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HELYI IGÉNYFELMÉRÉS UTÁN
ÉRKEZNEK A SÁRGA KUKÁK
8. old.

SZADÁN IS RENDBEN LEZAJLOTT
AZ IDEI PARLAMENTI
VÁLASZTÁS
2-3. oldal

FÓKUSZBAN

RÉGI-ÚJ JELÖLT nyerte a Szadát
is magába foglaló választókerületet
ORSZÁGOS SZINTEN A FIDESZ-KDNP LETT A LEGEREDMÉNYESEBB PÁRT
A Pest megyei 6. számú országos egyéni választókerületben
Vécsey László (Fidesz-KDNP)
győzött a 2022-es parlamenti választás során. Szadán is
rendben lezajlott a voksolás.

Á

prilis 3-án lezajlott a hazai közélet
legfontosabb eseménye, a 2022.
évi országgyűlési választás. Szada a Pest megyei 6. számú országos egyéni választókerülethez tartozik – amelynek
központja Gödöllő –, és itt összesen hat jelölt versengett a kiadó parlamenti mandátumért. A Nemzeti Választási Iroda (NVI)
Kopka Sándor Zoltánt (Megoldás Mozgalom – MeMo), Antal Tamást (független),
Bősze Gábort (Magyar Kétfarkú Kutya
Párt – MKKP), Szibilla Lászlót (Normális Élet Pártja – NÉP), Halász Gézát (Mi
Hazánk), Vécsey Lászlót (Fidesz-KDNP)
és Hohn Krisztinát (DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd Magyarországért – Egységben Magyarországért)
vette jelöltként nyilvántartásba, az ő nevük volt a szavazólapon.

Eredmények
A NVB adatai szerint a választókerületben a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 87 913 fő volt, a szavazókörökben 65769 fő jelent meg. A leadott
érvényes szavazólapok száma 65073 db
volt, míg 659 darabot érvénytelennek nyilvánítottak.
A szavazólapok 98,92 százalékos feldolgozottsága után – a lapzárta előtti,
április 4-i adatok szerint – 32265 szavazattal (49,58 százalék) Vécsey László lett
győztes és egyben a körzet régi-új egyéni
parlamenti képviselője. Mögötte Hohn
Krisztina végzett 24481 szavazattal (37,62
százalék), míg a harmadik Halász Géza
lett 3802 szavazattal (5,84 százalék). Kimagasló volt a szadai részvétel! A négy helyi szavazókörben Vécsey összesen 1736,
Hohn 1259, Halász pedig 184 szavazatot
kapott.
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Az országos eredményeket tekintve a
választás győztese a Fidesz-KDNP lett: a
párt 88 egyéni körzetet (83,02 százalék)
nyert meg és 47 listás helyet (50,54 százalék) gyűjtött be – azaz a párt listavezetője,
Orbán Viktor alakít újból kormányt. A második az Egységben Magyarországért szövetség lett, 18 egyéni képviselői (16,98 százalék) és 38 listás hellyel (40,86 százalék). A
harmadik helyen a Mi Hazánk párt végzett
7 listás hellyel (7,53 százalék). Mandátumarányosan ez azt jelenti, hogy az Országgyűlésben 2022 és 2026 között a Fidesznek
135, az Egységben Magyarországért szövetség pártjainak összesen 56, a Mi Hazánknak 7, a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzatának 1 képviselője lesz.

tók körébe nem vonták be a nőket és a
tulajdon nélkülieket. Az első világháború után, 1920-ban szavazhattak először
a nők is Magyarországon, de még így is
csak 30-40 százalék volt a választásra jogosultak aránya. Ez az arány csak a második világháború befejezése után, az
1945-ös választáson érte el a 60 százalékot, vagyis ekkor már az állampolgároknak több mint fele élhetett választójogával. Ekkortól Magyarországon általános
választójog van érvényben.
A második világháborút követő első
választáson – ahogy a www.mult-kor-hu
történelmi visszaemlékezésében írta –,
1945 novemberében 57 százalékos eredménnyel győzött a Független Kisgazda-,
Földmunkás és Polgári Párt (FKGP). A
kisgazda Tildy Zoltán vezetésével megalakult koalíciós kormányban az FKGP
mellett a kommunisták, a szociáldemokAz 1848. évi áprilisi törvények bevezet- raták (SZDP) és a Nemzeti Parasztpárt
ték ugyan a népképviseletet, de a válasz- (NPP) vett részt. Miután Magyarország

Kis magyar
választástörténet
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Egyéni képviselők
1990 és 2022 között

államformája 1946 februárjában köztársaság lett, államfővé Tildyt választották,
helyét a kormány élén a szintén kisgazda
Nagy Ferenc vette át. A hegemóniára törekvő kommunista párt főtitkára, Rákosi Mátyás sikeresen alkalmazta hírhedtté
vált „szalámi taktikáját”, vagyis felszeletelte, meggyengítette a rivális pártokat. Politikai ellenfelei börtönbe kerültek vagy
száműzetésbe kényszerültek.

„vándorszavazói” hamis kék cédulákkal
felszerelkezve több helyen is voksoltak.
A választásokon végül a volt kormánykoalíció négy pártja (MKP, SZDP, NPP és
az FKGP) megkapta a szavazatok 60,9
százalékát (271 mandátum), a hat ellenzéki pártnak 39,1 százalék jutott. Az MKP
által létrehozott Baloldali Blokk még így
sem szerzett abszolút többséget, a kormányba be kellett venniük a kisgazdákat
is. Viszont a „felszalámizott”, meggyengült kisgazdák a továbbiakban már képtelenek voltak érdemben szembe szállni
a kommunistákkal.
A szabad választásokat az az 1949-es
törvény számolta fel véglegesen, amelyik
a jelölés jogát a Népfront Országos Tanácsának kezébe adta, a szavazás lehetőségét pedig egyetlen, kötött listára korlátozta. 1953-ban a törvény a választókort
a 18. életévben határozta meg. A jelölés
joga 1966-ban került a Hazafias Népfronthoz, és ekkor vezették be az egyéni kerületi rendszert is.

Szada a gödöllői központú Pest megyei 6.
számú országos egyéni
választókerülethez tartozik, a körzetben összesen hat jelölt versengett
a voksokért és a kiadó A rendszerváltás után
négy évtizedes pártállami időszakot
egyéni parlamenti man- Akövetően
1990. március 25-én és április
8-án
rendezték
meg a szabad, többpárti
dátumért
1947 július végén az önmaga feloszlatását kimondó Országgyűlés még új
választójogi törvényt fogadott el. Ez jelentősen, 10 százalékkal szűkítette a választásra jogosultak számát. A törvény
azt is lehetővé tette, hogy akit valamely
körzet névjegyzékébe felvettek, de nem
tartózkodott lakóhelyén, tartózkodási
helyének körzetében szavazhasson. Az
erre való jogosultságot a névjegyzék kivonatával igazolták, ez színe miatt kapta
a kék cédula elnevezést. A szabályozással
visszaélve a kommunista párt aktivistái,
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parlamenti választás két fordulóját, amely
után Antall József miniszterelnök vezetésével az MDF, a KDNP és az FKgP részvételével alakult meg a kormány.
1994-ben Horn Gyula lett a miniszterelnök az MSZP és az SZDSZ alkotta koalíciós kormányban. 1998-ban az FKGP 82
helyen léptette vissza képviselőjelöltjeit a
Fidesz javára a második forduló előtt, ezzel megfordította a választási eredményt.
Az Orbán Viktor vezette koalíciós kormányt három párt alkotta: a Fidesz, az
FKGP és az MDF.
A 2002 és 2006 közötti ciklusban az
MSZP és az SZDSZ volt kormányon, 2004ig Medgyessy Péter volt a miniszterel-

A mindenkori gödöllői központú választókerület – ahova Szada is tartozik – eddigi egyéni országgyűlési képviselői a
következő személyek voltak:
1990-94: Gémesi György (MDF)
1994-98: Gémesi György (MDF)
1998-2002: Gémesi György
(MDF-Fidesz)
2002-06: Gémesi György
(Fidesz-MDF)
2006-10: Fenyvesiné Deák
Valéria Eszter (MSZP)
2010-14: Vécsey László
(Fidesz-KDNP)
2014-18: Vécsey László
(Fidesz-KDNP)
2018-22: Vécsey László
(Fidesz-KDNP)
2018-22: Vécsey László
(Fidesz-KDNP)

nök, akitől egy minisztercsere miatt az
SZDSZ megvonta a bizalmat, majd lemondott. 2004 őszétől Gyurcsány Ferenc
(MSZP) lett az utóda. A 2006-os választáson pártja az SZDSZ-szel közösen ismét többséget szerzett, így újból miniszterelnökké választották. A közös koalíció
2008. április 30-áig tartott, amikor az
SZDSZ visszahívta minisztereit és kilépett a szövetségből. A Gyurcsány Ferenc
irányította kormány így kisebbségben
maradt. 2009. április 14-én az Országgyűlés elfogadta a miniszterelnök elleni
konstruktív bizalmatlansági indítványt.
Gyurcsány utóda Bajnai Gordon lett és
újra szocialista-szabaddemokrata kormány jött létre.
2010-ben kétharmados Fidesz-KDNPsiker született, megalakult a második Orbán-kormány. 2014-ben, szakítva a hagyományokkal – az új alaptörvény és a
módosított választójogi törvény alapján –,
az eddigi kétfordulós helyett csak egyfordulós parlamenti választás volt, amelyet
újra a Fidesz-KDNP és újra Orbán Viktor nyert meg fölényesen. A 2018-as választás már szorosabb volt. Az ellenzéki
össz-szavazatok száma ugyan több volt,
mint a Fideszé, de a választási rendszer
sajátossága miatt (egyfordulós lebonyolítás, a győztest segítő kompenzációs elosztás, a határontúliak szavazati jogának
beszámítása) újra Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP alakított kormányt.
Raffai Ferenc (forrás: mult-kor.hu)
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HÍRMIX

MEGVÁLTOZOTT TELEFONSZÁM
Dr. Dobos Vadim háziorvos rendelőjének korábbi vezetékes telefonszáma 2022.
március 28-án megszűnt.

Az új rendelői telefonszám:
+36-50-117-2439. Kérjük, a
rendelőt már az új számon
keressék!

