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HÍREK

NYOMÓDÚCOK a Galga mentén címmel 
jelent meg Dr. Dulai Sándorné legújabb 
hagyományőrző kiadványa, amelynek be-
mutatója és a kapcsolódó népművészeti ki-
állítás megnyitója egy telt házas esemény 
keretében 2022. február 24-én volt a Szé-
kely Bertalan Művelődési Ház és Könyv-
tárban. A gyűjtemény százhúsz oldalon 
rajzolt motívummal, fotókkal, leírásokkal 
mutatja be a Galga mente néhány telepü-
lésének jellegzetes hímzővilágát. 

 Pintér Lajos, Szada Nagyközség pol-
gármestere az eseményen tartott nyitóbe-
szédében kiemelte: többek között azért is 
fontos egy ilyen jellegű kiadvány megjele-

Hagyományőrző kiadványt 
mutatott be Dr. Dulai Sándorné

A bajban alapvető kötelességünk támogatni ma-
gyar barátainkat és testvéreinket a határon belül 
és természetesen azon túl is. Az Ukrajnában ki-
alakult háborús helyzet miatt Szada Nagyközség 
Önkormányzata is az azonnali segítségnyújtás 
mellett döntött. A háború első napjaiban Szada 
testvértelepülése, a Nagydobronyban élők szá-
mára összeállított segélycsomagot juttatott ki. 
A kialakult élelmiszerhiányt ezzel természete-
sen csak enyhíteni tudtuk, szükség van továb-
bi segítségre. Korábbi tervünknek megfelelő-
en további szállítmányokat indítunk, amelyhez a 
szadai lakosság pénzbeli hozzájárulását is várjuk. 
A pénzadományokból tartós élelmiszereket, fer-
tőtlenítő- és tisztítószereket, valamint a kisgyer-
mekek számára tápszert szerzünk be és jutta-
tunk ki Nagydobronyba.
 Amennyiben lehetősége és módja van, kér-
jük, segítse pénzbeli adományával a szadaiak 
közös akcióját!
 A szadai felajánlások gyűjtésére Szada 
Nagyközség Önkormányzata egy külön számla-
számot hozott létre. 
 A pénzadományaikat az alábbi számla-
számra tudják utalni:    
11742049-15391621-05120000
 Segítségüket és részvételüket előre is kö-
szönjük!

SEGÍTSÜK EGYÜTT 
NAGYDOBRONYI 
BARÁTAINKAT!

PINTÉR LAJOS, Szada Nagyközség pol-
gármestere a január végén és a február-
ban született szadai gyermekek szüleinek 
adta át az önkormányzat támogatását, 
így újabb öt újszülött szülei vehettek át 
babacsomagot. Köszöntjük Alexandert, 
Koppány Alexet, Léna Dorinát, Ádá-
mot és Szófi át.

Újabb öt újszülött szülei 
kaptak BABACSOMAGOT

IMMÁR HATODIK 
ÉVE február 22-én 
ünnepeljük a Magyar 
Parasport Napját. A 
dátum választá-
sa szimbolikus, hi-
szen azon a napon, 
1970-ben alakult 
meg a Mozgásgá-
toltak Halassy Oli-
vér Sport Clubja, a 
Mozgásjavító Intéz-
mény falai között. 
Ezen dátum jelentő-
ségét felismerve Sza-
da Nagyközség Önkormányzata csatlakozott 
a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a 
Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és 
Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) szer-
vezésében megvalósuló Lélekmozgató Prog-
ramsorozathoz. 
 A rendezvényen a Szadai Székely Berta-
lan Általános Iskola első, az 5. és 7. évfo-

SZADA IS CSATLAKOZOTT 
a Lélekmozgató programsorozathoz 

lyamának tanulói egy fi lmvetítés után ta-
lálkozhattak az MTK paralimpiai evezős 
versenyzőivel, köztük az igen sikeres és 
szadai lakos Novák Richárddal, aki társa, 
edzője és szakosztályának vezetője segít-
ségével mutatta be az érdeklődő gyerekek-
nek az ergométer használatát, amelyekkel 
az olimpiára is készülnek.

nése, mert Szada lakosságának száma egy 
szempillantás alatt háromszorosára duz-
zadt, így már egyre szűkül azok köre, akik 
saját, vagy családi emlékekből táplálkoz-
va ismerhetik a település régi arcát, vala-
mint a paraszti hagyományokat.  
 A nyomdai költségekhez a könyvben sze-
replő települések önkormányzatai is hozzá-
járultak, az előmunkálatokhoz pedig Szada 
Nagyközség Önkormányzat azonnal szíve-
sen adta anyagi támogatását.  A.P. 
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Tisztelt Adózók!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 
a helyi adók 2022. I. félévi összegé-
nek befi zetési határideje: 2022. már-
cius 16. napja.
 Felhívom szíves fi gyelmüket, 
hogy a 2022. II. félévi fi zetési kö-
telezettségeik teljesítéséhez szük-
séges csekkeket a márciusi fi zetési 
értesítőkkel megküldtük, szept-
emberben külön értesítést nem 
küldünk!
 A magánszemélyek befizetési 
kötelezettségüknek a megküldött 
készpénzátutalási megbízáson 
(csekk), illetve utalással (az adónem-
nek megfelelő adószámlára utalva, a 

megjegyzésben a név és a könyvelé-
si azonosító feltüntetésével) tudnak 
eleget tenni. 
 Azon Ügyfeleink, akik rendelkez-
nek ügyfélkapus hozzáféréssel és 
bankkártyával a www.szada.hu /ön-
kormányzat/elektronikus ügyintézés 
részen, az E-Önkormányzat portálon 
keresztül, az EFER (elektronikus fi ze-
tési rendszer) használatával is tel-
jesíthetik befi zetéseiket.
 2021. január 1-től a gépjármű-
adóval kapcsolatos adóhatósági 
feladatokat az Állami Adó- és Vám-
hivatal (NAV) látja el. 
 Kérem a fi zetési határidő pon-
tos betartását! Dr. Finta Béla jegyző

FELHÍVÁS 
HELYI ADÓK FIZETÉSI HATÁRIDEJÉRE

ÖNKORMÁNYZAT

A KÖRNYEZETVÉDELEMHEZ 
kapcsolódó lehetőségek és felada-
tok meghatározására megalakult 
a Környezetvédelmi munkacso-
port 2022. február 17-én. Az ese-
ményen részt vett Pintér Lajos, 
Szada Nagyközség polgármes-
tere; Boros Gábor önkormány-
zati képviselő; Faludy Andrea 
kertészmérnök, a település meg-
bízott kertésze, a Virágos Szada 
nevű Facebook csoport létreho-
zója és kezelője; Győrfi  Zsuzsa 
földrajz szakos pedagógus a Sza-
dai Székely Bertalan Általános 
Iskola képviseletében; Borbát 
Péter túravezető; Tatár Sándor, 
a Tavirózsa Környezet- és Ter-
mészetvédelmi Egyesület elnö-
ke és Péter Judit, a Szadai Pol-
gármesteri Hivatal munkatársa.
 Az első értekezleten rögzítet-
ték, hogy Szada környezetvédel-
mi programja három évre szól, 
és tartalmaz minden felmerü-
lő környezet- és természetvédel-
mi kérdéssel kapcsolatos kon-
cepciót, feladatot, megvalósítási 
javaslatot és azok rendszerezé-
sét. Az elkészítése során fi gye-
lembe kell venni az országos 
szintű jogszabályokon kívül a 
helyi rendeleteket, valamint a 
helyi környezeti adottságokat. 
Az Önkormányzat a 2023. év fo-
lyamán tervezi elkészíteni a kör-
nyezetvédelmi rendeletét, mely-

nek megalapozó dokumentuma 
a Környezetvédelmi program. 
A résztvevők egyetértettek ab-
ban, hogy sok előnnyel jár, ha bi-
zonyos területek, az egyedi épí-
tett és természeti értékek helyi 
védettség alá kerülnek.
 Az előkészítő szakmai és 
szakértői munka mellett az érté-
kek megismertetése a települési 
közösség környezettudatos ma-
gatartásának szemléletformálá-
sa ezzel párhuzamosan meg kell 
induljon. Kiemelt fontosságú a 
védendő, tisztelendő helyszíne-
ink, élőlényeink és műtárgya-
ink feltérképezése, és a szük-
séges intézkedések priorizálása, 
megtervezése. 
 A település fejlesztéseivel 
kapcsolatos környezetvédelmi, 
társadalmi és gazdasági szem-
pontok előzetes értékelésének 
meghatározónak kell lennie az 
Önkormányzat döntéseiben. 
A lakosság megfelelő szolgálata 
és Szada környezetbarát telepü-
lési irányvonala összhangjának 
támogatása egyaránt feladata 
lesz a Környezetvédelmi mun-
kacsoportnak. 

M ire e sorok megje-
lennek, már mind-
annyiuknak névre 

szóló értesítőt kellett kapniuk 
a helyi választói név-
jegyzékbe törté-
nő felvételükről. 
Az értesítő fel-
tünteti annak 
a szavazóhe-
lyiségnek a 
számát és cí-
mét is, ahol le-
adhatják majd 
szavazatukat.
 Fontos tudnivaló, 
hogy Szada választópolgárai 
létszámának növekedése mi-
att már tavaly októberben bő-
víteni kellett településünk sza-
vazóköreinek számát: az idei 
évtől három helyett négy sza-
vazókör fog működni Szadán, 
így némileg változott azok te-
rületi beosztásai is!
 Ezúton is kérek minden 
szadai szavazópolgárt, hogy 
MIELŐBB FELTÉTLENÜL 
ELLENŐRIZZE a kapott érte-
sítőben feltüntetett szadai lak-
címét: az abban olvasható utca-
név és házszám jelenti ugyanis 
mindenkinek az érvényes lak-
címét – s elviekben érvényes 
személyi okmányainak is e cí-
met kell már tartalmaznia!
 Az ún. „településszintű” lak-
címmel szavazók ezúttal a 4. sz. 
szavazókörben – azaz a Székely 
Bertalan Általános Iskola má-
sik (újabb) szavazóhelyiségében 

– szavazhatnak, és e szavazókör 
szolgál majd az átjelentkezéssel 
történő szavazáshoz is!
 Szada Nagyközség Önkor-
mányzat képviselő-testülete feb-
ruár végi rendes ülésén meg-
választotta a szavazatszámláló 
bizottságok tagjait és póttagja-
it – akik március 16-17-én tesz-

KÖRNYEZETVÉDELMI 
munkacsoport alakult  

nek esküt a polgármester előtt. 
Ezt követően tarthatják meg 
alakuló üléseiket, ahol megvá-
lasztják saját soraikból elnökü-

ket és annak helyettesét 
is. A helyi választási 

szervek konkrét 
személyi ösz-
szetételéről és 
elérhetősége-
ikről ily mó-
don csupán a 

lapzárta után, 
e lap hasábjai 

helyett az Önkor-
mányzat hivatalos hon-

lapján adunk majd tájékoztatást: 
(www.szada.hu) 

A szavazással 
kapcsolatos tudnivalók
Szavazni csak személyesen 
lehet – a személyazonossá-
got igazoló érvényes szemé-
lyi okmány bemutatása után – 
a 6.00-19.00 óra között nyit-
va tartó szavazóhelyiségben. 
A szavazás során egyéni ország-
gyűlési képviselő-jelöltjükre és 
pártlistákra lehet majd szavaz-
ni, továbbá a népszavazásra fel-
tett kérdésekre.
 ÉRVÉNYESEN szavazni ter-
mészetesen szavazólaponként 
csak egy-egy jelöltre vagy lis-
tára lehet.
 Esetleges további kérdéseik-
kel bizalommal fordulhatnak 
a Helyi Választási Irodához 
(2111 Szada, Dózsa György út 
88.), ahol 2022. március 25-én
16 óráig várjuk a szavazat-
számláló bizottságok megbí-
zott tagjainak bejelentését is 
(ugyancsak eddig az időpontig 
kell megérkeznie a HVI-hez az 
esetleges átjelentkezések irán-
ti kérelmeknek is).

