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A feltétel nélküli 
szeretet ünnepe

Minden esztendőben a karácsony talán a legszebb ün-
nep, amelyet gyermekek és felnőttek egyaránt várnak. La-
punk egy kis történelmi áttekintés mellett a legjelentősebb 
két szadai egyház képviselőjének gondolatait adja át. Egy-
úttal ezzel kíván szerkesztőségünk és az önkormányzat kel-
lemes és meghitt karácsonyt valamennyi helyi lakosnak.

FÓKUSZBAN

A 4. SZÁZAD ÓTA LÉTEZIK KARÁCSONY NAPJA

November vége óta csodálható Sza-
da nagyközség karácsonyfája! Idén – 
hagyományteremtő jelleggel – nem 
egy kivágott, hanem a Faluház előt-
ti téren lévő hatalmas fát díszítették 
fel a polgármesteri hivatal műszaki 
osztályának és a Székely Bertalan 
Művelődési Ház és Könyvtár mun-
katársai. A karácsonyfára elhelyezett 
díszeket a Székely Bertalan Óvoda-
Bölcsőde, a Székely Bertalan Általá-
nos Iskola és a Pest Megyei Viktor 
Egyesített Szociális Intézmény Sza-
dai Otthona ajánlotta fel.

Szadai 
karácsonyfa

A karácsony ünneppé a 4. században, 
350-ben vált, amikor is I. Gyula 
pápa december 25-ét Jézus szü-

letésének napjává nyilvánította. (Az ün-
nep szimbolikus magyarázata szerint ez a 
nap Jézusnak, a világ világosságának szü-
letésnapja.) A karácsonyt a nyugati keresz-
ténység így december 25-én, míg a keleti 
(ortodox) január 7-én tartja. Ez a keresz-
ténységnek – húsvét mellett – teológiai-
lag a második legnagyobb, gyakorlatilag 
viszont legjelentősebb, legelterjedtebb ün-
nepe, egyben világszerte – a nem keresz-
tények számára is – a szeretet, az öröm, a 
békesség, a család, az otthon ünnepe.
 A karácsonyhoz – amelyet sokáig csak 
a templomokban ünnepeltek – különböző 
szokások kapcsolódnak, mint például a bet-
lehemezés és a karácsonyfa-állítás. A bet-
lehemezés egy dramatikus játék, a Jézus 
születésekor Betlehemben történtek meg-
jelenítése. Főbb jelenetei a szálláskeresés, 
amelyben a várandós Mária és férje, Jó-
zsef szállást keresnek, illetve a pásztorjáték, 
amelyben a pásztoroknak az angyal hírül 
adta a Megváltó születését, majd ajándékot 
visznek az újszülötthöz. Az első jászolt As-

sisi Szent Ferenc ál-
lította fel 1223-ban, 
egy grecciói temp-
lomban. 
 A karácsonyfa Is-
ten ajándékozó sze-
retetének szimbó-
luma. Először a 16. 
században a német 
evangélikusok állí-
tottak ilyet otthona-
ikban. Örökzöldje 
az örökkévalóságra, 
háromszög formája 
a Szentháromságra 

utal, ágai a keresztet idézik. A karácsonyfa 
gyertyái a született világosságnak, díszei 
pedig az örök dicsőségnek jelei. A fa tete-
jén a csillag azt fejezi ki, hogy a karácsony-
fát állító ember otthona ugyanaz a betle-
hemi barlang lett, amely fölött megállt az 
újszülött Jézusra mutató csillag.
 A rövid történeti áttekintés után a szadai 
Római Katolikus Egyházközség, illetve Sza-
dai Református Gyülekezet képviselőinek 
ünnepi gondolatait adjuk közzé. 

Mire várunk?
Várjuk a karácsonyt? Hiányzik a hangula-
ta? Szeretnénk fehéret, gyerekkor-szagút, 
gyerekkor-ízűt? Biztos, hogy sokunk fejé-
ben, szívében él egy kép a régi, talán ide-
alizált karácsonyról. Ha őszinték tudunk 
lenni magunkhoz, akkor megállapíthat-
juk, rengeteget agyalunk azon, amin nem 
tudunk változtatni, és sokszor halogat-
juk azt, ami viszont tényleg rajtunk mú-
lik! A hangulat külső feltételeit nem tud-
juk biztosítani, és nem tőlünk lesz fehér 
a karácsony. Sajnos még az annyira vá-
gyott békét sem tudjuk aggódásunkkal 
előremozdítani.  

 Sokkal többet tehetnénk a valódi kará-
csonyért, ha meg tudnánk rendülni attól, 
hogy maga az Isten jött el hozzánk egykor, 
és ő akar újra eljönni. Ha nem vesszük el 
az egésznek az élét a „pásztorka-szamárka-
jézuska” bukolikus képével, akkor meg-
érkezhetünk ahhoz a gondolathoz, hogy 
karácsonykor a hozzánk érkező Istent ün-
nepeljük. Azt az Istent, aki elérhetetlen 
lenne nekünk, ha ő maga nem jönne el, 
nem jönne egészen a határainkig, néha 
zavarba ejtően közel. Ahogy a Biblia szól: 
„Nézd, az ajtóban állok és zörgetek. Aki 
meghallja szavamat és kinyitja az ajtót, 
ahhoz bemegyek és vele étkezem, ő meg 
velem.” (Jel 3, 20) 
 Ha ezt átélem, akkor elindulhatok egy 
úton, amin járva igazivá válhat az ün-
nep. Igazivá, mert nem rólam, ugyan-
akkor hozzám szól. Nem a hibáim elfe-
déséről és a tökéletességre törekvésről, 
sokkal inkább az elfogadásról és az elfo-

Jézus születésének napját I. Gyula pápa nyilvánította ünneppé

A falu új, állandó 
karácsonyfája
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A magyar „karácsony” szó szláv 
eredetű, és a „korcsun” (lépő, át-
lépő) szóból származik. Ez az új 
évbe való átlépést jelzi, tehát ősi 
naptári (és egyben a napforduló-
hoz kapcsolódó) eredetű. Az angol 
„christmas” szó Krisztus nevére, míg 
a német „weihnacht” és a holland 
„kertsmisse” a szent éj egyházi ün-
neplésére utal. A latin „natalis” (szü-
letés) szóból származik a latin nyel-
vek mindegyikének karácsony szava: 
a francia „noel”, az olasz „natale”, 
a spanyol „navidad”. A karácsony 
ősibb, napfordulót idéző jellegét 
a skandináv „jul” szó idézi, mely-
ből az óangol „yule” is származik. A 
szó pontos jelentése azonban nem 
ismert, talán a téli ünnepi időszak 
eredeti nevét jelölheti.

Korcsuntól 
yule-ig

December 21–23. (szerda-péntek), 
18 óra: esti istentisztelet a reformá-
tus gyülekezeti teremben
December 24. (szombat), 16 óra: 
karácsony szentesti istentisztelet a 
református templomban, a hittanos 
gyermekek műsorával
December 25–26. (vasárnap-hét-
fő), 10:30: karácsonyi ünnepi isten-
tisztelet a református templomban, 
úrvacsorával
December 31. (szombat): szilvesz-
ter esti (óévi) istentisztelet a refor-
mátus templomban
Január 1. (vasárnap), 10:30: újévi 
istentisztelet a református temp-
lomban
 2023-ban is minden vasárnap 
10:30-tól tartunk istentiszteletet!
 Áldott karácsonyt és Istentől meg-
áldott újesztendőt kívánunk min-
denkinek!

A Szadai 
Református 
Gyülekezet 
ünnepi alkalmai

gadottságról beszél. Hiszen Isten szerete-
tét sem a bűneinkkel, sem az erényeink-
kel nem lehet befolyásolni. Ő teljesen és 
visszavonhatatlanul szeret.  Nekem csak 
el kell fogadnom. Nehéz dolog ez, szin-
te elérhetetlennek tűnik, de lehet rá ké-
szülni, lehet rá vágyni, és lehet rá vára-
kozni.
 „A végsőkig szeretett engem, önmagam 
végső határáig, az ő végső határáig.../A 
maga módján szeretett engem, ami nem a 
magam módja./Kedvesen, ingyenesen sze-
retett engem.../Talán szerettem volna, ha 

ez diszkrétebb, kevésbé ünnepélyes./Úgy 
szeretett engem, ahogy én nem tudok sze-
retni: azzal az egyszerűséggel, azzal az  
önmagáról való megfeledkezéssel, azzal 
az alázatos s nem megtérülő szolgálattal, 
bármiféle önszeretet nélkül.” –  írta Bol-
dog Christian de Cherge ciszterci szerze-
tes, vértanú. 
 Számomra karácsony megünneplése 
újra és újra ennek a szeretetnek az elfoga-
dásáról szól. Talán idén sikerül. 

Borbáth Gábor akolitus, 
Római Katolikus Egyházközség

Felragyogó világosság
Karácsony ünnepére készülve szomorú-
an tapasztaljuk, hogy egyre hosszabbak 
az éjszakák, és egyre rövidebbek a nap-
palok. Egyre nagyobb a sötétség, és egy-
re kevesebb a fény, a világosság. Ennek 
ellensúlyozására és az ünnep fényének 
emelésére sokan kivilágítják otthonukat. 
Kívülről is sok szép fényfüzér kerül fel a 
házakra, kerítésekre, ami szépen ragyog 
a sötét decemberi éjszakában, de bentre 
is egyre több fényt viszünk a különböző 
ünnepi fényforrásokkal. Éppen ezért leg-
többünknek nem a sötétség jut eszébe a 
decemberről, hanem a felragyogó fények, 
a fényárban úszó házak és utcák. 
 Az emberi bűn, az önzés, a háborúk sö-
tétségbe taszítják az emberiséget. Sokan 
érezzük, hogy ebben az évben is kiáradt a 
bűn sötétsége a világra. A karácsony éppen 
arról szól, hogy a sötétbe borult bűnös vi-
lágban felragyogott a szeretet tiszta fénye, 
mert Isten fi a eljött, és elhozta nekünk a 
világosságot. Ha hiszünk Jézusban, az ér-
tünk született Megváltóban, ő elveszi szí-
vünkből a bűn sötétségét, és megajándé-

koz a szeretet fényével, hogy világítsunk 
másoknak is. 
 Jézus azért jött el ebbe a világba, hogy 
elhozza számunkra a szeretet fényét és 
melegét. Azért született meg hozzánk ha-
sonló emberként, hogy mindenki számá-
ra elérhetővé tegye Isten szeretetét. Aki 
nemcsak a „jézuskát” látja, hanem meg-
látja, hogy a dicsőség királya lett ember-
ré az első karácsonyon, az érti meg, hogy 
miért is borul fényárba az egész világ ka-
rácsonykor. Aki nem csak néhány napig 
akar tudni Jézusról, hanem őt egész éle-
tére a szívébe fogadja, az fogja átélni, hogy 
a mennyei világosság beköltözik az ő szí-
vébe is. Aki befogadja Jézust a szívébe, és 
elfogadja a szeretetét, annak a szíve csor-
dultig lesz Isten szeretetével, és örömmel 
fog ebből a csodálatos szeretetből tovább-
adni másoknak is. Jézus cselekvő szeretet-
re indít minket. Fejezzük ki a szeretetün-
ket tettekkel!
 Töltse be szívünket és otthonainkat a 
karácsony igazi fénye: a szeretet és a bé-
kesség fénye! Ezt kívánom szeretettel min-
denkinek!