Áprilisi iskolai
BEIRATKOZÁS
A SZADAI SZÉKELY BERTALAN ÁLTALÁNOS ISKOLA
a 2022/2023. tanévre történő
iskolai jelentkezés és beíratás
kapcsán az alábbiakról tájékoztatja a kedves szülőket!
A beiratkozás ideje 2022.
április 21. (csütörtök) és április 22. (péntek), 8.00 és
16.00 óra között lesz. A beiratkozást megelőzően adatfelvétel elvégzése szükséges a Kréta
felületen (https://eugyinzezes.ekreta.hu/kezdolap), ami az iskola honlapján április 6-tól elérhető lesz. Online beiratkozás
esetén a gyermek nevére kiállított, a lakcímet igazoló ha-

VÁLTOZÁS

a lomtalanítás-igénylésben
A DTKH NONPROFIT KFT. a
lomtalanítást évente ingatlanonként térítésmentesen egy
alkalommal 2 köbméter menynyiségben házhoz menő rendszerben végzi. Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban
nyilvántartott és szerződött,
aktív, közüzemi díjhátralékkal
nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be. Jelentkezni a telefonos ügyfélfogadási időben a 06-28-561-200
telefonszámon lehet a 4-es menüpont kiválasztásával. Az
4

időpontegyeztetés után a megjelölt napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a lomhulladékot, amelyet a DTKH járműve szállít el.
A lomtalanítás nem konténerben történik! A lomtalanítás
körébe tartozó hulladéktípusok:
bútorok; egyéb, fából készült
tárgyak; szőnyegek, padlószőnyegek; matracok; ágyneműk;
textilek, ruhaneműk, nagyméretű műanyag tárgyak, padlók;
személygépkocsi-, kerékpár- és
motorkerékpár-gumiabroncsok
(háztartásonként max. 4 db).

tósági igazolvány adatait kell
feltölteni a felületre. A többi dokumentumot (személyi igazolvány, taj-kártya, nyilatkozat az
életvitelszerű ottlakásról, nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan)
elég a tanév kezdetéig személyesen bemutatni.
A gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti,
tankötelessé válik. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. augusztus
31-ig születtek. Ez alól kizárólag az Oktatási Hivatal határozata nyújthat mentességet.

Már a Fenyvesligetben is leadható
a SÜTŐOLAJ

A LAKOSSÁGI IGÉNYEKNEK
megfelelően már újabb helyen,
a Fenyvesligeti út – Papdűlő
út sarkán kihelyezett gyűjtőedényben is elhelyezhető a

használt sütőolaj a Biotrans
Kft. és Szada Nagyközség Önkormányzata együttműködésének köszönhetően. Ennek
köszönhetően Szada csatornahálózata is mentesülhet az olaj okozta terhelés alól, így a
rendszer környezetvédelmi szempontból is hasznos a település számára. Aki
pedig zárt edényben adja le a használt sütőolajat és –
zsiradékot, akár 50
ezer forintot is nyerhet. Részletek itt:
w w w.c s e p p e tsem.hu/olajtoto
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az önkormányzatnak nincsen
az égetést szabályozó rendelete, akkor tilos az avar és kerti
hulladék égetése.
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely,
vagy grillsütő használata nem
tiltott a tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején sem.
Az ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök használata,
tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartása mellett történhet. Erdő 200 méteres körzetében lévő
külterületi ingatlanokon azonban tilos a
tűzgyújtás a tűzgyújtási tilalom (fokozott
tűzveszély) időszakában.
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a NÉBIH EI hivatalos
honlapja (www.erdotuz.hu), valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok tájékoztatnak. A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől
a visszavonásig él! Az említett honlapokon
mindig az éppen aktuális állapot látható.

SZADA HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE 2022

ÁPRILIS-MÁJUS

FOKOZOTT FIGYELEM

a tűzgyújtási tilalom idején
A TAVASZI IDŐSZAKBAN megszaporodó szabadtéri tűzesetek visszaszorításának
érdekében a települések belterületén keletkező avar és egyéb növényi hulladék égetésére vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásának fontosságára hívja fel a figyelmet a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
A hatályos jogi szabályozás értelmében
tilos a kerti hulladék égetése. A tiltás alól az
önkormányzat helyi rendeletben eltérést adhat, amiben szabályozza az égetés feltételeit, időpontját és körülményeit. Amennyiben

800 millió forint támogatás
az ÓVODA BŐVÍTÉSÉRE
ÁPRILIS ELEJÉN megérkezett a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Helyettes Államtitkársága értesítése a Szada Nagyközség Önkormányzata
támogatási kérelmének 799.999.945 forint
értékű támogatásáról a Székely Bertalan
Óvoda és Bölcsőde bővítésére. A pályázat
pozitív elbírálása alapján a Dózsa György
út 63. szám alatt található épület átalakítása és bővítése történik meg az alapterület növelésével, ami az önkormányzat
100 százalékos tulajdonában lévő Dózsa
György út 65. szám alatt lévő telekre irányul. Az ingatlan korábbi, önerőből történt
megvásárlása is az óvoda potenciális kapacitásbővítése miatt valósult meg. A tervek alapján az új épületrészben a 75 fő befogadására alkalmas három csoportszoba

DÁTUM
HÉTFŐ
11. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
18. KOMMUNÁLIS
25. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV, ZÖLD
DÁTUM
2.
9.
16.
23.
30.

MÁJUS

HÉTFŐ
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS
ZÖLD

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

A PIACI
PROGRAMOK
mellett létrejönnek további kiszolgáló és
szociális helyiségek. Az átalakított, meglévő óvodaterületben egy új melegítőkonyha
kap helyet. A beruházás hatására az óvoda infrastruktúrája magas szintű ellátást
képes majd biztosítani a minden nevelési igényű gyermek számára. A beruházás
két telek összevonásával már meg is indult, a kivitelezés várhatóan ebben az évben kezdődik meg.

EGY SZÁZALÉK

a kulturális alapítványnak

EGY SZÁZALÉK
A TÁBOR ALAPÍTVÁNYNAK

A Kulturális Alapítvány Szadáért
köszöni az eddigi támogatásokat
és kéri, hogy lehetőség szerint
ezután is támogassák adójuk
1%-val a tevékenységüket.
Adószám: 19176310-1-13

A Tábor Alapítvány ezúton is megköszöni
mindazoknak a segítségét, akik a személyi
jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták a
munkájukat az elmúlt év(ek)ben. A Tábor
Alapítvány 2022-ben is elfogadja az szja
1 %-ot, az adószáma: 18667125-1-13.
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• Térzene minden pénteken a Szada
Községi Piac nyitvatartási ideje alatt:
Április 29., 17 óra:
HÁRFA, FUVOLA, CSELLÓ
Május 6., 17 óra:
VONÓSNÉGYES CREDO
Május 13., 17 óra:
HARSONA KAMARA
Május 20., 17 óra:
NÉPZENE KAMARA
Május 27., 17 óra:
IFJÚSÁG FÚVÓSZENEKAR
Június 3., 17 óra:
FÚVÓS KAMARAZENEKAR
Június 10., 17 óra: TALAMBA
• Áprilisban is minden pénteken 16 és 18
óra között „Az ÉN kosaram termelői”
piac várja a helyieket!
• 2022. április 23-án 7 és 12 óra között
kisállatbörze lesz a piacon. A kiállítóknak előzetes regisztráció szükséges!
További információ és regisztráció:
szadaiborze@gmail.com;
+36-30-134-4623
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INTERJÚ

A „mi csapatunk”
-érzés nyomában

A megye egyik legjobb
minőségű pályája

MOLNÁR ATTILA BÜSZKE AZ ÖNKORMÁNYZATTAL KÖZÖSEN ELÉRT EREDMÉNYEKRE
Kis túlzással Molnár Attila
Szada Minarik Edéje, a helyi
sportegyesület és a focicsapat mindenese. Aki nélkül
nincs szadai labdarúgás, aki
nélkül – úgy tűnik – a reális
szadai célok sem érhetők el…

L

ehet azt mondani Molnár Attila egymaga jelenti a labdarúgást a Szada SE-n belül?
Azért gondolom ezt, mert akit csak
kérdeztem a településen a klubról
vagy a focicsapatról, mindenki azt
mondta, hogy „inkább keresse az
Attilát, ő majd elmondja…”
– Hát ez így erős túlzás, de kétségtelen, hogy ős-szadaiként kisebb megszakításokkal a mai napig itt vagyok. Az 1980as évek közepe-vége felé kezdtem el a focit,
akkor itt egy korabeli megszűnés után
sem egyesület, sem serdülőcsapat nem
volt, és így Veresegyházára, az akkori ottani klubban játszottam. Velük a megyei
másodosztályban is szerepeltem. Aztán az
1990-es években újra lett itt egyesület és
csapat, a sorkatonaság letöltése után pedig én is itt folytattam. Kisebb „kilengéseim” utána voltak: korábbi edzőim rendre
megkerestek, hogy az aktuális csapataiknál elkelne némi segítség a feljutás vagy a
kiesés elkerülése érdekében, én meg eleget tettem a kérésnek és fél-fél szezonokat
máshol töltöttem. De utána mindig viszszatértem! És, ha jól számolom, 1997 óta
6

folyamatosan itt vagyok valamilyen mi- pályáján kezdhette el a 2021/22-es
nőségben az egyesületnél…
bajnokságot. Igaz, a versenyszabályok szerint a legalacsonyabb
– Erre a státusz-dologra még visz- osztályban, a megyei bajnokság
szatérünk! Ha már a megszűnést negyedosztályában, annak is a Köemlítette: nem is olyan régen sze- zép csoportjában. Egyértelmű volt,
mélyesen is átélhette, hogy milyen hogy újra lesz itt egy csapat?
hirtelen klubnélkülivé lenni.
– Természetesen! Bár elég nehezen in– Valóban, amikor 2018-ban elbontot- dultunk el. Úgy egy évvel ezelőtt tavaszták a régi pályát és elkezdték ezt a mos- szal kezdtem el a felnőtt csapatot toboroztani létesítményt építeni, akkor bizony ni. Mert hiába van a saját utánpótlásban
kényszerűségből megszűnt a labdarúgó- nagyjából 120-150 gyerek, ha nincs előtszakosztály felnőtt csapata. Hivatalosan a tük végcél, a felnőttek közé jutás lehetőséGödöllői SK második csapatával fuzionált ge, akkor a működés sem teljesen egésza szakosztály és létrejött a Gödöllői SK II- séges. Meg nagyok nélkül amúgy is csak
Szada nevű csapat, és a szadai focisták- amolyan „félkarú óriás” lenne a szaknak is köszönhetően 2019-ben megnyerte osztály. Szóval elkezdtem toborozni hea Pest megyei bajnokság IV. osztályának Keleti csoportját. Persze, jó
volt elsőnek lenni,
de nem volt olyan
„mi c sapat unk”ér z é s b en nü n k .
Mégis csak más
szadaiként, szadai
pályán egy szadai
csapattal sikeresnek lenni.
– Viszont nem
kellett olyan sokat várni az újjá a l a k u l á s r a .
És a Szada SE
régi-új csapata immár saját

