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PROGRAMOK

Bácskai Fanni 1996-ban született Budapesten, jelenleg Szadán él. A fiatal 
művész pár éve még díjugratásban versenyzett. 
 A művészet területén is egyre elismertebb. Nagy sikerrel mutatkozott be 
2018 októberében Budapesten a Nemzeti Lovardában az Ecset és kantár 
című kiállításon festményeivel és szobraival. 2019-ben a Magyar Szobrá-
szat Napján kisplasztikáival részt vett a Stefánia Palotában megrendezett 
kiállításon. Művészetét a lovak ábrázolása hatja át. Kivételes szenvedélye 
alakult ki az Ahal Teke lófajta iránt, amely Türkmenisztán nemzeti kincse.
 Munkáit lehetősége volt már külföldön is bemutatni. Kiállított Svájcban, 
az USA-ban és Türkmenisztánban. Az ART MARKET BUDAPEST nemzetközi 
kortárs képzőművészeti vásáron is jelen van alkotásaival. 

Bácskai Fanni 

KIÁLLÍTÁSA  

Ünnepélyes megnyitó a Faluházban

2021. november 18. csütörtök 18 óra  
 

(a Faluház nyitvatartási idejében 8-17 óra között) 
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A gyűjtőpontokról a Szada Nova 
Nkft. autója vitte el a szemetet

A SZADAI NÉPDALKÖR várja 
olyan lányok, asszonyok és fér-
fi ak jelentkezését, akik szívesen 

HÍREKHÍREK

Szada is csatlakozott az 
országosan meghirdetett 
SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓHOZ 

AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECH-
NOLÓGIAI MINISZTÉRIUM 
az idei évben ismét meghirdet-
te a TE SZEDD! – Önkéntesen 
a tiszta Magyarországért ak-
ciót, ami 2021. október 18-tól 
24-ig tartott. A Változás Út-
ján Egyesület immár harma-
dik alkalommal vett részt és 
mozgósított az országos mére-
tű TeSzedd akcióban. A mun-
kát Szalai Nikolett koordinálta.
 Szadán három helyszínt je-
löltek ki. Október 22-én, pénte-
ken a Fenyvesligetben; október 
23-án, szombaton a Mogyoró-
di úton és október 24-én, vasár-
nap a Szada-Gödöllő települé-
si táblák között zajlott az akció, 
amelyhez sokan csatlakoztak 
egyénileg is. A polgármesteri 
hivatal munkatársai október 
18-án Pintér Lajos polgármes-
ter vezetésével a Mélyároknál 
és annak környékén gyűjtöt-
ték a szemetet.
 Október 22-én és 23-án az 
egyesület tagjai a lakosság-

NOVEMBER
DÁTUM HÉTFŐ

15. hétfő KOMMUNÁLIS ZÖLD
22. hétfő KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
29. hétfő KOMMUNÁLIS ZÖLD

DECEMBER
DÁTUM HÉTFŐ

6. hétfő KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
20. hétfő KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

SZADA HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE 2021
NOVEMBER-DECEMBER

A zöldhulladékot tavasztól őszig, április 1. és november 30. között szállítják 
el a lakóingatlanokról, a gyűjtési naptárakban megjelölt dátumokon. 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult veszélyhelyzet és a munkatársaink 

megbetegedése miatt előfordulhatnak a hulladékszállításban kimaradások.  Társaságunk 
jelenleg prioritásban végzi a kommunális hulladék elszállítását, ezt követően a szelek-

tív és a zöldhulladék gyűjtését.  Az esetleges elmaradásokról, illetve a pótlás időpontjáról 
folyamatos tájékoztatást adunk, illetve az erre vonatkozó információkat honlapunkon is 
közzétesszük. Minden elmaradást a kapacitás függvényében pótlunk, kérjük türelmüket 

és megértésüket ebben a rendkívüli helyzetben.  www.dtkh.hu

PINTÉR LAJOS, Szada Nagy-
község polgármestere a szep-
tember végén és az október-
ben született szadai gyermekek 
szüleinek babacsomag formá-
jában adta át az önkormányzat 
támogatását. Az éppen egy éve 
létező támogatási forma ke-
retében immár hatvanhét új-
szülött szülei vehettek át ba-
bacsomagot.
 Egy tavaly októberi rende-
letnek megfelelően minden 
szadai gyermek születésekor 
egyszeri természetbeni támo-

gal közösen szedték az eldo-
bott hulladékokat Szada utcáin, 
majd október 24-én vasárnap 
több csapat is jelentkezett a 
szemétszedési akcióra. Reg-
gel kezdett a Fuss Szada csapat 
Dobránszky Bernadett veze-
tésével, akik az erdeinket mo-
solygósan tisztábbá varázsolták, 
majd délután Kerecsényi Fodor 
Norbert vezetésével a Szada SE 
szedte a szemetet a focipálya, a 
kiserdő és a temető környékén, 
és egy kisebb lakossági és VUE 
tagokból álló csoport a Szada-
Gödöllő tábla között tisztogat-
ta az út szélét. 
 Az akcióban kb. 10 m3 szemét 
gyűlt össze, a gyűjtőpontokról a 
zsákokat és a hulladékot a Sza-
da Nova Nkft. teherautója szál-
lította el.
 Az akcióhoz az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium biz-
tosította az eszközöket, a zsá-
kokat és a kesztyűket.

gatást biztosít Szada Nagyköz-
ség Önkormányzata a gyerme-
ket saját háztartásában nevelő 
törvényes képviselő részére. 
Köszöntjük Noelt, Regőt, Adélt 
Elinort, Izabellát és Márkot.

ÚJABB ÖT ÚJSZÜLÖTT SZÜLEI 
kaptak támogatást

Új tagok jelentkezését várja 
A SZADAI NÉPDALKÖR 

Tisztelt Ügyfeleink!
A beltéri maszkviselést a negyedik hullám felívelése miatt min-
den szakértő kifejezetten ajánlja még az oltottaknak is, ezért a 
fokozódó járványhelyzet és a növekvő esetszámok miatt a 

 Szadai Polgármesteri Hivatalban 2021. november 2-tól  
 az ügyfelek és az ügyintézők részére ügyfélfogadási 

 időben KÖTELEZŐ A MASZKVISELÉS!
Továbbá tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a hivatal ki-
zárólag ügyfélfogadási időben fogad ügyfelet.
 Segítő együttműködésüket köszönjük! Dr. Finta Béla s.k.  jegyző

KÖTELEZŐ A MASZKVISELÉS 
a Szadai Polgármesteri Hivatalban

énekelnek népdalo-
kat. Bemutatkozunk 
a szadai rendezvé-
nyeken, járunk or-
szágos minősíté-
sekre is.Vezetőnk 
Kovács László nép-
zenész. A próbá-
kat kéthetente este 

a Faluházban tartjuk. Érdek-
lődni Dulai Sándornénál lehet a 
06-20-9117-212-es telefonon.

A polgármesteri hivatal 
munkatársai a Mélyárok 

környékén gyűjtötték a szemetet
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Ünnepi köszöntőt 
mondott Pintér Lajos

Az eseményen köszöntőt Pintér Lajos, Szada Nagyközség pol-
gármestere; ünnepi beszédet Dr. Varga Kálmán történész mon-
dott. Krisztusom, mi kell még? címmel ünnepi műsort adott elő 
a Színházikó csoport Buzogány Márta színművésznő rendezésé-
ben. Az összejövetel koszorúzással zárult a szadai emléktáblánál.

MEGEMLÉKEZÉS 
az 1956-os forradalomról 

ÜNNEPEINK

O któber 23-án, a Faluház 
előtti téren nagyközségi 
megemlékezés kereté-

ben ünnepelte Szada Nagyköz-
ség Önkormányzata a XX. szá-
zadi magyar történelem egyik 
legmeghatározóbb eseményét, 
az 1956-os forradalom évfordulóját, amely 
1990 májusa óta Magyarország egyik leg-
fontosabb hivatalos nemzeti ünnepe.
 „A rendszert az egész magyar nép sö-
pörte el. (…) A világon páratlan szabad-
ságharc volt ez, a fi atal nemzedékkel a 
népünk élén. A szabadságharc azért folyt, 
mert a nemzet szabadon akart dönteni 
arról, hogy miképpen éljen. Szabadon 
akar határozni sorsa, államának igaz-
gatása, munkájának értékesítése felől” 

– köszöntötte Mindszenty József gondola-
taival a megemlékezőket Antal Édua, majd 
arra kért mindenkit, hogy egy főhajtással 
és egyperces néma elcsendesedéssel tisz-
telegjenek az 1956-os hősök emléke előtt. 
Ezt követően a Himnusz közös eléneklé-
se után felkérte Pintér Lajost ünnepi be-
szédének megtartására. 
 Mert egy nép azt mondta: „Elég volt” 

– emlékeztetett Szada polgármestere Márai 
Sándor, Mennyből az angyal című versének 
sokat idézett soraival az 1956. október 23-án
kezdődött események kapcsán. A Budapes-
ti Műszaki Egyetem hallgatói akkor nem 
tudhatták, és nem is tervezték, hogy tör-

ténelmet írnak. Egy 
tüntetést szervez-
tek aznap délután-
ra Budapest utcá-
ira, mert érezték, 
hogy elég volt! Ez 
az érzés pedig va-
lódi tömegekben 
fogalmazódott meg. 
1956 októberében az 
akkori fiatalok szen-
tül hittek egy eszmében, 
szentül hittek a szabadság-
ban. Pintér Lajos emlékeztetett: 
nagy szavak ezek, de akkor, 1956 őszén 
ezek voltak a magyarok céljai, amelyekért 
százezrek az utcára vonultak, sok honfi tár-
sunk pedig az életét is adta. Ennek megfele-
lően október 23-a mindenkor a szabadság 
és a fi atalság ünnepe akkor is, ha volt idő, 
amikor erről csak suttogva beszélhettünk.
 „Azért jöttünk ma össze, hogy emlékez-
zünk, koszorúzzunk, a múltnak tisztelettel 
adózzunk, mert tudjuk, hogy 1956 soha el 
nem évülő felelősséget rakott a vállunkra, 
a szabad Magyarország polgárainak vál-

lára, akiknek tisztább 
lélekkel és nagyobb 

gonddal kell őrköd-
niük nemzeti létünk 
méltósága fölött” 

– mondta a polgár-
mester. 
 Mivel ma a fia-

taloknak már nincs 
személyes emléke a 

diktatúra idejéből, új fel-
adatunk van. El kell nekik 

mondanunk, mennyire bol-
doggá és kényelmessé tesz bennün-

ket a szabadság, a függetlenség, milyen jó, 
hogy részünk lehet mindezekben. Meg kell 
nekik tanítanunk, hogy a szabadságot és a 
nemzeti függetlenséget nem adják ingyen és 
nem adják örökbérletbe. Minden nap újra 
és újra meg kell küzdenünk érte. Tudniuk 
kell, hogy eljöhet az a pillanat, amikor ne-
kik is meg kell harcolniuk érte, és éltesse 
őket is a mindent elsöprő szabadságvágy.
 A polgármester köszöntője után Dr. Var-
ga Kálmán történész ünnepi beszédében 
rámutatott: október 23-a az ünnep és a 

Egy 
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g. 
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zen-

mében, 
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lára
lé

g

t
sz

dikt
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Ünnepi beszédet mondott 
dr. Varga Kálmán

Az önkormányzat nevében 
Pintér Lajos, Petrák Árpás 
és Simon Erika koszorúzott 
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„Krisztusom, mi kell még?” című előadás szereplői voltak Bajkai Laura, 
Nagy Bernadett és Koncz-Kiss Veronika

Szada Nagyközség Önkormányzat si-
keres pályázatának köszönhetően 30 
alkalommal, péntekenként 17.00 órá-
tól a Szadai Községi Piac ad otthont a 
Tér-Zene Program szadai koncertjei-
nek. Elsőként november 5-én a Swing 
à la Django lépett fel. 