Sándor Levente református lelkipásztor, 
Szadai Református Gyülekezet

Összeállította: Raff ai Ferenc

November 27-től a főtéren látható az adventi koszorú
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Advent idején és karácsonykor meg-
emelkedik a lakástüzek száma, na-
ponta átlagosan huszonöt otthon 
gyullad ki ilyenkor; tavaly adventkor 
hatvannégy lakástűz keletkezett. 
A legtöbb tűz kis területen pusztí-
tott, de volt, ahol teljesen kiégett 
egy otthon.  A fő veszélyforrások 
közé tartozik az adventi koszorú. 
Olyan koszorút kell választani vagy 
készíteni, amelynek a gyertyái alatt 
van egy-egy kis fém alátét. Mindig 
el kell fújni a gyertyákat, sose égje-
nek felügyelet nélkül. A koszorú kö-
zelében pedig ne legyenek éghető 
tárgyak. A fenyőfa a fűtött lakásban 
hamar kiszárad, ezért nagyon köny-
nyen meggyullad és jól ég; nem sza-
bad meggyújtani a fán gyertyát és 
csillagszórót. A karácsonyfa pedig 
ne legyen a fűtőtest közelében. Ha 
a fényfüzérek vezetéke eldeformá-
lódott vagy megtört, nem szabad 
használni, mert könnyen lakástűz 
keletkezhet.  (OKF)

Ne a lakás égjen!

HÍRMIX

Kézműveskedéstől 
a táncházig

Már két éve kapnak babacsomagot 
IMMÁR KÉTÉVES A RENDELET, amely 
alapján minden szadai gyermek születé-
sekor egyszeri természetbeni támogatást 
biztosít Szada Nagyközség Önkormányza-
ta a gyermeket saját háztartásában nevelő 
törvényes képviselő részére. A születéshez 
nyújtott támogatás mértéke gyermeken-
ként egységesen 10 000 forint, melyet a 
rendelkezés szerint babacsomag formá-
jában kapnak meg az érintettek.
 A novemberben született hat szadai gyer-
mek szüleinek Pintér Lajos polgármester 
adta át az önkormányzat támogatását de-
cember elején. Szívből köszöntjük a leg-
fiatalabb szadai lakosokat, Alexandert, 
Olivért, Laura Borkát, Mirát, Mankát és 
Donovent. Kívánjuk, hogy számukra is 
Szada legyen az a hely, ahol élni jó!

A NÉPI MESTERSÉGEK Pest Megyei 
Egyesülete még október 22-én – a Nem-
zeti Kulturális Alap támogatásával – tar-
totta meg a Galga-menti Hagyományőr-
ző Napot a Tájházban. Vártuk a szülőket, 
gyerekeket, szerencsére sokan eljöttek. 
Bemutattuk népművészeti alkotásain-
kat, a kézműves-foglalkozásokon pedig 
mindenki kipróbálhatta saját ügyessé-
gét. Öröm volt látni, ahogy a szülők az 
asztalokhoz ültek gyermekeikkel, hogy 
elkészülhessen az alkotás. Többen nem 
elégedtek meg egyféle lehetőséggel, men-
tek másik érdekes dolgot is kipróbálni 

– senki nem tért haza valamilyen saját 
maga készítette tárgy nélkül. Folyama-
tosan, minden alkotónál ügyeskedtek 
a résztvevők, volt olyan helyszín, ahol 
sorba is kellett állni. A foglalkozásokat 
tartott mesterek mindannyian egyesü-
letünk tagjai. A kosárfonást Nagy And-
rea, a hímzést, nyomódúcos előnyomást 
Újvári Tünde, a gyöngyözést Gárdonyi 
Bálintné és Simon Szeréna, a nemezelést 
Kostyál Erika, a szövést Dolányi Anna, 
a gyékényezést Simonné Horváth Ani-
kó vezette. A kiskonyhában pedig csi-
gatésztát készített Gombai Istvánné és 
Nell Istvánné.
 Délután Csiki Lóránt mesemondó 
szórakoztatta a közönséget. Majd a nap 
egyik legérdekesebb része következett: 
a szűrrátétes ruhák divatbemutatója. A 

manökenek a Czibere Táncegyüttes tán-
cosai voltak. A ruhákat Szombathi Klá-
ra viseletvarró készítette. 
 A napot táncházzal zártuk, a gyerekek 
és a szülők itt is együtt ropták az udva-
ron. A programot Horváth Viktor vezet-
te élő népzenére, a zenét Dulai Zoltán 
és zenekara szolgáltatta. A nap folya-
mán a Tájházat is meg lehetett látogat-
ni, ahol Galambos Gáborné és Simicz 
Józsefné tájékoztatta az érdeklődőket. 
Sikeres napot zártunk egy olyan kör-
nyezetben, amely kiválóan alkalmas a 
népi kézművesség megismertetéséhez, 
gyakorlásához. 

Dulai Sándorné egyesületi elnök
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Az e-bejelento.gov.hu oldalon elér-
hető ingyenes szolgáltatásnak kö-
szönhetően 2023. január 1-től az 
ország minden áram-, gáz-, víz- és 
távhőszolgáltatója felé egy helyen, 
online kérvényezhető a közműátírás, 
vagy bejelenthetők a személyes ada-
tok változásai. Az e-bejelentő hasz-
nálatához eddig hatvanöt közmű-
szolgáltató csatlakozott, és több 
mint 45 ezer felhasználó regiszt-
rált. Jövő júliustól pedig a telefon-, 
televízió- és internetszolgáltatók is 
csatlakoznak ehhez a platformhoz. 

HÍRMIX

Ittas vezetőket kaptak el

Új együttműködés

Elektronikai 
eszközök a Monditól

Mindent 
egy helyen

A MONDI SZADA KFT. használt, de 
kiváló állapotú, jogtiszta szoftverekkel 
ellátott irodai elektronikai eszközöket 
adományozott az önkormányzat számá-
ra. A társaság nevében Csajbok Sándor 

PEST MEGYE 13 rendőrkapi-
tányságának munkatársai no-
vember 25-én reggel ún. fi nn 
módszerrel ellenőrizték a for-
galomban részt vevő járműve-
zetőket. Az akció célja az ittas 
sofőrök kiszűrése volt. A rend-
őrök 4489 járművezetőt ellen-
őriztek, a szonda nyolc sofőr-
nél mutatott pozitív értéket. 
Egyikőjük ellen büntetőeljá-
rást kezdeményeztek jármű-
vezetés ittas állapotban vétsé-
gének gyanúja miatt, heten közigazgatási 
bírságot kaptak. A legtöbb ellenőrzést a 
gödöllői autópályás rendőrök hozták, 535 
sofőrt állítottak meg két óra alatt. A Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság a jövőben 

A SZADAI KÉPVISELŐ-TESTÜLET jóvá-
hagyta az önkormányzat és a Szadai Sport-
egyesület közötti együttműködési megál-
lapodás tervezetét, amely alapján a Szadai 
SE 2023-tól (szabályozott keretek között) 

IT-menedzser Pintér Lajos polgármes-
ternek adta át a laptopokat, asztali szá-
mítógépeket és nyomtatókat, amelyeket 
az önkormányzat a szadai intézmények 
gépparkjainak frissítésére használ fel.

is tervez hasonló, a közlekedésbiztonság 
javítása, az évek óta az egyik legfőbb bal-
eseti okként számon tartott ittas vezetés 
visszaszorítása, megelőzése érdekében 
szervezett akciókat.  (police.hu)

továbbra is jogosult a Szadai Sportcentrum 
használatára, a létesítmény hasznosításá-
nak joga és feladata ugyanakkor a jövőben 
a sportcentrumot üzemeltető Szada Nova 
Közhasznú NKft.-t illeti.
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SZADA HULLADÉK-
GYŰJTÉSI RENDJE
2022. DECEMBER – 2023. JANUÁR

JANUÁR
DÁTUM HÉTFŐ

2. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
9. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

16. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
23. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
30. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

DECEMBER
DÁTUM HÉTFŐ

5. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
12. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
19. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
26. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

Az elszállítandó hulladékot a saját ingat-
lan elé, az úttól 1-2 méterre kell kihe-
lyezni a szállítási napot megelőző este, 
vagy a megjelölt nap reggel 6:00-ig! 
A hulladékot úgy kell kihelyezni, hogy a 
gyűjtőedényzet fedele lecsukható le-
gyen, az esetleges kiegészítő gyűjtőzsá-
kot pedig össze lehessen fogni.  (DTKH)

FENYŐGYŰJTÉS: 
2023. JANUÁR 9.; 23.
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ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzat
Szadán (lapzártakor) már 4537 fős a vá-
lasztópolgárok egész közössége – a he-
lyi önkormányzati jogok e 4537 embert 
együttesen illetik meg! Ennyien nyilván-
valóan nem tanácskozhatnak együtt min-
den köznapi ügyben, ezért jogaik gya-
korlására képviselő-testületet, azaz az 
egyes képviselőkből összeálló csapatot 
választanak.

Képviselő-testület
A választópolgárok által megválasztott, 
törvényi szabályozás szerint nálunk jelen-
leg a polgármesterrel együtt 9 fős csapat. 
Azokból áll, akik a választáskor a legtöbb 
voksot kapják. A választópolgárok nevé-
ben ők gyakorolják az önkormányzat tör-
vényekben szabályozott jogait. E csapat a 
hatáskörét (kizárólag) testületi üléseken 
gyakorolja azzal, hogy ott többségi elven 
döntéseket hoz! Döntéseinek két típusa: az 
egyedi ügyekben történő határozathozatal 
és a település minden polgárára – eseten-
ként még a településen tartózkodókra is – 
kötelező rendeletek megalkotása.

Képviselő
Csapattag. És „csak” az! Személye, egyé-
ni munkájának eredményessége a csapat-
munkában végzett tevékenysége alapján 
ítélhető meg, hiszen jogait szinte kizáró-
lag a közös döntésben történő részvételével 
gyakorolhatja. Egyénileg csupán köteles-
ségei vannak. Mindenekelőtt az, hogy tu-
dásának, képességeinek legjavát nyújtva 
törekedjen képviselőtársaival és a polgár-
mesterrel közösen megfogalmazott, vállalt-
vallott célok közös elérésére, a testületi és 
bizottsági munkában éppúgy, mint a tele-
pülés közösségi életében. A vonatkozó jog-
szabályok (játékszabályok) mindegyike 
azt hivatott érzékeltetni számára is, hogy 
ez a „sportág” együttműködő készségre, 

azaz csapatjátékra épül! Nehéz sport – de 
sportembereknek gyerekjáték!

Polgármester
Csapatkapitány. És nem csak az. Tény, hogy 
a testület elnökeként ő hívja össze és veze-
ti annak üléseit, így karmesteri feladat há-
rul rá az önkormányzati jogok gyakorlá-
sát jelentő testületi munkában. Egyénileg 
emellett az egész település képviseletére 
hivatott tisztségviselő. Megszemélyesíti a 
választópolgárok közösségét és az általuk 
választott képviselő-testületet egyaránt. 
Ezért van az, hogy őt a választópolgárok 
közvetlen választással helyezik tisztségé-
be. A jogszabályok pedig az ő irányítása alá 
rendelik a szakmai háttérmunkát végző, a 
jegyző által vezetett polgármesteri hivatalt!