A cél, hogy minél több szadai
srác legyen a csapatban
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Molnár Attika nélkül nincs szadai foci
lyi és környékbeli fiatalokat, 19-21 éveseket, akikről tudtam, hogy összegyúrva jó
csapatot alkothatnak. Aztán ahogy teltmúlt az idő, lassan elfogytunk. Ugyanis a
megkeresettek közül néhányan mégse vállalták a negyedosztályt – mondván, hogy
túl alacsony szint –, illetve voltak, akik
inkább Bagra vagy Mogyoródra mentek
el egy-egy kedvezőbb lehetőség miatt. A
nevezést már leadtam, a bajnoki rajt pedig közeledett, viszont nagyon kevesen
voltunk. Aztán a szerencse ránk mosolygott! Történt ugyanis, hogy Gödöllőn, a
helyi GSK fuzionált az egyetemi csapattal, a GEAC-cal, viszont az utóbbiak keretét alkotók közül páran nem igazán

szerettek volna az új, egyesült gárdában
játszani tovább. Megkerestek, hallották,
hogy Szadán új csapat van alakulóban
és hirtelen játékosokra is szükség lenne.
Nekem pedig kapóra jött ez a megkeresés, és örömmel láttam őket nálunk! De,
hogy létszámban is meglegyünk, szóltam az öregfiúkcsapatunk néhány tagjának, és ők örömmel csatlakoztak. Most
úgy állunk, hogy a megye négyes felnőtt
csapat legidősebb játékosa 51, a legfiatalabbja pedig 19 esztendős! Mi több, a bajnokság rajtját is jól kaptuk el, sokáig az
első-második helyen álltunk, de volt egy
kis visszaesés – sérülések és eligazolások
miatt –, a Fót SE I. pedig élt a lehetőséggel és megelőztek minket. Ugyan matematikailag még lehetséges, hogy bajnokok legyünk, de reálisan nézve a fótiak
csak maguk bukhatják el az aranyérmet.
Persze nem vágunk eret magunkon, ha
mégsem leszünk elsők… Legfeljebb megpróbáljuk a következő bajnokságot megnyerni.
– Merthogy a cél a minél feljebb jutás? Mi lehet a végcél?
– Az egyik célunk az, hogy az utánpótlás „fusson ki”, a felnőttkorba lépve
lehetőleg minél több szadai srác legyen
az első csapat tagja. Egyfelől azért, hogy
legyen értelme a nevelőmunkának. Bár
tudjuk, hogy a legtehetségesebbek feljebb,
az úgynevezett tehetségközpontokba, például a gödöllőibe, vagy még magasabb
szintre, akár valamelyik neves akadémiára kerülhetnek. Másfelől azért, mert a
szadaiakkal meglehet a „mi csapatunk”érzés, a játékosoknak és a szurkolóinknak egyaránt. A végcél pedig a megyei
másodosztályba jutás, természetesen
minél több szadai focistával!
– Merthogy a csodás létesítményhez illene egy magasabb osztályú csapat is?
– Az biztos, hogy ez nem
„negyedosztályú” létesítmény,
sőt szerintem az élőfüves pálya minősége a megyében az
első három között van. És még
lehetne is fejleszteni: például
egy pálya menti hosszanti lelátó jó lenne… De ez nem panasz, hiszen a sportegyesület és
a csapat fő támogatója, a szadai
önkormányzat így is mindent
megtesz a klub és sportcentrum fenntartásáért – amit ezúton is köszönök valamennyi
illetékesnek! Persze, ha majd
nyílik egy újabb MLSZ-pályá-
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zat, akkor azon feltétlenül szeretnénk ezzel a nézőtérfejlesztési ötlettel elindulni.
– Ha már közönség: milyen a csapat támogatottsága? Kellően magukénak érzik a helyiek is?
– Van egy „kemény mag”, aminek tagjai szinte az összes hazai meccsünkön kint
vannak. Ha pedig szomszédos települések
csapataival játsszunk, még többen jönnek.
De nyilván egy magasabb osztályú szereplés is kíváncsibbá tenné a fociszerető
szadaiakat.
– Térjünk vissza a beszélgetés elején
szóba hozott státusz-dologra! Most
éppen milyen szerepben is van az
egyesületnél?
– Nagyon összetett a helyzet. Történelmileg úgy alakult, hogy körülöttem minden változott, jöttek-mentek az emberek,
én meg mindig maradtam, és gyakorlatilag én lettem az, aki mindig mindent szervez és intéz. Én tudom azt, hogy mihez
kell nyúlni, ha valami elromlik, kinek kell
szólni, ha valamit javítani kell, vagy éppen
valamit be kell szerezni. Viccesen meg is
kérdezik: tényleg tudom a vaskos kulcscsomóm minden egyes kulcsáról, hogy melyik
zárba illik? Persze, hogy tudom. De visszatérve a kérdésre… Főállásban tűzoltó vagyok. A szabadnapjaimon, az önkormányzat megbízásából, a létesítményt vezetem.
Emellett a sportegyesület alelnöke is vagyok és irányítom a labdarúgó-szakosztályt. De ha kell, akkor leülök játékosként
a kispadra is, de csak azért, hogy meglegyen a létszám! A régi keresztszalag-szakadásom, illetve sérülékenységem miatt
már nem tudok százszázalékos teljesítményt hozzátenni a csapat játékához. De
a magamfajta rutinos focista sokszor jól
jön a csapat számára…
– És meddig lesz Molnár Attila a
SZSE mindenese? Az idők végezetéig, és azon is túl egy kicsit?
– Ami azt illeti, a családi programokat
egyelőre az egyesületbeli elfoglaltságaimhoz igazítjuk. De a család hozzászokott ehhez. Nyilván nincs pótolhatatlan személy,
én sem vagyok az. A fél életemet itt töltöttem a pályán, sok minden az én javaslatom
alapján alakult így ki, és rengeteg időt töltöttem el a csapattal vagy a csapat körül.
Büszke vagyok arra, amit munkatársaimmal és az önkormányzattal együtt felépítettünk és elértünk, így fájó szívvel hagynám
itt ezt a bázist. De a visszavonulás egyelőre nem téma, hiszen mint említettem, rengeteg célom, célunk van még, amit szeretnék át- és megélni…
Raffai Ferenc
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A lakosok díjmentesen
kapják a SÁRGA KUKÁKAT
A HELYI FELMÉRÉS IS IGAZOLTA A SZELEKTÍV
HULLADÉKOK GYŰJTÉSE IRÁNTI ERŐS SZÁNDÉKOT
val, mint közszolgáltatóval 2020-ban megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását kezdeményező javaslatot mérlegelve
– úgy döntött, hogy bruttó 17.724.628 forint keretösszeget biztosít a szelektív hulladékgyűjtő edények egyszeri beszerzésére a közszolgáltatási (NHKV) szerződéssel
rendelkező (jelenleg 1702 db) háztartások
számára. Ezen edényeket megrendelte az
önkormányzat. A megrendelés teljesítését
60 napon belül, tehát legkésőbb június elejéig vállalta a szállító. A kukákat az NHKVszerződéssel
rendelkezők egy később
szer
rződ
kijelölendő időpontban és helyen
kije
vehetik majd át, amiről tájékoztaveh
tást kapnak. A sárga kukák megA szadai képviselő-testülete a 2022. márciuss 31
311érkezéséig
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y
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ürítését. Megszavazrendszerességű
szzere
számára
Szadán is hulladékszállítási felada- edényt háztartása
ása sz
zámára átveták azt is,
iss hogy
ho a zöldhulladék közszolgáltató hulladékgazdálkodási előírásaitól
tokat ellátó Duna-Tisza közi Hul- szi, és abba gyűjti a továbbiakban a
eltérő elhelyezése a jövőben a közösségi
ladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szelektív hulladékot.
A képviselő-testület a fenti eredményt is együttélés alapvető szabályait sértő ma(DTKH) az idei évtől nem biztosít ingyenes
zsákokat a szelektív hulladékok gyűjtésére. figyelembe véve hozta meg döntését az ügy- gatartásnak minősüljön: az önkormányEz komoly probléma településünkön, hi- ben március 31-i ülésén. A testület – a Zöld zati rendelet mielőbb ezzel a szabállyal
szen a környéken Szada volt az első, amely Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.-vel és a DTKH- egészüljön ki.
AP
bevezette a hulladékok szelektív gyűjtését.
Ezért az önkormányzata kereste a lakosság
számára legjobb megoldást, ennek érdekében – online kérdőív segítségével – kikértük a helyiek véleményét.
A DTKH díjmentesen biztosítja a lakosság tőség a Szadai Községi Piacon (2111 Szada,
A március 23-án indult, kilenc napon át
részére a zöldhulladék gyűjtésére szolgá- Ősz utca 4.) 15:00-18:00 óra között Molnár
tartó igényfelmérésen közel 550 lakos jelezló zsákok éves mennyiségét, szerződött in- Csaba piacfelügyelőnél. Az átvételnek hate véleményét. Kiderült, hogy a válaszadók
gatlanonként 32 darab zöld zsákot. A zöld tárideje nincs. Az átvételekor szükséges
99,3 százaléka szelektíven gyűjti a háztarzsákok átvételére a közszolgáltató március- bemutatni a személyi igazolványt, lakcímtásban keletkező hulladékot, valamint a kiban két napot jelölt meg, azonban a szerző- kártyát és a hulladékgazdálkodási számlát!
töltők 83,5 százaléka helyesli, hogy Szadán
Abban az esetben, ha valaki a megadott
déssel rendelkező 1702 háztartás alig több
a szelektív hulladékok begyűjtése a jelenlegi
mint harmada, 650 jogosult vette át a zsá- időpontban nem tudja átvenni az ingyenes
kéthetes periódus helyett heti rendszereskokat. Az önkormányzata magára vállalja zsákokat, előre egyeztetett más időpontséggel történjen. A válaszadók 96,4 százaa megmaradt zöld zsákok kiosztását és a ban is megteheti. Kérjük ez ügyben keresléka vállalná, hogy a heti rendszerességű
kapcsolódó regisztráció elvégzését. A zöld sék kollégánkat, Molnár Csabát a 06/30
begyűjtés érdekében az önkormányzat álzsákok átvételére péntekenként van lehe- 134-46-23-as telefonszámon.
tal díjtalanul biztosított 120 literes gyűjtő-

A

A ZÖLD ZSÁKOK ÁTVEHETŐK A PIACON
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TÍZ ÓVODAI CSOPORT

indulhat az ősztől

TÖBB FORRÁS JUT A TEMETŐI RAVATALOZÓ
FELÚJÍTÁSÁRA ÉS AZ UTAK KARBANTARTÁSÁRA
A szadai képviselő-testülete 2022. március 31-én rendes testületi
ülésén határoztak – többek között – az óvodai csoportok számáról,
elfogadták a Szada Nova NKft. 2022. évi üzleti tervét, valamint eldőlt, hogy lakossági szűrővizsgálatot finanszíroz az önkormányzat.