SZADA IS SIKERREL
PÁLYÁZOTT
Szada Nagyközség Önkormányzata 
vallja a Tér-zene Program alapelveit, 
a lakosság számára közel akarja hoz-
ni az élő zene élményét, így egyértel-
mű volt, hogy pályázik az idei kiírás-
ban. A kezdeményezés sikeres volt, 
így az EMMI támogatását elnyerve 
30 alkalommal biztosít helyszínt a 
Tér-zene Programnak, amelynek ke-
retében minimum hat komolyzenei 
művészeti együttes, vagy művésze-
ti szervezet számára ad fellépési le-
hetőséget.  
 Elsőként a Swing à la Django 
együttest adott koncertet novem-
ber 5-én a Szadai Községi Piac tera-
szán. Az együttes a Hungarian Django 
Swing-nek nevezett egyedi stílust 
képviselve a DAl 2021-ben robban-
tak be a magyar zenei életbe, ahol az 
5-ik helyezettként zárták a versenyt 
a Maradok című dalukkal.
 Felléptek többek között a New 
York-i Carnegie Hall-ban, a Hong 
Kongi Operában, a Royal Albert Hall-
ban, a Montreux-i Jazz Fesztiválon és 
a Montreali Nemzetközi Jazz Feszti-
válon is.
 A további fellépőkről folyamatos 
tájékoztatást adunk.

SZADÁN 
SIKERESEN
INDULT 
A TÉR-ZENE 
PROGRAM 

ÜNNEPEINK

derű napja, hiszen a felvonulást elindító 
egyetemisták, majd a csatlakozók és a for-
radalommá kiszélesítők körében is eufori-
kus vidám hangulat uralkodott. A gyász a 
forradalom leverése és vérbe fojtása után 
lett úrrá a magyar népen. Az természetes, 
hogy szinte minden közösség és szinte min-
den település fel tud mutatni valamilyen 
kapcsolódási pontot a nagy események-
hez. Varga Kálmán egy kiskatona történe-
tével illusztrálta mindezt. 1956. október 
23-án Piliscsabáról, a páncélos ezredtől ri-
asztották az egyik egységet Budapestre, de 
a laktanya zárt világa mögül a kiskatonák

– köztük az egyik gépjármű vezetője – nem 
tudtak, nem tudhattak a főváros eseménye-
iről. Az egyik autó lerobbanása miatt össze-
találkoztak a forradalmi hangulatban lévő 
budapesti egyetemistákkal és fi atalokkal, 
akik hamar a maguk oldalára állították a 
katonákat. A szabadságharcosok oldalán 
részt vettek a Magyar Rádió ostromában, 
ahol a sofőr kiskatona az egyik bajtársának 
életét is megmentette. Először ekkor híresz-
telték, hogy hősi halált halt. Másodszor pár 
nappal később, november 4-e után, amikor 
a Budaörsi úti laktanyát támadták az orosz 
csapatok. Igaz, többször is harci helyzetbe 
került, autóját találat érte, de az eseménye-
ket túlélte, majd a katonai szolgálat letel-
te után visszatért civil életéhez. Az akko-
ri események miatt az emlékezetben még 
mindig hősi halottként szerepelt, a rend-
szerváltás után a Magyar Rádió épületé-
ben kihelyezett emléktáblán is szerepelt a 
neve, valamint Piliscsaba Önkormányzata 
posztumusz hősi halottjának választotta. A 
család hatalmas utat bejárva tudta elérni, 
hogy ne hősi halottként tartsák nyilván – 
hiszen még köztünk volt. Egészen 2014-ig 
élt büszke szadai lakosként, története pedig 
megmutatja, hogy forradalmárok sokféle-
képpen lehettek elődeink. Ő volt az 1935-
ben született Bajkai János, aki abból előnyt 

soha sem táplált, nem kért és nem kapott, 
hogy ő forradalmár volt. Egy olyan ember 
volt, akit az élet sodort az eseményekbe, és 
megállta a helyét. Ahogy tették ezt elődei 
is: a régi szadai Bajka család tagjai mindig 
megtették azt, amit a történelem követelt 
tőlük. A család két tagja esett el az első vi-
lágháborúban, a második világháborúban 
is volt Bajkai honvéd. Élnek, éltek, voltak, 
vannak. Bajkai János már nincs közöttünk. 
Igaz nem volt könnyű, de büszke sorsa volt. 
 Varga Kálmán rámutatott: a Bajkai név 
ma sem ismeretlen a településen, hiszen 
az egyik unokája – akinek már nem kell 
forradalmárnak lennie, de emlékeznie kell 
mindarra, ami történt és az ő nagyapjára, 
Bajkai Jánosra – Bajkai Laura is szerep-
lő volt az ünnepi beszédet követő műsor-
ban. A Buzogány Márta színművésznő ál-
tal szerkesztett és rendezett, „Krisztusom, 
mi kell még?” című előadás szereplője volt 
még Koncz-Kiss Veronika és Nagy Berna-
dett. Az ünnepi megemlékezés koszorúzás-
sal folytatódott. Az 1956-os emléktáblánál 
koszorút helyezett el Szada Nagyközség 
Önkormányzat nevében Pintér Lajos pol-
gármester, Petrák Árpád és Simon Eri-
ka alpolgármesterek, valamint a Szadai 
Székely Bertalan Óvoda és Bölcsőde ve-
zetője Dr. Csikós Gellértné és helyettese 
Eszenyiné Koi Brigitta; Kerékgyártó Ta-
más, a Szadai Szociális Alapszolgáltatá-
si Központ vezetője, Szathmáryné Szabó 
Zsuzsa  a Szadai Székely Bertalan Általá-
nos Iskola intézményvezetője és Tassi Be-
áta intézményvezető-helyettese; a Szadai 
Nyugdíjas Klub nevében Ivánkó Jánosné és 
Bajkai Sándorné, a Szadai Czibere Hagyo-
mányőrző Egyesület képviseletében Fejes 
Nadin és Simicz Katalin, valamint a Szadai 
Szőlészeti és Borászati Egyesület vezetője 
és helyettese, Széll János és Samu László. 
A megemlékező ünnepség a Szózat közös 
eléneklésével végződött. Andó Patrik 
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Szada Nagyközség Önkormányzata rendes képviselő-testületi ülést tartott október 28-án. Napirendek előtt 
az ÚJHÁZ Centrum Zrt. képviselője tájékoztatta a testületet a szadai beruházásról, azt követően döntés szü-
letett többek között a Tájház helyi védettségéről, a Műteremház Galéria muzeális intézménnyé való átmi-
nősítésének elutasításáról, valamint egy új óvodai beruházással kapcsolatos telekalakítási eljárásról is. 

Az új iskola mellett 
létesülhetne AZ ÚJ ÓVODA

ÖNKORMÁNYZAT

Idén elkezdik az 
építőanyagáruház 
kivitelezését
Napirend előtti felszólalóként 
Pintér Lajos polgármester kö-
szöntötte Varga Ferencet, az 
ÚJHÁZ Centrum Zrt. képvise-
lőjét, aki bemutatta a társaság 
szadai beruházását. A cégveze-
tő elmondta, hogy a Lidl mel-
letti területen elkezdődtek az 
építkezések. A telephelyen épí-
tőanyagokat forgalmazó áru-
házat építenek, az alapkőleté-
telt idén novemberre tervezik. 
A beruházás értéke 800 millió 
és 1 milliárd forint közé tehető, 
minimum 20 fő foglalkoztatá-
sát tervezik, a munkahelyeket 
elsősorban helyiekkel kívánják 
feltölteni. A tervek szerint impo-
záns megjelenésű áruház meg-
nyitását a társaság 2022 végére, 
vagy 2023 elejére tervezi.

Helyi védettséget 
kaphat a Tájház
A Kulturális Alapítvány Sza-
dáért Alapítvány elnöke azzal 
a kéréssel fordult a képviselő-

testülethez, hogy biztosítsa az 
alapítvány által (önkormány-
zati pénzügyi támogatással) 
működtetett „Szadai Tájház” 
helyi védettségét. A kérdés-
ben az önkormányzat kikér-
te a TT1 Tanácsadó és Tervező 
Kft. véleményét/iránymuta-
tását is. Megismerve a Tájház 
helyi védettségűvé nyilvánítá-
sának folyamatát, illetve fi gye-
lembe véve azt a tényt, hogy az 
önkormányzat idei költségve-
tésében a helyi védetté nyilvá-
nítás feladata és költségvonza-
ta nem volt betervezve, ezért 
a kérelmező felvetette, hogy 
2023-tól szeretné, ha a Szé-
kely Bertalan Művelődési Ház 
intézményébe integrálódhatna 
a Szadai Tájház.
 Mindezeknek megfelelően 
Szada Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Szadai „Táj-
ház” helyi védetté nyilvánításá-
ról a település környezetvédel-
méről szóló új önkormányzati 
rendelet megalkotása részeként 
2022-ben – a Székely Bertalan 

Művelődési Ház és Könyvtár 
előterjesztése alapján – kíván 
dönteni. A képviselő-testület 
2022. áprilisi rendes ülésére 
előterjesztést kér a Tájház ön-
kormányzat intézménybe integ-
rálásának (a Székely Bertalan 
Művelődési Ház és Könyvtár 
szervezetéhez rendelésének) 
konkrét lehetőségeiről és mód-
járól.

Nem lesz muzeális 
intézmény a Műterem-
ház Galéria
A Műteremház Galéria az el-
múlt 20 év munkája alapján 
megérett arra, hogy szintet lép-
jen és felkerüljön a magyar mú-
zeumok „térképére”. Alaptevé-
kenységén túl előtérbe került a 
szadai Székely Bertalan örök-
ség tudományos igényű ku-
tatása, feldolgozása, adattár-
ba foglalása, ennek fejlesztése, 
bővítése és mindenekelőtt szé-
les körben való népszerűsítése. 
A muzeális intézményként 
való működés tovább emel-
heti az itt folyó értékmen-
tő, közvetítő munka presz-
tízsét, valamint új pályázati 
forrásokat is bekapcsolhat. 
Az átminősítést viszont az 
intézmény-fenntartó önkor-
mányzat kezdeményezheti. 
A muzeális kiállítótérré való 
átminősítésről szóló javaslatot 

– a vonatkozó Kormányren-
delet által megszabott szigo-
rú előírásokra tekintettel –
Szada Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
te végül nem fogadta el.

Az új iskola 
szomszédságában 
hozhat létre óvodát 
az Élő Remény Szadai 
Baptista Gyülekezet
A képviselő-testület a nyáron 
Együttműködési nyilatkozatot 
adott ki az Élő Remény Szadai 
Baptista Gyülekezet és a Bap-
tista Tevékeny Szeretet Misz-
szió részére nevelési-oktatási 
intézmény létrehozásában való 
együttműködésre. A jelenlegi 
adottságokat fi gyelembe véve 
az egyetlen, rövid- és középtá-
von is reálisan megvalósítható 
verzió az, ha önkormányzati tu-
lajdonú területen, de államház-
tartáson kívüli pénzeszköz be-
vonásával épülhetne új óvoda, 
amelyet az Élő Remény Szadai 
Baptista Gyülekezet működtet-
ne, a Baptista Tevékeny Szere-
tet Misszió (mint fenntartó) fel-
ügyelete alatt.
 A legcélravezetőbb meg-
oldásnak az bizonyult, ha az 
új iskola közvetlen közelében 
lévő 4423/4 hrsz.-ú ingatlan-
nak az iskola szomszédságá-
ban lévő 5.500 m2-nyi terü-
leten létesülhetne az óvoda. 
A hatályos övezeti előírások és 
a közművesítettség jelenlegi ál-
lapota alapján a megvalósítás-
nak tényleges akadálya nincs, 
a szükséges Ingyenes haszná-
latba adási szerződés megköté-
séhez azonban természetesen 
előzetes telekalakítási eljárás 
szükséges.
 Szada Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
te mindezek ismeretében úgy 

TUDÓSÍTÁS AZ OKTÓBER 28-I KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL
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döntött, hogy az Élő Remény 
Szadai Baptista Gyülekezet 
(125/2021. sz. anyagként elő-
terjesztett) kérelmének telje-
sítését elviekben támogatja, 
ezért felkérte a polgármes-
tert, hogy indítsa el a kére-
lem teljesítéséhez szükséges 
telekalakítási eljárást az ön-
kormányzat tulajdonát ké-
pező 4423/4 hrsz.-ú  ingat-
lan Szabályozási Terv szerinti 
megosztásával, majd készít-
tesse elő az együttműködés 
megvalósulásához szükséges 
Ingyenes használatbaadási 
szerződés és a Háromoldalú 
feladatellátási szerződés ter-
vezeteit, és terjessze be a so-
ron következő rendes képvi-
selő-testületi ülés elé.