Dr. Finta Béla s.k. 
a Helyi Választási Irodavezetője

A Helyi Választási Iroda közleménye a 2022. ápri-
lis 3-i országgyűlési képviselőválasztással és or-
szágos népszavazással kapcsolatos tudnivalókról .

NÉGY SZAVAZÓKÖR 
lesz Szadán

tói név-
rté-
ől.
-

-
d 

nivaló

ket és an
is. A

sz
s

l
e 

hely
mányza
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Az idei év költségvetése mintázatában és céljaiban nagyon ha-
sonlít a legutóbbihoz. A bérek mellett a legnagyobb tétel az 
utak és a játszóterek építése, és egyéb fejlesztések, így pél-
dául a közvilágítás korszerűsítése jelentik, de fontos ered-
mény, hogy intézményi dolgozók bérének versenyképesebbé 
tétele történik meg - nyilatkozta a 2111 Szada maga-
zinnak Gelle Róbert, a pénzügyi bizottság elnöke. 

GELLE RÓBERT: konzervatív 
költségvetést terveztünk

INTERJÚ

H ogyan jellemezhető 2021, a 
ciklus második teljes éve? 
 – A tavalyi év bizonyos tekintetben 

nagyon hasonló volt a 2020-as évhez. A koro-
navírus-járvány 2021-ben is furcsa helyzetet 
teremtett, a bizottsági- és képviselő-testületi 
üléseinket az év első felében nem a megszo-
kott rendben személyesen tarthattuk meg, 
a képviselőtársakkal nem tudtunk találkoz-
ni és összeülni. Abban a helyzetben mind-
annyian sokat fejlődtünk, hiszen a digitális 
megoldásokat kénytelenek voltunk megta-
nulni és jól hasznosítani. Nagy hiányérzetem 
van olyan szempontból, hogy tavaly a jár-
vány miatt nem tudtunk bejárni utcákat és 
településrészeket, hogy az ott élőkkel beszél-
gessünk szervezettebb formában. Idén min-
denképpen szeretnénk ezeket az elmaradt 
találkozókat bepótolni. Pénzügyi szempont-
ból egyfajta kettősség jellemezte a tavalyi 
évet. Nagy változás volt, hogy míg 2020-
ban kiadásainkat önerőből fi nanszíroztuk, 

addig 2021-ben már 
teljes finanszírozást 
kaptunk az államtól. 
Igaz, a gépjárműadó 
már nem az önkor-
mányzathoz futott be, 
cserébe a kormány a ki-
esett bevételekkel kapcso-
latos kompenzációval teljesí-
tette fi nanszírozási ígéretét. Ez 
pozitívum volt, így nem ért minket hát-
rányosan az állam fi nanszírozási újragon-
dolása. A másik oldalon ott van a mindenki 
által érezhető és az élet minden területére 
ható infl áció. Összeségében elmondható, 
hogy terveinket nagy többségében sikerült 
megvalósítanunk. 

– A február 24-én megtartott képvi-
selő-testületi ülésen fogadták el Sza-
da költségvetését. Melyek voltak a 
tervezés főbb szempontjai? 

 – Idei költségvetésünkben közel 2 mil-
liárd forint kiadással számolunk, amely 
nagyjából 150 millió forinttal haladja meg 
a tavalyi értéket. Azt már többször el-
mondtam, és most is azt tartottuk szem 
előtt, hogy konzervatív módon tervezzük 

a költségvetést. Bevételeinket mindig 
a minimális szintre tervezzük, 

majd ehhez mérten fogal-
mazzuk meg a megvalósí-

tandó fejlesztési célokat. 
A tavalyi év zárszám-
adása májusban tör-
ténik meg, amelyben 
egy jelentős marad-
ványösszeggel, több 
mint 400 millió fo-

rinttal számolhatunk. 
A maradvány nagysága 

éppen annak a hatása, hogy 
egyfajta rossz értelemben vett 

dinamizmus uralkodik most a világ-
ban, a már előbb említett infl áció miatt. 
Míg a kiadási oldalon azt látjuk, hogy je-
lentősen emelkednek az önkormányzat 
által igénybe vett szolgáltatások díjai, ez 
bevételi oldalon is jelentkezik, hiszen több 
iparűzési adó keletkezik így a Szadán mű-
ködő vállalkozásoktól. Ez közel egyensú-
lyi állapotot eredményez. Kedvező hely-
zetet teremt az is, hogy az állam az általa 
rendeletben szabályozottan nem emelhető 
bevételeket, például az étkezési térítési dí-

Pályázatok Beadás  ideje Döntés várható ideje Tervezett 
megvalósítás kezdete

Megpályázott összeg 
(millió Ft)

TOP Plusz 1.2.1-21 Székely Bertalan Emlékház és Kulturális Központ létrehozása 2022. 01. 14. 2022. 05. 01. 2022. 09. 01. 300

TOP Plusz 3.3.1-21 Óvodabővítés 2022. 01. 14. 2022. 05. 01. 2022. 09. 01. 800

Magyar Államkincstár Jókai köz felújítása 2022. 02. 04. 2022. 03. 01. 2022. 09. 01. 20 (+37 önerő)

TOP Plusz 1.1.1-21 Gazdaságfejlesztés támogatása 
(Szada Nova NKft. telephely kialakítása, vagy piaci parkoló létrehozása) 2022. 03. 01. – 2022. 04. 18. 2022. 10. 01. 50-400

TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi közutak fejlesztése (Csapás utca) 2022. 03. 01. – 2022. 04. 18. 2022. 10. 01. 250

TOP Plusz 2.1.1-21 energetikai fejlesztés 
(Védőnői szolgálat, konyha, hivatal kazáncsere, borászház energetikai felújítása) 2022. 05. 16. – 2022. 06. 20. 2023. 01 .01. 30-250

Tervezett útépítések 2022-ben Tervezett költség 
(millió Ft. - bruttó)

Aszfaltozás
Ezredes utca

214
Földvár utca
Várdombi utca (Kisfaludy utca-Földvár utca közötti szakasz)
Berek utca (Várdombi utca-Kisfaludy utca közötti szakasz)
Önkormányzati közutak karbantartása 15

Egyéb fejlesztések 2022-ben Tervezett kivitelezés 
(millió Ft - bruttó)

Játszótér áthelyezése (Fő tér)
35

Játszótér fejlesztése (Dobogó) 
Közvilágítás fejlesztése 15
Piac elejének lezárása 9

Szada Nagyközség Önkormányzat beruházási és fejlesztési tervei 2022-ben

-

,
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cso-
eljesí-
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A Szada Nova NKft. 2021-ben az útépítések II. ütemé-
ben három utca aszfaltozási munkálatait bonyolítot-
ta. Mindhárom utca építése magánerő bevonásával készült 
el, tehát az utca lakosai anyagilag részben hozzájárul-
tak az összesen bruttó 142 millió forint értékű beruhá-
záshoz. Ezen kívül márciusban elkészült az új szadai isko-
la fejlesztéséhez vállalt csatornázás is a Berek utcában. 

ÖNKORMÁNYZAT

Gesztenyefa utca
Építése 2021 októberében indult. A nov-
ember végén elkészült munkálatok során 
a 635 méter hosszú utca 3 méter szélesség-
ben kapott szilárd útburkolatot és mindkét 
oldalon szegélykövet. Az utcában szikkasz-
tóművek biztosítják a csapadékvíz elve-
zetését, így az utcából nem kerül ki nagy 
mennyiségben az Arany János utcára az 
összegyűlt csapadékvíz. Az útpálya meg-
építésén túl az utca mindkét oldalán pad-
ka épült a parkolás és a gépkocsik félreál-
lási lehetősége miatt. 

Szőlőhegyi utca
A munkálatok 2021 novemberétől dec-
ember végéig tartottak. Az utca 454 mé-
ter hosszúságban és 4 méter szélességben 
lett aszfaltozva kétoldali szegélykővel ellát-
va. Az Arany János utca felőli oldalon szik-
kasztómű készült, a Szélső utca felől pe-
dig betonelemekből készült, előregyártott 
árokelemekkel építették ki a vízelveze-
tő rendszert, valamint öt darab surrantó 
megépítése vezeti el a vizet az útpályáról. 
Az úttest mindkét oldalán 1-1 méter szé-
lességben készült padka. 

Vadvirág utca
Az ünnepekre való tekintettel az utca ki-
vitelezése februárban, megfelelő időjárási 
viszonyok között készült el. Az utca közel 
300 méter hosszúságban, 3 méter széles-
ségben, kétoldali szegélykővel készült el. A 
vízelvezetést az úttesten K-szegély elhelye-

zésében oldották meg az út keskeny kiala-
kítása miatt. Több helyen a szemközti tel-
kek határa nem éri el a négy métert.      

Csatornázás az 
új iskola kapcsán
Szada Nagyközség Önkormányzatának 
az új szadai iskola fejlesztésével kapcso-
latos vállalásai között a szükséges telek 
biztosítása, és a környező terület közmű-
vesítése volt. Ennek megfelelően tavaly 
októberben a képviselő-testület kiszer-
vezte a Szada Nova NKft.-nek a Csapás-
Berek utca csatornázási feladatát, ame-
lyet a társaság márciusban el is végzett. 
Ezzel megvalósult a Csapás utca egy ré-
szének és a Berek utca egy részének csa-
tornázási kiépítése. A csatorna a Csapás 
utcától a Berek utcában közel 600 méte-
ren épült ki a környék lakóinak és a maj-
dani iskola kiszolgálására. A beruházás 
végeztével az utat a Szada Nova NKft. 
helyreállította a gépjárműforgalom biz-
tosítása érdekében.  
 „Nagyon köszönöm az utcák megépítése 
kapcsán a lakók türelmét és segítségét. Kü-
lön szeretném kiemelni a Gesztenyefa lakó-
közösségből Stella-Baráth Rita és Takár Gá-
bor munkáját, a Szőlőhegyi utca esetében 
Dr. Gál Katalin közös képviselő támogatá-
sát, a Vadvirág utcában Unger Gergő koor-
dináló segítségét, amelyekkel támogatták a 
beruházás zökkenőmentes lebonyolítását” 

– mondta el Illés Szabolcs, a Szada Nova 
NKft. ügyvezetője. A.P. 

Újabb utakat és csatornaszakaszt 
adott át a SZADA NOVA

jakból származó önkormányzati hiányun-
kat pótolja, így nem kell a költségvetésből 
máshonnan elvonnunk a kötelező felada-
taink ellátásához.