A

képviselő-testület meghatározta az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák csoportszámát a
2022/2023-as nevelési évre. Az óvodavezető megállapította, hogy a Székely Bertalan
Óvoda-Bölcsőde a 2022/2023-as nevelési évben mennyi csoport indításával számolhat,
amelyet változatlanul a tavalyi év csoportszámában kért meghatározni. Ennek megfelelően, a határozat szerint, a Dózsa György
úti tagintézményben hét, míg a Postaköz tagintézményben három csoporttal indul meg
a következő nevelési év. A felvételi körzethatár a nagyközség közigazgatási területe.
Az intézményvezető javaslata alapján az
éves zárási időpontok, valamint a 2022. évi
nyári zárvatartás az alábbi időpontok szerint
alakulnak: Dózsa György úti épület: 2022.
július 18. – augusztus 12.; Postaköz épülete:
2022. július 4. – július 29.; Ady Endre utcai minibölcsőde: 2022. augusztus 1. – augusztus 26.
Az intézmények hétfőtől péntekig 06.3017.30 óráig tartanak nyitva, az Ady Endre
utcai minibölcsőde zárási időpontja pedig
a tapasztalat alapján 17.00 órára módosul.

Jóváhagyott üzleti terv
A képviselő-testület, mint a SZADA NOVA
Nonprofit Kft. legfőbb szerve a társaság által
készített és annak felügyelőbizottsága által
előzetesen jóváhagyott 2022. évi üzleti tervét módosításokkal elfogadta. A terv előzetes tervezete kiegészült a szadai köztemető ravatalozója felújításának feladatával és
annak bruttó 14.564.004 forintnyi költségvonzatával – amelyből 10.040.615 forint az
önkormányzat 2022. évi költségvetéséből
eleve biztosított a társaság részére, a fennmaradó többletköltségigényt pedig az általános tartalékból fedezik.
Az üzleti tervben a működési kiadások
között szerepeltetett, telephely kialakítására
2022. ÁPRILIS | 2111 SZADA

Az önkormányzat elkötelezett a szadai lakosok
egészségügyi állapotának megőrzése és
javítása mellett.
előirányzott bruttó 63.500.000 forintos keretösszeg tényleges felhasználása kizárólag
a testület által előzetesen jóváhagyott megvalósítási koncepció, majd kivitelezési terv
alapján engedélyezett a társaság számára.
A tervben szereplő, a „Kőterítésű, murvás, illetve földutak karbantartása” feladatára előirányzott bruttó 15 millió forint kiadási keretösszeget bruttó 50 millió forintra
növelt mértékben hagyták jóvá az általános
tartalék terhére, biztosítva az önkormányzat által átadott pénzeszköz (közbeszerzési
eljáráshoz szükséges további 1 millió forinttal együtt összesen bruttó 35 millió forintnyi) többletfedezetét.
A testület az idei költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet „Fejlesztési kiadások”
előirányzatáról bruttó 225.836.615 forint
átcsoportosítását rendelte el a Szada Nova
NKft. részére biztosított „Egyéb működési
célú támogatások államháztartáson kívülre” kiadási előirányzata javára – megbízva
a társaságot a magánerős lakossági hozzájárulással megvalósítani tervezett Ezredes
utca, Földvár utcai szakasz és Várdombi utcai
szakasz, továbbá a (kizárólag önkormányzati forrásból megvalósítani tervezett) Berek utca kivitelezésének előkészítésével. Az
előbbi három útépítés kivitelezése kizárólag

akkor kezdődhet meg, amennyiben a lakossági útépítési érdekeltségi hozzájárulások –
18/2020.(IX.4.) önkormányzati rendeletben
előírt – hányada 2022. április 29-ig beérkezik az önkormányzat számlájára. Ellenkező
esetben – az építőanyagok árának és a kivitelezési költségek nagy mértékű emelkedése következtében – a testület annak mérlegelésére kényszerülhet, hogy áttervezi-e az
útépítések költségterheit, avagy elálljon-e
2022. évi útépítési szándékaitól.

Lakossági szűrővizsgálatok lesznek
Az önkormányzat elkötelezett a szadai lakosok egészségügyi állapotának megőrzése
és javítása mellett, továbbá fontos feladatának tekinti az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutást, a mindenki számára
elérhető magas színvonalú, kulturált körülmények közötti betegellátás biztosítását, valamint a prevenciós programok támogatását. A szűrővizsgálatok célja, hogy a szadai
lakosok részére megvalósuló ingyenes szűrővizsgálatok igénybevételével, egyszerűen,
várakozási idő nélkül és térítésmentesen valósuljon meg a lakosság körében leggyakrabban előforduló népbetegségek kiszűrése, azok kockázatára való figyelemfelhívás.
A szakemberek tapasztalata szerint kiváló
eredmények érhetők el intenzív tájékoztatással és szervezett szűrőprogramokkal. Az
önkormányzat feladatai között szerepel az
egészségügyi prevenciós programok és szűrővizsgálatok támogatása. Ennek megfelelően a testület a 2022. évi költségvetéséről
szóló rendeletében 3 millió forintot hagyott
jóvá, és felkérte a Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjét a szűrővizsgálatok és programok megszervezésére.

Elfogadott beszámolók
A fentieken túl feladatellátási szerződést
módosítottak Szada háziorvosaival, akiknek megváltozott rendelési ideje a honlapon megtalálható. A testület elfogadta még
a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ 2021. évi szakmai munkájáról szóló
beszámolóját és a 2021. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelését, az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét, valamint
a polgármesteri hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolót is, és határozat született a Szadai Gyermekélelmezési
és Szociális Étkezési Konyha Terembérlési
szabályzatának elfogadásáról.
A képviselő-testület márciusban összesen 18 határozatot hozott. A részletek iránt
érdeklődők a testületi ülés dokumentumait megtekinthetik a www.szada.hu weboldalon is.
Andó Patrik
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KÖZ-TÉR

Tisztelgés a szabadságharc hősei előtt
A forradalmárok tudták mit kockáztatnak, tudták mivel fizethetnek
A hagyományoknak megfelelően Szadán is megemlékeztek az
1848. március 15-én kirobban
forradalom és szabadságharcról. A szadai ünnepséget a helyi
művelődési házban tartották.

A

megemlékezőket Antal Édua köszöntötte és vezette fel néhány nemes gondolattal a nemzeti ünnepi
műsort, majd Mentovics Éva: Magyar szívben magyar lélek című versét Kolos Kíra
6/c. osztályos tanuló olvasta fel.
– Valóságos forradalmi láz söpört végig
1848 elején Európán, de talán nem túlzás
kijelenteni, hogy ezen időszakból a magyar
forradalom és az azt követő szabadságharc
volt az egyik legmeghatározóbb az egyetemes történelemben. – mondta ünnepi
beszédében Pintér Lajos polgármester. –
Az akkor oly’ sokak által vallott forradalmi eszméket olyan erő tüzelte, olyan erős
nemzeti érzés, olyan hatalmas szabadság
utáni vágy, mely nem tántorította el a forradalmárokat, a már első látásra is túlerőben lévő császári ellenséggel szemben.

patokkal és küzdött
A ’48-as forradalmárok tudták
függetlenségéért,
mit kockáztatnak, tudták miküzdött szabadságável fizethetnek. A legdrágábért, egységesen. Jól
bal. Az életükkel. Ennek elletudjuk, hogy végül
nére sem hátráltak meg a haza
nagyon súlyos veszés a magyarság előremozdítáteségek és véráldozasa érdekében.
tok érték hazánkat. A
A polgármester hozzátette, a
Pintér Lajos polgármester
forradalom leverését,
történelemben akkor lehet namondta el az ünnepi
a szabadságharc elgyot alkotni, ha a vezetők és köbeszédet
vesztését követő megvetőik megértik, megérzik az idő
torlás hosszú évtizedekig gyógyíthatatlanszavát.
– A márciusi ifjak és az őket támogatók nak tűnő sebet ejtett a magyarságon.
Pintér Lajos szerint március 15-e kigyorsan növekvő tábora pedig hamar megértette: eljött az idő a cselekvésre, az elnyomók zárólag a tiszteletről szólhat. Tisztelegni
hatalmának megtörésére, és az elmaradott kell azon hősök előtt, akik a forradalomfeudális viszonyok felszámolására. Megér- ban vettek részt, akik a szabadságharctették, hogy akkor és ott azt teszik, amit ten- ban harcoltak.
– Olyan hőseink ők, akik bár nem nyerniük kell, amit tenni lehet, amit tenni érdemes. Az elkövetkező napok eseményei pedig ték meg a harcot, leverték őket, de mégis
beigazolták elhatározásuk, sőt, történelmi győztek, mégis eredményeket értek el Maigazságérzetük jogosságát – tette hozzá. – gyarország fejlődésében. Kivívták a nemA kezdetben elért alkotmányos sikerek jo- zet és az utókor tiszteletét és beírták nevügosan táplálták a reményt, hogy Magyar- ket a magyar történelembe – mondta.
A beszédet követően ünnepi előadást látország független lehet nagyobb véráldozat
nélkül, de ez hamar illúzióvá vált. Harc és tak az érdeklődők, majd a Faluháznál megcsataterek alakultak ki szülőföldünkön, és a tartott koszorúzással ért véget a megemlémagyarság felvette a harcot az elnyomó csa- kezés.
R.F.