Az önkormányzat 
végezteti el az új iskolá-
hoz kapcsolódó csator-
názás kivitelezését
A Nemzeti Köznevelési Infra-
struktúra Fejlesztési Program 
II. ütemének keretében megva-
lósuló tanterem, tornaterem és 
tanuszoda beruházások előké-
szítésével kapcsolatos intéz-
kedésekről szóló 1281/2017. 
(VI. 2.) Korm. határozat ér-
telmében a Szada Nagyköz-
ség Önkormányzat tulajdo-
nában álló, Szada belterület 
4423/2 helyrajzi számú, ter-
mészetben Szada, Berek ut-
cában található ingatlanon a 
Szadai Székely Bertalan Álta-
lános Iskola 8 tantermes új is-
kola, valamint egy „B” típusú 
tornaterem épülhet.
 Szada Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
már 2020. január 28-án döntést 
hozott arról, hogy a beruházás 
megvalósítására felajánlott ön-
kormányzati ingatlan megfelelő 
közműellátottsága kiépítéséhez 
szükséges összeget biztosítja. 

Ennek megfelelően a képviselő-
testület az önkormányzat 2021. 
évi költségvetésének „Új Iskola-
beruházás” céljára előirányzott 
keretösszege terhére elvégez-
teti a Szada Csapás utca – Be-
rek utca szakaszán a 4423/2 
hrsz.-ra való csatornázást. 
Az erre szánt bruttó 42 millió fo-
rintos keretösszeget a képvise-
lő-testület mostani döntésével a 
Szada Nova Településfejlesztési 
Közhasznú Nonprofi t Kft. ren-
delkezésére bocsátotta, hogy 
a feladatellátáshoz szükséges 
szerződések megkötése érde-
kében a beszerzési/közbeszer-
zési eljárásokat is lefolytassa.

Szada és a Magyar 
Közút Zrt. közösen 
újítja fel a Székely 
Bertalan út egy részét
Korábbi lakossági igény alap-
ján a Magyar Közút Nonpro-
fi t Zrt.-vel Szada Nagyközség 
Önkormányzata egyeztette az 
általuk más önkormányzatok 
esetében is alkalmazott munka- 
és költségmegosztási lehetősé-
geket a 21109 j. állami tulajdo-
nú bekötő út (Székely Bertalan 
út) 1+270-1+640 kmsz között 
jobb- és balpályán 370 méter 
hosszú szakaszának felújítása 
érdekében. Együttműködési 
megállapodás-tervezet készült 
arról, hogy a Magyar Közút Zrt. 
(mint közútkezelő és vagyon-
kezelő) vállalja a felújítás so-
rán szükséges aszfaltmennyi-
ség, valamint a szakfelügyelet 
biztosítását – az önkormányzat-
nak pedig a felújításhoz szüksé-
ges géplánc és kezelő személy-
zet biztosítását kell vállalnia. 
A képviselő-testület az emlí-
tett útszakasz felújítása érde-
kében felhatalmazta a Sza-
da Nova NKft. ügyvezetőjét 
az együttműködési megálla-
podás-tervezet aláírására, és 

– az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének belső átcso-
portosításaival a Szada Nova 
Településfejlesztési Közhasz-
nú Nonprofi t Kft. rendelkezé-
sére bocsátotta a 21109. szá-
mú út 370 méteres szakaszának 
felújítási munkálatai megren-
deléséhez szükséges bruttó 
10.000.000 forint keretössze-
get, felhatalmazva az ügyvezetőt 
e munkálatok megrendelésére.
 A képviselő-testület a továb-
biakban még két településren-
dezési kérelmet is elbírált, így 
összesen nyolc határozat szü-
letett. A részletek iránt érdek-
lődők a testületi ülés doku-
mentumait megtekinthetik a 
www.szada.hu weboldalon is.

Tisztelt Szadai
Lakosok!
A Szada Nova 
NKft. idén is 
keresi a falu 
karácsonyfáját.
 Kérjük, hogy 
a k i n e k  v a n 
olyan fenyő-
fája, ami alkal-
mas lehet erre 
a célra és szí-
vesen felaján-
laná a falunak, az jelez-
ze a  06-70-31-79-128-as 
és  06 -28 -20 0 - 602- es
telefonszámon Illés Sza-
bolcsnak vagy Pusztai-Krepsz 
Mónika intézményvezető-
nek a 06-20-487-21-00-ás 
telefonszámon. Köszönjük!
 Szada Nova NKft.

KERESSÜK 
SZADA 
KARÁCSONYFÁJÁT

Az ÚJHÁZ Centrum Zrt. képviselője tájékoztatta 
a képviselőtestületet az áruház építéséről
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ÓVODA HÍREI
ÓVODA

Óvodai csoportjainknak mozgalmasan 
telt az október. Az állatok világnapja és 
az ősz állt mindenkinek a középpontban, 
ezek köré szerveztük énekeinket, verse-
inket, meséinket, tevékenységeinket. 

A nagyobb gyermekek 
buszos kirándulással 
ellátogattak Domony-

ba a Lázár Lovasparkba, ahol 
lovasbemutatón vettek részt, 
majd utána kocsikáztak, meg-
nézték a parasztudvar állatait 
és a kiállítást.
 A NYUSZI CSOPORT er-
ről rajzos élménybeszámolót 
készített. Párosítottak még ál-
latnyomokat a hozzá illő állat-
tal, és állatbábokkal báboztak. 
Az ősz kincseit keresgették, 
gyűjtögették, azokkal nyom-
dáztak, bábot készítettek belő-
lük. Az egyre sötétedő napokra 
mécsest festettek.
 A MÓKUS CSOPORT a ki-
rándulás mellé még egy kirán-
dulást szervezett, de azt már 
gyalog tették meg a gyönyörű 
időben: ellátogattak a Cseme-
te Tanodába, ahol megnézték a 
szép kertet, paradicsomot, diót 
szedtek, tökbemutatót láttak, 
kukoricát morzsoltak, gyógy- 
és fűszernövényekkel ismer-
kedtek és lekvárokat kóstoltak. 
Tele élménnyel tértek haza.
 A KATICA CSOPORT sem 
érezte kutyául magát a kutyás 
hetükön, mivel szép kutyuso-
kat hajtogattak papírból, majd 
Gödöllőről kutyás bemutatós 
csapat érkezett. Megismertet-

ték őket a kis négylábú ked-
vencek jelzéseivel, hogyan kö-
zeledjünk feléjük. „Könyvtáros” 
Anikó néni a papírszínházban 
is állatos mesét adott elő ne-
kik. Sokat kirándultak a Szé-
kely-kertbe, ahol faleveleket, 
terméseket, gesztenyét gyűj-
töttek, amikből aztán külön-
leges sünik, állatok készültek. 
Séta közben fi gyelték a termé-
szet változásait, megtapasztal-
ták a változó időjárást. Jó lehe-
tőségek ezek arra, hogy vegyes 
csoport révén a nagyobbak se-
gítsék a kisebbeket, vigyázza-
nak rájuk és ők is könnyebben 
beilleszkednek ebbe az új kö-
zösségbe.
 A MANÓCSKA CSOPORT 
is részt vett a kutyás bemutatón. 
Teraszukon csak úgy szaporod-
tak az ötletesebbnél-ötletesebb 
őszi termésekből, levelekből ké-
szült dekorációk, állatok, amik-
kel a gyermekek „megfertőzték” 
családjaikat is. Volt itt csiga tök-
ből, süni, bogárkák, bagoly to-
bozból, pók krumpliból és sok-
sok ősz manó falevélből. Nem 
győzte mindenki csodálni az 
alkotásokat!
 A NAPOCSKA CSOPORT 
is két helyre kirándult: a Láz-
ár Lovasparkba és a Szabadság 
utcában található tóhoz, ami 

rengeteg vadkacsá-
nak ad otthont. Ott 
etették a madarakat, 
élvezték a szép őszi 
időt, gyönyörköd-
tek a természetben. 
Gyurmából készült 
állatok formázásá-
val tették maradan-
dóvá az állatok vi-
lágnapját. Ezután 
őszi gyümölcsök és 
zöldségek hete kö-
vetkezett, ami na-
gyon „ízlett” a gyerekeknek. A 
Sakkpalotában is kalandoztak, 
ami jó és különleges lehetőség 
a gyerekek fejlesztésére.
 A MACI CSOPORT is a 
maga 3. életévével sok állat-
kával ismerkedett meg mesé-
ken, verseken keresztül. Elbá-
bozták „A három kismalac és 
a farkas” című mesét, aminek 
helyszíneit meg is építették a 
gyerekekkel szalmából, fából, 
téglából. „A három kiscica” el-
játszását is nagyon élvezték a 
gyerekek. Ehhez óriás cicafe-
jek készültek. Őszi zöldségek-
ből salátát készítettek és tök-
ből aranyos törpét dísznek.
 A SÜNI CSOPORT – a má-
sik kiscsoport – is részt vett a 
kutyás bemutatón, amit nagyon 
élveztek a gyerekek. A szám-
talan állatos ének, vers, játék 
mellett gyurmából, lencséből 
és tökmagból készült náluk a 
süni. Diavetítőn Sün Balázst 
néztek tátott szájjal, mosolyog-
va. Ezután otthonról hoztak a 
gyerekek zöldségeket, amiknek 
tanulgattuk a nevét, kóstolgat-
tuk, bábokat készítettünk belő-
lük. A legjobban „A répa mese” 
eljátszása tetszett nekik, azt 
többször is kérték. „Iciri piciri 
csoport” révén Iciri piciri me-
sénk is volt kicsi tököcskével 
és ujjbábokkal. Könyékig be-
lemászva beleztek a gyerekek 
tököt, válogatták kicsi ujjaik-
kal a magot és házikót farag-
tunk belőle a meséhez. Az utol-
só hetünk az őszi ügyelet előtt 
nagyon színes volt, mert az ősz 

színeivel játszottunk. Kezünk 
befestésével színes lombú fát 
nyomdáztunk s ezeket a szí-
neket kerestük a játékok közt, 
a ruhánkon, a csoportban. Idő 
apó mesélt nekünk az őszi idő-
járásról az órája segítségével, 
amit a bőrünkön is tapasztal-
tunk, s a Kontyos kendős ősz 
anyó énekére is sok falevelet 
söprögettünk. „Munkásan” telt 
el az október!
 A szadai Székely Bertalan 
Óvoda-Böl cső de dolgozói és az 
odajáró gyermekek nevében kö-
szönjük a Szadai Polgári Lövész 
és Ijász Egylet által szervezett 

„Őszi forgatag”-ban összegyűj-
tött 500 000 forintot, melyet 
mozgásfejlesztő sporteszközök-
re, és egy mászófal beszerzésé-
re fordítunk majd. 
 Az eszközök megérkezése és 
beszerelése után fényképes be-
számolóval jelentkezünk. 
 Külön köszönet Bende Já-
nosnak, az egylet vezetőjé-
nek, és Vrabély Balázsnak 
a szervezésért, valamint az 
adományozóknak, a Nomad 
Event&Catering-nek, a Szadai 
Nyugdíjas Klubnak, Vécsey 
Lászlónak, a szadai borászok-
nak, és a kilátogató lakosoknak.
 Az óvó nénik a nevelés nél-
küli munkanapon csapatépítő 
tréningen vettek részt, az intéz-
ményi együttműködés jegyében. 
A nap jó hangulatban, kreatí-
van telt. A dajka nénik eközben 
tisztává és higiénikussá tették 
az óvodát.