– A megnövekedett kiadások hol je-
lennek meg, mire költ idén többet az 
önkormányzat? 
 – Az intézményvezetők határozott jel-
zése és a saját célkitűzéseink alapján az 
intézményi dolgozók bérének versenyké-
pesebbé tétele történik meg. Jelentős el-
térés azonban nem látható a költségvetés 
mintázatában és céljaiban: a bérek mellett 
a legnagyobb tételt az utak és a játszóterek 
építése, és egyéb fejlesztések, így például a 
közvilágítás korszerűsítése jelentik. Fontos 
célunk még a Szada Nova NKft.  továbbfej-
lesztése, egy új telephely kialakítása, ahol új 
szolgáltatásként a zöldhulladék leadására 
és kezelésére is lehetőség lenne. Erre nagy 
igényt látunk. Ez is egyfajta pluszt nyújt az 
itt élők életében. Ezeken kívül jelentős ösz-
szeget költünk idén tervezésre és pályázati 
munkára, hiszen azok adhatnak garanciát 
a sikeres pályázatra, külső források bevo-
nására, a további fejlődés fi nanszírozására.  
 Természetesen tudjuk folytatni az útépí-
tések kapcsán kialakult ütemezést. A 2021-
ben elkezdődött fejlesztések után elmond-
ható, hogy ebben a ciklusban már négy 
kilométernyi út kapott aszfaltozott réteget. 
Tartva ezt a tempót, a korábban megfogal-
mazott tíz kilométeres álomszám még min-
dig elérhető ebben a ciklusban. Mindany-
nyiunk számára fontos kérdésről van szó, 
hiszen sok lakos életminőségén javít. 

– Az látszik, hogy költeni mindig le-
hetne hasznosan. Miből tehet szert 
az önkormányzat további bevéte-
lekre? 
 – Folyamatosan keressük annak a mód-
ját, hogy hogyan tudjuk bevételeinket emelni. 
Ezt szem előtt tartva kívánjuk az ipari park 
kihasználtságát növelni. Ezt a cél szolgálja az 
is, hogy a parkban éppen ingatlanok eladását 
tervezzük, amelyből akár 250-260 millió fo-
rint bevételre is számíthatunk. Ezekre azért 
volna nagy szükségünk, mert a koronavírus-
járvány után a most látható háborús helyzet 
közvetetten mindenkire gazdasági hatással 
van, így Szada Nagyközség Önkormányza-
tára is. Azzal a forgatókönyvvel is számol-
nunk kell, hogy az útépítéssel kapcsolatban 
jelentős áremelkedésre kell felkészülnünk. 
Ismét az infl ációs nyomást, valamint az olaj 
árának és a dollár erősödésének következ-
ményeként az aszfalt árának várható emel-
kedését kell említenem. Ezekre fel vagyunk 
készülve egy nagyságrendileg öt százalékos 
tartalékkerettel. Andó Patrik

Gesztenyefa utca Vadvirág utca
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KULTURÁLIS KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA 
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA BŐVÍTÉSÉRE 

PÁLYÁZTUNK 

PÁLYÁZATOK

Pályázat a Székely 
Bertalan Emlékház 
és KulturálisKözpont 
létrehozására
A Székely-kert felújítása és bő-
vítése Szada Nagyközség Ön-
kormányzatának határozott 
elképzelése volt, hiszen hosz-
szú távú alapcél a magas szín-
vonalú helyben élés biztosítása, 
amely a hagyományok, a ter-
mészeti és épített örökségi ér-
tékek megőrzésével, valamint 
azok további erősítésével érhe-
tő el. A Székely-kert átalakítá-
sa és bővítése a tagoltsága, il-
letve a műszaki állapot miatt 
nem halogatható, mert már 
nem képes teljes mértékben ki-
elégíteni a közösségi érintke-
zések, összejövetelek igényét. 
A kínálkozó lehetőséget azon-
nal kihasználva Szada Nagy-
község Önkormányzata a Szé-
kely Bertalan Emlékház és 
Kulturális Központ létreho-
zásának és fejlesztésének első 
fázisára pályázatot nyújtott be 

januárban mintegy 300 millió 
forint értékben. A fejlesztéssel 
érintett ingatlanon található 
Székely Bertalan festőművész 
egykori nyaralója, amely ko-
rábbi funkciójából kifolyólag 
jelenleg három szobából áll. 
Az átalakítás és bővítés ha-
tására két kézműves műhely, 
három kiállítótér, az épület 
hozzáépítésével egy 75 m2-es
multifunkcionális kulturális 
csűr (közösségi tér), recepció 
és szociális helyiségek kerül-
nek kialakításra akadálymen-
tesített kiépítéssel. Az így létre-

jövő épületkomplexum 306,5 
m2-en számos program foga-
dására lehet majd alkalmas. A 
pályázat részét képezi még az 
ingatlan környezetének a fej-
lesztése is, amely során a kert 
kerül megújításra a növényfe-
lület rekonstrukciója mellett. 
A projekt keretében létrejövő 
Székely Bertalan Emlékház és 
Kulturális Központ egy olyan 
multifunkcionális közösségi tér 
lesz, amely a művészeten, mint 
univerzális nyelven keresztül 
teremt kapcsolatot egyének és 
korcsoportok között. 

Szada Nagyközség Önkormányzata a megnyíló lehetőségekkel azonnal 
élve pályázatot adott be a Székely Bertalan Emlékház és Kulturális Központ 
létrehozására, valamint a Székely Bertalan Óvoda és Bölcsőde bővítésére.

Pályázat az 
önkormányzati 
óvoda bővítésére
Szada Nagyközség Önkor-
mányzata a Székely Berta-
lan Óvoda és Bölcsőde bő-
vítésére pályázatot nyújtott 
be januárban 800 millió fo-
rint értékben. A pályázat po-
zitív elbírálása esetén a pro-
jekt során a Dózsa György út 
63. szám alatt található épület 
átalakítása és bővítése történ-
ne meg az alapterület növelé-
sével, ami az önkormányzat 
100 százalékos tulajdonában 
lévő Dózsa György út 65. szám 
alatt lévő telekre irányulna. 
Az ingatlan korábbi, önerőből 
történt megvásárlása az óvoda 
potenciális kapacitásbővítése 
miatt valósult meg. A tervek 
alapján az új épületrészben a 
75 fő befogadására alkalmas 
három csoportszoba mellett 
létrejönnének további kiszol-
gáló és szociális helyiségek. 
Mindhárom csoportszobához 
tartozik mosdó, valamint egy 
közös öltöző közlekedővel is 
megépítésre kerül. Az épület-
ben felnőtt és akadálymente-
sített mosdók, valamint udva-
ri mosdók is lesznek. Ebben 
az épületben alakítanak ki két 
irodát az óvodavezető, az óvo-
davezető-helyettes és az óvo-
datitkár számára. A bővít-
mény külső területén minden 
csoportszobából külön be-
járattal nyíló terasz is meg-
épülne. Az átalakított meg-
lévő óvodaterületben egy új 
melegítőkonyha kapna helyet. 
A legnagyobb helyisége a 
tornaterem, amelyhez tar-
tozik egy sportszertár, öltö-
ző és két tároló is. Az átala-
kított, meglévő óvodaterület 
tetőtéri átalakítása során 
olyan tér jönne létre, amely-
ben a nevelőtestületi szobák, 
az orvosi szoba, a pedagó-
gus-asszisztensi szoba, va-
lamint az öltözők, mellék-
helyiségek, közlekedők és 
a lépcsőház kapnak helyet. 
A beruházás hatására az óvo-
da infrastruktúrája magas 
szintű ellátást fog biztosíta-
ni a minden nevelési igényű 
gyermek számára.
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NÉGYMILLIÁRD 
FORINTBÓL épül 
általános iskola Szadán

A SWIETELSKY ÉPÍTŐ KFT. tervezhe-
ti és építheti meg Szadán az új, 8 tanter-
mes általános iskolát.
 A nyílt tender eredményét az ajánlat-
kérő BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesz-
tési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 
Zrt. közölte az uniós közbeszerzési köz-
lönyben. Az iskolaépületben kialakítás-
ra kerül egy melegítő konyha, 8 taná-
ri szoba, egy-egy természettudományi, 

MÁRCIUS
DÁTUM HÉTFŐ

7. hétfő KOMMUNÁLIS
14. hétfő KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
21. hétfő KOMMUNÁLIS
28. hétfő KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

ÁPRILIS
DÁTUM HÉTFŐ

4. hétfő KOMMUNÁLIS ZÖLD
11. hétfő KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
18. hétfő KOMMUNÁLIS ZÖLD
25. hétfő KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

SZADA HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE 
2022. MÁRCIUS-ÁPRILIS

és számítástech-
nikai szaktante-
rem, könyvtár és 
egy rajzterem is. 
A tetőtérben pe-
dig két nyelvi te-
rem és nyolc szer-
tár kap helyet. A 

„B” típusú tornate-
rem a földszinten 
1 367 négyzetmé-
teres, míg az eme-
leten 925 négy-
zetméteres lesz. A 

teljes hasznos alapterülete: 3 350 négy-
zetméter, a nyitott terek alapterülete pe-
dig 429 négyzetméter. A közlöny szerint 
be kell szerelni egy liftet és ki kell alakí-
tani 55 parkolóhelyet is. A közbeszerzé-
sen a KIPSZER Fővállalkozási és Terve-
ző Zrt., a Stabil Konstrukt Építőipari és 
Szolgáltató Kft., valamint a West Hun-
gária Bau Építőipari Szolgáltató Kft. is 
indult.  napi.hu

A Kulturális Alapítvány Szadáért kö-
szöni az eddigi támogatásokat és kéri, 
hogy lehetőség szerint ezután is támo-
gassa adója 1%-val az Alapítványt.

 Adószámunk: 19176310-1-13
 Köszönettel: 

Galambos Gáborné az Alapítvány elnöke

Az idős emberek segítésének egyik 
legfőbb helyszíne saját otthonuk, 
ezért a Szadai Szociális Alapszolgál-
tatási Központ (SZAK) feladata és 
célja, hogy megteremtse mindazo-
kat a lehetőségeket, amelyek lehe-
tővé teszik az idős, beteg, rászoruló 
ellátottak lakókörnyezetükben tör-
ténő gondozását, ápolását.

Segítséget a következők-
ben tudnak nyújtani:
 ·  tisztálkodás;
 ·  étkeztetés, illetve ezzel kapcsola-

tos teendők;
 ·  bevásárlás;
 ·  gyógyszerkiváltás;
 ·  szakrendelésekre időpontkérés. 

Hogyan igényelhető 
a házi segítségnyújtás?
A szolgáltatás önkéntesen, saját kez-
deményezésre vehető igénybe Szada 
településen a képviselő-testület dön-
tése alapján térítésmentesen. 
Az igénybevétel részleteiről érdeklőd-
ni lehet a Szadai Szociális Alapszolgál-
tatási Központban.

Postacím: 
 2111 Szada, Dózsa György út 76.

Telefonszámok: 
 (28) 503-625, (28) 503-627
 +36 70 199-9570

E-mail: 
 szak@szada.hu

HÍREK

HÁZI 
segítségnyújtás

Az új szadai iskola látványterve



8 2111 SZADA | 2022. FEBRUÁR-MÁRCIUS

Feladatok meg-
határozása a játszótér-
fejlesztési ütemtervben 
A Szada Nagyközség Önkor-
mányzat tulajdonában lévő 
játszótereinek állapotának fe-
lülvizsgálatát, illetve létesí-
tését is kiemelt feladataként 
tűzte ki a képviselő-testü-
let ebben az önkormányzati 
ciklusban. A 2020–2023. évi 
játszótérfejlesztési ütemterv-
ből adódó 2022. évi feladatok-
ként a Napóra téri játszótér lét-
rehozását 20 millió, valamint 
a Fő téri játszótér áthelyezését 
15 millió forint előirányzott ki-
adással határozták meg.

Önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokra 
érkeztek vételi ajánlatok 
A „GAS-O-LINE 2003 Bt” 
képviselője korábban egyedi 
benzinkút létrehozását célzó 
kérelmet nyújtott be. A képvise-
lő-testület a 134/2021. (XII.9.) 
KT-határozatban döntött már 

arról, hogy a Szada 2745 hely-
rajzi számú ingatlanra érkezett 
vételi szándéknyilatkozatra fi -
gyelemmel az ingatlant forga-
lomképessé minősíti, valamint 
az értékesíteni kívánt ingat-
lanról a készüljön értékbecs-
lés. Szada Nagyközség Önkor-
mányzat szigorú szerződéses 
feltételeit azóta nem fogadta el 
a GAS-O-LINE 2003 Bt., így a 
terület értékesítése nem törté-
nik meg.
 A Szadakút Kft. 2020. 07. 
07-én kérelmet nyújtott be 
az Önkormányzathoz azzal a 
szándékkal, hogy az általa és a 
TOPTRIX Kft.-vel Önkormány-
zattól eredetileg közösen bérelt 
Szada 4333/20 hrsz-ú, összesen 
5000m2 területű ingatlan álta-
la használt részét szeretné meg-
vásárolni. A kérelmező az általa 
2012. február 12-től használt te-
rületen benzinkutat üzemeltet 
jelenleg is. Szada Nagyközség 
Önkormányzatának képviselő-
testülete az ingatlant korláto-

ÖNKORMÁNYZAT

zottan forgalomké-
pes törzsvagyonból 
for ga lom kép e s -
sé minősítet te. 
A képviselő-tes-
tület az ingatlant 
24.500.000 forint 
áron értékesíti. 

Idén valósul-
hat meg a 
Várdombi utca 
egy részének 
megépítése
A Várdombi utca 
köz ö s  képv i se -

lője Szada Nagyközség Ön-
kormányzatához 2021. dec-
ember 9-én beny újtotta 
a Várdombi utca útépíté-
si érdekeltségi hozzájáru-
lás megfi zetésére irányulóan 
összegyűjtött szándéknyilat-
kozatokat – mint magánerős 
útépítés önkormányzati tá-
mogatása iránti pályázatot. 

Szada Nagyközség Önkormányzata 2022. január 12-én rendkí-
vüli, míg január 27-én rendes képviselő-testületi ülést tartott. 
Döntés született többek között a játszótér-fejlesztési ütemterv-
ről, valamint pályázat benyújtásáról a Jókai köz felújítására. 

Idén elkészülhet a Napórához 
tervezett JÁTSZÓTÉR

JANUÁRI TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL JELENTJÜK 

A 880/5 hrsz-ú úthoz csatla-
kozó összesen 18 db ingatlan 
közül 14 db ingatlan tulajdo-
nosától érkezett be az aláírt 
szándéknyilatkozat. A beér-
kezett szándéknyilatkozatok 
tartalmilag és formailag egy-
aránt megfelelnének Szada 
Nagyközség Önkormányzat 
képviselő-testületének az út-
építési érdekeltségi hozzájá-
rulásról szóló önkormányzati 
rendeletében foglaltaknak, vi-
szont a beadvány jóval az elő-
írt október 31. határidő után 
érkezett a Polgármesteri Hi-
vatalhoz. A képviselő-testület 
az útépítést az Önkormányzat 
2022. évi költségvetése terhé-
re, 2022. évben kívánja támo-
gatni abban az esetben, ha az 
Önkormányzat előkészület-
ben lévő, 2022. február 24-
én megalkotni kívánt 2022. 
évi költségvetésének bevételi 
előirányzata az ehhez szüksé-
ges fedezetet biztosítani tudja.

Pályázat a Jókai 
köz felújítására
Szada Nagyközség Önkormány-
zat képviselő-testülete Belterü-
leti utak, hidak, járdák felújí-
tása jogcímen önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések támogatására pályázatot 
kíván benyújtani belterületi út 
(Szada, Jókai köz) felújításával 
kapcsolatban. A fejlesztéshez 
a költség 50 %-ának megfelelő 
bruttó 20.000.000 forint össze-
gű vissza nem térítendő támo-
gatást igényel az Önkormány-
zat, bruttó 37.286.233 forint 
összegű saját forrást pedig az 
Önkormányzat 2022. évi költ-
ségvetésének Beruházási ki-
adások előirányzatának terhére 
(2023-ban történő megvalósí-
tás esetén a 2023. évi költség-
vetésében) biztosítja. 
 A képviselő-testület január-
ban összesen húsz határozat és 
egy rendelet hozott. A részletek 
iránt érdeklődők a testületi ülés 
dokumentumait megtekinthe-
tik a www.szada.hu webolda-
lon is. Andó Patrik 

A Napóra téri ját-
szótér létrehozá-
sát 20 millió, a Fő 
téri játszótér áthe-
lyezését 15 millió 
forint előirányzott 
kiadással határoz-

ták meg
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ÖNKORMÁNYZAT

Szada Nagyközség Önkormányzata 2022. február 15-én rendkívü-
li, míg 24-én rendes testületi ülést tartott. Döntés született arról, 
hogy pályázat keretein belül az Önkormányzat a Csapás utca fej-
lesztésére és korszerűsítésére tart fontosnak pályázatot benyújta-
ni, illetve arról, hogy ipari területeket értékesít az Önkormányzat. 

Pályázatot adunk be 
A CSAPÁS UTCA 
FELÚJÍTÁSÁRA

FEBRUÁR TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL JELENTJÜK 

Pályázat benyújtása 
a Csapás utca fejlesztésére 
Szada Nagyközség Önkormányzatának 
lehetősége nyílt pályázat beadására bel-
területi közutak fejlesztésének korszerű-
sítésére. A pályázat keretein belül az Ön-
kormányzat a Csapás utca fejlesztésére és 
korszerűsítésére tart fontosnak pályáza-
tot benyújtani, melynek határideje 2022. 
március 1. –2022. április 18. között lesz. 

Új telephelyet kap 
a Szada Nova NKft.
Az Önkormányzat 100 százalékos tulajdo-
nát képező Szada Nova NKft. új telephe-
lyéül a képviselő-testület az Önkormány-
zat 1/1 tulajdoni hányadát képező Szada 
4335/2 hrsz.-ú, a Halesz úton lévő, 2.500 
m2 alapterületű, helyi döntés alapján kor-
látozottan forgalomképes ingatlant jelöli ki.

Ipari területeket értékesít 
az Önkormányzat
2022-ben az ipari területei értékesítéséből 
származó bevételi előirányzatot 110 millió 

forintban határozza meg a képviselő-tes-
tület. A bevételi tervek teljesülése érdeké-
ben az Önkormányzat tulajdonába tartozó 
és használaton kívül álló beépítetlen terü-
letek közül most a Szada, 4307/4, 4307/7, 
4307/12 hrsz.-ú, helyi döntés alapján kor-
látozottan forgalomképes ingatlanait mi-
nősítette át forgalomképessé a képviselő-
testület, s az immár forgalomképes ipari 
területeket az ingatlanok becsült forgalmi 
értéke alapján meghatározott kikiáltási ára-
kon hirdeti meg értékesítésre. 

Költségvetésekkel 
kapcsolatos döntések
Rendelet született a 2021. évi költségvetés 
III. módosításáról, amely szerint a képvi-
selő-testület az Önkormányzat 2021. évi 
költségvetését 1.722.462.517 forint bevétel-
lel és 1.722.462.517 forint kiadással állapí-
totta meg, továbbá az Önkormányzat 2022. 
évi költségvetéséről, amely 1.921.438.094 
forint költségvetési bevétellel, valamint 
1.921.438.094 forint költségvetési kiadás-
sal számol az idei évben.

Rendelet változtatási 
tilalom elrendeléséről
Abból a célból, hogy az érintett telkek 
kedvezőtlen irányba ne épülhessenek 
be, változtatási tilalmat rendelt el a Sza-
da külterület 068/11, 13-14, 068/22-
068/61, 068/155, 068/63-068-068/98, 
068/100-068/126, 075/44-50, 075/84, 
086/33-086/39, 024/50-51, 024/91-99, 
4571/1 és 4571/2, 2549/67, 3487/4, Sza-
da 024/56-57 helyrajzi számú ingatla-
nokra. A rendelet 2022. február 26-án 
lépett hatályba, és a Szada Helyi Építé-
si Szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet hatályba lépésével fogja hatá-
lyát veszíteni. 

Változtak a piaci árusítóhelyek 
bérbevételi lehetőségei
Szada Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az önkormányzati tulaj-
donban lévő nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek és piaci árusítóhelyek meg-
állapított bérleti díját – ide nem értve 
az érvényes szerződéssel rendelkezők 
75%-os díjkedvezményével megállapí-
tott díjait – 2022. március 1-i hatállyal 
az üzlethelyiség esetében az eredetivel 
egyező mértékben, az árusítóhelyek ese-
tében pedig új kedvezményt bevezetve, 
az alábbiak szerint állapítja meg, egy-
idejűleg meghatározva az alkalmi hely-
használat bérleti díjtételét is. Üzlethe-
lyiségek bérleti díja: 500 Ft/m2/alkalom, 
50.000 Ft/hónap, 550.000 Ft/év. Áru-
sítóhely bérleti díja: 24.000 Ft/év, 500 
Ft/alkalom. Alkalmi helyhasználat bér-
leti díja: 500 Ft/m2/alkalom.

Határozathozatal 
a magánerős útépítései 
érdekeltségi hozzájárulások 
utólagos megfi zettetésére
Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás-
ról szóló, 2020-ban készült önkormány-
zati rendelet alapján Szada Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete az 
útépítési érdekeltségi hozzájárulások 
mértékét meghatározta. Döntés szüle-
tett továbbá arról, hogy Szada Nagyköz-
ség Önkormányzat Képviselő-testülete 
a rendelet alapján Hatósági határozat-
tal útépítési érdekeltségi hozzájárulás 
megfi zetésére kötelezi a rendelet szerinti 
együttműködési megállapodásban részt 
nem vevő, de a közút használatában ér-
dekelt természetes és jogi személyeket, 
a résztvevők által vállalt anyagi hozzá-
járulás mértékéig.
 A képviselő-testület februárban ösz-
szesen 16 határozatot hozott és 3 rende-
letet alkotott meg. Andó Patrik



PIAC

A z első időkben Csancsár Erika 
szombatonként, a saját gazdaságá-
ból hozta a Kálvária Farm termé-

keit, majd egy kis idő elteltével kétheten-
te péntek délutánonként hozta magával az 
Én kosaram termelői csapatát. Majd látva, 
hogy Szadán van igény a termékeikre, fel-
adva egy másik helyet már hetente talál-
kozhatunk velük és mindig újító kis csa-
patával. Ennek köszönhetően egyre több 
helyi és környékbeli termelő és vállalkozás 
jelenik meg és mutatja meg magát Szadán. 
A piacunk adott már helyet különböző kul-
turális rendezvényeknek, zsibvásárnak, 
kézműves foglakozásoknak és vásárok-
nak, és a jövőben is folyamatosan próbá-
lunk minél színesebb programokat kínálni. 
Legutóbbi farsangi mulatságunkra példá-
ul Mohácsról érkeztek a busók, akik szóra-
koztatták a kicsiket és nagyokat egyaránt. 
A jó hangulatról pedig Hunor gondoskodott, 
aki egy helyi tehetséges fi atal DJ. Figyeljék 
alkalmainkat és látogassanak ki hozzánk! 