Polgármesteri hivatal
Szakembergárda. Egy másik csapat, egy 
másik „sportágban” (sőt: „sportágakban”). 
Feladata – számos egyéb teendője között –
a testületi és bizottsági döntések szakszerű 
előkészítése, majd azok végrehajtása. Ám 
az önkormányzati döntésekben nem ve-
het részt, az a testület joga. Dönteni másik 

„sportágban”, a közigazgatási eljárásokban 
szokott! Ott viszont nem kollektív, többsé-
gi döntések formájában, hanem közhatal-
mi jogosítványokkal felruházottan, egyé-
ni felelősséggel! Ez sem könnyű „sport”, a 
csapatjáték ezért itt is nélkülözhetetlen. A 
csapatépítés feladata viszont nem választási 
ciklusokra tagolódik, hanem életre szóló hi-
vatás! E hivatás gyakorlói: a köztisztviselők!

Köztisztviselő
„A közigazgatási szerv feladat- és hatáskö-
rében eljáró vezető és érdemi ügyintéző

– aki: szakértelemmel foglalkozik a rá bí-
zott feladatokkal összefüggő valamennyi 
kérdéssel; felelős saját tevékenységéért és 
munkaterületén a szervezet állandó és idő-
szakos célkitűzéseinek érvényesítéséért; 
feladatait a vonatkozó szabályok ismere-
tében és betartásával, a kapott utasítások 
és határidők fi gyelembevételével végzi.”
 Magyarul: sokrétű hivatali munkára sza-
kosodott, szakképesítései alapján közha-
talmi jogosítványokkal is felruházott, és 
emellett a köz szolgálata iránt személyé-
ben is elkötelezett ember. A szadai polgár-
mesteri hivatalban jelenleg 17 fős köztiszt-
viselői kar dolgozik és áll az önkormányzat 
rendelkezésére is!

Közalkalmazott
Szintén a köz szolgálatában álló, közfel-
adatokat végző – ám közhatalmi jogosítvá-
nyokkal nem rendelkező – dolgozó. Tanít, 
nevel, támogat, véd és óv, értéket teremt 
a közösség és az egyén érdekében, s teszi 
mindezt szép szóval, türelemmel, oda-
adással – hiszen „parancsolni”, követel-
ni nem tud, mivel nincsenek hatósági ha-
táskörei. Mindössze ez különbözteti meg a 
köztisztviselőtől; míg utóbbi a hivatalban, 
addig a közalkalmazott az önkormányza-
ti intézmények valamelyikében dolgozik, 
és végzi tiszteletre méltó közszolgálati te-
vékenységét.

Jegyző
Hivatalvezető, a köztisztviselői kar mun-
káltatója. Maga is köztisztviselő, de tiszt-
sége egyúttal „jogintézmény” is: az I. fokú 
hatósági jogköröket gyakorló ügyintézők a 

„jegyző” nevében járnak el államigazgatá-
si ügyeik intézése során.
 Önkormányzati szakterületen a jegyző 
lényegében a képviselő-testület mellé ren-
delt „titkár”, a polgármester irányítása alá 
rendelt, jogi végzettséggel rendelkező ügy-
intéző és egyúttal önálló munkatárs. Emel-
lett a hivatal szakmai vezetője, aki jelen-
leg éppen az önkormányzatot alkotó 6281 
választópolgárt igyekszik segíteni e kézi-
szótárral is az önkormányzati működés-
sel kapcsolatos alapvető tudnivalók meg-
ismerésében.
 A jövőben is sikeres „ön-kormányzás” 
eredményeiben bízva, szívből kíván min-
denkinek áldott ünnepeket és boldog új-
esztendőt: Dr. Finta Béla jegyző

Választók iskolája: ki kicsoda?
CSAPATOK ÉS VEZETŐK A KÖZ SZOLGÁLATÁBAN

A mindenkori választások során a választópolgárok közössége 
– szabad akaratából – egy általa választott csoportot ruház fel 
a település (és persze az ország) életének további irányításához 
szükséges hatalommal. Alábbi „kéziszótárunk” igyekszik szem-
léltetni, hogy az önkormányzati választások alkalmával miről 
is döntünk valójában, s hogy a választópolgárok szavazataikkal 
miként befolyásolhatják saját akaratuk szerint Szada sorsát.
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Emelkedő támogatások, díjtételek
 A TERVEZETTNÉL TÖBB HELYI ADÓ FOLYT BE

A szadai képviselő-testület 2022. november 24-én rendes 
testületi ülést tartott, amelyen – többek között – 2023-tól 
megemelték a helyben biztosított szociális ellátások mér-
tékét, a közterület-foglalás díjtételeit és a temetőfenntar-
tási hozzájárulási, illetve sírhelymegváltási díjakat is.

ÖNKORMÁNYZAT

A z önkormányzatok által besze-
dett-kivetett díjak, adók, így a 
közterület-használati díj mér-

tékét is a képviselő-testület rendszere-
sen felülvizsgálhatja, és belátása sze-
rint módosíthatja. A díjtételek Szadán öt 
éve változatlanok. Megvizsgálva a kör-
nyező települések közterület használat 
rendjének szabályozásáról szóló rende-
leteit, megállapítható, hogy a különböző 
célú területfoglalási kategóriák átlagosan 
15 –25 százalékkal magasabbak. A díjak 
korábbi emelését a veszélyhelyzet miatt 
kormányrendeletben 2022. június 30-
áig tiltották, de fi gyelemmel arra, hogy a 
díjemelésre vonatkozó tilalom megszűnt, 
a képviselő-testület 2023. január 1-től a 
szadai díjtételek 20 százalékos emelésé-
ről döntött. Az idei évben október végéig 
az önkormányzat közterületfoglalásidíj-
bevétele mindösszesen 143 300 forint volt, 
így az elfogadott mértékű díjemelés ön-
magában körülbelül évente 30 ezer fo-
rintnyi többletbevételt eredményezhet, 
ami sűrűbb közterületi járőrözéssel, va-
lamint fokozott ellenőrzéssel a jövőben 
tovább növelhető.

A szociális támogatás
A képviselő-testület döntött a pénzbe-
li és természetbeni 
támogatások rend-
szeréről, valamint a 
személyes gondos-
kodást nyújtó szo-
ciális ellátásokról 
és a helyben bizto-
sított egyes pénzbe-
li és természetbeni 
szociális ellátások-
ról szóló rendele-
tek módosításáról. 
A rendeletek felül-
vizsgálata módot 
kínált arra, hogy 
egyes ellátási for-

mák helyben meghatározható mértékét 
a lakossági szükségletekre és az önkor-
mányzat költségvetési lehetőségeire fi-
gyelemmel a képviselő-testület 2023. ja-
nuár 1-től megemelje.
 A rendkívüli élethelyzetbe került, vala-
mint időszakosan vagy tartósan létfenn-
tartási gonddal küzdő személy részére 
nyújtott rendszeres támogatás egyszeri 
mértéke a korábbi 28 500 forint/hó ösz-
szegről 40 000 forintra emelkedik. Ez a 
támogatás legfeljebb 12 hónapig adható. 
A rendkívüli élethelyzetbe került személy 
részére nyújtott rendkívüli támogatás 200 
ezer forintról 400 ezer forintra emelke-
dik. Szilárd tüzelőanyaggal való támoga-
tás esetén az adható mennyiség (2 köbmé-
ter) igénybevételének jövedelemhatára is 
változik: család esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 300 szá-
zaléka (85 500 Ft), míg egyedülálló eseté-
ben az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének 400 százaléka (114 000 
Ft) lesz. A halálesethez nyújtott támoga-
tás (temetési segély) a temetési számla 
10 százaléka, de – a korábbi 28 500 fo-
rint helyett – legfeljebb 40 000 forint. 
A szadai gyermekek születési támogatását 
szolgáló „babacsomag” értéke is emelke-
dett: a jelenlegi 10 ezer forint helyett 13 

ezer forintban határozta meg a testület a 
csomag értékét.

A temetés
A temetőkről és temetkezésről szóló tör-
vény szerint a köztemetőkre vonatkozó dí-
jakat évente felül kell vizsgálni. A törvény 
és annak végrehajtási rendelete az elmúlt 
években többször változott, de ezek mind-
eddig nem eredményezték az önkormány-
zati rendelet módosításának szükségessé-
gét. A temetőkről és temetkezésről szóló 
önkormányzati rendelet alapján a jelen-
leg is hatályos díjak Szadán 2016. janu-
ár 29. óta nem változtak. Megvizsgálva 
a környező települések hasonló rendele-
teit megállapítható, hogy ott, ahol 2022-
ben már felülvizsgálták, a szadai díjtéte-
lekhez viszonyítva több mint kétszeres 
a díjtételek összege. Mindezek alapján 
a képviselő-testület 2023. január 1-től a 
szadai díjtételeket egységesen 30 száza-
lékkal megemelte.

Kedvező adóbevétel
A helyi adónemek bevezetésekor a kép-
viselő-testület nagy körültekintéssel, a 
nagyközség érdekeit szem előtt tartva, de 
az adózók anyagi teherbíró képességére is 
tekintettel állapította meg az egyes adó-
nemek mértékét, ezáltal az önkormányzat 
2022-re vonatkozó várható adóbevételeit 
is. Az adókivetés és -behajtás tapasztalatai 
alapján kiderült, hogy az önkormányzat-
nál bevezetett adónemekből (építményadó, 
telekadó, magánszemélyek kommunális 
adója, helyi iparűzési adó, talajterhelési 
díj) 2022. szeptember 30-ig 838,3 millió 
forint folyt be. Eddig az időpontig a tény-
leges adóbevétel 145,3 millió forinttal ha-
ladta meg a 2022-re tervezett adóbevételt. 
A legjelentősebb adóbevételi forrást a he-

lyi iparűzési adóból 
befolyt összeg je-
lenti. Az eltelt év-
ben a koronavírus-
járvány t követő 
nehézségek követ-
keztében a fizeté-
si készség csökke-
nése miatt minden 
adónemben jelent-
kezik még kintlévő-
ség, azonban ezek 
összege az elő -
ző évekhez képest 
csökkenő tenden-
ciát mutat.  APTöbb esetben ki kellett igazítani a díjtételeket
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Hamar érezhető lesz 
a változtatás hatása

ÖNKORMÁNYZAT

Az ősz elején megalakult önkormányzati energetikai munka-
csoport rövid idő alatt elérte több intézmény világítás-korsze-
rűsítését, illetve javaslatot is tesz a fűtésrendszerek javításá-
ra. A csoport a jövőben is monitorozza az egyes ingatlanokat.

A VILÁGÍTÁS ÁTALAKÍTÁSA VOLT A LEGFONTOSABB

Hosszú távon mindenhol 
maradna a vegyes, gázt 
és áramot is használó 

fűtésrendszer.