Dr. Csikós Gellértné intézményvezető

Süni csoportban örömmel 
játszották  a gyerekek a répamesét 

Kutyás bemutató volt a Katica csoportban
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Kistérségi nyugdíjas 
találkozó volt SZADÁN

Tisztelt Szülők! 
Kérem önöket, hogy novem-
bertől az óvoda, illetve böl-
csőde épületébe maszkban 
jöjjenek be, illetve használ-
ják a kihelyezett kézfertőt-
lenítő eszközöket. Lehető-

ség szerint 
a gyerme-
keket egy 
felnőtt kí-
sérje be a csoportjába. 

Dr. Csikós Gellértné
 intézményvezető

Az óvodában viseljenek 
MASZKOT

NAGY ÖRÖM számunkra, 
hogy öt év után újra Szada 
adhatott otthont a Kistérségi 
Nyugdíjas Találkozónak. A 2016 
júliusában megtartott rendez-
vény sikere után nem volt kér-
dés: a Szadai Nyugdíjas Klub 
szívesen látja újra vendégül a 
nyugdíjas társakat. 
 Az október 15-én megtartott 
rendezvényen Pintér Lajos pol-
gármester külön köszöntötte 
az erdőkertesi, a veresegyhá-
zi, a galgamácsai, a csomádi, a 
vácrátóti és a szadai nyugdíjaso-
kat, valamint Dr. Pásztor Lász-
lót, Erdőkertes polgármesterét; 
Pásztor Bélát, Veresegyháza 
polgármesterét és Klement Já-
nost, Csomád polgármesterét, 
majd köszöntőjében elmond-

ta,  hogy „Az elmúlt másfél 
év nagy része mindannyiunk 
számára szokatlan és lemon-
dásokkal volt teli, de örven-
detes, hogy a kistérség közel 
kilencven nyugdíjasával a jár-
vány több hullámát átvészel-
ve egészségesen újra együtt 
lehetünk. ” 
 Az esten Leblanc Győző és 
Tóth Éva operett-előadása
után Veitz János teremtett 
igazi buli hangulatot. A szer-
vezés kapcsán köszönet ille-
ti a Szadai Nyugdíjas Klub 
és a Szadai Székely Bertalan 
Művelődési Ház és Könyvtár 
munkatársait! Farkas Imré-
nek külön köszönjük a ren-
dezvényhez nyújtott támo-
gatását. A.P.

HIRDETÉS

Leblanc Győző és Tóth Éva operettslágereket adott elő

A kép előterében Pásztor Béla Veresegyház 
és Pintér Lajos Szada polgármestere  

j

2021. november 20-án, szombaton 9.00-14.00 óra kö-
zött Szadán, a Posta köznél, az óvodával szemben lévő 
parkolóban a kihelyezett edényekbe környezetvédelmi 
szakember jelenlétében veszélyeshulladék-átvételt biz-
tosítunk.

INGYENESEN VESSZÜK ÁT 
AZ ALÁBBI HULLADÉKOKAT: 
üveg hulladék, festékmaradék, oldószer, növényvé-
dő szer és ezek göngyölegei, veszélyes anyagot tartal-
mazó mosószerek, szárazelem és akkumulátor, kiürült 
hajtógázas palackok, gumiabroncs, fénycsövek, izzók, 
fáradt olaj, gyógyszerek, használatból kivont elektroni-
kai berendezések (számítógép, irodatechnikai berende-
zések patronjai, toner), hűtőgép, mosógép, tv, rádió, mo-
bil telefon).
 Továbbá tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a meg-
hirdetett veszélyeshulladék-gyűjtése kizárólag lakosság ré-
szére elérhető, egyéni vállalkozók, cégek és ipari cégek nem 
vehetik igénybe a gyűjtést.
 A hulladék leadása során lakcímkártya felmutatása 
szükséges. 

Illés Szabolcs ügyvezető SZADA NOVA NKFT.

VESZÉLYEHULLADÉK-
GYŰJTÉST SZERVEZÜNK 

KÖZÖSSÉG
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A Szadai Székely Bertalan 
Általános Iskola HÍREI

Állati jó klubnapközi
Nyerges Rita 
pedagógus beszámolója
Iskolánkban a délutáni programok szí-
nesítésére már hagyománnyá vált Klub-
napközit idén először október 6-án ren-
deztük meg.
 Ezen a délutánon nemcsak az ősszel 
kapcsolatban hallottak és tanultak mon-
dókákat, meséket, énekeket a gyermekek, 
hanem az október 4-ei állatok világnap-
ja apropóján az állatvilág érdekességei-
be is bekukkantottak különféle változa-
tos feladatok segítségével.
 A bátrabbak 13+1-es totóval, illetve 
Sudoku megoldásával mérhették össze 
tudásukat. A játékos feladatok megoldá-
sa közben kicsit más formában, de sokat 
tanultak a diákok kedvenceikről.

Megemlékezés 
az aradi vértanúkról
Kollárik Gábor 
pedagógus beszámolója
Hagyományainknak megfelelően az 
idei tanévben a 
6.b osztály tanulói-
nak közreműködé-
sével iskolarádiós 
műsor keretében 
emlékeztünk meg 
az 1849. október 
6-án, Aradon ki-
végzett 13 tábor-
nokról és a Pesten 
kivégzett Batthyá-

ny Lajosról, az első magyar felelős kor-
mány miniszterelnökéről. 
 A 172 évvel ezelőtt történt tragikus ese-
mények következtében elhunyt hőseink 
szimbólumává váltak annak a küzde-
lemnek és áldozatvállalásnak, amelyet a 
magyar nép évszázadokon át folytatott 
nemzeti függetlensége megteremtésé-
ért, társadalmi haladásáért. 
 A műsorban elhangzó versek és zenei 
betétek segítettek abban, hogy soha ne 
feledjük vértanúink emlékét.

A zene világnapja 
az iskolában
Mácsainé Verók Irén 
pedagógus történelem, ének-
zene szakos tanár beszámolója 
Yehudi Menuhin, világhírű hegedűművész 
volt a kezdeményező, aki a legelső zenei 
világnapon, 1975-ben elhangzott ünnepi 
köszöntőjét így fejezte be: „Jó lenne, ha 
egy-két percet a csendnek is szentelnénk 
mindenütt a világon...!” Mi kipróbáltuk, 
milyen, ha mindnyájan csendben mara-
dunk 10 másodpercig.

 Az ünnepnap programjai a tanórák kö-
zötti szünetekben zajlottak. Az első két 
szünetben Péter-Tóth Áron, 3. osztályos 
tanuló furulyamuzsikáját élvezhettük, 
aki vállalta azt is, hogy talpalávalót fúj 
nekünk az udvaron a közös tánchoz.
 A harmadik szünetben a tavalyi nép-
daléneklési verseny arany minősítésű fel-
vételeit sugároztuk az iskolarádión ke-
resztül. A negyedik szünetben Földesi 
Laura, 5. osztályos tanuló kedvenc da-
lát hallhattuk saját előadásában, aki az 
előzetes felhívásunknak eleget téve el-
hozta pendrive-on az otthon elkészített 
felvételt.

Bolyai Matematika 
Csapatverseny
Egri Magdolna 
pedagógus beszámolója
A matematikát kedvelők körében köztu-
dott, hogy ha tanévkezdés, akkor Bolyai 
Matematika Csapatverseny. Iskolánkból 
tizenkét csapat nevezett be az október 
15-én tartott körzeti fordulóba. Csapat-
nevek választásánál szárnyalt tanulóink 
fantáziája. A teljesség igénye nélkül: Szí-
nezett Krumpliosztag, Kuglófkák, Nincs 
Nevünk, Tarsolykák. A jeles napon iz-
gatottan gyülekeztek a diákok az iskola 
második emeleti zsibongójában. Három 
tanteremben munkálkodott a 12 csapat. 
A felügyelő tanárok Pálinkás Istvánné, 
Unger Dóra és Egri Magdolna voltak. 
Szokás szerint egy óra állt a gyerekek ren-
delkezésére, hogy közös erővel, megélve 
az együttműködés élményét megoldják 
a tizenhárom kreatív feladatot. Nagyon 
jó hangulatban, feszültségmentesen dol-
goztak a gyerekek. Már a verseny más-
napján láthattuk az elért eredményeket. 
Legjobb helyezést a 6.b osztály Matek 
Zsenik nevű csapata érte el. Nyolcadikak 
lettek az induló 104 csapatból. A csapat 

tagjai: Delhougne 
Levente, Dezső Ed-
mond Bence és Ér-
sek Bendegúz. Az 
iskola pedagógusai 
nevében gratulá-
lok a szép eredmé-
nyükért és minden 
résztvevő csapat-
nak a jeles helyt-
állásért. 

A Klubnapközit először 
október 6-án rendeztük meg

Péter-Tóth Áron, 3. osztályos tanuló 
furulyázott a zene világnapján
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ÖSSZEÜLT 
a Civil Kerekasztal

VUE halloween
SZADÁN
NAPJAINKRA már itthon is 
egyre inkább divatba jön a 
Mindenszenteket megelőző 
halloween. Az angol halloween 
szó szerinti fordításban a min-
denszentek (All Hallows) előt-
ti estét jelenti. Ősi kelta ünnep, 
az Írországban és Skóciában 
élő törzsek ezen a napon ün-
nepelték az újévet. Napjaink 
halloween bulijainak azonban 
már nem sok köze van a pogány 
hagyományokhoz.
 Manapság főleg a gyermekek 
örülnek az alkalomnak, mert 
jelmezekbe öltözhetnek, bolon-
dozhatnak, tökökből lámpáso-
kat készíthetnek. Egyre több te-
lepülésen szerveznek ebből az 
alkalomból programokat. Sza-
dán a Változás Útján Egyesület 
a tavalyi első próbálkozás után 
úgy döntött, hogy idén ismét 
megszervezi a halloween-t. Nem 
várt siker koronázta az október 
30-ra meghirdetett eseményt, 
ugyanis (a települést teljesen 
lefedő) 71 helyszínen várták a 
gyerekeket és a szülőket az öt-
letesebbnél ötletesebb díszíté-
sekkel,  és persze töménytelen 
édességgel. A parádés jelmezes 
csokigyűjtésben (a regisztrált 
pontokon édességgel kínálták 
a bekopogtatókat) körülbelül 
500-600 fő vett részt, akik kö-
zül nagyon sokan beöltöztek. 
A színes kavalkádban voltak sep-

rűn lovagló boszorkányok, fe-
hér hajú varázslók, véres szájú 
vámpírok, horror fi lmekbe illő 
zombik, fehér lepedőbe bugyo-
lált huhogó szellemnek, de meg-
jelentek jó és rossz tündérek is.
 Az eseménnyel párhuza-
mosan Facebook-on meghir-
dették a halloween Szadán fo-
tópályázatot. November 5-ig 
lehetett szavazni. A legtöbb 
voksot Hegedűs Rebeka, He-
gedűs Hajnalka, Matolcsi Si-
mon és Kovács Mira kapta. A 
nyereményeket a Szadai Közsé-
gi Piac üzletei: a Pizza Tomazzo, 
a Sziromkuckó és Ha kisült már 
ajánlották fel!
 Az ötletadó és egyben a fő-
szervező Tóthné Tolvaj Judit 
elmondta, hogy a halloween 
Szadán egy igazi közösség épí-
tő programmá vált, ugyanis a 
délután négy órától este nyolc 
óráig tartó vidám buliban el-
sősorban fiatal családok vet-
tek részt, és volt alkalmuk az 
ismerkedésre is. 

