-28-503-430, vagy személyesen

SZADA, Dózsa György út 98.
%ČµS SDLOKNLNJMK

999

Ft

Gallicoop Kópé fasírt
gyorsfagyasztott, 1kg

1659

Ft/kg

Fonyódi
forrásvíz
dús, szénsavmentes
1,5l, 59 Ft/l

Trappista sajt
A kép illusztráció!

Mirelite Zsenge
zöldborsó
gyorsfagyasztott,
400 g, 998 Ft/kg

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!
www.godollocoop.hu • facebook.com/godollocoop
2111
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KISÁLLATRENDELŐ
Dr. Vada Edina állatorvos
Dr. Sipos Eszter állatorvos

89 Ft

Impresszum

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

Web: www.kisallatrendelo.com

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

KISÁLLATELEDEL
KIS

BOLT

Nyitva: H
H-P: 8-12 és 15-19,

Szo,: 9-12

2111 SZADA, Dózsa György út 68.
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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
email: polgarmester@szada.hu
A polgármester ügyfélfogadási ideje:
minden csütörtökön 08.00-15.00 között.
Előzetes időpont-egyeztetés: (28) 405-181
Dr. Finta Béla jegyző
E-mail: jegyzo@szada.hu
Ügyfélfogadási ideje a Polgármesteri Hivatali
ügyfélfogadási rendjében.

INTÉZMÉNYEK

Szadai Székely Bertalan Általános Iskola
Szada, Dózsa György út 63.
Igazgató: 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
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.
E-mail: szadanova@szada.hu
Ügyvezető: Illés Szabolcs

HIVATALOK

Kormányablak (Gödöllő)
Cím: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1-3.
Tel.: (28) 520-860
E-mail: godollo.okmanyiroda@pest.gov.hu
Kormányablak (Veresegyház)
2021.
MÁJUS
| 2111 SZADA
Cím:
2112 Veresegyház
Fő út 45-47.

POSTAHIVATAL
Szada, Dózsa György út 78., Tel.: 28/503-060
H: 08.00-12.00 és 12.30-18.00,
K, Cs, P.: 08.00-12.00 és 12.30-16.00,
Sze: 08.00-12.00 12.30-14.00,
Szombat, vasárnap: zárva

KÖZPONTI TELEFONSZÁMOK

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

KÖZBIZTONSÁG

RENDŐRSÉG
Szadai körzeti megbízott: Kovács Ágoston
+36/70 492-0760
Rendőrőrs: 2112 Veresegyház, Petőfi Sándor utca 3.
Tel.: (27) 518-971, e-mail: police@bm.gov. hu
Honlap: www.police. hu/pest/godollo
Gödöllői Rendőrkapitányság
2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 6–10.
Tel.: (28) 524-600, +36/20 444-1274;
E-mail: police@bm.gov. hu,
Telefontanú (ORFK) 06-80-555-111
Drogsegély (BRFK) 06-80-202-502
Szadai Polgárőr Egyesület 24 órás ügyelete
+36/20 802-8899
Közterület-felügyelet: kozterulet@szada.hu
+36/28 503-065/5. mellék
Tel.: 06-70/396-28-02, 06-30/208-18-55
TŰZOLTÓSÁG
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség,
Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2100 Gödöllő, Szabadság út 28.
105; Tel.: (28) 528-700, honlap: www.pest.mki.hu,
e-mail: hivatasostuzoltosag.godollo@katved.gov.hu
Ebrendész: Sipos József,
Tel.: (28) 700-293, +36/20 203-2359,
2115 Vácszentlászló, Erő utca 75.
E-mail cím: ebfarm.sipos@gmail.com,
www.ebfarm.eoldal.hu

EGÉSZSÉGÜGY

Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa, Tel.: (28) 507-600
ORVOSI RENDELŐ Szada, Rákóczi u. 1/a
I. számú körzet
dr. Ács Tamás Mobil: +36/20 446-7943,
Rendelési idő: hétfő-szerda-péntek: 13.00–17.00,
kedd-csütörtök: 8.15–12.00
II. számú körzet
dr. Dobos Vadim Tel.: (28) 405-188
Rendelési idő: hétfő-szerda: 9.00–13.00
kedd-csütörtök: 14.00–18.00, péntek: 9.00-12.00
GYERMEK HÁZIORVOS
Szada, Szabadság utca 15. Dr. Balázs Regina,
Tel.: (28) 780-479, +36/70 432-4783,
E-mail: szadagyermek@gmail.com
Változott a gyermekorvosok rendelési ideje
Hétfő: 10:00-13:00 Dr. Somlai Ágnes
Kedd: 10:00-12:00 Dr. Gál Katalin
Szerda: 12:30-15:30 Dr. Simon Attila
Csütörtök: 13:00-15:00 Dr. Somlai Ágnes
Péntek: 10:00-13:00 Dr. Somlai Ágnes
Tanácsadás: Hétfő 09:00-10:00, Péntek 09:00-10:00
Dr. Somlai Ágnes
ORVOSI ÜGYELET
Gödöllő, +36/70 3703-104 • Mentőszolgálat: 104
FOGORVOS
Dr. Takács László. Rendelő: Szada, Dózsa György út 76.
Tel.: (28) 405-440, +36-20/944-77-71
Rendelési idő: hétfő-szerda-péntek: 8.00-12.00
kedd-csütörtök: 13.30-18.00
Telefonos előjegyzés szükséges!
E-mail: takacsdental@gmail.com,
Honlap: www.takacsdental.hu
MENTŐK
2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 56., (28) 420-844,
honlap: www.mentok.hu
GYÓGYSZERTÁR
Ezüstkehely Gyógyszertár
Szada, Rákóczi u. 2/a. Tel.: 28-404-299.
Nyitvatartás: hétfő, szerda, péntek: 8.00-12.00,
14.00-17.0,0kedd, csütörtök:8.00-12.00

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Szada, Szabadság u. 15. Tel.: (28) 404-092
I. körzet: Nyilas-Kádas Judit. II. körzet: Hódi Edit
Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális
Intézmény Szadai Otthona
Telephelyvezető: Vazicsekné Mónika
2111 Szada, Kisfaludy u. 4. Tel.: (28) 503-355
E-mail: telephelyvezeto.szada@pmveszi.hu
Állatorvos
Dr. Vada Edina, Dózsa Gy. út 70.
Rendelés: hétfő-szerda-péntek: 09.00–12.00, 15.0019.00, 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

KEDVES SZADAI LAKOSOK!

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

3 Ft/l ÁRENGEDMÉNYT BIZTOSÍT
a mindenkori üzemanyag árából.
A kedvezmény igénybevételéhez
tisztelettel kérjük a lakhelyét
igazoló kártyát felmutatni!

Szeretettel várjuk Önt is
töltőállomásunkon!

PIZZA

MAX ÉTTEREM

és SUSHI

BÁR

Kedves Vendégeink!
Teraszunkat megnyitottuk!
Éttermünk védettségi
igazolvánnyal látogatható!
SUSHI ÚJDONSÁGOK MINDEN NAP!
Megszokott ízeinkkel és koktéljainkkal
sok szeretettel várjuk önöket!

ÉTELRENDELÉS: 06-20-464-2022
Érdemes követni a FACEBOOK
É
oldalunkat!
ܮܫ ܫĶ Dózsa György út 36.