Az Én Kosaram
Az Őrbottyáni kosarat 2016. november 
4-én, majd 2017. január 1-től Az Én Kosa-
ram csoportot annak érdekében indítottuk 
el, hogy azok, akiket érdekel mit tesznek a 
család asztalára, és az honnan származik, 
valamint szeretnék erősíteni a helyi, illet-
ve környékbeli gazdákat és kistermelőket, 
azt biztos és ellenőrzött háttérrel megte-
hessék. Fontos irányelvünk, hogy csak el-
lenőrzött kistermelőket, gazdálkodókat 
ajánlunk fi gyelmetekbe. 
 A termelői piacaink heti rendszeres-
séggel működnek Őrbottyánban a körfor-
galomnál minden csütörtökön, 
Szadán minden pénteken, két-
hetente Sződligeten, ami azt je-
lenti, hogy a www.enkosaram.
hu oldalon keresztül közvetle-

nül a termelők felé leadhatjátok 
az igényeket, és ők személyesen ad-
ják át a termelői piacainkon, ahol szívesen 
várunk benneteket!  Csancsár Erika
        

A Szadai Községi 
Piac programjai:
Minden csütörtökön 8:00-11:00-ig terme-
lői tojás-, zöldség- és gyümölcsvásár.
 Minden pénteken 16:00-18:00-ig Az Én 
kosaram termelői piac.
Március 17. (csütörtök): 
St. Patrick nap (Pub-ok világnapja)
Március 18. (péntek): 
Az Én kosaram piac, Térzene 
(Harmonika és Klarinét Duó)
Március 25. (péntek): 
Az Én kosaram piac, 
Térzene (Fuvola Kamara)
Április 1. (péntek): 
Az Én kosaram piac
Április 2. (szombat): 
Gardrobe- vásár és Workshop 
Április 9. (szombat): 
Elő húsvéti mulatság

Ha kisült már Kovászos 
pékáru bolt és kávézó
Több pékség minőségi, adalékanyag-men-
tes kovászos kenyerét és pékáruját kínál-
juk, hogy mindenki megtalálja az ízlésének 
megfelelő fi nomságot. Kézműves élelmi-

szereket, Illy kávét, 
finom hideg vagy 
melegszendvicset, 
házi süteményeket 
tortákat is megta-

lálhattok nálunk. Hama-
rosan nyitjuk teraszunkat, 

ahol újra kényelmesen reggeliz-
hettek, uzsonnázhattok, beszélgethet-

tek a barátaitokkal. Áprilistól pedig fagy-
laltozni is betérhettek hozzánk.
 Nyitvatartás: kedd-péntek 8:00-12:00, 
14:00-18:00; szombat 8:00-13:00
 +36 20 52 67 586
 hakisultmar@gmail.com
 facebook: hakisultmar

Múltidéző
Sok év alatt össze-
gyűlt tárgyak újra-
gondolt változatát 
láthatják és vehe-
tik itt meg az ideér-
kezők, ahol minden 
portékának megvan 
a története és múlt-
ja. Az újrahasznosí-
tott, új élettel ellátott tárgyak mellett meg-
találhatóak itt „új” fából alkotott egyedi 
portékák is. A lényeg az újrahasznosítás 
és az egyediség.
 Nyitvatartás: kedd-péntek 10:00-17:00, 
szombat 10:00-13:00
 +36 70 37 05 424
 markovicsaniko19@gmail.com
 facebook: Múltidéző 
 Markovics Anikó

Arwenland kisállat-
felszerelés és -eledel 
Az üzlet a szadai 
kisállatrendelő bő-
vítéseként jött létre. 
A legjobb minőség-
re törekednek az ál-
lateledelek és a fel-
szerelések terén. 
A kutya- és a macs-
kaeledeleken kívül 
megtalálható papa-

adhatjátok 
él d

lálha
rosan 

ahol újra k
h tt k á

ÉLET a Szadai 
Községi Piacon 

A Szadai Községi Piac beindításakor sokat gondol-
koztunk, miképpen is lehetne megtölteni a piacot 
élettel. Szerencsére pár helyi termelő nagyon meg-
örült a nyitásnak és lelkesedve kihozta a terméke-
it, ezzel megteremtve az alapot. A hely adta adott-
ságokra a környéken több éve működő termelői 
közösség is felfi gyelt és szintén tett egy próbát.

A Szadai Községi 
Piac állandó árusai
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PIAC

gájnak, hörcsögnek való eleség, valamint 
tápok nyulaknak, csincsilláknak, halak-
nak és teknősöknek is, illetve különfé-
le b.a.r.f. menüket tartanak. Szadán és a 
környező településeken házhozszállítást 
is vállalnak.
 Nyitvatartás: hétfő-péntek 9:00-13:00, 
16:00-19:00; szombat 9:00-12:00; vasár-
nap 10:00-12:00
 +36 30 30 58 806
 arwenland2020@gmail.com
 facebook: Arwenland

Pizza Tomazzo Szada – Kövön 
sült olasz kézműves pizzák!
Rendeld házhoz kedvencedet, vagy láto-
gass el hozzánk hangulatos teraszunkra.
 Nyitvatartás: szerda-vasárnap 
 11:30 - 21:30
 +36 70 75 69 208
 facebook: Pizza Tomazzo

A SZIROMKUCKÓBAN 
vállaljuk csokrok és virágboxok készítését 
élő- vagy művirágból; kegyeleti koszorúk 
és csokrok készítését; rendezvények, es-
küvők dekorációját és fotózását; zuzmóké-
pek készítését egyedi méretben is. Nálunk 
megvásárolhatod kreatív alapanyagaidat, 
hogy otthon elkészíthesd saját dekoráci-
ódat! Szadán belül házhozszállítással is 
kérhetők a megvásárolni kívánt termékek!
 Nyitvatartás: kedd-csütörtök 10:00-
18:00, péntek 9:00-18:00, szombat 10:00-
15:00, vasárnap 10:00-13:00
 +36 30 41 10 032
 sziromkucko@gmail.com 
 facebook: sziromkuckó 
 instagram: sziromkuckó 

Kazoo Art Pub
A Kazoo Art Pub féléves működése alatt 
több mint húsz könnyűzenei koncert, szá-
mos kulturális program rendezésével és 
minőségi kínálattal járult hozzá a szadai 
közösségi élet építéséhez és színesítéséhez. 
Az apró pub bensőséges hangulattal, nagy, 
fedett terasszal készül a jó időre, ahol kéz-

A LED fényforrások használata jelentős 
csökkenést jelent a villanyszámlában, és 
akár 10 éves élettartamának köszönhe-
tően használója sokkal kevesebb hulla-
dékot termel, mint az, aki hagyományos 
izzóval világít.
 Cserélje le a régi izzóit, csökkent-
se a villanyszámláját, és óvja környe-
zetét! 

 A CYEB Szada Nagyközség Önkor-
mányzatának közreműködésével in-
gyenesen biztosítja az izzókat hozzá. 
Nem kell mást tennie, mint 2022. ápri-
lis 15-ig regisztrálni a ledcsere.hu olda-
lon és átvevőpontként Szadát válasz-
tani. 
 Személyes segítséget nyújtunk a re-
gisztrációban! 

 Keresse a Szadai Községi Piac felü-
gyelőjét, Molnár Csabát kedden, szer-
dán és csütörtökön 9:00-11:00, vala-
mint pénteken 15:00-18:00 óra között, 
vagy a Szadai Szociális Alapszolgálta-
tási Központ munkatársait! 
 A szadai átvételi pont a Szadai Községi 
Piacon lesz 2022. április 25-30. között. 
 www.ledcsere.hu

INGYENES LAKOSSÁGI LED-CSEREPROGRAM

műves szadai és környékbeli sörökkel, fris-
sítő italokkal élvezheted a színes progra-
mokat és a minőségi koncerteket.
 Nyitvatartás: csütörtök-péntek 
 18:00-22:00, szombat 17:30-22:00 
 (program függvényében változhat) 
 +36 30 44 48 208
 facebook: kazooartpub

NOMAD Event & Catering
Fiatal szadai vállalkozásként 
a tavalyi évben nyitottuk 
meg fix helyünket a 
Szadai Községi Pia-
con, ahol egyből csa-
ládias légkör foga-
dott minket. BBQ 
ételeink az „ow & 
slow” elvén alapul-
va, 20 éves szakmai 
tapasztalattal készül-
nek, mert tudjuk, hogy 
a jó dolgokhoz idő kell. 
Emellet megtalálhatók kínála-
tunkban az örök klasszikusok is és néhány 
limitált különlegesség. Várunk szeretettel, 
ha kedveled a magas minőségű, kézműves 
street food ételeket és szívesen töltöd a sza-
bad időd a jó levegőn, szuper társaságban!
 +36 20 24 11 543
 facebook: nomadeventcatering

Barbi Kürtőskalácsos
A Szadai községi Piacon hétről hétre friss, 
forró, hagyományos és különleges ízek-
ben sült kürtőskaláccsal várjuk kedves 
vendégeinket! Házhozszállítást vállalunk!
 +36 20 41 13 352
 facebook: Barbi kürtős

kozásként
ottuk 
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a-
-

ül-
ogy 
ő kell. 
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SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

Kedves Látogatók!
Telnek múlnak a napok, hetek, lassan ma-
gunk mögött hagyjuk a zord telet és köze-
ledünk a kellemes tavasz felé. Január 31-
én a Gödöllői Szimfonikusok látogatták 
el hozzánk és minőségi programmal ké-
szültek iskolásainknak. Február 19-én an-
nak rendje és módja szerint elűztük a telet 
és tartottunk egy jó kis farsangolást a Fa-
luházban. Február 24-én Dulai Sándorné 
könyvbemutatóján és kiállításán vehettek 
részt a kedves látogatók. A Faluház is vár-
ja már, hogy minél több kinti programmal 
tudjon készülni, de addig is fogadják sok 
szeretettel a benti programjainkat, bízva 
abban, hogy sokan ellátogatnak hozzánk.

EGY KIS ÍZELÍTŐ A KÖZELGŐ 
PROGRAMJAINKBÓL:
Március 15.:    Nagyközségi Megemléke-

zés a Faluházban 10:00 órai 
kezdettel

Március 18.:    1848- as futás Szadán 
Március 25.:    Orosz Helga festőművész ki-

állításának megnyitója 
Március 30.:    Görög Ibolya előadása Min-

dennapi protokoll címmel
Március 31.:    A „Víz titkai” műhelysorozat
Április 14.:    Tematikus kézműves foglal-

kozás 10:-12:00 között a Falu-
házban, 6-10 év közötti gye-
rekeknek

Részletekkel kapcsolatosan keressék 
facebook-oldalunkat, illetve plakátjainkat!
 További rendezvényeinkről, részle-
tes programjainkról, aktuális nyitva tar-
tá sunkról érdeklődjenek a facebook-
oldalunkon, vagy a hirdetőtábláinkon a 
Faluházban.  A Faluház dolgozói

 Telefon: 06-28-503-180
 E-mail: info@szadafaluhaz.hu

TEREMBÉRLÉSI 
LEHETŐSÉG A FALUHÁZBAN!
Rendezvény- és színháztermünk is bé-
relhető, akár folyamatos szakkörök, 
családi rendezvények, esküvők meg-
tartásához. 
 Érdeklődés a Faluház elérhetősé-
gein!