SZADÁT eddig is pezsgő kö-
zösségi élet jellemezte, több 
jelentős esemény létrehozá-
sában a közelmúltban kivá-
ló munkakapcsolat alakult ki 
az önkormányzati intézmé-
nyek és a civil szerveződések 
között. A szadai lakosok igé-
nyeinek minél hatékonyabb 
kiszolgálására és a minőségi 
programok megszervezése ér-
dekében az együttműködések 
elmélyítése, valamint a közös 
gondolkodás és a szervezés ki-
szélesítése időszerűvé vált. A 
szadai intézmények és szer-
vezetek együttműködésének 
elősegítésére a Faluház veze-
tője, Pusztai-Krepsz Mónika 
kezdeményezésére első talál-
kozóját tartotta a Civil Kerek-
asztal október 18-án.
 Az intézmények és szerveze-
tek (Pest Megyei Viktor Egye-
sített Szociális Intézmény Sza-
dai Otthona, Nyugdíjas Klub, 
Polgárőrség, Rendőrség, 
Népi Mesterségek Pest Me-
gyei Egyesülete, Szadai Nép-
dalkör, Szadai Székely Berta-

November 19. 
péntek 15.00-18.00
 PIACNAP
November 26. 
péntek 16.00-18.00
 AZ ÉN KOSARAM 
 TERMELŐI PIAC
December 3. 
péntek 15.00-18.00
 PIACNAP
December 10., 
péntek  16.00-18.00
 AZ ÉN KOSARAM 
 TERMELŐI PIAC 
December 17. 
péntek 15.00-18.00
 PIACNAP

December 22. 
szerda 16.00-18.00 
 AZ ÉN KOSARAM 
 TERMELŐI PIAC 

Minden pénteken 17.00-tól 
Térzene Program koncert. 
Az aktuális fellépő zenekart 
Facebook oldalunkon tesszük 
közzé.
 A változás jogát fenntart-
juk. Kérjük keressék plakátjain-
kat, és kövessék a Facebook ol-
dalunkat vagy érdeklődjenek 
Molnár Csaba piacfelügyelő-
nél a +36 30 13 44 623-as te-
lefonszámon.

A SZADAI 
KÖZSÉGI PIAC

0 
AM

lan Általános Iskola, Szadai 
Sport Egyesület, Tábor Alapít-
vány, SzadaFeszt Közösségszé-
pítő Egyesület, Változás Útján 
Egyesület, Szadai Kiskert Tu-
lajdonosok Szőlészeti és Borá-
szati Egyesület, Élő Remény 
Baptista Gyülekezet, Örömteli 
Életért Közhasznú Alapítvány, 
Szada Nagyközség Önkor-
mányzata, Czibere Hagyo-
mányőrző Egyesület, Székely 
Bertalan Óvoda Alapítvány, 
Székely Bertalan Művelődé-
si Ház és Könyvtár) képvise-
lői Pintér Lajos polgármester 
és Simon Erika alpolgármes-
ter vezetésével tartották meg-
beszélésüket, amelyen Boros 
Gábor, a Humánügyi Bizott-
ság elnöke ismertette a közös 
gondolkodás alapjául szolgáló 
Szada Gazdasági Programját. 
A résztvevők újabb találkozók 
megszervezéséről döntöttek, 
amelyeken már a következő 
időszak és 2022 programja-
it részletezik a mostani talál-
kozón lefektetett közös szem-
pontok alapján.  A.P.

HÍREK

Tündérek is voltak 
a jelmezesek között

A fő helyszín 
a piac volt

Fo
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Tél közeledtével sok mindent elvégeztünk a kerti 
haszon- és dísznövényeink védelmében. Ápolá-
si, betakarítási munkák kipipálva, de mi lesz ker-
ti barátainkkal tavaszig?
 Már a kert kialakításakor szem előtt tarthatjuk 
a téli madáretetés fontosságát, hasznos rovarok 
és kisebb gerincesek téli búvóhelyének kijelölé-
sét. Készítsünk rovarszállót, helyezzünk ki ma-
dáretetőket, alakítsunk ki búvóhelyet a hasznos 
rágcsálóknak is, hiszen sokat segítettek nekünk 
év közben. Legyen védelmük télen kertünkben, 
megérdemlik.
 Madaraknak bogyót termő dísz- és gyümölcs 
bokrok telepítésével megkönnyíthetjük a nélkü-
lözés fájó napjainak elviselését. Kökény, galago-
nya, vadrózsa, naspolya, berkenye, som, szőlő, bo-
rostyán, tűztövis, madárbirs mind-mind kedvelt 
csemege számukra. Arra ügyeljünk, hogy későb-
biekben a metszést úgy végezzük, hogy mindig 
maradjon olyan vessző, ami termést hoz. A fán 
hagyott néhány alma, körte, szilva, egyéb gyü-
mölcs is terített asztalnak számíthat, kiegészíti a 
télre kihelyezett magokat a szűkös időkben.
 Szerencsére a rovarszálló, bogárhotel, darázs-
garázs, lepkeház fogalma is egyre inkább beépül 
a kerttulajdonosok szókincsébe, így veteménye-
sek természetes védői is nyugalomra találnak a 
magunk készített vagy áruházi építményekben, 
amik látványnak sem utolsók.
 És hogy sünök, gyíkok, békák, mókusok hol ta-
lálnak biztonságos telelőhelyet kertünkben? Arra 
csak egy-egy háborítatlan részen kaphatunk vá-
laszt csendes megfi gyelés alkalmával.
 
Könyvajánló: 
Schmidt Egon: A madáretető vendégei 
(Móra, 1986.)
Collins képes madárhatároz, Európa mada-
rai (Panem, 2019.)
H. Bostock, S. Collins: Vadon a kertemben 
(Gabo, 2020.)
Krumpach Erzsébet: A bőség kertje 
(West-Graph, 2017.) 

Szunnyadó vetést, nyugodalmas téli álmot kívánok!
Németh Anikó kertészmérnök

KERTI BARÁTAINK 
téli álma

KERTI 
könyvjelző

SOK SZERETETTEL köszöntök 
minden kedves olvasót! Zsolna-
iné Ica vagyok. Másfél éve ért 
az a megtiszteltetés, hogy át-
vehettem a Szadai Nyugdíjas 
Klub vezetését.
 Klubunk vezetőjeként egy-
értelmű célom volt, hogy a ko-
rábban kialakult nagyszerű 
csapattal folytassuk a jó együtt-
működést. Terveinket termé-
szetesen a koronavírus-járvány 
nagyban átírta, de amint lehe-
tőségünk nyílt rá, igyekeztünk 
egy-két programot megtartani. A szokásos 
jó kis csapatunkkal részt vettünk júliusban 
a piac megnyitóján, ahol palacsintával és 
lángossal készültünk. Az eddigi évekhez 
hasonlóan nagy sikerrel mindent eladtunk.
 A nyáron ellátogattunk a bogácsi, a kecs-
keméti és a veresegyházi termálfürdőbe, a 
klubból 20 fővel érkeztünk, jót tett nekünk 
a kikapcsolódás.
 Idén mi voltunk a sorosok a nyugdíjasok 
kistérségi találkozójánál, amit nagy siker-
rel rendeztünk meg a Faluházban (részlete-
sen az újság 9. oldalán olvashatnak róla).
 Októberben részt vettünk a Székely Ber-
talan Óvoda részére szervezett jótékony-

sági rendezvényen. Büszkén mondhatjuk, 
hogy minden palacsinta elfogyott, így a 
nyugdíjas klub több mint 100 000 forint-
tal tudta támogatni az óvodát.
 Az október 23-ai ünnepségen a nyug-
díjas klub is elhelyezte koszorúját. Együtt 
tisztelegtünk hőseink előtt.
 A nyugdíjas klub a járványügyi helyzet 
betartása mellett rendszeresen megtart-
ja hétfő délutánonként 15-17 óra között az 
összejöveteleket a Faluházban. Ha felkel-
tettük programjainkkal az érdeklődését, 
csatlakozzon hozzánk, mindenkit szere-
tettel várunk.

Zsolnainé Ica nyugdíjasklub-vezető 

Kedves Látogatók!
Már hátunk mögött hagytuk az októ-
bert is, nálunk lezajlott Szeder Balázs 
Jazz projekt jazz koncertje, amely azt 
gondolom mindenkinek egy kellemes 
estét hozott.
 A Faluház előtti téren tiszteletünket tet-
tük az október 23-ai forradalom és szabad-
ságharc hőseinek emlékére.
 Október végén a gyerekek arcára csaltunk 
egy kis mosolyt egy kis csokival, cukorral és 
egyéb fi nomsággal.
 Egyre jobban közelednek a téli hónapok, 
de nem szeretnénk szürkeséggel tölteni, így 
ezekben a hónapokban is sok programmal 
készülünk: 

 November 21.     vasárnap 18 óra 
Jazzperanto koncert a 
Faluházban

 December 4.     Szada Advent a Székely 
kertben 14 órától

 December 6.     Szada Mikulás, a Coop 
előtti téren 16 órától

 December 18.     Falukarácsony 
a Faluházban 

További rendezvényeinkről, aktuális 
nyitvatartásunkról érdeklődjenek a facebook 
oldalunkon, vagy a hirdető tábláinkon a Fa-
luházban. 
 Felhívjuk kedves látogatóink fi gyelmét, 
november 2-től a Faluházban ismét kötele-
ző a maszk használata. Köszönjük az együtt-
működést!
 Faluház dolgozói
 Tel: 06-28-503-180, 
 info@szadafaluhaz.hu

TEREMBÉRLÉSI 
lehetőség a Faluházban!
Rendezvénytermünk és színháztermünk 
is bérelhető, akár folyamatos szakkörök, 
családi rendezvények, esküvők megtar-
tásához. 
 Érdeklődés a Faluház elérhetőségein!

Faluházi Hírek

Nyugdíjas HÍRADÓ
A képen jobbról második 
az új klubvezető Zsolnainé Ica
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CSALÁDI 
MESEDÉLUTÁN
– DECEMBER 1.
Minden hónap első szer-
dáján, 17 és 18 óra között 
várunk minden óvodásko-
rú gyermeket, testvérét és 
családját diafi lmes, papír-
színházas, társasjátékozó 
programunkra.

KÖNYVTÁRI HÍREK
November 1-től kötelező a szá-
jat és orrot eltakaró maszk hasz-
nálata az épületben a 6. életévét 
betöltött látogatóinknak.
 Újdonságainkat bemu-
tató könyveinket a nap 
bármely szakában megte-
kinthetik a Faluház egyik 
ablakában berendezett ki-
rakatban.
 Épület előtti és az előtérben 
az ingyen elvihető könyvek pol-
cához jöjjenek, válogassanak 
bátran! 
 Továbbra is előkészítjük 
kölcsönzésre olvasmánya-
ikat, ha intézménybe lé-
pés nélkül kívánnak köl-
csönözni, amennyiben ezt 
jelzik felénk elérhetősége-
inken.

ORSZÁGOS 
KÖNYVTÁRI NAPOK
Kedves Olvasóink!
A múlt havi számban rövid le-
írást adtunk az Országos Könyv-
tári Napok rendezvénysoroza-
ton bemutatott könyvekből. 

SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

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

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

HIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS – Duguláselhárítás falbontás nélkül. WC-k, tartályok, 
csapok javítása, cseréje. Vízszerelés. Tel.: 06-20-491-5089

APRÓHIRDETÉS

Most ennek az október eleji hét-
nek a teljes programjáról jövünk 
élménybeszámolóval, mert sok 
izgalmas dolog történt, és nagy-
szerű élménnyel gazdagodtak a 
résztvevők.
 Óvodások és iskolások részé-

re zártkörű programokat szer-
veztünk, melyek nyilvánosan 
nem voltak meghirdetve.
 Lipták Ildikó volt vendégünk, 
aki ifjúsági kategóriában elnyer-
te az év könyve díjat. A szadai 
szerző 6. osztályosoknak tar-
tott interaktív könyvbemuta-
tót a Csak neked akartunk jót 
című könyvéből. Ildikó varázs-
latos hangulatot teremtett, nem 
csak szerzőiként, felolvasással 
kötötte le a gyerekeket, de mint 
színész-drámatanár szakem-
ber, folyamatosan foglalkoztat-
ta őket. Drámajáték feladatok-
kal dolgoztak a könyv témáiban.
 A Székely Bertalan Óvodá-
ból a Manócska és a Katica cso-
portot, illetve az iskola 3.a és b. 
osztályát papírszínház mesélés-
re fogadtuk a második napon, 
ahol kedves meglepetés vendég-
ként Tóth Anita gödöllői író is 
mesélt a gyerekeknek Tündér-
földön című könyvéből. Vidám 
mesékkel, jó hangulatban telt a 
délelőtt, ahol az olvasás megsze-
rettetése, a mesélés közös élmé-
nye gazdagított minket.
 Később a felső tagozatosok 
megnézhettek egy pantomim 
előadást a Dvorák Padka Szín-
ház jóvoltából, melyen rövid etű-
döket láthattak, a pantomim mű-
vészet alapjait ismerhették meg. 
A reakciók alapján egyértelmű, 
hogy jó előadás volt. Élvezték a 
gyerekek, tanárok is partnerek 
voltak a színpadi felkérésre.
 Nyilvános programokkal is 
készültünk erre a hétre, ezek fel-

nőtt érdeklődőknek szóltak. Élő-
ben követhető volt, és ma is visz-
szanézhető két könyvbemutató 
a Bagolyvár Könyvtár Facebook 
oldalán. Ekkor látogatott el hoz-
zánk a Könyvmentorok szerző-
ket támogató kö-
zösség jóvoltából 
két szerző is, akik 
közül egyikőjük 
sok szadai is-
merőse, barátja. 
Slihoczki László, 
a repülés szerel-
mese érkezett új 
kötetével, vele be-
szélgettünk a Volt 
egyszer egy Kék-
orrú című köny-
ve kapcsán. Rajta kívül Csá-
szár Eszti első könyves szerzőt 
volt szerencsénk fogadni, és 
hallgatni egy felemelő estén 
A lélek tánca című könyv bemu-
tatóján.

 Helytörténeti kiállításon 
szadai intézmények, civil kö-
zösségek, Szada történeté-
vel kapcsolatos kiadványokat 
mutattunk be, és az október 
6-i nemzeti gyásznap alkal-

mából ezen a 
héten kiállítás-
sal és filmvetí-
téssel tiszteleg-
tünk az aradi 
vértanúk előtt.
 A kiállításokon, 
rendezvényein-
ken és a pénte-
ki napon a Falu-
ház előtt tartott 
könyvvásáron is 
sokan megfordul-

tak, ezúton is köszönöm nekik, 
hogy eljöttek, időt szántak prog-
ramjainkra. Jövő ősszel remélem 
szintén hasonló jó élmények-
kel tölthetjük együtt ezt a hetet!

Németh Anikó könyvtáros

KÖNYVTÁRI 
HÍREK

Lipták Ildikó író szadai szerző 
a 6. osztályosoknak tartott 
interaktív foglalkozást 
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A Tábor Alapítvány – a koráb-
bi évekhez hasonlóan – idén 
is megszervezi a karácsonyi 
ajándékcsomagok gyűjtését, 
a Baptista Szeretetszolgálat 
adománygyűjtési akciójához 
csatlakozva. (A Cipős doboz 
– Baptista Szeretetszolgá-
lat címszó alatt informáci-
ókat talál az interneten.)

CIVIL OLDAL

A z adományokat elsősorban a szadai 
lakosság körében kívánjuk szétosz-
tani, együttműködve a helyi csa-

ládsegítő szolgálattal. 
 Cipősdobozban, lezárás nélkül, esetleg 
mellékelve az ünnepi csomagolópapírt, ün-
nepi tasakban vagy egyszerű reklámsza-
tyorban adhatja le ajándékát a Szociális 
Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Köz-
pontban, Dózsa György u. 76. szám alatt 
munkaidőben (hétfőn 8-18 óra között, ked-
den, szerdán és csütörtökön 8-16 óra kö-
zött, pénteken 8-14 óra között).   
 Minden csomagot átnézünk, esetleg 
szükség szerint módosítunk, átrendezünk. 
Ezért kérjük, hogy ne zárja le, ne cso-
magolja be adományát, mert ezzel a 
munkánkat nehezíti. Üres dobozo-
kat is gyűjtünk! Ajándékként – a doboz-
ban, tasakban – elfogadunk kizárólag 
tiszta és jó állapotban lévő – hasz-
nált és új játékokat, kisebb téli kiegészítő 
ruhaneműket (sapka, sál, kesztyű, meleg 
zokni), babaruhákat, írószereket, füzete-
ket, jegyzettömböket, szépirodalmi-, ke-
resztyén- és mesekönyveket, tisztálkodá-

si szereket, édességet. (A dobozban vagy a 
szatyorban helyezzen el egy papírt, ame-
lyen jól olvasható, hogy milyen korosztá-
lyú lánynak/fi únak szánják az ajándékod, 
pl. így: „fi ú 12” vagy „lány 8”.) 
 Kérjük, hogy agresszivitásra késztető vagy 
félelmet keltő játék, alkohol, cigaretta, folyé-
kony, törékeny, romlandó termék ne kerül-
jön a csomagba! Nem gyűjtünk nagyobb 
méretű játékokat, amelyek nem cso-
magolhatók, valamint hiányos társas-
játékokat, egyéb ruhaneműt és nagy 
mennyiségű könyvet sem. 
 A Baptista Szeretetszolgálat részére 
gyűjtjük a férfi  öveket, derékszíjakat is. 
 Nagyon jó nevelő hatású, ha a szülők 
együtt készítik el az ajándékot gyermeke-
ikkel. Kisebb gyermekcsoportok (pl. hittan-
csoportok vagy óvodai- iskolai csoportok) 
is elküldhetik közös ajándékaikat, össze-
gyűjtött használt vagy új tárgyaikat a fel-
soroltak szerint.
 Ha valakinek nincs ideje vagy lehető-
sége ezzel foglalkozni, pénzbeli célado-
mányt is adhat a Tábor Alapítvány javára 
(átvételi elismervény ellenében). Az alapít-
vány számlájára is (11742049-20300106, 
OTP Bank Gödöllő) befi zetheti az ado-
mány összegét, megjelölve a célt: karácso-
nyi ajándék. Természetesen ezt az összeget 
csak a szóban forgó karácsonyi ajándékra 
költi az alapítvány.   
 Az ajándékok leadási határideje: dec-
ember 14. (kedd). E dátumot követően is 
elhozhatja ajándékát, de valószínű, hogy 
csak karácsony után tudjuk eljuttatni a 
megajándékozott családoknak.  
 Információ: Pálinkás Ibolya, 
 telefon: 06 20 886-4851,
 e-mail: psibolya@gmail.com
 Köszönjük az adományokat az érintett 
családok nevében! 
 „Nem marad örökre elfelejtve a 
szegény…” (Biblia, Zsoltár 9:19/a)

A fenti témában tartott előadást Dányi Zoltán 
(szadai lakos) pár- és családterapeuta a Szadai Ke-
resztény Szülői Kör meghívására 2021. szeptembe-
rében a református gyülekezet közösségi termében. 
 Az előadás sokunkat elgondolkodtatott erről a 
témáról, mert kérdéseket fogalmazott meg ben-
nünk, kicsit kívülről láttatta a mindennapjainkat, 
azok beosztását.
 Freud szerint két életfeladat van: SZERETNI és 
DOLGOZNI.  Vannak, akiknek az előbbi fontosabb, 
másoknak az utóbbi, a teljesítmény, a hivatás, a 
pénz. De a mondás szerint: „A pénz nem minden! 
A pénz nem boldogít! Nem lehet mindent pénzen 
megvenni!…”  Mindannyian láttunk már gazdag, 
de boldogtalan, félresiklott életet.
 Akkor mi a boldog élet titka? Ezt mindenki 
maga érzi!
 Előadónk nem kettő, hanem három részre osz-
tatta fel az ott jelenlévőkkel a napjainkat, hogy 
mennyi részt foglal el benne a CSALÁD, mennyit 
a MUNKA és mennyit az ÉN. Változhat ennek be-
osztása naponként, életszakaszonként, de min-
dig lássuk ennek az arányát!

A GYERMEKEKNÉL: 
 •  A tanulás kötelezettsége mellett legyen sza-

badidő is!
 •  Nem kell mindent tökéletesen tudnia!
 •  Mindig érezzék szeretve magukat!

FELNŐTTEKNÉL ÖSSZETETTEBB 
A  HELYZET, MERT:
 •  Helytállunk több szerepben is: nő/férfi -feleség/

férj-anya/apa-beosztott… Jó, ha ezekben a sze-
repekben jól érezzük magunkat és ezek nem 
leszívják az erőnket, hanem energiát adnak! 

 •  A társunk lehet, hogy kívülről jobban lát min-
ket. Merjek tőle segítséget kérni! Bízzak abban, 
hogy ő jót akar nekem! Ne legyünk egymás ver-
senytársai! Legyenek közös céljaink!

 •  A külvilág felé tudjunk nemet mondani! Le-
gyen egy fontossági sorrendünk!

 •  A munkát, a napot tudjuk már otthon lezárni, 
elengedni és a családra koncentrálni!

 •  A munkában nézzük meg, hogy a hivatás 
vagy a pénz motivál minket, mik a gyenge-
ségeink-erősségeink, hatékonyak vagyunk-e, 
karrierutaink vannak-e?…

Ha ezek vizsgálatára szánunk egy kis időt mi ma-
gunk is és együtt leülve a párunkkal, már akkor 
jobban egyensúlyba kerülhet a család és a munka.

 Simonné Horváth Anikó

Család és munka 
EGYENSÚLYA

A MINDENNAPOKBAN

Karácsonyi ajándék-
csomagok KÉSZÍTÉSE
CIPŐSDOBOZ AKCIÓ 
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Mozgalmas volt az idei szezon 
A SZADAI LOVASOKNAK

EREDMÉNYES és programok-
ban gazdag évet tudhat maga 
mögött a Szada SE Lovas Szak-
osztálya. Ebben az évben szá-
mos házi versenyt rendezett 
a szakosztály a szadai forrás-
nál, de ezen kívül több nem-
zetközi versenyen és hivatalos 
díjugró versenyen is indultak 
a szakosztály lovasai. Borda-
Légrádi Koppány csupán 13 
éves, ennek ellenére Tahitót-
faluban 2021. augusztus 27-29. 
között harmad ízben megrende-
zett Köböre és Etnosport Kupán 
nagyszerű eredményeket ért el. 
A hucul ösvényt, ami egy gyorsa-
sági ügyességi pálya, hibátlanul 
teljesítette, valamint csapatban

– egy igen csak erős mezőnyben – 
a köböre megmérettetésen (tak-
tikai ősi lovas csapatjáték) is de-
rekasan helytállt. 
 A szakosztály tevékenysége 
az idén a Szentendrei-szigetre 
is kibővült. 
 Júliusban varázslatos helyen, 
Pócsmegyer közelében – kivá-
ló hangulatban – egy kisebb tó 
völgyében rendezték meg az ún. 
fél military ugró versenyt, ahol 

a tóban való vágtázást és aka-
dály ugrást is végre kellett haj-
tani a lovasoknak.
 A szakosztály tagjai közül

– Kővágó Alexandra és Hegy-
megi Gábor – számos hivatalos 
díjugró versenyen vettek részt – 
többek között Kaposváron, 
Kecskeméten és Simonpusztán, 
ahol REV felkészítő kategóriá-
ban több alkalommal is dobo-
gós helyezéseket hoztak, ame-
lyeket októberben – a nemzeti 
lovardában-mindketten sike-
res rajtengedély vizsgával egé-
szítettek ki.
 Jó hangulatú közös lovaglá-
sok természetesen nem marad-
hattak el idén sem. A szezont a 
már tradíciónak mondható mi-
kulás lovaglás fogja zárni dec-
emberben.
 A Szada SE tevékenységé-
hez továbbra is bátran lehet 
csatlakozni. Email: szadase.
lovasklub@gmail.com