Rengeteg régi, energiapazarló izzót cseréltek ki

L apunk októberi számában írtuk 
meg, hogy Pintér Lajos polgár-
mester kezdeményezésére szak-

mai munkacsoport jött létre a helyi intéz-
mények és az önkormányzati ingatlanok 
energiahatékonyságának átvizsgálására. 
A munkacsoport feladata rövid távon az 
volt, hogy felmérje hol milyen technikai 
beavatkozással, gyorsan kivitelezhető 
megoldással, mekkora pénzügyi ráfordí-
tással csökkenthető az energiafogyasztás 
már az idei télen. Továbbá át kellett te-
kinteniük azt is, hogy 1-3 éven belül hol, 
hogyan és mennyiért lehetséges a meg-
újuló energiaforrások alkalmazása vagy 
a meglévők bővítése.
 Molnár Csaba Sándor képviselő, a 
munkacsoport vezetője érdeklődésünkre 
elmondta, az első feladathoz az volt még 
a polgármesteri kérés, hogy a megoldá-
si javaslatokat a lehető leggyorsabban, a 
hatékonyság minél előbbi elérése érdeké-

ben valósítsák meg. Így, mint hozzátette, 
kezdésként a Faluházban és az óvodában

– mint egy egységben –, illetve a hiva-
tal épületeiben a világítást mérték fel.
 A Faluház könyvtárában több régi, már 
korszerűtlennek tekinthető neoncsövet sze-
reltek le, amelyeket energiatakarékosabb, 
ám nagyobb fényerőt biztosító, ún. SMD 
LED-es prizmalámpákkal váltottak fel. 
Ezek fogyasztása körülbelül feleakkora a 
neonokhoz képest. A házasságkötő terem-
ben lévő izzók felét korábban már kicserél-
ték, most a másik felére is energiatakaré-
kos izzók kerültek; összességében ebben a 
helyiségben nyolcadára csökken a fogyasz-
tás, míg a fényerő szintén javul majd.
 – Ezek mellett a többi faluházi helyiség 
lámpatestjeinek az állapotát is átnéztük, 
és mindenhol modernebbeket helyeztünk 
el – jegyezte meg a képviselő.
 Az óvoda U alakú épületének két szár-
nyában ugyanakkor eltérő világítási mó-

dokat észleltek: az egyikben a régi ne-
oncsövek, a másikban ún. UFO-lámpák 
voltak. Az előbbieket LED-csövekre cse-
rélték, az utóbbiakba pedig egységesen 
E27-es foglalatokat és ezekbe illő ener-
giatakarékos izzókat tettek. A hivatalban 
pedig a neoncsöveket LED-panelekre 
váltották, és ezek fogyasztása, illetve 
fényereje is jobb lesz a jövőben. Mol-
nár Csaba Sándor úgy összegzett, hogy 
a három épületben elhelyezett új lám-
pák körülbelül 800 ezer forintba ke-
rültek, ugyanakkor jó minőségűek és 
megfelelő garanciájúak, hasznosságuk

– azaz a kedvezőbb áramfogyasztásuk – 
pedig néhány hónap alatt érezhető lesz.
 A munkacsoport a másik vállalt feladatá-
nak is eleget tett. Energetikusok közremű-
ködésével felmérték az intézmények fűtés-
rendszerét, és a szakemberek arra jutottak, 
hogy az átlag több mint tízéves gázkazánok 
felújításra és/vagy cserére szorulnak. Meg-
állapításuk szerint, ha a meglévők mind-
egyikét csak ún. kondenzációs kazánokra 
cserélnék, akkor a jelenlegi mennyiséghez 
képest átlagosan 20 százalékos gázfogyasz-
tás-csökkenés lenne elérhető. Továbbá vé-
leményük szerint egyes épületekben a fű-
tésrásegítést napelemmel/napkollektorral 
vagy ún. inverteres split klímákkal – hű-
tésre és fűtésre egyaránt alkalmas beren-
dezésekkel – lehetne megoldani. Molnár 
Csaba Sándor szerint hosszú távon min-
denhol maradna a vegyes, gázt és áramot 
is használó fűtésrendszer.
 Pintér Lajos polgármester hozzátette, 
hogy a decemberi képviselő-testületi ülés-
re egy komplex előterjesztés készül, amely 
tartalmazza majd, hogy az egyes épületek-
nél milyen korszerű berendezéseket lenne 
érdemes elhelyezni, és azok összességében 
mennyibe kerülnének. Kedvező döntés ese-
tén pedig a beszerzéseket minél előbb el-
indítják.
 – Mindezzel nem ér véget a munkacso-
port tevékenysége. Folyamatosan, havon-
ta fi gyelik majd az összes intézmény esz-
közeit, berendezéseit, fogyasztásait, és ha 
szükséges lesz, akkor beavatkoznak – je-
gyezte meg település vezetője. RF
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Újabb 1300 méter aszfaltozott 
utat adott át a Szada Nova 

Magánerős konstrukcióban az utóbbi hónapokban való-
sult meg a Földvár, a Várdombi utca alsó szakasza és az Ezre-
des utca kiépítése, valamint az önkormányzat önálló fi nanszí-
rozásában készült el Berek utca egy részének aszfaltozása. 

ÖNKORMÁNYZAT

SOK HELYEN ÜGYELTEK A VÍZELVEZETÉSRE IS

A Szada Nova NKft. lebonyolításá-
ban 2022 második felében több 
mint 1300 méter szilárd burkola-

tú út készült el. Az átadott utakkal együtt 
ebben a ciklusban közel 5,5 kilométer szi-
lárd burkolatú út készült már el Szadán.

Földvár utca
Építése 2022 júliusában indult. Az au-
gusztusban elkészült munká-
latok során a 483 méter hosz-
szú utca 3 méter (a kanyarban 
6 méter) szélességben kapott 
szilárd útburkolatot. Az utca 
egyoldali lejtéssel, szakaszos 
szikkasztóárkok kialakításával, 
valamint egy 60 köbméternyi 
víz megfogására alkalmas csa-
padékelvezető rendszer kiépí-
tésével túlfolyóval készült el a 
Várdombi utca irányába. Az út-
pálya megépítésén túl az utca 
mindkét oldalán padkát alakí-
tottak ki a parkolás és a gépko-
csik félreállási lehetősége mi-
att. A bruttó 87 millió forintos 

beruházás 8 millió forintos lakossági hoz-
zájárulással készült el.  

Várdombi utca alsó része
A munkálatok idén augusztus közepétől, 
az időjárási viszonyok miatt többszörösen 
hátráltatva, október közepéig tartottak, 
amely során az utca 235 méter hosszúság-
ban kapott 4 méter szélességű aszfaltréteget. 

Az utca egyik oldalán süllyesztett, míg a má-
sik oldalán K-szegélyt helyeztek el a szak-
emberek, mindkét oldalán pedig zúzottkő 
padkát alakítottak ki. Az utcában csapadék-
elvezető csatornát építettek, amely a Kisfalu-
dy utcai árokban végződik, ahol az útépítés-
sel párhuzamosan megtörtént a vízelvezető 
csatornarendszer felújítása is. A bruttó 44 
millió forintos beruházás 3,6 millió forintos 
lakossági hozzájárulással készült el.  

Ezredes utca
November elején történt meg az elké-
szült Ezredes utca műszaki átvétele. A 
230 méter hosszú zsákutca 3 méter szé-
lességben kapott aszfaltozott burkola-
tot, valamint kétoldali szegélykövezést, 
amelynek megtartásáról 1-1 méter szé-
lességben zúzottkő borítás gondoskodik. 
Az útpálya teljes hosszában kulé kavicsos 
szikkasztórendszert építettek ki, illetve 
jelentős tereprendezés is történt az épí-
tés során. A bruttó 37 millió forintos be-
ruházás 6,5 millió forintos lakossági hoz-
zájárulással készült el.
    
Berek utca
Szada Nagyközség Önkormányzat az új 
szadai iskola majdani fejlesztésével kap-
csolatos vállalásai között szerepelt többek 
között a Berek utca fejlesztése is. A koráb-
bi terveknek megfelelően októberben ké-
szült el az önkormányzat saját fi nanszíro-
zásában a Berek utcában egy 6 méter széles 
és 354 méter hosszú szakasz aszfaltozása, 
amelyet egyoldali lejtéssel, kétoldali süly-
lyesztett szegéllyel, valamint a csapadék-
víz elvezetésére két szikkasztómedencével 

alakítottak ki mintegy bruttó 59 
millió forint értékben.
 – Nagyon köszönöm az utcák 
megépítése során a lakók türel-
mét és segítségét. Külön szeret-
ném kiemelni a Földvár utca la-
kóközösségéből Koncz Loránd 
közreműködését, a Várdom-
bi utca esetében Szűcs Péter 
közös képviselő támogatását, 
valamint az Ezredes utcában 
Szécsényi Henrietta koordi-
nálását, amelyekkel segítették 
a beruházások zökkenőmentes 
lebonyolítását – mondta el Bo-
ros Gábor, a Szada Nova NKft. 
ügyvezetője. A.P. 

Az Ezredes utcában jelentős tereprendezés is történt

Az önkormányzat és a Szada Nova vezetői 
a Berek utca helyzetéről egyeztettek
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KÖZ-TÉR

Új buszmenetrendet 
kell már fi gyelni

December 11-én lépett ha-
tályba a MÁV-Volán-csoport 
új, 2022/2023-as vasúti és 
autóbusz-menetrendje. Utób-
bi, úgy tűnik, a szadaiak szá-
mára kedvezően alakult.

ELŐNYÖS LEHET BÉRLETET 
VÁLTANIUK AZ UTAZÓKNAK

A szokásos éves decemberi menetrend-
váltás egyik legfőbb eleme az észak-
pesti elővárosi térségben élőket érin-

ti. Ebből adódóan az Aszód, Bag és Gödöllő 
felől Budapestig, illetve Budapesttől az M3-
as autópályán át közlekedő Volánbusz-jára-
tok új menetrend szerint, a vasúttól eltérő 
területet elérve a budapesti Stadion autó-
busz-pályaudvar helyett Újpest-Városkapu 
végállomásig közlekednek, csatlakozást biz-
tosítva az M3-as metróhoz. Ezzel egyidejűleg 
a Stadion állomáshoz az M3-as autópályán 
át közlekedő járatok megszűnnek. 

A gödöllői térség legfontosabb 
változásai december 11-től:
 ••  413-as jelzéssel Gödöllő autóbusz-állo-

másról az autópályán a Stadion autóbusz-
pályaudvar helyett Újpest-Városkapuhoz 
indul busz. Az új járatok munkanapo-
kon közlekednek, 
Újpest-központ-
ban és Újpest-
Városkapuban 
is átszállást biz-
tosítanak az M3-
as metróra, illet-
ve a BKK további 
járataira, ezenfe-
lül megállnak az 
Árpád Kórház-
nál és a Beller 
Imre utcánál is, 
ahol csatlako-
zást biztosíta-
nak Újpalota, il-
letve a Mexikói 
út felé is. (Újpest-
Városkapuban to-

vábbá az esztergomi vonatokra is át le-
het szállni.)

 ••  Emellett a Gödöllőn át Gödöllő és Buda-
pest, Stadion autóbusz-pályaudvar kö-
zött az M3-as autópályán át közlekedő 
valamennyi járat Budapest helyett csak 
Gödöllőig, illetve Gödöllőtől közleke-
dik. Kivéve a 396-os Budapest–Gödöl-
lő–Szada–Veresegyház vonalnak a Ve-
resegyház, autóbusz-forduló állomástól 
este induló két, Gödöllő, autóbusz-állo-
más érintésével közlekedő járatát, me-
lyek Gödöllő érintése nélkül, a többi já-
rattal megegyező útvonalon közlekednek 
az M -as autópályán keresztül.