KÖZEL HÁROMSZÁZAN
futották le az 1848 métert
Két év kényszerszünet után
újra megrendezte a Székely
Bertalan Művelődési Ház és
Könyvtár az 1848 méteres
futást az egykori forradalom
és szabadságharc emlékére.

K

ét éve márciusban talán senki sem
gondolta, hogy a hagyományos, több
éves múlttal rendelkező 1848 méter hosszúságú szadai futóversenyt a következő két esztendőben sem megszervezni nem kell, sem készülni, sem nevezni rá. A
váratlanul betört koronavírus-járvány sajnos ezt a nagyszerű kezdeményezést is háttérbe szorította. Szerencsére 2022 elején a
szervezők már újból tervezhették az útvo-
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mind a 310 darab, a célba érésért járó emlékérmet kiosztották. A legnépesebb társaságot, 130 fővel, a Székely Bertalan iskola
alkotta, továbbá a Szada SE sportolói közül is sokan csatlakoztak. És vendégként a
nalat és a futás szerelmesei már újra gya- Gödöllői Bikák focistái is belevágtak a távkorolhattak a március 18-ára meghirdetett ba. Hozzátette, nagy örömmel látta, hogy
eseményre. A startjelet ezúttal is a Szadán kisbabás családok babakocsival, az ovisok
élő Dr. Kiss Gergely, korábbi háromszo- pedig az óvónénikel vagy a szülőkkel közöros olimpiai bajnok vízilabdázó adta meg sen teljesítették a távot. Akik befutottak, az
a mezőnynek. Néhány méteren át maga is önkormányzat jóvoltából forró teával, zsíott futott az élen, de a fiatalabbak gyorsab- ros kenyérrel, almával pótolhatták az elégetett energiát.
bak voltak nála…
A győztesek és a helyezettek okleveleMint Pusztai-Krepsz Mónika, a Faluház
vezetője, a verseny főszervezője elmond- ket, emléklapokat, ajándékokat kaptak.
ta, bár hivatalosan 247 fő nevezett, viszont A 2022. évi 1848 méteres futás első helyezettje Gyebnár Ákos (Szada SE),
a második Herczig Balázs (Szada SE), a harmadik Gelle Zsófia
lett. Mellettük a legnagyobb létszámú iskolai csapat, a 4/a osztály, valamint az legnagyobb
létszámú ovis csoport, az ŐziDr. Kiss Gergely vezetésével ke csoport, kapott ajándékcsoindult el a verseny magot.
RF
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SZOCIÁLIS ÜGYEK

CÉLBA ÉRTEK

a segélyszállítmányok
NÉHÁNY MENEKÜLT CSALÁD SZADÁN
LELT IDEIGLENES OTTHONRA
Sikeres volt az újabb szadai önkormányzati gyűjtőakció: március végén már a második, zömmel tartós élelmiszerekkel teli szállítmány indult el és érkezett meg Nagydobronyba. Néhány, Ukrajnából menekült család pedig átmenetileg otthonra talált Szadán.

A

z Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt a február végén
Nagydobrony, Szada kárpátaljai
testvértelepülése számára összeállított és
elszállított segélycsomag után – a korábbi terveknek megfelelően – március végén
újabb segélyszállítmányt kaptak a határon
túli barátok.
A kezdetektől Pintér Lajos polgármester koordinálja a pénzgyűjtési akciót és ütemezi a segélyszállítmányok kijuttatását.
A nagydobronyi igényeknek megfelelően
a helyi lakosok, vállalkozások és az egyházak pénzbeli felajánlásai nyomán mintegy 1200000 forint értékben tudott Szada
Nagyközség Önkormányzata kiküldeni tartós élelmiszereket, konzerveket, fertőtlenítő-, tisztító- és tisztálkodó szereket, illetve
gyermekpelenkát. A szállítmányt március
24-én, ismét, a Magyar Református Szeretetszolgálat képviseletében Victor Ágoston
szállította ki.
Mint Kerékgyártó Tamás, a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője elmondta, Nagy Ferenc nagydobronyi
polgármester kérésnek megfelelően a csomagok célzottan a településre, nem pedig

a nagy közös gyűjtőbázisra kerültek, éppen azért, hogy azok kapják meg, akiknek
a szadaiak szánták.
A nagydobronyiaktól származó információ szerint az ottani lakosság élelmiszertartalékai rohamosan apadnak, így szükségük van további segítségre, adományokra.
Az önkormányzat várhatóan újabb szállítmányokat indít még – a legutóbbi április elsején indult el –, amelyhez továbbra is várja a szadai lakosság és a
szadai vállalkozók pénzbeli hozzájárulását. A pénzadományokat az alábbi önkormányzati számlaszámra lehet utalni:
11742049-15391621-05120000

KITERJEDT KAPCSOLAT
Március elején humanitárius tanácsot alakított a kormány, hogy az ukrajnai menekültek segítése érdekében még összehangoltabbá és szervezettebbé tegye a
kormányzati szereplők és a nagy karitatív szervezetek munkáját. A tanácsban jelen vannak a köznevelés, a felsőoktatás,
a szociális és a gyermekvédelmi terület,
az egészségügy, a területi közigazgatás, a
munkaügy, a nemzetpolitika, a Hungary
Helps és a közlekedés képviselői.
A szadaiak nem csak a nagydobronyiaknak, hanem más ide érkezett menekültnek vagy otthon maradt kárpátaljai, ukrajnai családoknak is segíthetnek
élelmiszeradománnyal, tolmácsolással, szállásadással, önkéntes munkával
a Híd Kárpátaljáért programon keresztül. A részvétel részleteiről itt lehet tájékozódni: https://kormany.hu/hirek/
hogyan-segithetek-az-ukrajnaimenekulteknek

Az eddigi pénzbeli felajánlásokért, a szállítmány összekészítésével és Ukrajnába történő eljuttatásával kapcsolatos áldozatos
munkáért hálás – Nagydobrony lakóinak
nevében is – a szadai önkormányzat!
A háború elől már eddig sokan távoztak lakóhelyükről, így Magyarországra,
azon belül Szadára is érkeztek menekültek. Mint Kerékgyártó Tamás elmondta,
köztük néhányan itt maradtak, mások pedig továbbmentek Nyugat-Európába. Hozzátette, ő három menekült és befogadott
családról tud, de sem a befogadók, sem az
érkezettek részéről nem volt segítségnyújtási kérés a SZAK vagy az önkormányzat
felé. Megjegyezte, ha szükséges, tudnak
segíteni, de a 1812-es központi kormányzati telefonszámon szintén lehet jelezni az
igényeket.
A.P – R. F.

NÉGY ÚJSZÜLÖTT SZÜLEI KAPTAK BABACSOMAGOT
Pintér Lajos, Szada Nagyközség polgármestere a február végén és március elején született négy szadai gyermek
szüleinek, illetve hozzátartozóinak babacsomag formájában adta át az önkormányzat támogatását.
A már közel másfél éve hatályos rendelet alapján minden szadai gyermek
születésekor egyszeri természetbeni támogatást biztosít Szada Nagyközség
2022. ÁPRILIS | 2111 SZADA

Önkormányzata a gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő
részére. A születéshez nyújtott támogatás mértéke gyermekenként egységesen 10 000 forint, melyet a rendelkezés
szerint babacsomag formájában kapnak
meg az érintettek.
A Pintér Lajos polgármester által átadott babacsomagok az egyedi,
Galgamenti fehérhímzéses, az újszülöt-

tek monogramjaival ellátott, Dr. Dulai
Sándorné Éva néni és segítő társai keze
munkáját dicsérő előkén túl pelenkacsomagot, törölközőt, babajátékot, tusfürdőt, a Haramia gyerekcipőbolt jóvoltából vásárlási utalványt, és az Erdőkertesi
Stilianos Babauszoda felajánlása nyomán ajándékkupont tartalmaznak. Köszöntjük Ábelt, Keve Ambrust, Dominikot
és Bencét!
AP
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Tavaszi PROGRAMKAVALKÁD
VÁLTOZATOS MÁRCIUSI MŰSOROK VOLTAK, ÁPRILISBAN IS HASONLÓAK VÁRHATÓK
A jó idő beköszöntével egyre nagyobb az igény a közös programokra, a szabadidő minőségi eltöltésére.
A Faluház ebben is segítséget nyújtott és nyújt.

A

Faluház az önkormányzattal közösen egyre több programot kínál,
március hónapban a kedves érdeklődők részt vehettek nagyközségi megemlékezésünkön, majd az ezt követő futáson
(részletek a 10. oldalon).
Március 25-én megnyílt Orosz Helga festőművész kiállítása, aminek megtekintésére április 21-ig van lehetőség. Helga az
iskolai osztályok részére múzeumpedagó-

KÖNYVTÁRI
HÍREK
• Mindig nagy öröm csillogó szemű diákokkal találkozni, de még nagyobb
öröm az izgatott óvodásokat fogadni
a könyvtárban. Így volt ez az elmúlt
hónapban is, mikor a Víz Világnapja
alkalmából fogadtuk mesélésre, beszélgetésre a legkisebbeket.
• Megérkeztek idei első új könyveink,
melyeket szeretettel ajánlok figyelmükbe. Megtekinthetik a könyvtári
böngésző polcon, a faluházi kirakatban és a Facebook-oldalunkon.
• Április 11-én a Költészet Napján évfordulós költők köteteiből rendeztünk be
kiállítást, kirakatunkat is József Attila köteteivel töltöttük meg, illetve az
iskolával közösen szavaltuk el a költő Altató című versét.
• A jó idő beköszöntével Családi mesedélután programsorozatunk egyelőre véget ért, de ősszel ismét várjuk a
legkisebbeket.
• Május hónapra is tervezünk Kreatív
Könyvtár programon belül egy kézműves foglalkozást, melyen a Föld
Napja és Madarak és Fák Napja lesz
12

Orosz Helga kiállítása még látható

Görög Ibolya sikeres előadást tartott

giai órákkal is készült, amit az iskolások
nagy lelkesedéssel fogadtak.
Görög Ibolya protokollszakértő is ellátogatott hozzánk március végén, Mindennapi protokoll címen tartott nekünk előadást.
Áprilisban is készülünk programokkal, a részletekkel kapcsolatosan figyeljék

Facebook-oldalunkat és kihelyezett plakátjainkat.
Terembérlési lehetőség a Faluházban! Rendezvénytermünk és színháztermünk is bérelhető, akár folyamatos szakkörök, családi
rendezvények, esküvők megtartásához. Érdeklődés a Faluház elérhetőségein (tel: 0628-503-180; info@szadafaluhaz.hu)

a téma, szeretettel várunk mindenkit.
Március 9-én az első alkalmon kokárdát készítettünk, ügyes segítőnkkel,
Kuthán Katával. Részletes programok a könyvtárban és online felületeinken lesznek.
• Továbbra is előkészítjük kölcsönzésre olvasmányaikat, ha intézménybe
lépés nélkül kívánnak kölcsönözni,
amennyiben ezt jelzik felénk elérhetőségeinken.
• Új könyveinket a nap bármely időszakában megtekinthetik a Faluház egyik
ablakában berendezett kirakatban.
• Épület előtti és az előtérben az ingyen
elvihető könyvek polcához jöjjenek,
válogassanak bátran!