Szada SE 

PUSZTAI JÓZSEF – 06-30-522-1258

CSALÁDI HÁZAK 
KLIMATIZÁLÁSA

Mosó-, mosogató-, szárítógép,  
elektromos tűzhely, mikrohullámú sütő

HÁZTARTÁSI GÉPEK 
SZERVIZELÉSE:

HIRDETÉS

Kedves Szadaiak!
Azokat a lakosokat szeretném 
megszólítani, akiknek van va-
lamilyen kötődésük a német 
kultúrához és nyelvhez.
 Olyan szadai lakosokra gon-
dolok, akiknek elődeit a XVIII. 
században – Mária Terézia ural-
kodása előtt, alatt vagy utána – 
telepítették a Kárpát-meden-
cébe; vagy jól tudnak németül 
és tetszik nekik a német kultú-
ra, de azokra is feltétlenül szá-
mítok, akik szívesen fogadtak 
Neukirchből érkező vendége-
ket, avagy jártak már a szadai 
delegációval Neukirchben.
 Azért szeretném a német 
kötődésű lakosokat megszólí-
tani, hogy egy kötetlen találko-
záson elmondhassam, milyen 
pontokon tudnánk együttmű-
ködni például egy neukirchi 
utazás alkalmával, vagy a múl-
tunk megismerésén keresz-
tül esetleg családkutatásban, 
programszervezésben. 
 Engedjék meg, hogy a kötő-
désemet dióhéjban megem-
lítsem. Családom múltja erős 
szálakkal fonódik össze a né-
met nyelvvel és kultúrával. Jól 
tudok németül és a munkám 
is a magyarországi németek 
ügyét szolgálja. A Magyaror-
szági Német Pedagógiai és 
Módszertani Központ oktatá-

si referense vagyok, valamint 
a Pest megyei Német Önkor-
mányzat képviselője. A mun-
kahelyemen 13 nemzetiség 
pedagógushallgatóinak a ta-
nulmányi ösztöndíját intézem.
 Szadán 2003 óta, vagyis 
a kezdetektől veszek részt a 
németországi Neukirch test-
vértelepülésünkkel tartandó 
kapcsolat szervezői munká-
jában. (Remélhetőleg 2022-
ben valóban meglátogathat-
juk a neukirchi barátainkat.) 
Az utazás szervezése és a ven-
dégfogadás is mindig kihívást 
jelent, hogy a szadai résztve-
vőket anyagilag minél kevésbé 
terhelje. Sokszor a helyi önkor-
mányzatra hagyatkozhattunk, 
de volt már arra is példa, hogy 
pályázaton jelentős összeget 
nyertünk, vagy a helyi szpon-
zoroktól felajánlásokat kap-
tunk. Úgy látom, jó lenne egy 
olyan civil szervezet, amely ezt 
a nemes ügyet felkarolná.
 Régóta tervezem, hogy 
egy helyi, német kötődésű 
civil csoport létrehozásában 
működjek közre. Tisztelettel 
kérem ezért az ügy iránt ér-
deklődő szadai lakosokat, bá-
torítsanak a találkozó meg-
szervezésében azzal, hogy 
visszajeleznek, szívesen ven-
nének részt rajta.

A német nyelvhez 
és kultúrához kötődő 
SZADAIAK JELENTKEZÉSÉT VÁRJÁK 

ELÉRHETŐSÉGEIM:
 Scherzinger Mária: 06-30/223-6715
 scherzingermaria@gmail.com, facebook, messenger

Eredményesen 
szerepeltünk 

a díjugrató 
versenyeken is 

A Köböre 
és Etnosport 

Kupán Tahitót-
faluban
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HITÉLET

BÉRMÁLÁS

Fővárosi kirándulás 
A REFORMÁTUSOKKAL

Egy nagy buszt megtöltöttünk mi, 
szadai reformátusok: kicsik és nagyok, idősek és fi atalok, ami-
kor gyülekezetünk október 16-án, szombaton Budapestre ki-
rándult Sándor Andrea nagytiszteletű asszony vezetésével. 

REFORMÁTUS EGYHÁZ

A zt hiszem, mindannyian úgy él-
tük meg azt a napot, hogy érez-
tük, Isten áldása kísér minket, és 

nemcsak azért, mert gyönyörű időjárást 
kaptunk ajándékba, vagy mert együtt le-
hettünk. Ahogyan első állomásunkon a 
Nagyvárad téri Református Gyülekezet 
templomában a lelkipásztortól, Zila Péter-
től is hallhattuk: vasárnapról vasárnapra 
ott ülünk egymás mellett a padokban, de 
nem ismerjük egymást. Ezek az alkalmak, 
mint egy ilyen kirándulás azonban lehető-

KÖZÖSSÉ-
GÜNKBEN november 7-én Marton Zsolt 
püspök atya hat fi atalt részesített a bérmá-
lás szentségében. A bérmálás szavunk szláv 
eredetű, jelentése megerősítés. Ez a Szent-
lélek közlésének szentsége, melynek során 
a Lélek elmélyíti, megerősíti a bérmálko-
zóban a keresztségben kapott újjászületést, 
valamint képessé teszi őt az apostoli mun-
kában való részvételre. A szertartásban a 
bérmáló püspök krizmával (szentelt olaj-
jal) kente fel a bérmálkozókat, ez a Szent-
lélek ajándékának jele. A bérmálkozók 

séget adnak arra, hogy olyanokkal is be-
szélgessünk, akikkel amúgy ritkán vagy 
szinte sosem szoktunk. 
 A lelkésztől hallhattunk a templom vi-
szontagságos felépülésének történetéről, il-
letve az odáig vezető útról. Az 1920-as évek-
ben alakult gyülekezet számos akadállyal 
küszködve, de nagy összefogással és kitar-
tó munkával gyűjtötte össze a templomépí-
téshez szükséges összeget. A világválság 
elértéktelenítette a pénzüket, az építke-
zés megkezdése előtt fi atal lelkipásztoruk 

hirtelen elhunyt, sok-sok nehézség gördült 
eléjük, mégis, mivel tudták, hogy Isten az 
ügyük mellé állt, végül felépülhetett a szép, 
neoeklektikus stílusú templom. Csodála-
tos, hitet erősítő a történet, hiszen tudhat-
juk, ez most sincs máshogyan, ha Isten ve-
zetésére és segítségére hagyatkozunk. 
 Utunk következő állomása a Parlament 
épülete volt. Szépségében gyönyörködve 
büszkeséggel töltött el minket, hogy a mi 
kicsi országunknak milyen gazdag öröksé-
ge van. Az épület rengeteg szebbnél szebb 
terme, lépcsőháza, falai lenyűgöztek ben-
nünket. Megnézhettük a koronaőrök dísz-
őrségváltását is és az impozáns üléstermet, 
amelyet eddig csak a televízió képernyő-
jén keresztül láthattunk. 
 A csodák sorozata a Budai Várban, a Má-
tyás-templomban folytatódott. A torony két-
száz lépcsőjét sokan megmásztuk a részt-
vevők közül. A kilátó szintjén körbenézve 
Budapest lélegzetelállító látképe tárult elénk. 
Talán mindnyájunk lelkét megérintette is-
mét a felismerés, hogy Isten micsoda mű-
vészi érzékkel alkotta meg ezt a világot és 
benne az embert, aki képes lehet ilyen sze-
met gyönyörködtető teljesítményre. 
 Szeretnénk ezt a jól sikerült együttlétet 
minél hamarabb megismételni, és remél-
jük, hogy azok is csatlakoznak majd hoz-
zánk, akik most nem tartottak velünk, vagy 
még nem a gyülekezetünk tagjai. 

Somogyi Tímea

Kedves Szadaiak!
A Tábor Alapítvány és a Szadai Keresztény Szü-
lők Köre kezdeményezésére idén is gyűjtés indul 
a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Reformá-
tus Gyermekotthon számára. A gyermekotthon-
ban közel 70 különböző korú gyermek lakik, a há-
romévestől a felnőttkor küszöbén állókig, család 
nélkül, a gondozók és egymás szeretetére bízva. 
 Kérjük, ha tehetik, pénzadományukkal támogas-
sák az otthonban élő gyermekeket és az ott folyó 
szakmai munkát! A felajánlásokat a gyermekott-
hon magyarországi számlájára tudják elküldeni:
 Irgalmas Samaritánus Szeretetotthon
 Számlaszám: 11744003-24420701 (OTP Bank)
 Akit részletesebben érdekel az otthon élete, 
megismerheti őket a Facebook-oldalukon ke-
resztül: https://hu-hu.facebook.com/refsama/
 Előre is köszönjük a jószívű adakozók segítségét!
 „Aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én 
nevemben, az engem fogad be.” (Mt 18,5)

Pálinkás Ibolya és Monok Zsófi a

ADVENTI PÉNZ-
ADOMÁNYGYŰJTŐ AKCIÓ 
a nagydobronyi 
gyermekotthon javára

készületük során választottak maguknak 
egy szentet példaképnek, akinek a nevét 
a bérmálásban megkapták, ezzel is kife-
jezve, hogy az életszentségre törekszenek.
 Hálásak vagyunk, hogy újabb hat fi atal 
köteleződött el Krisztus mellett, felnőtt, 
nagykorú döntésükkel. Ők hatan gyerek-
koruk óta a közösség tagjai, eddig is élő 
módon kapcsolódtak be a közösség éle-
tébe, most már felnőtt, hitben is nagyko-
rú keresztényként, a püspök munkatársa-
ként számíthat rájuk a szadai közösség és 
az egész egyház. Talán vannak, akik azt 

mondják: miért csak hatan? 
Azt hiszem, az Úr Jézus sem a 
számokat nézte, hanem a szí-
veket. Hálásak vagyunk, hogy 
élő hitű fiatalokat bérmálha-
tott meg Zsolt püspökünk, kö-
zösségünk pedig szervesen, élő 
tagokkal növekszik évről évre. 
Istennek legyen hála!   

Borbáth Gábor

KATOLIKUS EGYHÁZ



2021. NOVEMBER | 2111 SZADA 17

Érdemes követni a FACEBOOK  
oldalunkat!

GÖDÖLLŐ, Dózsa György út 36. 

É
ÉTELRENDELÉS: 06-20-464-2022

Kedves Vendégeink!
Megszokott ízeinkkel és koktéljainkkal 

sok szeretettel várjuk önöket!

SUSHI ÚJDONSÁGOK  
MINDEN NAP!

PIZZA MAX ÉTTEREM 

és SUSHI BÁR

KISÁLLATELEDEL 
BOLT

Nyitva: H-P: 8-12 és 15-19, 
Szo,: 9-12

KIS

Nyitva: H

SZADAI 
KISÁLLATRENDELŐ

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

Dr. Vada Edina állatorvos
Dr. Sipos Eszter állatorvos

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

Web: www.kisallatrendelo.com

2111 SZADA, Dózsa György út 68.
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KEDVES SZADAI LAKOSOK!

A kedvezmény igénybevételéhez  
tisztelettel kérjük a lakhelyét  

igazoló kártyát felmutatni! 
Szeretettel várjuk Önt is  

töltőállomásunkon!

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

3 Ft/l ÁRENGEDMÉNYT BIZTOSÍT
a mindenkori üzemanyag árából.

A pénztárnál elhelyezett dobozba dobja be a vásárláskor 
kapott nyugtát, amire rá kell írni a rendszámot.
FŐDÍJ: 65 liter üzemanyag
2. DÍJ: 45 liter üzemanyag
3. DÍJ: 10.000 Ft értékű üzemanyag
SORSOLÁS 2021. DECEMBER 21-ÉN 
12 ÓRAKOR A SZADA KÚTON!
A sorsolás eredményét 2022. január 31-ig kifüggesztjük az üzletben!
Az akció ideje alatt minden  szerdán  a lakossági  fogyasztók  mindkét 
üzemanyagot  literenként 10 FORINTTAL OLCSÓBBAN VÁSÁROLHATJÁK MEG!

mot.

ben!