A Faluház 
HÍREI

FEBRUÁR 24-ÉN megrendeztük a Falu-
házban Dulai Sándorné könyvbemutatóját 
és kiállítását. Szerettük volna, ha az isko-
lás gyermekek is megnézhetik a kiállítást, 
betekinthetnek ebbe a csodálatos népi vi-
lágba. Éva néni hétfői napon fogadta az is-
kolás csoportokat, akik kipróbálhatták a 
nyomódúcok használatát. A gyerekek na-
gyon élvezték a kiállítással kapcsolatos in-
formációkat és nagy lelkesedéssel fedeztek 
fel egy-egy olyan tárgyat, amit akár az ő 
nagymamájuknál is láthattak. A jól sike-
rült hétfőt még folytatjuk Éva nénivel és 
a gyerekekkel. 

J anuár hónapban még tartottunk egy 
kis pihenőt, hogy aztán február 7-én 
elindítsuk az új, programokkal, öt-

letekkel teli esztendőt.
 Bár igyekszünk magunkra vigyázni, saj-
nos egy szomorú hírrel kell kezdenem. 
A tavalyi évben, mi is elvesztettük egy 
kedves klubtagunkat, Fejes Antalt, aki-
re mindig szeretettel fogunk emlékezni. 
Antal rendszeresen vett részt a klub éle-
tében, kedves feleségével együtt érkezve.  
Jó kedvével nagyban hozzájárult a klub 
vidámságához. Ezúton is emlékezünk rá, 
sosem felejtjük.
 A szomorú hír után szeretném mindazt 
megosztani, ami az elmúlt pár hónapban 
történt velünk, amióta nem jelentkeztünk 
a beszámolónkkal. A nyugdíjasok mind a 
négy adventi gyertyagyújtáson igyekeztek 
segíteni és méltóvá tenni a közös ünnep-
lést. Készültünk sütivel, sós sütéssel, zsí-
ros kenyérrel is.
 Szada Fő terén december 6-án az érke-
ző Mikuláshoz palacsintát sütöttünk, amit 
felajánlásként adtunk az érkezők számá-

ra. A kellemes hangulat és a sok gyerek ne-
künk is örömet szerzett és reméljük mi is 
nekik a palacsintával.
 December végén a Székely-kertben meg-
tartottuk az évzárónkat, készültünk, sü-
teménnyel, minden finomsággal, az év-
szaknak megfelelően disznótorral, majd 
koccintással zártuk ezt a nagyon kellemes 
napot, ezzel kívánva mindenkinek boldog, 
egészségben gazdag ünnepet!
 Az új évet elsőként egy kis beszélgetéssel 
kezdtük a Faluházban, ahol egyeztettük a 
közös programokat Pusztai- Krepsz Móni-
kával. Úgy néz, hogy a nyugdíjas klub idén 
is sok felkérést fog kapni a szadai progra-
mokhoz, amit a legjobb tudásunk szerint 
teljesítünk is.
 Rögtön első program a Faluházi far-
sang volt, ahol csörögefánkkal készül-
tünk kicsiknek és nagyoknak egyaránt 
Kiss Ica, Ivánkó Ica és Nagyné Marika 
segítségével. Részt fogunk venni a Nagy-
községi Megemlékezésen is március 15-
én, ahol koszorút elhelyezve tisztelgünk 
a forradalom hősei előtt. Az 1848-as fu-
táson segítünk a szervezőknek zsíros ke-
nyér készítésével, illetve a futók részére 
azokat osztani is fogjuk.
 Várjuk új tagok jelentkezését hozzánk, 
egy jó kis csapathoz. 

Elérhetőség:  Zsolnai Ica nyugdíjasklub vezető
06-30-481-0621

NYUGDÍJAS HÍRADÓ

ISKOLÁS CSOPORTOK 
is kipróbálhatták a 
nyomódúcok használatát

Szeretettel köszöntöm a ked-
ves olvasókat a szadai nyugdí-
jasklub nevében! A klub számá-
ra is elkezdődött az új esztendő.
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KÖNYVTÁRI HÍREK

KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasóink!
A januári Dosztojevszkij 200. című kiál-
lítást követően kicsit csendesebben tel-
tek a napok, de mindig jutott izgalmas 
program látogatóinknak. Elsősorban az 
iskolásokat fogadtuk könyvtárórára, író-
olvasó találkozóra, de családi mesedél-
utánon is sokan vettek részt nálunk az el-
múlt hetekben. Irodalmi emléknapokról 
és a Magyar Parasport Napjára is meg-
emlékeztünk.
 Könyvtári téli esték teltek a legszíne-
sebben. Novembertől márciusig rendsze-
resen tartunk diavetítős családi mesedél-
utánt a legkisebbeknek. Közkívánatra 
kéthetente szerdán találkozhatnak az 
érdeklődők az elsötétített könyvtárban 
régóta ismert, vagy új mesehőssel a vetí-
tővásznon. Márciusban háromszor is sor 
kerülhet még a találkozásra, de a nappa-
lok hosszabbodása miatt már Papírszín-
ház előadásé lesz a főszerep.
 Mindig jó fogadni az iskolásokat is, 
mert érdeklődőek, nyitottak, kreatívak. 

Így volt ez február 14-én hétfőn is, mikor 
Lipták Ildikó szadai szerző tartott foglal-
kozást 4 felsős osztálynak is a nemrégi-
ben megjelent Csak neked akartunk jót 
c. kamaszoknak szóló könyve kapcsán. 
Ildikóval hamar megtalálták a hangot 
kamaszaink, a könyvén keresztül törté-
netek fontosságáról, elfogadásról, önki-
fejezésről folyt köztük a párbeszéd. Kre-
atív alkotás közben maradandó élményt 
kaphattak.
 Az év eleje több irodalmi emléknapot 
is magáénak tudhat. Január 22. a Ma-
gyar Kultúra Napja, a Himnusz befeje-
zéséhez köthető, de mi nemcsak erről, 
hanem egyéb nemzetek himnuszairól is 
szót váltottunk szintén az iskolásokkal 
egy könyvtáróra keretein belül.
 Közösen megemlékeztünk még Petőfi  
Sándor életéről és Jókai Mór születés-
napjához kötött, öt éve hivatalossá emelt 
február 18-i Magyar Széppróza Napjá-
ról is.
 Az eltelt időszak tehát élményekkel 
teli, de a jövő is tartogat izgalmas prog-
ramokat!
 Április 11-én a Költészet Napján is ren-
dezvénnyel készülünk, melyre szeretettel 
várunk mindenkit. Részletes program a 
könyvtárban és online felületeinken lesz-
nek.
 Továbbra is előkészítjük kölcsönzésre 
olvasmányaikat, ha intézménybe lépés 
nélkül kívánnak kölcsönözni, amennyi-
ben ezt jelzik felénk elérhetőségeinken. 
 Újdonságainkat bemutató könyvein-
ket a nap bármely szakában megtekint-
hetik a Faluház egyik ablakában beren-
dezett kirakatban.

SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

NYITVATARTÁS
Hétfő, csütörtök, péntek: 9-15 óra
Kedd: 11-17 óra
Szerda: 12-18 óra

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

CSALÁDI MESEDÉLUTÁN: 
2022. március 16., 30. (17:00 óra)
Várunk minden óvodás korú gyerme-
ket, testvérét és családját papírszín-
házas, társasjátékozó programunkra 
szerdai napokon, 17-18 óra között.

 Az épület előtt és az előtérben az in-
gyen elvihető könyvek polcához jöjjenek, 
válogassanak bátran!

KÖNYV-
AJÁNLÓ
Czikora Ildikó:
Ha majd 
nem leszek
(Mogul, 2020.)
Rendszeres láto-
gatóink tudhatják, 
hogy fájó, de nagy 
megtiszteltetésben 
részesült könyvtá-
runk. Szadai édes-
anyja elvesztése 
után a gyász fel-
dolgozását segítő 
könyv írásába fogott lánya, Czikora Il-
dikó. Az idén harmadik éve bekövetke-
zett tragédia után ösztönösen született 
versek, rövid írások segítették a gyászo-
lót fájdalma enyhítésében. Az összegyűlt 
írásokból egy könyv született, melyet na-
gyon értékesnek tartok. Az édesanyát el-
vesztő gyermek fájdalma mellett han-
got kap a kötetben az egyébként klinikai 
szakpszichológusként praktizáló szerző 
traumát átélt sortársakat segítő cél is. Il-
dikó saját fájdalmának megélése közben 
írásaival, megemlékezéseivel nagyon tá-
mogató, sokunknak adhat segítséget az 
eff ajta veszteség feldolgozására. 
 Ebből a lélekhez szóló emlékező könyv-
ből kapott könyvtárunk egy példányt de-
dikálva, Olvasóinknak ajánlva a szerző-
től, melyet ezúton is köszönök! 
 Németh Anikó könyvtáros
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Tél végén, tavasz kezdetén számos tennivaló akad 
a kertben. Ne maradjon el a nagy lémennyiséget 
igénylő, teljes növényt érő téli lemosó permete-
zés. Ez nagyban gyérítheti a gyümölcsfákon, illet-
ve bokrok fás részein, rügyeiben áttelelő gombák, 
baktériumok, atkák, egyéb károsítók kártételét. 
A munka elvégzéséhez pontos dátumot csak a 
gazda szeme tud mondani. Lényeg, hogy fagy-
mentes időben végezzük és a gyümölcsfák rü-
gye már fakadjon, hogy a pikkelylevelekhez is 
befolyjon a növényvédő szer. Használjunk kör-
nyezetbarát szert a munkához. Jó, ha több ha-
tóanyag tartalmú, széles hatássprektrumú szert 
használunk, hogy minél többféle kórokozót gyé-
rítsen a kezelés.
 Permetezésen kívül a nagyobb terméshozam 
érdekében a metszést se hanyagoljuk el, egy-
szerűen azért, mert így a gyümölcsöt hozó fa 
fi atalon tartható, mindig hoz új hajtásokat. To-
vábbi indok, hogy így szellős, jól elhelyezkedő 
ágakat kapunk, amiről szüretelni is könnyebb 
lesz.
 Jó hír, hogy talán csak a szőlő és az őszibarack 
igényli az évenként az intenzív metszést. Így aki 
most bátorodik fel, és utánanéz a termőkorú gyü-
mölcsfái szakszerű metszésnek, cserébe 4-5 évig 
könnyebb szürettel és nagyobb gyümölcsökkel 
lesz jutalmazva. A lemetszett nyesedéket ágda-
rálóval aprítsuk fel és terítsük szét az ültetvény-
ben mulcsként, vagy tegyük komposztba.
 Jó kertészkedést, burjánzó növényeket kí-
vánok!