A nemrégiben megjelent gyönyörű albumban pontos hímzésmintákat és népviseleteket, -szokásokat gyűjtött össze Éva
néni, és hímzőtársa, mintarajzolója, Újvári Tünde. A több szakmai elismerésben részesült Szadai Varróka hímzőkör alapítója és vezetője a Fehérhímzések Szadán
című könyve után most egy kicsit távolabb merészkedve, de ugyanolyan alapos
munkával mutatja be a térségben végzett
gyűjtőmunkájának eredményét. Szívből
ajánlom a helyi, térségi hagyományok, a
hímzés iránt érdeklődőknek.
Februárban tartott könyvbemutató után
Éva néni több példányt is felajánlott könyvéből a könyvtárnak, de aki megvásárolni szeretné, személyesen is felkeresheti
ezzel a kéréssel. Németh Anikó, könyvtáros

KÖNYVAJÁNLÓ

Dulai
Sándorné:
Nyomódúcok
a Galga mentén
(Magánkiadás,
2022.)
S z a d a , m i nt a
Ga l ga ment i te lepülések déli
sávjához közeli település, sok közös kincset rejt a környékbeli településekkel. Így van ez a népművészeti hagyományos hímzésmintákkal is.

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
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Már lehet jelentkezni a szadai nyári táborokra
A 2022-es évi szadai táborok listájából idén is csemegézhetnek a kedves szülők.
DÁTUM

TEMATIKA

KOROSZTÁLY

ÉTKEZÉS

ÁR (forint)

HELYSZÍN
Székely-kert/
Faluház

KAPCSOLATTARTÓ
Pusztai-Krepsz Mónika
info@szadafaluhaz.hu

06. 16.–06. 17. Szünidei ráhangoló…

6-10 év

ebéd, uzsonna

4.000 Ft/nap

06. 16–06. 17.

Időutazó tábor

6-12 év

napi háromszor

14.000 Ft/2 nap
vagy 7.000 Ft/nap Iskola

Unger Dorka
szadaiszekelytabor@gmail.com

06. 20–.06. 24. Időutazó tábor

6-12 év

napi háromszor

32.000 Ft/5 nap
vagy 7.000 Ft/nap Iskola

Unger Dorka
szadaiszekelytabor@gmail.com

tábor:
06. 20.–06. 24. Faluházi
Vakációvár

6-10 év

ebéd, uzsonna

20.000 Ft/5 nap
Székely-kert/
vagy 4.000 Ft/nap Faluház

Pusztai-Krepsz Mónika
info@szadafaluhaz.hu

06. 27.–07. 01.

Faluházi tábor:
A Nagy Világ Kincsei

9-12 év

ebéd, uzsonna

22.500 Ft/5 nap
vagy 4.500 Ft/nap Székely-kert

Pusztai-Krepsz Mónika
info@szadafaluhaz.hu

06. 27.–07. 01.

Sport

5-14 év

napi háromszor

27.500 Ft/hét

Kerecsényi Fodor Norbert
06-0/450-98-38

06. 27–07. 01

„Csak Székelyes csajok”

6-12 év

napi háromszor

32 000 Ft/ 5 nap Iskola
vagy 7.000 Ft/nap

Unger Dorka
szadaiszekelytabor@gmail.com

07. 04–07. 08

Rajz, képzőművészet

10-16 év

napi háromszor

30.000 Ft/hét

Székely-kert

Halmai László
06-30/622-22-30

Tündérkék
07. 04.–07. 08. Szorgos
a szadai dombokon

alsósok részére

napi háromszor

40.000 Ft/hét

Kocsis Ibolya 06-70-413-2474
Szada,
Öreghegy dűlő 5 Prókai Orsolya 06-30-539-7292

07. 11.–07. 15.

Örömhír

nagycsoportos
óvodás, általános
iskola

tízórai,
meleg ebéd

Várhatóan
8.000 Ft /hét

Székely-kert

Pálinkás Ibolya
psibolya@gmail.com

07. 18.–07. 22.

Örömhír

nagycsoportos
óvodás, általános
iskola

tízórai,
meleg ebéd

Várhatóan
8.000 Ft/hét

Székely-kert

Pálinkás Ibolya
psibolya@gmail.com

07. 25.–07. 29.

Örömhír

nagycsoportos
óvodás, általános
iskola

tízórai,
meleg ebéd

Várhatóan
8.000 Ft/hét

Székely-kert

Pálinkás Ibolya
psibolya@gmail.com

nagycsoport

napi háromszor

29.000 Ft/hét

Székely
Bertalan óvoda,
Posta köz

Balázs Judit
06-20/941-1341

mozgásfej07. 04.–07. 08. Mocorgó
lesztő

Sportpálya

07. 11.–07. 15.

Mocorgó mozgásfejlesztő

kis- és középső
csoport

napi háromszor

29.000 Ft/hét

Székely
Bertalan óvoda,
Posta köz

Balázs Judit
06-20/941-1341

07. 18.–07. 22

Mocorgó mozgásfejlesztő

nagy- és középső
csoport

napi háromszor

29.000 Ft/hét

Székely
Bertalan óvoda,
Posta köz

Balázs Judit
06-20/941-1341

07. 25.–07. 29

Mocorgó mozgásfejleszt

Iskolába készülő
óvodások

napi háromszor

29.000 Ft/hét

Székely
Bertalan óvoda,
Posta köz

Balázs Judit
06-20/941-1341

08. 01.–08. 05. Sport

5-14

napi háromszor

27.500 Ft/hét

Sportpálya

Kerecsényi Fodor Norbert
06-20/450-98-38

08. 08.–08. 12. Rajz, képzőművészet

10-16 év

napi háromszor

30.000 Ft/hét

Székely-kert

Halmai László
06-30/622-22-30

Bővebb információt kérni és jelentkezni a megadott telefonszámokon, e-mail címeken lehet.
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A Szadai Székely Bertalan
Általános Iskola HÍREI
Laptopokat kaptak a szadai tanárok
A Szadai Székely Bertalan Általános Iskola tanárai számára 40 darab Dell típusú laptopot osztott ki a magyar
kormány a Klebelsberg Központ és a Dunakeszi Tankerületi Központ közreműködésével március első hetében.

A

z RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú „Digitális oktatáshoz
való egyenlő hozzáférés feltételeinek
biztosítása a tanulók és a pedagógusok szá-

Nem lehet
elég korán kezdeni
Pénz7fő címmel az iskolában pénzügyi
projektnap volt március 7-én.
Gyermekeink korán kapcsolatba kerülnek
a pénzzel. Sokuknak már vannak pénzügyeik is. Kapnak zsebpénzt, amit maguk
oszthatnak be, önállóan vásárolnak, esetleg egy vágyott tárgyra gyűjtenek, takarékoskodnak. Hasznos, ha a korosztályuknak
megfelelő pénzügyi ismeretekkel rendelkeznek, amely megalapozza egy jó pénzügyi kultúra kialakítását. Ezt elősegíteni
nézhettek animációs filmet, segítségül hívtunk pénzügyi szakembereket hozzájuk és
a nap végén csoportosan megoldott tesztfeladatokkal ellenőrizhették le tudásukat.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
Kunya Linda tanárnak, mint főszervezőnek, Gellért Zoltán pénzügyi tanácsadónak a személyes előadásért, az OTP Fáy
András Alapítványának az online stream
előadásokért és a fő kapcsolattartónknak,
Ujszászi-Farkas Beatrixnek a jó hangulatú, hasznos napért. Egri Magdolna, pedagógus

„Száll az ének
szájról szájra”
Az idei énekversenyt március első hetében
rendeztük meg. Ismét videófelvételeket
kértünk a jelentkezőktől a vírushelyzetre
való tekintettel.
A jelentkezők egyéni és csoportos formációkban adhattak be pályamunkáikat. A gye14

mára” című projekt keretében átadott eszközökből 24-et már használatba is vettek a tanárok, 15 darabot pedig tartalékba, valamint
belső használatra szán az iskola vezetése.
– A koronavírus-világjárvány következtében bevezetett tantermen kívüli, digitális
munkarend időszakában megélt tapasztalatok rámutattak arra, hogy létfontosságú,
hogy az intézményünkben is a digitális infrastruktúra fejlesztésével megfelelő számú,
hordozható, személyes használatba adható oktatói eszköz álljon a tanári kar rendelkezésre. Igaz, már jelenléti oktatás van
a Szadai Székely Bertalan Általános Iskolában is, de az új eszközök nagy segítséget

rekek ezen a megmérettetésen – eltérve a
korábbi évek gyakorlatától – nem csak magyar népdalokat adtak elő, hanem más népek dalai közül is választottak, vagy éppen
műdalt énekeltek. Kikötés volt – a hagyományoknak megfelelően –, hogy szadai népdalnak is szerepelnie kell a dalcsokorban.
Az előadásokat Verók Ildikó, Pénzesné
Darvasi Judit és Bokor Tamás zsűrizték,
akiknek lelkiismeretes munkáját ezúton is
köszönjük! Közel 40 versenyzőt minősített
a zsűri bronz, ezüst és arany fokozatban:
15 arany, 12 ezüst, 7 bronz fokozatot adtak
át, valamint egy különdíjat is. A versenyt
Mácsainé Verók Irén és Phersy Krisztina
szervezték.
Phersy Krisztina, pedagógus