 ••  Az Aszód–Gödöllő, illetve a Zsámbok–
Vácszentlászló térségéből a 3-as úton (Örs 
vezér tere felé) át közlekedő járatok to-
vábbra is változatlan útvonalon és Sta-
dion, autóbusz-pályaudvar végállomás-
sal közlekednek.

 ••  A 1040-es vonalon eddig Gyöngyös és 
Hatvan felől Gödöllő–M -as autópálya 
útvonalon Budapestre, valamint visz-
sza közlekedő járatok ezután csak Gö-
döllőig közlekednek. A 3-as úton (Örs 
vezér tere felé) közlekedő járatok válto-
zatlan útvonalon és Stadion, autóbusz-
pályaudvar végállomással közlekednek.

 ••  A 1076-os vonalon eddig Jászberény, 
Jászfényszaru felől Budapestre, vala-
mint vissza közlekedő járatok ezután 
csak Gödöllőig közlekednek.

 ••  Gödöllő északi részéről – a vasútállomás 
jobb elérhetősége érdekében – a 450–455 
számú, Szada felé/felől közlekedő au-
tóbuszvonalak jellemzően Gödöllő vas-
útállomásig, illetve onnan közlekednek 
munkanapokon, a korábbinál sűrűbb já-
ratindulással, valamint új, 456-os jelzé-
sű járatok is közlekednek csúcsidőszak-
ban Gödöllő vasútállomás–Szadai Ipari 
Park viszonylatban.

A MÁV-Volán-csoport tájékoztatása szerint a 
Galga menti települések esetében a vasúttal 
és autóbusszal utazók számára kedvező áron 
(a korábbi közvetlen Budapest irányú buszos 
eljutás költségeit nem meghaladó, a jelen-
legi vasúti bérletárakhoz képest jelentősen 

olcsóbban), közös bérlettel nyí-
lik lehetőség a vonatok, a H8-as 
HÉV és az autóbuszok együttes 
igénybevételére a következő elő-
városi viszonylatokon: Budapest 
és Gödöllő–Szada; Budapest és 
Gödöllő–Valkó–Vácszentlászló–
Zsámbok; Budapest és Aszód; 
Budapest és Gyöngyös; Buda-
pest és Bag–Hévízgyörk–Gal-
gahévíz–Tura. Közös bérlet az 
adott településről jelenleg elérhe-
tő legolcsóbb bérlet áráért vált-
ható meg. A bérlet elérhető lesz 
valamennyi vasúti jegypénztár-
ban, jegykiadó automatában és 
a MÁV applikációban, ezenfelül 
a Volánbusz területileg érintett 
pénztáraiban is.  forrás: MÁV-Volán

A Volánbusz-menetrend változásának 
nyilvánosságra hozatala után több 
Galga menti település vezetője is je-
lezte a közlekedésért felelős miniszté-
riumnak, hogy a helyi vasútállomások 
új buszmegállóként való bevonása, 
illetve a fővárosi végállomások fel-
cserélése hátrányosan érinti a főleg 
Budapesten dolgozó lakosaikat. Azon-
ban Szada számára összességében 
előnyösnek tűnik az új menetrend: 
egy kedves helyi lakos az egyik szadai 
Facebook-csoportban közreadta szá-
mítását, ami szerint például a 450–455-
ös járatnál Szada és Gödöllő között
– oda és vissza is – jelentős kapacitás-
bővülés lesz.  (RF)

Előnyös váltás
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SZOCIÁLIS ÜGYEK

Nem fogad új 
szadai betegeket 
a Misszió Központ

Csak azon szadai lakosok ellátását biztosítják a jövőben a 
veresegyházi Misszió Egészségügyi Központban, akik ed-
dig is az intézménybe jártak. A jövőben nem vállalják a te-
rületi ellátási kötelezettségükön kívüli lakosok fogadását.

A GÖDÖLLŐI SZAKRENDELŐT FEL LEHET KERESNI

Változnak a szociális gondoskodás-
ban részt vevőkre vonatkozó ren-
delkezések a szociális törvény mó-
dosítása után. A módosítás a Polgári 
törvénykönyv alapján határozza 
meg a hozzátartozói kört. A gondos-
kodási sorban a következő szinten a 
települési önkormányzatok állnak, 
azzal a kikötéssel, hogy kizárólag 
a jogszabályban meghatározott 
feltételek szerint áll fenn gondos-
kodási kötelezettségük. Az önkor-
mányzatot követi az állam gondos-
kodási felelőssége. Az állam és az 
önkormányzat együttműködik az 
egyházi és civil szervezetekkel a 
szociális gondoskodási feladatok 
ellátása során. A szociális intézmé-
nyek és intézkedések rendszerének 
kialakítása és működésének bizto-
sítása az állam és az önkormányza-
tok feladata.

Az előző hónapban is nagy szere-
tettel vártuk tagjainkat az Idősek 
Nappali Klubjában. A fi lmklub ke-
retén belül a Bakancslista című fi l-
met tekintettük meg, amely nagy 
sikert aratott. Köszöntöttük név-
naposunkat, Fejes Antalné Terikét is. 
Mint ahogy ez már egy kedves ha-
gyomány nálunk, Tóth Istvánné Ica 
egy verssel köszöntötte az ünne-
peltet, aki süteménnyel vendégel-
te meg társait. 
 Színes programokkal készülünk 
a karácsonyi ünnepi időszakra. Az 
ilyen összejövetelek általában min-
dig jó hangulatban telnek tagjaink 
körében. Szeretettel várunk min-
denkit, nemcsak ezen programja-
inkra, hanem a klub tagjai közé is!

Őri Ildikó klubvezető

Felelősségi 
viszonyok

Névnapos 
köszöntése 

A z elmúlt hetekben több szadai la-
kos kereste meg Szada Nagyközség 
Önkormányzatát azzal kapcsolat-

ban, hogy nem fogadták őket a veresegy-
házi Misszió Egészségügyi Központ vala-
melyik járóbeteg-szakrendelésén. Tény, 
az intézmény honlapjának nyitóoldalán 
olvasható, Tájékoztató területi ellátási 
kötelezettségről című összefoglaló sem 
ad egyértelmű választ arra a kérdésre, 
hogy a szadai lakosok mikor és melyik 
szolgáltatást vehetik igénybe akár visz-
szatérő, akár új betegként. Ezért novem-
ber elején Pintér Lajos polgármester az 
önkormányzat nevében tájékoztatást és 
állásfoglalást kért Jobban Eszter főigaz-
gatótól arról, hogy milyen esetekben for-
dulhatnak az intézményhez szakellátá-
sért Szada lakói.
 A válaszból kiderült, hogy azon szadai 
lakosokat továbbra is fogadják, akik ed-
dig is a Misszió Egészségügyi Központ-
ba jártak szakrendelésre, továbbá akinek 
a háziorvosa veresegyházi, szintén az in-

tézményben veheti igénybe a szakellátást. 
Jobban Eszter hangsúlyozta, hogy ezen 
túlmenően nem tudnak a területi ellátási 
kötelezettségükön kívüli lakosok számára 
ellátást biztosítani. Mint mondta, az intéz-
mény előjegyzési ideje nagyon sok szakte-
rületen 95 és 178 nap között van, pár szak-
ma esetében ez az időszak 39–62 nap, és 
csak 7 szakma esetében van 30 napon be-
lüli időpont. 
 „Sajnos nem tehetjük meg, hogy ne azo-
kat a betegeket lássuk el, akiknek az ellá-
tását kijelölték számunkra. Ez pedig Erdő-
kertes, Csomád és Veresegyház települések 
lakossága és az itt tevékenykedő háziorvo-
sokhoz tartozó páciensek – közölte írásbeli 
válaszában a főigazgató. – Kérjük a szadai 
lakosok megértését!”
 Mindemellett a szadaiak területileg ille-
tékes egészségügyi ellátó intézménye vál-
tozatlan: a gödöllői Tormay Károly Egész-
ségügyi Központ (Gödöllő, Péterfi  Sándor 
u. 1.) szolgáltatásait továbbra is igénybe le-
het venni. AP

A veresegyházi 
intézmény 
csak körzetes 
betegeket lát el
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Színes programkínálat jövőre is

SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

A Szadai Népdalkör – több év szünet után – 
2017 szeptemberében kezdte újra kul-
turális tevékenységét. Tagsága meg-
újult, jelenleg kilenc fő alkotja. A cso-
port vezetője az alapító tag Dulai 
Sándorné, szakmai vezetője Kovács 
László népzenész, hangszerkészítő. A 
kör újjáalakulása óta többnyire helyi 
rendezvényeken (Székely-nap, Hősök 
napja, augusztus 20-i ünnepség, Sza-
dai szüret, karácsony) vesz/vett részt, 
de más települések (Dunavarsány, Da-
bas, Nyársapát) népzenei találkozóira 
is eljutott már. 
 A népdalkörök, citerazenekarok számá-
ra A Magyar Kórusok, Zenekarok és Nép-
zenei Együttesek Szövetsége (KÓTA) két-
évente rendez szakmai megmérettetést, 
térségi és országos népzenei minősítőt, 

ahol rangos zsűri előtt adhatnak számot 
tudásukról. A Szadai Népdalkör eddig két-
szer vett részt ilyen minősítőn: a 2019-es 
balatonfüredi térségi minősítőn kiváló 
fokozatot ért el, majd 2020 szeptembe-
rében Szadán, a saját szervezésben meg-
tartott országos minősítőn arany minősí-
tést szerzett.

 A november 19-én az egri Bartakovics 
Béla Közösségi Házban a 35. alkalommal 
megrendezett Palócgálán a népdalkör 
újra országos minősítésen vett részt, ame-
lyen a Vajas Evelin, Szabó Viola, Birinyi Jó-
zsef alkotta zsűri a szadaiak produkcióját 

– a csoport ötéves munkája alatt első al-
kalommal – a megszerezhető legmaga-

sabb szakmai kitüntetéssel, 
az Arany Páva díjjal jutalmaz-
ta. Birinyi József zsűrielnök a 
díjkiosztón elmondta, hogy 
a KÓTA minősítési rendsze-
rében a kétéves cikluson be-
lül a zsűri országos szinten kb. 
600-700 népzenei csoportot, 
szólistát értékel, ezek közül 
legfeljebb 70-80 fellépő nye-
ri el az Arany Páva díjat. K.L. 

Arany Páva díjas lett a Szadai Népdalkör 

A következő esztendőben 
is számos eseménnyel, 
programmal várja a szadai 
látogatókat a Faluház.

B izony, már magunk mögött hagy-
tuk a zord novembert is, és csakúgy, 
mint mindenki otthon, mi is készü-

lünk a szeretet ünnepére. December 17-én 
sok szeretettel várunk mindenkit a Faluka-
rácsonyra a Faluház előtti térre. December 
21-ig még látogatható a könyvtár és a Falu-
ház is, majd egy kis időre bezárjuk a kapukat. 
(Aktuális programjainkról itt lehet tájéko-
zódni: www.facebook.com/szadafaluhaz.) 
 Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kí-
vánunk mindenkinek! 
 2023-ban is várunk mindenkit sok sze-
retettel történelmi-kulturális program-
jainkra, illetve egyéb nagyobb rendezvé-
nyeinkre, amelyek várhatóan a következők 
lesznek:

Nemzeti/állami ünnepek
 •  Március 15-i nemzeti ünnep 
 •  Hősök napja (május 28.)