Ajánlott irodalom: 
Dr. Alexander Bartosiewicz: Öreg fák, dísz-
fák metszése (Mezőgazdasági Kiadó)
Czáka Sarolta et all: A növényvédelem ábé-
céje (Mezőgazda Kiadó)
Dr. Csepregi Pál: A szőlő metszése, 
fi totechnikai műveletei 
(Mezőgazdasági Kiadó)
 Németh Anikó kertészmérnök

Tél végi 
KERTI MUNKÁK 

KERTI 
könyvjelző

SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

SIKERESEN TÚL VAGYTOK a felvételi 
időszakon. Reméljük mindenkinek a saját 
elvárása szerint sikerült teljesíteni. 
 Jó kis programokban vehettetek részt az 
elmúlt péntekeken. Volt random pizzázás 
a  Tomazzo pizzériában, meglátogattuk a 
helyi ping-pong klubbot, ahol megtanul-
tunk forgózni. Farsangoltunk, osztályfő-
nöki óra keretében mozifi lmvetítés volt a 
Faluházban, melyet az igazgatónő jóváha-
gyásával, a Faluház és a Szada Fényei se-
gítségével tudtunk megvalósítani. Ezúton 
is köszönjük mindenkinek a segítséget!

 Meglepi szülinapot tartottunk az ünne-
pelt nagy örömére
 Köszönjük a szülői segítséget!
 Szépen lassan tavaszodik, így a külté-
ri programok is előtérbe kerülnek. Terve-
zünk pesti kirándulást, túrázást.
 Várjuk a javaslatokat, ötleteiteket!
 
Kövessetek minket facebookon és 
az instagrammon!
 „Gyere ki a Kertbe!” – minden pén-
teken 17:00-22:00 között! 
 Mi ott leszünk….és Te?? 

Célja, hogy személyes tapasztalat alapján fedezzük fel a víznek azokat a 
bensőséges tulajdonságait, amelyek összekötnek bennünket a körülöttünk 
lévő természettel és az univerzummal – vagyis az ökológiai jelentősége mel-
lett az univerzum és ember összefüggésének titkai táruljanak fel előttünk. 

Ennek az összefüggésnek a felismerése és gyakorlati alkalmazásának 
tudása elengedhetetlen a biodinamikus mezőgazdaság műveléséhez.

ELŐADÁS ÉS KISÉRLETEK BEMUTATÁSA: HASSMANN PÉTER

Az eseménysorozat az elmúlt 100 év kutatási és tapasztalati eredmé-
nyeinek alapján mutatja be a biodinamikus gazdaság természethez, 
táplálékunkhoz, szociális kapcsolatainkhoz és testi-lelki egészségünk-
höz való korszerű viszonyát a víz mentén.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Regisztráció: ilonasumbo@gmail.com  és a helyszínen.
Belépő: egyéni lehetőség és a műhely támogatási szándéka 
szerint belépéskor, illetve távozáskor gyűjtődobozban.

A MŰHELYSOROZAT KÉT HELYSZÍNEN TÖRTÉNIK, 
KÖRÜLBELÜL AZONOS PROGRAMMAL: 
  •   Budapesten, a Keresztény Közösség közösségi termében,

 (1051 Nádor u. 34.I.1.) 
2022. március 30-án, szerdán este 18:00-tól 20:00 óráig.

  •   A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtárban
(2111 Szada, Dózsa György út 63.) 
2022. március 31-én, csütörtökön este 18:00-tól 20:00 óráig. 
Szadán szó lesz a település vízgazdálkodásáról is 
(előadók: Tatár Sándor és Dukay Igor)

Szadai Biodinamikus 
Közösségi Kert
A VÍZ TITKAI MŰHELYSOROZAT

SZAFT(os) HÍREK
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A Szadai Székely Bertalan 
Általános Iskola HÍREI

Diákfórum 
az iskolában
Jancsóné Szalai Szidónia, 
a Dök munkáját segítő 
pedagógus beszámolója
Ebben a tanévben február 8-án 
tartottuk meg a Diákfórumot. 
A pandémia miatt a gyere-
kek és a tantestület tagjai a 
Discordon csatlakoztak az isko-
la szerveréhez és az egyik chat-
szobában gyűlt össze a hallga-
tóság. Az osztályokat 2-2 diák 
képviselte a 2-tól a 8-ik osztályig. 
 A tanulók elmondták saját osztályuk 
kéréseit, kívánságait, észrevételeit, amik-
kel környezetünket, iskolánkat még szeb-
bé, otthonosabbá lehet tenni. Sok javítási, 
karbantartási, higiénés kérés merült fel. 
A járványhelyzet miatt kevesebb fejlesz-
tésre volt lehetősége az iskolának, mert 
az elmúlt 2 évben elmaradt az iskolabál. 
A gyerekek kérése az udvari játékok bőví-
tése kapcsán: mérleghinta-, fészekhinta- 
és csúszda telepítése, a homokos focipálya 
gumitéglával történő befedése. Lehetősé-
geinkhez mérten ezután is törekszünk az 
innovációra az igényeik mentén.
 Tavaly a magatartási problémák keze-
lésére 15 pontból álló szabálykódexet al-
kottak meg a diákok az alapján, hogy mi 
zavarja őket az osztálytársaik viselkedé-
sében. Ezekből tavaly plakátot kellet ké-
szíteniük, kiállítást is szerveztünk belő-
le. Felmértük, hogy mely pontokat sikerül 
betartaniuk a gyerekeknek, melyeket nem, 
azokat kik miatt, illetve kik azok, akiket 
meg tudunk dicsérni, mert mindig betart-
ják. Az ő nevük fel fog kerülni a dicsőség-
falra a földszinti zsibongóban.

Farsang 2022 
Mácsainé Verók Irén 
pedagógus beszámolója
Február 17-én és 18-án a délutáni órák-
ban örvendeztünk a tavasz eljövetele felett, 
igyekeztünk elfelejteni a telet, ugráltunk, 
mint a verebek, táncoltunk, mókáztunk, 
játszottunk. A kisebbek boldogan bújtak 
régen megálmodott jelmezükbe, a na-
gyobbak végre sminkelhettek, és felkap-
hatták extrémebb ruhadarabjaikat. Az 
aulák, folyosók csendesek voltak. Az osz-
tályok csukott ajtaja mögött, a gyerekek 

által készített színpompás farsangi dí-
szek alatt, a széttolt padok között azon-
ban vígan hömpölygött egy-egy osztály 
harsány népe. Sokan izgatottan várták, 
vajon Fortuna nekik juttatja-e a tombo-
la valamelyik fődíját, amelyet szadai vál-
lalkozók, segítőkész szülők biztosítottak 
erre az alkalomra. 
 A hagyományos palotás táncot még nél-
külöznünk kellett, amikor a nagy nyolca-

dikos fi úk a lányokkal párban, méltóság-
gal keringélnek az alsóbb évfolyamosok 
és a meghatott szülők áhítattal bámuló 
gyűrűjében. Örömhír azonban az, hogy 
ez a látványosság más körülmények kö-
zött, a megszokottól eltérő időben mégis 
megrendezésre kerül majd év végén.

Bolyai Természettudo-
mányi Csapatverseny
Péter-Sánta Henriett 
pedagógus beszámolója
2022. február 4-én rendezték meg a Bo-
lyai Természettudományi Csapatverseny 
körzeti fordulóját. Iskolánkból idén is szép 
számmal jelentkeztek a tanulók. Szokás 
szerint érdekes és gondolkodtató felada-
tokat kellett csoportmunkában megolda-
niuk. A verseny jó hangulatban telt, min-
denki igyekezett tudása legjavát nyújtani. 
Iskolánk tanulói szépen szerepeltek, ki-
emelt helyen két csapat végzett: a 6. c osz-
tályból Bokor-Szekeres Sámuel és Kozma 

Márk 80 csapat kö-
zül a 25. helyen, a 
Baráth Réka, Bar-
tal Fruzsina, Kollár 
Írisz és Ujszászi Lili 
alkotta 7. b osztá-
lyos csapat 53 csa-
pat közül a 8. he-
lyen végzett. A 
verseny szer ve-
zői és lebonyolítói: 
Györfi Zsuzsan-
na és Péter-Sánta 
Henriett pedagógu-
sok voltak



Farsangi mulatság az óvodában

A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:
 2022. április 20. 
 szerda, 8:00-16:00 óráig 
 2022. április 21. 
 csütörtök, 8:00-16:00 óráig

HELYSZÍNE: 
SZÉKELY BERTALAN 
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2111 Szada, Dózsa György út 63.
Tel/fax: 06-20/503-586
Web: www.szadaovi.wix.com/szadaovi
E-mail: ovoda@szada.hu

Óvodába várjuk 
azoknak a gyermekeknek 
a beíratását az, akik:
 •  már betöltötték a 3. 4. 5. életévü-

ket, de még nem járnak óvodába;
 •  felvételi kérelmüket jelezzék azok 

is, akiknek gyermeke 2022. au-
gusztus 31-ig tölti be 3. életévét és 
kéri az óvodai ellátást;

 •  2022. szeptember 1. után töltik a 
3. életévüket a szabad férőhelyek 
terhére.

Bölcsődébe várjuk azoknak a 
gyerekeknek a jelentkezését, akik:
 •  2022. szeptember 1-től igénybe 

szeretnék venni az ellátást.
A gyermek felvételének feltétele 
szadai lakcím és hogy mindkét 
szülőnek legyen munkaviszonya.

Beiratkozáshoz szükséges:
 •  személyi igazolvány
 •  gyermekek születési 

anyakönyvi kivonata 
 •  lakcím igazoló kártya 
 •  TAJ kártya
 •  oltási kiskönyv

ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

ÓVODAI hírek
Február 2-án a medvével együtt mi is megfi gyeltük, hogy ki-
süt-e a nap. Megjósoltuk, hogy közeleg-e a tavasz. Igaz, ezen a 
napon változatos volt az időjárás, hol sütött a nap, hol bebo-
rult, mi mégis szeretnénk abban hinni, hogy közeleg a kikelet. 

A csoportokban kialakított „barlan-
gokban” gyűltnek össze az otthon-
ról hozott szebbnél-szebb mackók, 

fajtától és mérettől függetlenül. Barkácsol-
tak mozgó kezű, barlangba bújó, fonálon 
lógó, vagy akár – papírszövéssel készült – 
ágyban szunnyadozó medvéket is. A témá-
hoz kapcsolódó mondókák, versek, játékda-
lok, mesék tették vidámmá ezt az időszakot.
 Időjósló napunk után elkezdődött a lá-
zas farsangi készülődés minden csoport-
ban. Tarka farsangi díszekkel dekoráltuk 
a csoportszobákat, öltőzőket, és készültek 
a tréfás farsangi álarcok, bohócok, kala-
pok, szemüvegek, melyekkel a faliújságo-
kat díszítettük.
 Természetesen a zenei ráhangolódás sem 
maradhatott el. Szinte naponta énekeltünk 
vidám farsangi énekeket (Itt a farsang…, A 
a a farsangi napokban…), táncoltunk és a 
néphagyományoknak megfelelően mon-
dogattunk tréfás csujjogatásokat, csúfo-
lókat (Aki minket nem szeret, egye meg 
az egeret!, Aki nem tud táncolni menjen 
haza aludni!), melyek nagyon motiválták 
a gyermekeket.
 Ebben az évben a farsangi mulatságot feb-
ruár 11-én tartottuk az óvodánkban. Ami-
kor elérkezett a nagy nap, akkor a várva 
várt jelmezbálon mindenki azzá válhatott, 
amivé szeretett volna. Színes kavalkádban, 
vidáman táncoltak a tündérek, boszorká-

nyok, tűzoltók, valamint tigrisek, cicák, ka-
ticák stb.. Természetesen a felnőttek is jel-
mezbe bújtak ezen a napon.
 A járványhelyzethez igazodva a nagy kö-
zös faluházi farsangi ünnepségünk elma-
radt. Mindenki a saját csoportjában töltöt-
te a napot. Sajnos hagyományinkhoz híven 
a szülők által készített farsangi fánk is el-
maradt, de bolti fánkkal, fi nomságokkal 
kárpótolták a gyermekeinket. 
 A jelmezbál mellett nagyon élvezték a 
különféle tréfás játékokat: székfoglaló, lu-
fi s tánc, pingponglabda fújó verseny, va-
lamint izgatottan várták a zsákba-macska 
ajándékokat. És ezzel még nem volt vége a 
februári programoknak!
 Jégtörő Mátyás nap-
ján végleg elűztük 
a telet. Ezen a na-
pon intézményünk 
belső udvarán az 
óvoda apraja-
nagyja közösen 
kántálta a télűző 
kikiáltókat. „Jer, jer 
kikelet, seprűzd ki a 
hideget, ereszd be a mele-
get, dideregtünk eleget!” Majd 
hagyományunkhoz híven elégettük Kisze-
babánkat. Különösen időszerű most is a 
régi népi dalocska: „Haj, ki kisze haj, süss 
be hozzánk fényes nap! Kivisszük a beteg-

séget, behozzuk az egészséget! Haj, 
ki kisze haj, süss be hozzánk fényes 

nap.” 
 A telephelyi óvodában a patak vitte el a 

Kisze bábot, hiszen az országos néphagyo-
mány erre is lehetőséget ad.
 Reméljük sikerült elűznünk a telet, és 
napos, vírusmentes idő köszönt ránk az 
azt következő napokban!