Napközis cseredélután
Az idei tanévben már másodszor rendeztük
meg a napközis cseredélutánunkat, amire
március 23-án került sor.
Az első alkalommal Stikeez figurákat, most
pedig focis kártyákat lehetett cserélgetni.
A programon az alsó és a felső tagozat napközisei egyaránt részt vettek. A gyerekekkel az udvaron gyűltünk össze, ahol megtörtént az „adásvétel": sok tanuló hozta el
a kártyáit, majd igyekeztek a lehető legjobb „üzletet” nyélbe ütni. A rendezvény
szervezői Unger Dóra és Nagy Orsolya
tanítónénik voltak. Az esemény sikeres
volt, a diákok sok új kártyára tettek szert.
Ez a program nagyon népszerű a gyerekek
körében, ezért jövőre is szervezünk majd
csereberéket.
Nagy Orsolya, pedagógus

Jó, hogy jöttek az informatikai eszközök
jelenetek az értekezletek online lebonyolításában és a Kréta rendszer használata során, valamint a tanórák színesebbé tételében – mondta Szathmáryné Szabó Zsuzsa
intézményvezető.
AP - RF

Komplex humán
tanulmányi verseny
Iskolánkban idén is rendeztünk tanulmányi versenyt, hiszen a tehetséggondozás
is feladatunk.
Formai újításként, az eddig megszokottakhoz képest, idén nem külön-külön tantárgyak szerint lehetett versenyezni, hanem
az összes humántárgyat (irodalmat, nyelvtant, történelmet, angolt) egy feladatsorba
szerkesztve oldhatták meg a versenyzők
egy internetes felületen. A kitöltést egyszer,
10 és este 18 óra között lehetett elvégezni.
Nagy öröm volt nekünk, szervezők számára, hogy a versenyző diákok (összesen
28 fő) szabadidejüket áldozták a versenyre. Reményeink szerint jövőre is ilyen formában fogjuk szervezni versenyünket.
Végeredmény (évfolyamonkénti bontásban):
8. évfolyam: 1. Demeter Konrád, 2.
Klacskó Kincső, 3. Jenei Bori
7. évfolyam: 1. Bálint Márk, 2. Vince Márton, 3. Szalkay Zsolt
6. évfolyam: 1. Kunya Lilla, 2. Varga
Gvendolin, 3. Makrai Hanna
5. évfolyam: 1. Baráth Gergely, 2. Vass
Éva
Greif Péter, pedagógus
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ÓVODAI HÍREK

Játék, munka és tanulás

AZ ÓVODÁBAN

NŐNAPI MEGLEPETÉS AZ OVISTÁRSAKNAK ÉS A FELNŐTTEKNEK

Rengeteg foglalkozáson vettek részt a
szadai ovisok. A középpontban március
hónap kiemelt témája,
a Víz világnapja volt.

K

ezdjük a játékkal! Március 1-jén minden csoport egy jó hangulatú
énekes-bábos előadáson vett
részt. A kiskakas gyémánt
félkrajcárja című interaktív
mesét néztük meg. A gyerekek
napjának nagy részét a sokféle
páros, kiscsoportos vagy közös
játék teszi ki, de ebben a hónapban még ezen felül sokféle érdekes dolog is történt az oviban.
Jöjjön a tanulás! A szeretet, figyelmesség, összetartozás tanulható dolog. Nőnapon
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sok fiúcska virágokkal és csokikkal érkezett az óvodába,
meglepve ezzel az óvónéniket,
dadusnéniket és a kislányokat
is. Ők sem maradtak ki a jóból,
hiszen csokival, kekszekkel köszöntük meg jókívánságukat.
Az önkormányzat és a képviselőtestület részéről szép virágokat és köszöntő szavakat kaptunk. Hálásak vagyunk, hogy
ők is mindig gondolnak ránk!
Óvodánk nagy hangsúlyt fektet a gyermekek magyarságtudatának alakítására. Minden
csoport készült a forradalom

és szabadságharc ünnepére,
kokárdával érkeztek a gyerekek ezekben a napokban. A kisebbek katonás versikéket, énekeket, a nagyobbak a békéről
szóló verseket, dalokat tanultak, békegalambot készítettek.
Zászlókat, békegalambokat vittünk ki Kollerﬀy honvéd sírjához, a Damjanich-szoborhoz és
a Faluház ’48-as emléktáblájához. Szép gesztus óvodásainktól, hogy gondolnak a szomszédos ország gyermekeire is.
Az ünnephez kapcsolódó 1848
méteres futáson képviseltette
magát az óvoda több csoportja
is – emléklapot kaptunk érte.
Az összefogást éreztük a
március 16-ai délelőttünkön
is, amikor az országos pedagógussztrájkhoz kapcsolódtunk
– de ez a részvételünk nem az
intézményvezető vagy a fenntartó felé irányult, csupán a szolidaritásunkat fejeztük ki! Köszönjük nekik is és a szülőknek
is, hogy lehetővé tették ezt nekünk. Az óvoda aznapra biztosította az ügyeletet.
Jöjjön a munka!
„Márciusban olvad
a hó/Itt a tavasz,
juhé, de jó!” – ennek
a versikének most
csak a fele volt igaz.
Sajnos télen nem
sok hó esett, ami olvadhatott volna, de
az igaz, hogy már a
bőrünkön érezzük
a simogató tavaszi
napsugarat. Ennek
megfelelően minden
csoport serénykedni
kezdett, megkezdte a tavaszi munkákat. A Mókuskák az
Öreghegyi Csemete
Tanodába látogattak el, ahol virágo-

kat ültetgettek és nézegettek,
valamint állatokat etettek.
A Katicák a szülők által felajánlott virágokat, gyógynövényeket
ültették el. A Napocska csoport
gyermekei tojástartóból mini
„üvegházat” készítettek és az
ültetőládába, -dézsába virágokat raktak. A Manócskák, Nyuszik is csíráztattak, ültetgettek,
figyelték a növények fejlődését; gondozzák is azokat. A kicsi Maci csoportnál egy szülő
ajánlotta fel, hogy palántázik.
Élvezték is a gyerekek a sokféle munkát, szívesen mutatják
szüleiknek „műveiket”.
És térjünk vissza a játékhoz! Vagy a víz nem játék? Több
héten keresztül minden csoportnál a víz a központi téma,
kapcsolódva március 22-i Víz
világnaphoz. A Sünik és Macik csoportok apróságai a papírszínházban megnézték Vízcseppecske történetét. Sokat
játszottak, kísérletezgettek a
vízzel. Énekeltek, mondókáztak
a víziállatokról, -növényekről,
-járművekről. A Macik „tavat
és annak élővilágát” készítették el újrahasznosított dolgokból, és madáritatót is készítettek PET-palackból. A Mókusok
a Tropikáriumban nézik majd
meg a víziállatokat testközelből. A Katicák a mélyárok patakpartját látogatták, figyelve a vízparti növényeket, apró
állatokat. A Napocskák a Millenáris tóhoz mentek a kacsákhoz, majd egy jót játszani a Szőlőhegyi játszótérre. A
nagy Manócskák és Nyuszik
minden oldalról körbejárták a
víz témakörét és ötletes dolgokat kézműveskedtek. Emellett
mindenki nagy hangsúlyt fektetett a víz védelmének megerősítésére, a takarékoskodásra is.
Egy 3 éves kis Sünis óvodás
kérdése este Anyukájához:
„Anya! Te most fürdesz vagy
tusolsz? Mert nem szabad pazarolni a vizet!” De jó lenne, ha
ez mindenkinek fontos lenne és
tenne is érte!
Hát dióhéjban ennyi minden
történt velünk márciusban: játszottunk, dolgoztunk és tanultunk (sokat)!
Simonné Horváth Anikó
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HITÉLET

„Informáltan imádkozni
– imádkozva cselekedni.”
Szadán március 16-án tartották meg az ökumenikusima-alkalmat
BAPTISTA EGYHÁZ

Az Ökumenikus Világimanap
megszervezése Kanadából indult az 1700-as
évek második felében. Magyarországon az 1970es évektől ismert. Szadán 2017-ben kapcsolódtunk be ebbe az ima-mozgalomba. Beszámoló az
Ökumenikus Világimanap szadai alkalmáról.

A

z idei Ökomenikus
Világimanap jelszava
„Informáltan imádkozni – imádkozva cselekedni.” volt.
Minden évben más-más kontinens készíti el a programot és
jelöli meg az igehelyeket, imatémákat. Idén az brit államok
(Anglia, Wales és Észak-Írország) a jól ismert jeremiási igével készültek: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így
szól az Úr-: békességet és nem
romlást tervezek, és reménytel-

jes jövőt adok nektek.” (Jeremiás könyve 29:11)
Brit testvéreink imatémáit felülírta a történelem, az
orosz-ukrán háború, Isten igéjét azonban nem. Ezért március 4-én (március hónap első
pénteki napján, mint minden
évben) világszerte a háború
befejezéséért, a gyászolókért,
a menekültekért és a békéért
imádkozott a világ minden
kontinensén sok-sok keresztény.