 •  Trianoni megemlékezés (június 4.)
 •  Augusztus 20-i nemzeti ünnep
 •  Október 23-i nemzeti ünnep

Kiemelt önkormányzati 
rendezvények
 •  Költészet napja (április 11.)
 •  Családi nap (április 29.)
 •  Székely Bertalan-nap (május 7.)
 •  Szent István-napi mulatság (augusztus 20.)
 •  Szadai szüret (szeptember 16.) 
 •  Idősek világnapja (október 2.) 
 •  Adventi programok (december 2-től)

Kiemelt közösségi rendezvények
 •  1848-as futás (március 14. vagy 17.)
 •  Tavaszi hadjárat (április 7.) 
 •  Falukarácsony (december 16.)  

Az előbbieken túl a Faluház 2023-as évi 
programtervében szerepel az eddig Tör-
ténelmi kávéház néven működő program-
sorozat újraindítása, valamint egyéb, év 
közben kialakuló programok megrende-
zése, jeles eseményekhez csatlakozás, va-
lamint színházi esték, iskolai és óvodai 
programok megtartása. A Faluház dolgozói

ÚJRAINDUL A TÖRTÉNELMI KÁVÉHÁZ-SOROZAT

Az ünnepi időszakban sürgős eset-
ben az alábbi elérhetőségek egyikén 
kereshetnek minket – tel.: 06-30-116-
0464; e-mail: info@szadafaluhaz.hu
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KÖNYVTÁRI HÍREK
Az óév búcsúztatása alkalmából en-
gedjék meg, hogy köszönetet mondjak min-
den kedves könyvtárlátogatónak egész éves 
bizalmáért! Munkám örömmel teli min-
den átadott könyv, minden könyvtári óra, 
könyvtári rendezvény alkalmával. Minden 
napra jut ilyen pillanat, hiszen egyre több 
visszatérő olvasó tiszteli meg bizalmával a 
települési könyvtárat. Célom, hogy ez a fo-
lyamat a jövőben se szakadjon meg, várom 
szeretettel továbbra is az új és régi könyv-
tártagokat! Kívánok kedves olvasóinknak 
áldott békés ünnepeket, olvasmányokban, 
boldogságban gazdag új esztendőt!
 A Családi mesedélután programunk-
ra legközelebb 2023. február 7-én és 21-én 
17 órától várjuk a legkisebbeket diavetítős 
mesére, társasjátékozásra. Kölcsönzés-
re előkészítjük olvasmányaikat, ha intéz-
ménybe lépés nélkül kívánnak kölcsönöz-
ni, amennyiben ezt az igényt jelzik felénk 
elérhetőségeinken. Új könyveinket a nap 
bármely szakában megtekinthetik a Falu-
ház ablakában berendezett kirakatban. Az 

SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

épület előtt és az előtérben ingyen elvihe-
tő könyvekből is válogathatnak!

KÖNYVAJÁNLÓ
Frank Herbert:
Dűne 5.
– A Dűne eret-
nekei, Dűne 6. 

– A Dűne 
Káptalanház
(Gabo, 2022)
A Dűne-sorozat 
alapmű a sci-fi -ra-
jongók körében. 
Frank Herbert ál-

tal megálmodott birodalom tökéletesre 
csiszolt világa, ahol a titkos helyen fellel-
hető fűszer, az univerzum legfontosabb 
anyaga már az 1965-ös eredeti megjele-
nésekor rabul ejtette az olvasókat. Idén 
egymás után érkezett a sorozat 5. és 6. 
részének új kiadású megjelenése, melyek 
Herbert utolsó kötetei voltak a sorozatból. 

Az ezután érkező lezáró részeket már fi a, 
Brian Herbert és Kevin J. Anderson tol-
lából alkotta meg.
 Jelen kötetekben a már ismert világban 
ismét izgalmas cselekménycentrikussá vá-
lik a történet, de megmarad a Herbert-fé-
le társadalmi, vallási, fi lozófi ai gondolatok 
boncolgatása is, hiszen a világuk fennma-
radásáért küzdő szereplők körül kibonta-
kozó izgalmak mozgatják a történetet.

Összeállította: Németh Anikó könyvtáros

Kétszázhúsz éves a nemzeti könyvtár
SZÉCHÉNYI FERENC GRÓF 
1802 márciusában nyújtotta be 
folyamodványát a bécsi magyar 
kancelláriához, azt kérve, hogy a 
könyvtárából kézirat-, metszet-, 
térkép-, címerkép- és érem-
anyagból álló gyűjteményét a 
nemzetnek ajándékozhassa. Az 
irat a budai Helytartótanácshoz 
került, amely néhány kiegészí-
téssel visszaküldte a kancellári-
ához, utóbbi pedig felszólította 
Széchényit az ajándékozó ok-
irat kiállítására. Az ajándékozó az alapí-
tólevelét november 25-én adta be a bécsi 
kancelláriához, I. Ferenc másnap aláírta 
és kiadatta az ünnepélyes királyi oklevél-
be foglalt alapítóokmányt. Ez a 220 évvel 
ezelőtti esemény jelentette Magyarország 
nemzeti könyvtárának – egyben első könyv-
tárának – létrejöttét.
 A könyvtár a pesti pálos kolostor épü-
letében 1803. augusztus 20-án nyílt meg, 
ünnepélyes felavatására 1803. december 
10-én került sor, amikor Széchényi szemé-
lyesen adta át könyvtárát József nádornak. 

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

TÉLI NYITVATARTÁS: 
 December 21-ig a megszokott   
 nyitvatartási rend szerint.
 December 22-től 
 január 8-ig ZÁRVA.

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

A gyűjtemény mintegy 13 ezer nyomtatott 
könyvet, 1200-nál több kéziratot, sok száz 
térképet, címerképet, metszetet és pénzér-
méket tartalmazott.
 Széchényi a haláláig gyarapította a nem-
zeti könyvtárat, melynek állománya ma-
gánszemélyek, közösségek és vételek útján 
szintén bővült – gyűjteményekkel, könyv-
tárakkal, könyvgyűjteményekkel, írók, 
költők, tudósok, politikusok dokumentu-
maival. A gyűjtemény később újabb felaján-
lásokkal gazdagodott, az első adományo-
zó, Kindi Mátyás szűcsmester 48 könyvet 

adott át a nemzeti 
könyvtár számára. 
A könyvtári doku-
mentumok mellett a 
bibliotéka gyűjtőkö-
rébe nem illeszthe-
tő nagy mennyiségű 
tárgyat (érceket, kő-
zeteket, ásványokat, 
kézműipari reme-
keket, ipari és nép-
rajzi objektumokat, 
fegyvereket stb.) is 

ajándékoztak az új intézménynek. Ez utób-
biak számára – József nádor kezdemé-
nyezésére – alapította meg a magyar or-
szággyűlés az 1808/VIII. törvénycikkel a 
Magyar Nemzeti Múzeumot.
 A két társintézmény 1846-tól több ütem-
ben költözött be az addigra felépült pes-
ti Múzeum palotába, és közös főigazgató-
ság alatt működött. 1949-ben a könyvtár 
kivált a közös főigazgatóság keretéből, és 
1985. április 2-án helyileg is elkülönülve a 
múzeumtól, felköltözött a Budavári Palo-
ta F épületébe.  forrás: kultura.hu/RF
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A Szadai Székely Bertalan 
Általános Iskola HÍREI

Pályaválasztási szülői értekezlet

Nehéz döntés előtt állnak 
a végzős általános iskolások

BEMUTATKOZTAK A KÖZÉPFOKÚ INTÉZMÉNYEK

Az idei tanévben is az általános iskola 8. osztályosai számá-
ra az egyik legnehezebb feladat kiválasztani, melyik közép-
iskolában fogják folytatni a tanulmányaikat. Ebben a sok-
szor nehéz döntésben szerettünk volna nekik segíteni azzal, 
hogy megrendeztük a pályaválasztási szülői értekezletünket.

A megbeszélésre azokat a környék-
beli, illetve budapesti iskolájukat 
hívtuk meg, ahová a végzőseink 

szeretnének jelentkezni. A megszólítottak 
közül végül öt iskola egy-egy képviselője 
fogadta el a meghívásunkat, akik bemutat-
ták az iskolájukat, illetve elmondták, hogy 

milyen lehetőségek állnak az őket válasz-
tó diákok előtt. Ezt követően Szathmáry-
né Szabó Zsuzsa, intézményünk vezetője 
részletes tájékoztatást adott a szülőknek 
a felvételi eljárás rendjéről.
 A délután különlegessége volt, hogy a 
településünkön működő vállalat, a Mondi 

Szada Kft. képviselői is eljöttek, hogy fel-
villantsák a fi atalok és a szülők előtt az ál-
taluk kínált későbbi, a középfokú iskola be-
fejezése utáni lehetőségeket. 
 Nagyon szurkolunk a végzőseink sike-
res iskolaválasztásáért, s igyekszünk min-
denben a lehető legtöbb segítséget megad-
ni számukra! Asztalos Anikó pedagógus 

Az idei sportnap alkalmával ismét több 
programmal kedveskedtünk a gyerekek-
nek. A bemelegítéssel kezdtünk, melyet 
iskolánk volt tanulója, Hollósy Máté tar-
tott. Ezt követően az osztályok az előze-
tesen beosztott állomásokra mentek, 
ahol többféle sportágat próbáltak ki. 
Több egyesület (többek között, amelyek 
cselgánccsal, kempóval, vívással foglal-
koznak) tiszteletét tette nálunk. Az isko-
laudvaron ezek mellett a zsinórlabda, a 
kidobó, a görkorcsolya, a kötélhúzás és a 
hiphop tánc, az épületben az asztalitenisz 
és a bowling is helyet kapott. A műfüves 
pályán – a fi úk nagy örömére – az osztá-
lyok izgalmas focimeccseket játszottak.

Péter-Sánta Henriett intézményvezető-helyettes 

Az iskolánk alsó tagozatos tanulói nagy 
izgalommal várták a november 11-i taní-
tási napot. Az idei tanévben ekkor szer-
veztük meg számukra a Márton-napi 
felvonulást. Tanórákon Szent Márton-

nal kapcsolatos legendákat dolgoztunk 
fel, dalokat tanultunk, ablakdíszeket 
barkácsoltunk, valamint a felvonulás-
hoz szükséges lampionokat készítet-
tük el.  Az ünnephez kapcsolódó ha-
gyományokat is felelevenítettük. Az 
udvaron Szabó Kriszta néni összefog-
lalta a Márton-napi történeteket, idő-
jóslásokat, hagyományos étkezési szo-
kásokat. Ezt követően osztályainkkal az 
elkészített lámpásokkal, közben éne-
kelve, körbejártuk az iskola udvarát.                                                                                                                
 Szabó Krisztina pedagógus 

Néhány online év után végre személyes 
részvétellel tartottuk meg a Ki miben tu-
dós? vetélkedőnket. A november 10-i 
programra diákjaink lelkesen készül-
tek, majd lámpalázukat leküzdve, bát-
ran álltak jelenlévő iskolatársaik, szüle-
ik és pedagógusaik elé, s tartották meg 

előadásukat. Minden évfolyamból lehe-
tett jelentkezni, de idén a 2. osztálytól az 
5. osztályig éltek ezzel a lehetőséggel a 
tanulók – akik szívesen alkalmazták in-
formatikai tudásukat, szinte mindany-
nyian Power Point-os előadást tartot-
tak. Voltak azonban kivételek: például 
a táncelőadás, vagy a vasúti terepasztal, 
melyen keresztül betekintést nyertünk 
a gyermek vonatok iránti rajongásába. 