A é tá ál lh l tt d b b d bj b á á lá k

2021. november 1-től december 20-ig
minimum 10.000 Ft egyszeri tankolás esetén magánszemélyként vehet részt a sorsoláson.

22002211 bb 11 ttőőll dd bb 2200 iii
ÜZEMANYAG VÁSÁRLÁSI AKCIÓ A SZADA KÚTON

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!

Akciós ajánlatunk:
NOVEMBER 24-30-ig

Coop
Füstölt, főtt tarja 
1990 Ft/kg
A kép illusztráció.AAA kékékép p ilAAA ppp

 199Ft/10 dkg

ÖÖ

 
FuzeTea
citrom-citromfű,
őszibarack-
hibiszkusz,
1,5 l, 186 Ft/l

Ft/10dkg

 
SágaRoyal 

csirkemellszelet 
gyorsfagyasztott, 
550 g, 3635 Ft/kg

Csirkefánk
gyorsfagyasztott, 

600 g, 3332 Ft/kg 1999 Ft

Hazai 3/4-es vaj
enyhén sózott, natúr,
100 g, 2290 Ft/kg

Nestlé 
gabonapehelyszelet
több ízben, 25 g 89 Ft

SZADA  
DÓZSA GYÖRGY ÚT 80.

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Szada, Dózsa György út 88.
Központi telefonszám: (28) 405-181, (28) 503-065 
E-mail: szada@szada.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán: 8.00-16.00 
óra között,pénteken: 8.00-12.00 óra között
Pintér Lajos polgármester
email: polgarmester@szada.hu
A polgármester ügyfélfogadási ideje: 
minden csütörtökön 08.00-15.00 között. 
Előzetes időpont-egyeztetés: (28) 405-181
Dr. Finta Béla jegyző
E-mail: jegyzo@szada.hu
Ügyfélfogadási ideje a Polgármesteri Hivatali 
ügyfélfogadási rendjében.

INTÉZMÉNYEK
Szadai Székely Bertalan Általános Iskola
Szada, Dózsa György út 63.
Igazgató: Greff né Kállai Tünde, +36/30 782-8385, 
Iskolatitkár: Karácsony Tibor, +36/30 782-8369, 
Titkárság: (28) 503-580, Fax: (28) 503-580
E- mail cím: iskola@szadaiskola.sulinet.hu, 
honlap: www.szadaiskola.sulinet.hu
Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde
Intézményvezető: Dr. Csikós Gellértné
KÖZPONTI ÓVODA: 2111 Szada, Dózsa György út 63.
06-28-503-586, 06-70-396-3902
Email: ovoda@szada.hu, 
Honlap: szadaovi.wix.com/szadaovi 
ÚJ ÓVODA:  2111 Szada, Posta köz 12.
06-70-396-3903, 06-28-405-197
MINI BÖLCSŐDE: 
2111 Szada, Ady Endre utca 2., 06-28-753-916 
Gyermekélelmezési 
és Szociális Étkeztetési Konyha
Szada, Dózsa György u. 63., (28) 503-585
Élelmezésvezető: Hegedűs András Tel: (28) 503 585
Email: konyha@szada.hu. Ügyintézés ideje: 
személyesen a konyhán, hétköznapokon 9.00-12.00 
vagy előre egyeztetett időpontban.
Székely Bertalan Művelődési Ház 
és Könyvtár (Faluház)
Szada, Dózsa György út 63., 
Telefon: (28) 405-453, (28) 503-180, 
+36/70 199-9571, Fax: (28) 503-181
E-mail: faluhaz.info@gmail.com, 
Honlap: www.szadafaluhaz.hu
Faluház nyitva tartás: hétköznap 10.00–18.00 óráig, 
hétvégén: rendezvények szerint
Könyvtár nyitva tartás: H, SZe, CS 10.00-17.00; 
K, P: 12.00-17.00; Szo 9.00-12.00
Intézményvezető: 
Pusztai-Krepsz Mónika 
Tájház 2111 Szada, Dózsa György út 41.
Látogatás telefonos bejelentkezés alapján
+36/20 487-6808, +36/30 464-5807 
Vezető: Novák Lászlóné
Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ
Intézményvezető: Kerékgyártó Tamás
2111 Szada, Dózsa György út 76.
Tel.: (28) 503-625, +36/70 199-9570, Fax: (28) 503-627 
E-mail: szak@szada.hu
Szadai Meseház Waldorf Óvoda
Szada, Korizmics utca 32., Tel.: +36/20 399-8115
Honlap: waldorf-szada.hu, 
E-mail: mwosz@outlook.hu
Felhőcske Bölcsőde
Szada, Dózsa György út 62.
Nyitva tartás: H – P 7.30 -16.00, 
Mobil: +36/20 886-2505, 
Honlap: felhocskebolcsi.hu 
E-mail: info@felhocskebolcsi.hu
SZADA NOVA Nonprofi t Kft. 
Szada, Dózsa György u. 88.
Tel.: (28) 200-602, E-mail: szadanova@szada.hu 
Ügyvezető: Illés Szabolcs

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

POSTAHIVATAL
Szada, Dózsa György út 78., Tel.: (28) 405 198
H: 08.00-12.00 és 12.30-18.00,
K, Cs, P.: 08.00-12.00 és 12.30-16.00, 
Sze: 08.00-12.00 12.30-14.00, 
Szombat, vasárnap: zárva 

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

KÖZBIZTONSÁG
RENDŐRSÉG
Szadai körzeti megbízott: Kovács Ágoston 
+36/70 492-0760
Rendőrőrs: 2112 Veresegyház, Petőfi  Sándor utca 3.
Tel.: (27) 518-971, e-mail: police@bm.gov. hu
Honlap: www.police. hu/pest/godollo
Gödöllői Rendőrkapitányság 
2100 Gödöllő, Petőfi  Sándor utca 6–10.
Tel.: (28) 524-600, +36/20 444-1274;
E-mail: police@bm.gov. hu,
Telefontanú (ORFK) 06-80-555-111
Drogsegély (BRFK) 06-80-202-502
Szadai Polgárőr Egyesület  24 órás ügyelete 
+36/20 802-8899
Közterület-felügyelet: kozterulet@szada.hu
+36/28 503-065/5. mellék
Tel.: 06-70/396-28-02, 06-30/208-18-55

TŰZOLTÓSÁG
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 
Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2100 Gödöllő, Szabadság út 28.
105; Tel.: (28) 528-700, honlap: www.pest.mki.hu, 
e-mail: hivatasostuzoltosag.godollo@katved.gov.hu

Ebrendész: Sipos József, 
Tel.: (28) 700-293, +36/20 203-2359,
2115 Vácszentlászló, Erő utca 75.
E-mail cím: ebfarm.sipos@gmail.com, 
www.ebfarm.eoldal.hu

EGÉSZSÉGÜGY
Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa, Tel.: (28) 507-600
ORVOSI RENDELŐ Szada, Rákóczi u. 1/a
I. számú körzet 
dr. Ács Tamás Mobil: +36/20 446-7943, 
Rendelési idő: hétfő-szerda-péntek: 13.00–17.00, 
kedd-csütörtök: 8.15–12.00
II. számú körzet 
dr. Dobos Vadim Tel.: (28) 405-188
Rendelési idő: hétfő-szerda: 9.00–13.00
kedd-csütörtök: 14.00–18.00, péntek: 9.00-12.00

GYERMEK HÁZIORVOS
Szada, Szabadság utca 15. Dr. Balázs Regina, 
Tel.: (28) 780-479, +36/70 432-4783,
E-mail: szadagyermek@gmail.com
Változott a gyermekorvosok rendelési ideje
Hétfő: 10:00-13:00 Dr. Somlai Ágnes
Kedd: 10:00-12:00 Dr. Gál Katalin
Szerda: 12:30-15:30 Dr. Simon Attila
Csütörtök: 13:00-15:00 Dr. Somlai Ágnes
Péntek: 10:00-13:00 Dr. Somlai Ágnes
Tanácsadás: Hétfő 09:00-10:00, Péntek 09:00-10:00 
Dr. Somlai Ágnes
ORVOSI ÜGYELET
Gödöllő, +36/70 3703-104 • Mentőszolgálat: 104

FOGORVOS
Dr. Takács László. Rendelő: Szada, Dózsa György út 76.
Tel.: (28) 405-440, +36-20/944-77-71
Rendelési idő: hétfő-szerda-péntek: 8.00-12.00
kedd-csütörtök: 13.30-18.00
Telefonos előjegyzés szükséges!
E-mail: takacsdental@gmail.com, 
Honlap: www.takacsdental.hu

MENTŐK
2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 56., (28) 420-844,
honlap: www.mentok.hu
GYÓGYSZERTÁR
Ezüstkehely Gyógyszertár 
Szada, Rákóczi u. 2/a. Tel.: 28-404-299. 
Nyitvatartás: hétfő, szerda, péntek: 8.00-12.00, 
14.00-17.0,0kedd, csütörtök:8.00-12.00

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

KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK
Áramszolgáltató
ELMŰ Budapesti Elektromos Művek 
Gödöllői Kirendeltség
Tel.: 06 (40) 38-3940., +36 20, 30, 70/978-5611
Ügyfélszolgálat: Gödöllő, Dózsa György út VÜSZI 
Irodaház, Hétfő: 12:00–18.00, kedd: 8:00–14:00
Közvilágítási hibabejelentés: 
Tel.: (28) 520-873 (0-24-ig) ez egy üzenetrögzítő
Gázszolgáltató
MAGÁZ Kft. Gödöllői Kirendeltség
2100 Gödöllő, Szabó Pál u. 28.
Tel.: (28) 545-515, +36-93-500-500 
(0-24 hibabejelentő elérhetőség)
Honlap: www.magaz.hu
e-mail: magaz@magaz.hu, godollo@magaz.hu
INTERNET, TV ÉS TELEFON SZOLGÁLTATÁS 
Invitel Távközlési Zrt. (Digi értékesítési pont)
Levélcím: 2101 Gödöllő, Pf.: 407.
Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: 1443
Hibabejelentés, technikai segítség: 1445
Fax: (28) 530-540. Web: www.invitel.hu
Személyes ügyfélszolgálat: Gödöllő, Dózsa Gy. út 1-3.
Nyitva tartás: hétfő, szerda: 8.30 - 18.00 
kedd, csütörtök, péntek: 8.30 - 16.00, Szombat: Zárva 
UPC szolgáltatás 2020. ápr. 1-vel megszűnt. Jog-
utódja a Vodafone Magyarország Zrt.
Vodafone Partner – Balaton Nautik Kft. – Gödöllő 
esco, telefon Vodafone hálózatából, 
belföldről díjmentesen: 1270
Weboldal: https://www.vodafone.hu/magyar
VÍZMŰVEK
DMRV Gödöllői Üzemigazgatóság
2100 Gödöllő, Sík Sándor utca 7.
Tel.: (27) 511-511, 06-40-881-188
Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-20.00
Kedd-péntek: 7.00-13.00
Hibabejelentés folyamatosan 0.00-24.00
Pest Megyei Kéményseprő 
és Tüzeléstechnikai Kft.
Kéményseprés kérése: 
2600 Vác, Zrínyi u. 9., (27) 307-499
E-mail: vac@pmkemenysepro.hu
Pest megyei kéményvizsgálat megrendelése, hasz-
nálatbavételi engedélyek,gázbekötés, készülékcsere 
ügyintézés: 1126 Budapest, Böszörményi út 24/b. 
Tel.: 06 (1) 766-5850
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofi t Kft.
E-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
Telefon: (28) 561-200, melyen hétköznaponként 
8.00 és 16.30 között fogadjuk ügyfeleink hívását

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



Szekeres Erzsébet, 
Séllei Lilla Király Mónika

Dulai Éva

Forralt bor a szadai borászok jóvoltából, forró tea és sok más  
 

Advent 
SZADÁN

Várunk mindenkit szeretettel!
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