Szadán ezt az ökumenikusima-alkalmat március 16-án
tartottuk meg a baptista imaházban. Az igehirdetés szolgálatát Sándor Levente református
lelkipásztor végezte. Hangsúlyozta, hogy Isten terve a békesség az egyének, a családok,
a közösségek, a népek, a népcsoportok, az országok életében. Meghallgattuk Horkai
László nagydobronyi nyugdíjas református lelkipásztor
videóüzenetét: arra bátorított
számos bibliai igével, hogy senki ne féljen a történések miatt,
Isten a gondviselő és az ő kezében vagyunk. (Az üzenet elérhető az interneten: Nagydobrony
Online Facebook-oldal, 2022.
március 13.)
Sándor Andrea beszámolt
a helyi református gyülekezet

menekültekért végzett szolgálatairól. Az elmúlt napokban
szendvicseket készítettek, amelyeket a Nyugati pályaudvarra
vittek be az oda érkező menekülteknek. Kétszer pedig – a
beregsurányi jegyzőasszonnyal
egyeztetve – Beregsurányban, a
határállomás „Híd Kárpátaljáért” program menekülteket fogadó pontján végeztek önkéntes
szolgálatokat.
Szó esett a nagydobronyi polgármester, Nagy Ferenc aktuális videóüzenetéről is. Akkor
440 menekültet látott el a település. A menekültek felét a helyi önkormányzati épületekben,
másik felét pedig magánházaknál helyezték el. Számukra és a
községben maradt idősek részére naponta főznek meleg ételt is.
Fontos, hogy imáinkban ne feledkezzünk el e beszámolóban
olvasható témákról a továbbiakban sem, s amennyiben tehetjük,
pénzadományokkal is támogassuk a háború miatt bajbajutottakat.
„Boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak
mondatnak.” (Máté 5:9
Pálinkás Ibolya

HÚSVÉT: a lényegre figyelés ideje
KATOLIKUS EGYHÁZ

Katolikus közösségünk idén is szeretettel hív
mindenkit arra, hogy vegyen részt a teljes ünnepen, élje át ezt a hetet úgy, mintha maga is jelen lenne, bevonulna Jeruzsálembe Jézussal, aztán tanúja lenne mindannak, ami a feltámadásig történik.

A

covid járvány után és a
háború árnyékában egyre tisztábban láthatjuk,
hogy az idő az egyik legértékesebb ajándék, amit egymásnak,
önmagunknak és Istennek adhatunk. Ismerjük a minőségi
idő fogalmát, de sokszor ezt a fogalmat is csak arra használjuk,
hogy védjük magunkat: kevés
időt töltök vele, de az minőségi.
Ha őszinték akarunk lenni magunkhoz, akkor minőségi időt és
rendes mennyiségben kell azokra a személyekre szánnunk, akik
igazán fontosak nekünk.
Ha húsvétkor is csak rohanunk megállás nélkül, akkor
16

nincs időnk az ajándék átvételére, amit Isten készít nekünk.
Sokszor éppen csak örülünk annak, hogy legalább dolgozni nem
kell menni négy napig, de a rohanás folytatódik a rokonlátogatással, vagy egy „gyors pihenéssel”.
A húsvéti ünneplés, a virágvasárnaptól húsvét vasárnapig
tartó szent idő a lényegre figyelés ideje. Nem kell semmit tennünk, csak eljönni, és hagyni,
hogy megérintsen minket Jézus önátadásának drámája. Ha
ezt megéltük, akkor helyére kerülhet a mi önátadásunk is, jobban megláthatjuk, hogy miért

és még inkább kikért kell odaadnunk magunkat. Mire, mikor és mennyi időt kell szánnunk, mi az ami fontos, és mi
az ami csak sürgős.

Ünnepi szertartásaink:

Nagypéntek (április 15.): keresztút, Jézus szenvedésének
és halálának emlékezete: csonkamise, énekelt gregorián passió. (Keresztút 17 órától, liturgia 18 órától)
Nagyszombat (április 16.):
lamentáció 9.00-kor, csendes
imádság a templomban 10 és 23
óra között. Urunk feltámadásának megünneplése 23 óráttól, a
végén gyertyás éjszakai körmenettel és szeretetvendégséggel.
Húsvétvasárnap (április 17.): ünnepi szentmise 9 órakor.
Húsvéthétfő (április 18.):
szentmise 9 órakor.
Borbáth Gábor, akolitus

Virágvasárnap (április 10.):
Jézus bevonulása Jeruzsálembe,
körmenet, énekelt passió, szentmise.
Nagycsütörtök (április. 14.):
az utolsó vacsora emlékmiséje, a lábmoAz SZJA 1 % -hoz a szadai egyházak technikai számai:
sás szertartása, utáMagyar Katolikus Egyház 0011;
na egy órás virrasztás
Magyarországi Református Egyház 0066;
benne énekek és JéMagyarországi Baptista Egyház 0286.
zus búcsúbeszéde
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FORMABONTÓ LESZ

az idei Szada Fényei fesztivál
EGY NAPRA SZÍNES FORGATAGGÁ VÁLTOZIK AZ AUTÓKTÓL LEZÁRT FALUKÖZPONT
2022. május 28-án
újra meg lehet majd
csodálni a templomok
fényfestését, valamint számos gyermekeknek és felnőtteknek
szóló programot kínál a szervezőcsapat.

M

i, a Szada Fényei
fesztivál szervezői
azt tűztük ki célul,
hogy feltérképezzük, felkutatjuk és bemutatjuk azt a sok-sok
értéket a művészet, a kultúra, a
tudomány, a természet, a vallás
területéről, amit a több mint 6
ezer főnyi lakosú Szada rejt magában. Az idei, 2022. május 28án tartandó fesztivált ennek a
gondolatnak a jegyében szeretnénk megvalósítani. A látogatók pedig bepillantást kaphatnak a népművészet Szadán élő
hagyományaiba, a ma már ritkaságnak számító ősi mesterségekbe, kóstolhatják a szadai
inyencségeket, továbbá lélekmelengető inspirációt kaphatnak az itt élő művészek, sportolók programjaiból a zene, a
tánc, a képzőművészet, az irodalom és a különböző sportágak területéről.
A fesztivál formabontóan új
programot kínál. Egy napra színes forgataggá varázsoljuk az
autóktól lezárt faluközpontot,
ahol mindenki megtalálhatja a számára tetsző szórakozást. Lehet kávézás közben jó
és kellemes zenét hallgatni, benézni egy-egy Nyitott kapuba,
amelyeknél érdekességek várják majd a látogatókat. A helyiek részvételével lesz gyereksziget, táncbemutató, koncertek,
különféle sportprogramok. Re2022. ÁPRILIS | 2111 SZADA

Egy napra
színes forgataggá
varázsoljuk az
autóktól lezárt
faluközpontot

mélhetőleg a fesztivál csúcspontja az esti fényfestés és az
azt követő utcabál lesz, ahol
többek között a Gypo Circus
zenekar gondoskodik a nagyszerű hangulatról.
Mivel a rendezvény időpontja nagyon közel esik a gyereknaphoz, a fesztivált megtöltjük

színes gyerekprogramokkal is,
amelyekre a falut körbejáró kisvonat hozza-viszi majd a gyerekes családokat. Amíg a kisebbek
arcfestése készül, vagy énekelnek a Hurrá zenekarral, esetleg
kipróbálják az újrahasznosított
anyagokból elkészített játékparkot, addig az örök fiatal felnőt-

teket csocsó, darts és asztalitenisz várja a Patak Pubban.
A tavalyi sikerre tekintettel
– továbbá mert a járvány miatt
kevesen láthatták élőben – szeretnénk megismételni a templomok zenés fényfestését. 2022.
május 27-én 21-től 23 óráig lehet majd megcsodálni ezt a különleges élményt.
Talán sikerült átadnunk a
rendezvény várható hangulatát, és kedvet adni ahhoz, hogy
minél többen részt vegyenek
rajta!
Szeretettel várunk mindenkit a fesztiválra!
Több információ a https://
w w w. f a c e b o o k . c o m /
szadafenyei oldalon!
A SzadaFeszt Egyesület csapata
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HIRDETÉS
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2022. május 8. 14 órától
a szadai Székely Bertalan Nap
programjaira

REFORMÁTUS SÍRKERT
1400 Megemlékezés és koszorúzás Székely Bertalan síremlékénél.
Köszöntőt mond Pintér Lajos polgármester.
Ünnepi szónok Remsey Dávid képzőművész.
Közreműködik a Református kórus, Antal Édua vezetésével.

SZÉKELY-KERT, MŰTEREMHÁZ GALÉRIA
1445 A tehetség ajándéka – Székely Bertalan művészeti

öröksége című kiállítás megnyitója.
Megnyitja: Dr Bakó Zsuzsanna művészettörténész, kurátor.
Zenei közreműködő: Juniki Spartakus hegedűművész.

SZABADTÉRI SZÍNPAD
1530 „Szadáért” díjak ünnepélyes átadása.
1600 Emberkincs – a szadai iskolások és művészeti csoportok műsora.
ROSSZ IDŐ ESETÉN A SZABADTÉRI
PROGRAMOKAT A FALUHÁZBAN TARTJUK MEG.

Erdőszépítésre készülnek az
IDŐSOTTHONBAN
FINOM EBÉDDEL VENDÉGÜL IS LÁTJÁK
A MEGFÁRADT ÉS ÉHES DOLGOZÓKAT
A helyi idősek otthonában nagyot álmodtak,
amihez a Szadán jól ismert és megszokott öszszefogásra van szükség. Május 7-re erdőszépítést és tündérkert-építést szerveznek.

A rendezvény az országos kormányrendeletben
meghatározott, éppen aktuális látogathatósági
szabályok betartásával kerül megrendezésre.
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Pest Megyei Viktor
Egyesített Szociális Intézmény Szadai Otthona területének kialakítása a tavalyi évben elkezdődött. A nagy
munkálatokon túl vannak, de az
élhető és mindennapos használathoz ki kell alakítani egy megfelelő parkot, ehhez lenne szükségük sok-sok szorgos kézre.
– Gondoltunk egy nagyot az
Öreghegyi Csemete Tanodával
együtt, és szeretnénk 2022. május 7-én, szombaton
on egy
egésznapos, önkénéntes kertszépítéstt
meghirdetni –
mondta Vazicsek
Róbertné telephelyvezető. – A
kert kialakítása,
korlát, padok vi-rágtartók készítétése várna a felnőttekre.
tt k
A gyerekek pedig kézművesfoglakozás keretein belül elkészítenék a tündérkerthez szükséges kis csodákat a tanodások
segítségével. Természetesen az
otthonban lakók sem tétlenkednek: ők a finom ebédet készítik, amivel a megfáradt és

éhes „dolgozókat” vendégül
látnánk. Akinek van olyan
évelő növénye
vagy
a tündérkert
v
kialakításához
terkia
mésköve,
é kö amit fel tudna ajánlani, azt nagyon megköszönnénk.
Az intézmény a segíteni
szándékozó résztvevőktől –
a készítendő étel mennyisége
miatt – egy előzetes visszajelzést kér a 06-20-253-0266
telefonszámon.
2111 SZADA | 2022. ÁPRILIS
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