EREDMÉNYEK
2-3. évfolyam
arany minősítés: Lehoczki Zénó (2/C): 
Zénó és a vonatok
ezüst minősítés: Fitos Olívia (3/B): hip-
hop táncelőadás
bronz minősítés: Szabó Bíborka (3/A): 
Csináld jobban!  
4-5.évfolyam
arany minősítés: Tóth Viktória Gréta (4/A): 
A ló és én; Belinszki Zoé (5/C): Hol készül 
a villamos energia?
ezüst minősítés: Espán Blanka és Ivacs 
Léna (4/A): Karácsony; Gyimesi Abigél 
(5/B): Abi-fotók
bronz minősítés: Izer Áron és Jacsó Zsom-
bor (4/A): Brawl Stars; Szabó Bendegúz 
(5.A): Siklóernyőzés
Közönségdíjas: Lehoczki Zénó (2/C): Zénó 
és a vonatok Szél Renáta pedagógus 

Sportnapot 
tartottunk

Ki miben tudós? Márton-nap 
az iskolában
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ÓVODA

Márton-napi 
ovis sokadalom

Idén is megünnepeltük óvodánkban a Már-
ton-napot, amelyen igyekeztük megőriz-
ni a hagyományokat, valamint átadtuk 
a gyermekek és szülők felé az ünnepnap-
hoz kapcsolódó fontos üzenetet, az őszinte-
ség, a jótékonyság, a szeretet fontosságát. 

Novemberben az Euró-
pai Mézes Reggeli prog-
ram keretében ismét 
ellátogatott intézmé-
nyünkbe Antalka Géza 
és felesége, akik 30 éve 
méhészkedéssel foglal-
koznak Szadán. Többfé-
le mézet (akác, selyem-
fű, vegyes virág) hoztak, 
amit kenyérre csurgatva 
megkóstolhattak a gye-
rekek, majd néhány mon-
datban beszéltek a méz-
készítés folyamatáról is. 
A kicsik felpróbálhatták 
a méhészkalapot is, mely 
maradandó emlék lesz 
számukra. Továbbá lezaj-
lott a karácsonyi egyéni 
és csoportfotózás is.

A gyerekek felejthetetlen élményt kaptak

EMLÉKEZETES FELVONULÁS 
ZÁRTA A PROGRAMOT

A gyerekekkel az előző 
hetekben már együtt 
készültünk erre a nap-

ra. Megismerkedtünk Szent 
Márton legendájával, a Már-
ton-naphoz kapcsolódó hagyo-
mányokkal, népszokásokkal, 

jóslásokkal, és elkészítettük a 
legjelentősebb jelképet, a lám-
pást, amely a felvonulásunk 
fontos kelléke lett. Ahány óvo-
dai csoport, annyiféle techni-
kával készítették el ezeket a 
gyerekek az óvodapedagógu-

sok segítségével. Ezen a jeles 
napon a hagyomány megőrzé-
sén és a gyermekek ismereté-
nek bővítésén túl célunk volt 
az óvoda és a szülők közötti jó 
kapcsolat erősítése, a közössé-
gi programok együttes átélése. 
Márton-napi esti programun-
kon a Dózsa György úton fé-
nyekkel feldíszített, kivilágí-
tott udvarral, zenével vártuk a 
programra érkező gyerekeket, 
szülőket, nagyszülőket, aki-
ket dr. Csikós Gellértné intéz-
ményvezető köszöntött. Ezután 
elindult az esti lámpás felvonu-
lás a főtéren keresztül a Pos-
taköz utcán, a Rákóczi úton át 
a patakpart érintésével, majd 
a végén a főtéren a résztvevő-
ket az óvodai csoportok meg-
terített asztala várta. Libazsí-
ros kenyeret, süteményt, forró 

teát, külön a felnőttek forralt 
bort fogyaszthattak, utóbbi-
ért adott  jelképes összeggel 
pedig támogatták az alapít-
ványunkat! A program zárá-
saként a felvonulókat patto-
gatott kukoricával kínálták a 
Dózsa György úti óvoda udva-
rán, a gyerekeket itt a Zenekuc-
kó együttes Liba-bálja várta.
 A résztvevők biztonságos és 
zavartalan közlekedésében se-
gítségünkre voltak a szadai pol-
gárőrség tagjai és Kovács Ágos-
ton rendőr zászlós, valamint 
az útvonal kivilágítását és „li-
bás” jelölését a fényfesztiválról 
megismert fények biztosították, 
hangulatossá téve a kijelölt út-
vonalat a környékbeli kis utcá-
kon. Köszönjük továbbá a Sza-
dai Boregyletből Samu László 
felajánlását a forralt borhoz, a 
Szadai Gyermekélelmezési Szo-
ciális Étkeztetési Konyha dol-
gozóinak pedig a forró teát.
 A Márton-napi fénymenetben 
sok gyermek és szülő vett részt. 
A Faluház előtt álló fenyőfára 
karácsonyi díszeket készítet-
tek a pedagógusaink különböző 
kreatív technikával, különböző 
anyagok, tárgyak felhasználá-
sával. Hajdú Beáta, Őzike csoport

Mézes 
reggeli
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A két éven át tartó világjárvány sok tervet keresztülhúzott a ke-
resztény közösségekben is. A szadai Élő Remény Szadai Baptis-
ta Gyülekezet 2021 szeptemberében ünnepelte volna fennállá-
sának 140. évfordulóját, amelyre végül is 2022. október 30-án 
került sor, együtt az évenként megtartott hagyományos nappal.  

HITÉLET

Elhalasztott, megünnepelt 
színes történelem

KÖNYV KÉSZÜLT A BAPTISTA 
GYÜLEKEZET SZÁZNEGYVEN ÉVÉRŐL

A gyülekezet létrejöttének 
napja 1881. szep tember 
8. Ekkor Meyer Hen-

rik két szadai hitvallót (Jézus 
Krisztusba vetett hitét vállalót) 
úgymond alámerített Újpesten 
a Duna vizében. Puskás Mi-
hályt és Nagy Szücs Istvánnét 
számos szadai lakos követte, s 
egyre növekedett az akkor még 
családi házaknál összegyűlők 
száma. Szükség volt egy imaház 
megépítésére, erre a mai Szé-
kely Bertalan u. 28. szám alatti 
telken volt lehetőség. Nagy ál-
dozat volt ez akkor, amikor a 
gyülekezeti tagok száma mind-
össze 40 fő volt. Harminc év-
vel később ez már kicsinyek bi-
zonyult, így újabb építkezésbe 
kezdett a tagság. 1931-ben nyílt 
meg a jelenlegi imaház a Dózsa 
György u. 58. szám alatt. 
 A gyülekezet létszámának 
növekedésével „lelki építke-

zés” is folyt. A szadai gyüle-
kezet jelenléte kisugárzott a 
környékben, sőt országos vi-
szonylatban is. Ma úgy mond-
juk, hogy gyülekezetek plán-
tálásába kezdtek a szadaiak, 
illetve részt vettek más új gyü-
lekezetek tagjainak lel ki gon-
dozásában. Szadai úttörők 
nevéhez fűződik a fóti, a veres-
egyházi, a tahitótfalui, a szo-
kolyai, a kartali és a  vácegresi 
misszió is. Elődeink a meg-
alakult gödöllői gyülekezet-
ben is vállaltak szolgálatot. 
Seres Sámuel szadai evangé-
lista az ország távolabbi helye-
in is végezte a missziómunkát. 
A szadai származású Udvar-
noki András volt a  gyüleke-
zet első képzett lelkipásztora, 
aki  később  a baptista egy-
ház  egyik fontos vezetője  lett, 
többféle  területen is.  Az őt kö-
vető Juhász János szadai szár-

mazású lelkipásztor több évti-
zedes szolgálata alatt is széles 
körű missziómunka folyt a 
környékbeli  falvakban létre-
jött körzeti  állomásokon is. 
 A 140 év történetéről idén 
egy 100 oldalas könyv is ké-
szült „Száznegyven év Szadán” 
címmel. A kiadvány előszavát 
Veress Csaba gyülekezetveze-
tő írta:

 „Isten jónak  látta,  hogy a 
XIX. század vége felé szövetsé-
get kössön Szadán néhány  em-
berrel,  akik meghallották az Ő 
Fiának, Jézus Krisztusnak hívó 
szavát. Miért érdekes ez a szö-
vetség? Mert ezzel a döntéssel 
elindulhatott egy 140 éves tör-
ténet, melyet ma úgy ismerünk, 
hogy Szadai Baptista Gyüle-
kezet. Én közel 30 éve lehetek 
részese ennek a sokszor ne-
héz, de szép történetnek. Ez a 
könyv  a magyarországi  bap-
tista misszió egyik legnagyobb 
történelmi múltra visszatekin-
tő gyülekezetéről szól. Ajánlom 
mindazoknak, akik valami-
lyen szállal kötődnek a gyü-
lekezethez, vagy csak egysze-
rűen kíváncsiak arra, hogy mi 
történik  akkor,  ha  valaki  en-
gedelmeskedik ennek az  egy-
szerű jézusi mondatnak: »Kö-
vess engem…«.”  Pálinkás Ibolya 

November 20-án jótékony-
sági koncertnek adott he-
lyet a gyülekezet imaháza. 
Az Új Advent Kórustársa-
ság „Világosságom az Úr” 
címmel a bibliai Dávid ki-
rály vallomásait választot-
ta repertoárjába, különfé-
le szerzőktől.  Színvonalas,  

profi   előadással dicsőítet-
ték Istent és  örvendeztették  
meg  a  jelenlévőket. A kó-
rus a koncerten összegyűlt 
természetbeni és pénzado-
mányokból – a helyi család-
segítő szolgálat javaslata 
alapján – egy szadai csalá-
dot támogatott. 

Jótékonysági koncert
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Az idei esztendő egyik legnépszerűbb eseménye volt a Sza-
da Fényei – Nyitott kapuk Fényfesztivál. Benke Éva főszerve-
ző, a SzadaFeszt Közösségszépítő Egyesület elnöke szerint ked-
vező volt a fogadtatás, így tervezik már a 2023-as programot is. 
Bár a jelen gazdasági helyzet megnehezíti az előkészületeket.