oknak!
nap-

ük 
-

r 
i a

a mele-

s
ki

nap
A tele

Télűző 
Kiszebaba 

égetés

ÓVODA
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V áltozik a világ és vele együtt az igé-
nyek is. Egyre több foglalkozás lesz 
az online térben, amihez számító-

gépes ismeret szükséges. Fontos az, hogy 
a gyermek NE féljen a digitális térben, le-
gyen magabiztos!
 De mikor kezdje el ezzel az ismerke-
dést? 10 éves korig NE! A net pszicho-
aktív szer, beavatkozik az érzékelésünk-
be, észlelésünkbe, gondolkodásunkba… 
Pszichés teher és a képernyő vibrálása 
sem tesz jót neki. A gyermek NE legyen 
egyedül e térben, mert nem tudja feldol-
gozni, amit ott lát, hall, nem tudja ke-

zelni indulatait… Az internetes bántal-
mazások pedig maradandó sérüléseket 
okoznak, mely elkísérheti a gyermeket 
egész életén keresztül!
 Az biztos, hogy ha meggondolatlanul min-
denféle képet felteszünk a gyermekünkről 
(fürdős meztelen, cuki maszatos…), az tíz-
húsz év múlva, amikor ő már felnő, akkor 
is ott kering majd az éterben! Mit fog majd 
szólni hozzá, vagy a munkatársai, barátai…?
 Sajnos MI szülők adjuk a gyermek kezé-
be az internetet. De mi az a generáció va-
gyunk, akik az offl  ine térben nőttünk fel, 
de az online teret már használjuk. Gyer-

Online médiahasználat 

Fülöp Hajnalka digitális kommunikáció- és intelligencia szakértő, a 
Tudatos Digitális Szülő program alapítója, andragógus tartott inter-
aktív előadást a baptista imaházban a Keresztény Szülői Kör szer-
vezésében 2021 novemberében.  Az alábbiakban a teljesség igénye 
nélkül ragadunk ki néhány fontos gondolatot az elhangzottakból. 

GYERMEKKORBAN

CIVIL

mekeink már az online térben nőnek fel. 
Nincs rá sémánk, hogy mivel teszünk ne-
kik jót: ha tiltjuk vagy ha korlátlanul en-
gedjük. Egy biztos: MEG KELL TANITANI 
GYERMEKEINKET, HOGY MIRE JÓ AZ 
INTERNET ÉS HÁZIRENDET KELL KÖ-
ZÖSEN ALKOTNUNK!

MI A HÁZIREND?
1.    Szabjuk meg, mennyi időt tölthet na-

ponta a neten és az mikor lehetséges!
2.    Tudja letenni, ha szólunk neki. (Ehhez 

részünkről is az kell, hogy a játékmene-
tek végén szóljunk neki és ne közben!)

3.    A büntetés ne az eltiltás legyen!
4.    Ismerjük meg, mit csinál a neten! (Prog-

ramozik, tartalmakat gyárt, beszélget, 
játszik, információkat keres…)

5.    Legyünk együtt vele a neten, érdekeljen 
minket mit csinál! (Ha nem értünk hoz-
zá, kérjük a gyermeket, mutassa meg! 
Örülni fog, hogy most ő tanít minket.)

6.    Különítsünk el olyan helyeket, ahol le-
het és nem lehet netezni!  Pl.: Nem le-
het netezni a fürdőszobában, a hálószo-
bában, az étkezőben.

 Ha jót akarunk a gyermekeinknek, gon-
dolkodjunk el ezeken és változtassunk mi-
nél előbb, ha szükséges!  Simonné H. Anikó
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Illés Szabolcs Szada Nova NKft. ügyvezető

TÁJÉKOZTATÓ

„Istennek vagyunk a képmásai a Szent-
háromságban, ami a szeretet, és amiben rengeteg öröm 
van. Viszont amikor a bűnt, a hiányosságot és a vesztesé-
get nézzük, nem tud feltörni a boldogság. Holott a bűn eset-
leges, ideiglenes dolog, a szeretet pedig örök, ha ezt ke-
resem, mindig van örömforrás.” (Varga László püspök)

KATOLIKUS EGYHÁZ

A  Római Katolikus Egyházközség 
HÍREI A NAGYBÖJTI IDŐSZAKBAN

A nagyböjti időszak nem szomorú 
időszak, még ha idén nagyon be 
is árnyékolja a háború közelsége. 

Ilyenkor éppen erre a valódi belső öröm-
re szeretnénk egyre jobban képessé vál-
ni, arra az örömre, ami független a kö-
rülményektől. Ennek a megújulásnak 
az eszközei a lemondás (böjt), az imád-
ság és a szeretetszolgálat. Mindegyikre 
sor kerülhet egyénileg és közösségben is. 
 A nagyböjt hamvazószerdán – idén 
március 2-án – kezdődött. Ezt a napot 
Ferenc pápa meghívására böjt és ima-

napként a békéért ajánlottuk fel: „Most 
mindenkihez szeretnék fordulni, hívők-
höz és nem hívőkhöz egyaránt. Jézus azt 
tanította nekünk, hogy az erőszak ördö-
gi értelmetlenségére Isten fegyvereivel, 
az imával és a böjttel válaszoljunk. Min-
denkit arra kérek, hogy március 2-án, 
hamvazószerdán tartsunk böjti napot a 
békéért. Külön biztatom a hívőket, hogy 
azon a napon buzgón szenteljék magu-
kat az imádságnak és a böjtnek. A Béke 
Királynője óvja meg a világot a hábo-
rú őrültségétől!” Az ima és a böjt erre a 

szándékra a nagyböjt minden péntekén 
tovább folytatható. 
 A böjtölésen és az imanapon túl anyagi 
segítséggel többféle módon is támogat-
hatjuk Kárpátaljai testvéreinket. Kárpát-
aljai testvértelepülésünk, Nagydobrony 
javára a könyves asztalon található per-
selybe helyezhetünk el pénzt. Az össze-
gyűlt pénzből az Önkormányzat juttat 
el csomagokat Nagydobronyba az ottani 
polgármesterrel egyeztetve. A katolikus 
Karitaszon keresztül, a 1356-os adomány-
vonal hívásával (egy hívás 500 forint tá-
mogatást jelent), online adományozással 
a szervezet honlapján – www.karitasz.
hu  – keresztül és a Katolikus Karitász 
központi bankszámláján „Ukrajnai há-
ború” megnevezéssel – Raiff eisen Bank 
12011148-00124534-00100008.
 A személyes istenkapcsolat erősítését 
szolgálják a kedd esti szentségimádások 
(csendes imádság lehetősége a templom-
ban 18.00-18.30 között), keresztutak 
(péntekenként 17.30-tól Jézus szenve-
déseit elmélkedjük végig) és a szentmi-
sék is.

 ··  Közösségünk nagyböjti lelkigya-
korlata március 26. 14.00-18.00 kö-
zött a közösségi házban.

 ··  Szentgyónási lehetőség hétfőn-
ként 16.00-18.00 között a sekres-
tyében.

 ··  Közösségünk híreiről aktualitá-
sairól hetente frissülő Facebook 
oldalunkon is tájékozódhatnak, 
nevünk: Római Katolikus Egyház-
község Szada.

HITÉLET
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FONTOS TUDNIVALÓK
Kérjük, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel, 
az aktuális nyitvatartási és ügyfélfogadási idők-
ről előzetesen tájékozódjanak!

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Szada, Dózsa György út 88.
Központi telefonszám: (28) 405-181, (28) 503-065 
E-mail: szada@szada.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán: 8.00-16.00 
óra között,pénteken: 8.00-12.00 óra között
Pintér Lajos polgármester
email: polgarmester@szada.hu
A polgármester ügyfélfogadási ideje: 
minden csütörtökön 08.00-15.00 között. 
Előzetes időpont-egyeztetés: (28) 405-181
Dr. 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: Greff né 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 Nonprofi t 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
E-mail: 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 12.30-14.00, 
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, 15.00-
19.00, kedd-csütörtök: 15.00–19.00,
Szombat: 12.00–14.00, vasárnap: 15.00–17.00
Mobil: +36/30 200-5286, +36/30 568-0903

KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK
Áramszolgáltató
ELMŰ Budapesti Elektromos Művek 
Gödöllői Kirendeltség
Tel.: 06 (40) 38-3940., +36 20, 30, 70/978-5611
Ügyfélszolgálat: Gödöllő, Dózsa György út VÜSZI 
Irodaház, Hétfő: 12:00–18.00, kedd: 8:00–14:00
Közvilágítási hibabejelentés: 
Tel.: (28) 520-873 (0-24-ig) ez egy üzenetrögzítő
Gázszolgáltató
MAGÁZ Kft. Gödöllői Kirendeltség
2100 Gödöllő, Szabó Pál u. 28.
Tel.: (28) 545-515, +36-93-500-500 
(0-24 hibabejelentő elérhetőség)
Honlap: www.magaz.hu
e-mail: magaz@magaz.hu, godollo@magaz.hu
INTERNET, TV ÉS TELEFON SZOLGÁLTATÁS 
Invitel Távközlési Zrt. (Digi értékesítési pont)
Levélcím: 2101 Gödöllő, Pf.: 407.
Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: 1443
Hibabejelentés, technikai segítség: 1445
Fax: (28) 530-540. Web: www.invitel.hu
Személyes ügyfélszolgálat: Gödöllő, Dózsa Gy. út 1-3.
Nyitva tartás: hétfő, szerda: 8.30 - 18.00 
kedd, csütörtök, péntek: 8.30 - 16.00, Szombat: Zárva 
UPC szolgáltatás 2020. ápr. 1-vel megszűnt. Jog-
utódja 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, hasz-
nálatbavételi engedélyek,gázbekötés, készülékcsere 
ügyintézés: 1126 Budapest, Böszörményi út 24/b. 
Tel.: 06 (1) 766-5850
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofi t Kft.
E-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
Telefon: (28) 561-200, melyen hétköznaponként 
8.00 és 16.30 között fogadjuk ügyfeleink hívását

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