CIVIL ÉLET

Közösségépítés 
értékeken keresztül

ELŐKÉSZÜLETBEN A 2023-AS 
SZADA FÉNYEI FESZTIVÁL

A z év utolsó hónapja általá-
ban az értékelés ideje is. Az 
első alkalommal megrende-

zett fesztivál után lehet azt monda-
ni, hogy minden az elképzelések sze-
rint alakult?
 – Nemcsak mi, szervezők éreztük sike-
resnek a tavaszi eseményt, hanem a látoga-
tók visszajelzései alapján is az volt! Büszke 
vagyok rá, hogy meg tudtuk valósítani fő 
célkitűzésünket: közösségépítő eseményt 
hoztunk létre az önkormányzat, a helyi 
civilek, az intézmények és magánembe-
rek széles körű összefogásával, bemutat-
va azt a hihetetlenül nagy értéket, ami itt a 
szűkebb és a kistérségi környezetben jelen 
van a kultúra, a művészetek, a gasztronó-
mia, a sport, a tudomány és a természetvé-
delem területén. A nyitott kapuk program 
arra világított rá, hogy milyen nagy szük-
ség van az egymás felé nyitásra, a kapcso-
latteremtésre, egymás megismerésére akár 
úgy is, hogy tényleg kinyitjuk házunk kapu-
ját egy-egy program erejéig az érdeklődők 
számára. Nagyon sok látogatót vonzott az 
Art udvar, itt a Szabó család kertjében adott 

helyet a szadai művészek kiállításának és 
programjainak. Sokan nézték a kiállított 
fotókat és festményeket, vagy lapozgattak 
könyveket a Barabás családnál a Képes-
könyves udvarban. Többen kötöttek „pró-
baházasságot” és virágdíszeket a Virágos-
mézes udvarban Galambosék kertjében. 
Marinov Lászlónál a Helyi ízek udvara fi -
nom borokkal és sajtokkal várta az érdek-
lődőket. A Néphagyományok udvarában a 
kosárfonás rejtelmeibe lehetett betekinte-
ni Pálinkás Ibolyával, Kuthán Katáéknál 
pedig a gyerekeknek szerzett nagy örömöt 
az állatsimogató. A fesztivál létrejöttéhez 
anyagi és eszmei támogatásukkal nagy se-
gítséget nyújtottak az önkormányzat, a he-
lyi cégek – például a Mondi Szada Kft. és 
a Patiker Kft. –, valamint adományaikkal 
a különböző magánszemélyek is.

– Miért is csak most valósult meg ez 
az esemény?
 – A fesztivál ötlete még 2019-ben me-
rült fel, és egy hozzám hasonló lelkes ta-
gokból álló csapattal 2020-ban elkezdtük 
a szervezését. A nevét fényről mint jelen-

ségről kapta, ami je-
len van minden lé-
tezőben, így össze is 
köt mindent. A nyi-
tott kapu pedig an-
nak a szimbóluma, 
hogy a mi elkép-
zelésünk szerint a 
közösségépítést nyi-
tottságot sugárzó, 
értéket adó prog-
ramokon keresz-
tül lehet a legjob-
ban megvalósítani. 
Sajnos a koronaví-

rus-járvány közbeszólt és áthúzta eredeti 
elképzelésünket, de az első sokk után bein-
dult az újratervezés. A fény világnapjához 
kapcsolódóan arra kértük a szadai lakoso-
kat, hogy díszítsék fénnyel otthonaikat, és 
fénnyel jelezzék, hogy tagjai annak a fény-
láncnak, ami így is összeköt bennünket. 
Így a járvány idején is mindenki saját ott-
honában, biztonságos körülmények között 
ünnepelhetett. Hatalmas élmény volt látni 
a sok apró fénypontot, és érezni a valódi 
összetartozás erejét még egy ilyen nehéz 
helyzetben is. Bíztunk abban, hogy 2021-
re normalizálódhat a helyzet, de sajnos 
nem így történt. Ezért ismét a fény világ-
napjához kapcsolódva online közvetítés-
sel vittük el a helyi lakosokhoz a külön-
böző szadai programokat: a templomok 
zenés fényfestését, a helyi művészek zenei 
és táncos produkcióit. És aki éppen arra 
sétált, megcsodálhatta a csodás fényfest-
ménnyé változtatott patakpartot is.

– Jövőre is megtartják?
 – A 2023-as rendezvénnyel már foglal-
kozunk. Eddig sokan csatlakoztak hoz-
zánk, de még mindig nem vagyunk elegen, 
ezért örömmel vesszük további lelkes csa-
pattagok jelentkezését, akik szívesen részt 
vennének az előkészületekben, illetve a 
majdani lebonyolításban is! Ugyanakkor 
a jelenlegi nehéz gazdasági helyzet befo-
lyással lehet a fesztiválra. A fényfestés, a 
színpadtechnika, az árusok mind-mind ko-
moly áramfogyasztók ezen az eseményen, 
és mivel az energiaköltség extrém módon 
megnőtt, így jelentős részét teszi ki a tel-
jes költségvetésnek. Már törjük a fejünket, 
hogyan tudnánk alkalmazkodni ehhez a 
helyzethez is. Bízom benne, hogy sikerül-
ni fog, mint eddig minden évben!  RF

A nyitott kapuk program bevált

Jövőre is várhatóak különböző előadások
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Mint bizonyára ismert, a 2111 Szada című lap 2022 áprilisában tartal-
mi-formai változáson ment át. Az önkormányzat tájékoztató kiadványát 
– és ezzel együtt a közérdekű hírszolgáltatást – tovább kívánjuk fej-
leszteni, amiben szeretnénk kérni valamennyi szadai lakos, így az Ön se-
gítségét is.
 Kérjük, jelölje be az alábbi kérdések alatti lehetséges válaszok va-
lamelyikét, azt, amely a legjobban jellemző Önre, vagy írja be néhány 
mondatban a megfelelő választ. A kérdőív kiértékelése után, annak 

végeredménye alapján határozunk a fejlesztés to-
vábbi irányáról.
 A visszaküldés határideje: 
 2023. január 31.
A visszaküldés módja: a lapból kivágott kérdő-
ívet borítékba elhelyezve a szadai polgármesteri hivatal postaládájá-
ba dobják be, vagy a kérdőívet szkennelve vagy lefotózva e-mailben a 
szerkesztoseg@szada.hu címre küldjék el.

Melyik lap tetszett Önnek jobban, melyiket olvasta szívesebben: 
a korábbi, több képet, rövidebb cikkeket, híreket tartalmazó lapot, 
vagy a megváltozott, magazinosabb, olvasmányosabb lapot?

a korábbi
a mostani
egyik sem tetszik

Milyennek ítéli meg a korábbi lap tartalmát? (Több válasz is megjelölhető.)
tetszett a sok kép
nem tetszett a sok kép
elegendő helyi információhoz jutottam
kevés helyi információhoz jutottam
áttekinthetetlen volt
áttekinthető volt

Milyennek ítéli meg a mostani lap tartalmát? (Több válasz is megjelölhető.)
áttekinthető
áttekinthetetlen
tetszik, hogy hosszabb, informatívabb cikkek vannak benne
nem tetszik, hogy hosszabb, informatívabb cikkek vannak benne
tetszik, hogy több rovata van, hogy több témával foglalkozik
nem tetszik, hogy több rovata van, hogy több témával foglalkozik
megfelelő mennyiségű, szadai vonatkozású hír/cikk van benne
kevés szadai vonatkozású hír/cikk van benne
tetszik, hogy országos jellegű hírek szadai hatásairól is szó van benne
nem tetszik, hogy országos jellegű hírek szadai hatásairól is szó van benne
sok a kép benne
kevés a kép benne
megfelelő mennyiségű kép van benne

Milyen típusú lapot olvasna Ön szívesebben?
rövid híreket, cikkeket és több képet tartalmazó lapot
hosszabb, informatívabb cikkeket – és esetleg több képet – tartalmazó lapot
mindegy

Szívesen olvasna egy bővülő oldalszámú, a jelenleginél 
még több információt tartalmazó lapot?

igen
nem
mindegy

Milyen témák érdeklik Önt? (Több válasz is megjelölhető.)
helyi politika
önkormányzati, közérdekű információk 
(testületi döntések, helyi rendeletek)
közbiztonság
köztisztaság
közterületek, közszolgáltatások helyzete, állapota
községi piac eseményei, rendezvényei
környezet- és természetvédelem (fenntarthatóság, 
megújuló energia, zöldterületek stb.)
helyi sportélet
helyi gazdasági élet 
szociális-egészségügyi ügyek (idősek, szegénysorsúak helyzete, 
egészségügyi ellátás stb.)
oktatás-nevelés általánosságban
a Székely Bertalan Általános Iskola eseményei, hírei
a Székely Bertalan Bölcsőde-Óvoda eseményei, hírei
kulturális vonatkozású ügyek, témák általánosságban
a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár eseményei, hírei
hitéleti, vallási információk, események

A fenti megjelölt témákból melyikből olvasna többet?
…………………………………………………………………………………

Milyen egyéb téma/témák érdeklik Önt, amelyet/amelyeket eddig hiányolt a 
lapból, de szívesen olvasna róla/róluk?

…………………………………………………………………………………

Mennyien olvassák a lapot az Ön háztartásában?
1 személy
2-3 személy
4 vagy ennél több személy

Ön átlagosan kb. mennyi időt töltött el a korábbi lap olvasásával?
15 perc
15–30 perc
30 percnél több

Ön átlagosan kb. mennyi időt tölt el a mostani lap olvasásával?
15 perc
15–30 perc
30 percnél több

Hogyan olvassa jelenleg a lapot?
a kézbesített nyomtatott példányt 
a szada.hu-n található online elérhető változatot
mindkettőt

Hogyan „fogyassza” általában a híreket szadaiként? 
(Több válasz is megjelölhető.)

nyomtatott országos napi- és/vagy hetilapot veszek, vagy előfi zetek rá
inkább a nyomtatott országos napi- és/vagy hetilapok 
online elérhető/letölthető változataira fi zetek elő
csak online hírportál(ok) híreit, cikkeit olvasom
a nyomtatott lapok és az online hírportál(ok) híreit, cikkeit is elolvasom
csak az országos hírek érdekelnek
csak a helyi hírek érdekelnek
az országos és a helyi hírek is érdekelnek
az országos hírekről a Facebook-oldalam személyes 
hírfolyamából tájékozódom
a helyi hírekről csak a szadai facebookos oldalakról tájékozódom
a helyi hírekről csak a www.szada.hu (önkormányzati) 
oldalról tájékozódom
a helyi hírekről csak a 2111 Szada c. lapból tájékozódom
a helyi hírekről csak a Régió Plusz TV adásaiból tájékozódom
a helyi hírekről a szadai facebookos oldalakról, a 2111 Szadából, 
a Régió Plusz tévéből és a www.szada.hu-ról egyaránt
– kettő vagy több forrásból – tájékozódom

Hogyan olvasná Ön szívesebben a 2111 Szada c. lapot?
nyomtatott változatban, amit kézhez kapok
nem nyomtatott, de online elérhető és letölthető változatban

Olvasna-e naponta több szadai vonatkozású hírt online módon?
igen
nem
mindegy

Hírfogyasztását segítené-e, ha a szadai hírek egy önálló szadai 
online híroldalon azonnal olvashatóan jelennének meg?

igen
nem
mindegy

Egy önálló szadai online híroldalon szívesen nézne-e videós tartalmat?
igen
nem
mindegy

OLVASÓI KÉRDŐÍV
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