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Kedves Szadaiak! 
Az adventi időszakban a legszebb ünne-
pünkre készülünk fel, amely során a ke-
resztény kultúrkörben a szó jelentésének 
megfelelően az Úr eljövetelét várjuk. Az 
advent négy hete kitüntetett időszaka az 
évnek, amikor az állandósult megfelelési 
kényszer, a sok kötelezettség és elfoglalt-
ság mellett időt kell szakítanunk a lassí-
tásra és a szeretteink felé fordulásra.
 A lassan mögöttünk hagyott, járvány-
nyal töltött újabb év ismét so-
kat tanított nekünk. Ezek töb-
bek között a türelem, a hit 
valódi megélése és a megér-
tés gyakorlása. Türelmesnek 
kell lennünk és hinnünk kell 
abban, hogy ez a járvánnyal 
nehezített időszak hamarosan 
múltunk egy fejezete lesz csu-
pán, miközben megértéssel kell 
fordulnunk egymás felé.  
 A járvány közepette át-
alakultak szokásaink, a szo-
kásosnál talán többet fog-
lalkozunk magunkkal és 
szeretteinkkel. Az adni vá-
gyás, az odaadás, a máso-

kért, szeretteinkért 
való tenni akarás ér-
zése sokak számára ör-
vendetes módon a mindennapok része 
lett. Mindezt látva kívánom, hogy a jár-
vány és az advent elmúlásával marad-
janak meg az ebben az elmúlt időszak-
ban megtanult új szokásaink, tartsunk 
meg minden jót abból, amit ebből az év-
ből adományként kaphattunk! 

 Szent időszakot 
élünk ezekben a 

hetekben, de hiszem, hogy ez idén korábban 
elkezdődött. Miután meggyújtottuk a gyer-
tyákat egymás után Szada adventi koszorú-
ján, hétről-hétre növekszik a fény az utcákon 
és tereken, mind közelebb kerülünk Jézus 
születéséhez, a karácsony beköszöntéséhez. 
A bajban megindult a bennünk zajló átvál-

tozás, amely a karácsony eljöve-
telével nyerhet igazi értelmet, és 
élhetjük át együtt, egymás sze-
mébe nézve, egymás kezét meg-
szorítva a közösség ünnepét, a 
családi békesség nyugalmát, a 
megváltó Jézus Krisztus szüle-
tését, aki értünk született. 
 Kívánok Önöknek az ad-
venti ünnephez sok-sok türel-
met, nyugalmat és tiszta szí-
vet, majd a szeretteik körében 
eltöltött meghitt, boldog kará-
csonyi ünnepeket!

Pintér Lajos 
Szada Nagyközség polgármestere

Ünnepi 
  köszöntő

Ismét elmúlt egy esztendő. Közeleg a kará-
csony és az év vége, az ünnepvárás és ünnep-
lés szép pillanatai. Természetesen ezzel együtt 
a visszatekintés és a hagyományos mérleg-ké-
szítés időszaka is. Az ünneplésre és a visszafo-
gottságra sajnos egyaránt volt és van okunk 
az Óesztendőben…
 Az ünneplésre, úgy érzem, az elmúlt évben 
végzett közös munkák eredményei és sikerei, a 
visszafogottságra pedig az egész évet átható 
aggodalmak, a járvány okozta szorongások 
és félelmek, nem egy esetben kedves ismerő-
seink, szeretteink elvesztése fölötti bánkódá-
sunk miatt.
 Embert próbáló időszak áll mögöttünk, s 
csupán remélhetjük, hogy a közelgő újabb 
napforduló nemcsak a sötét órákat rövidíti, 
hanem lelkünknek is több fényességet, meg-
nyugvást, békességet és boldogságot hoz az 
ünnepnapokra és a jövőre tekintve egyaránt.
 Ha remélhetjük, hát reméljük is! Hitbéli né-
zetektől függetlenül – no meg azok közepette – 

mindig elbűvöl az őseinktől örökölt szokások, 
hagyományok éltető ereje! Így az advent, az 
eljövetel iránti várakozás és vágyakozás idő-
szaka is, amikor minden energiánkat mozgó-
sítva igyekszünk még befejezni, lezárni, tel-
jesíteni évközi kötelezettségeinket, határidős 
penzumainkat, hogy felkészülhessünk helyet-
tük a „bekuckózásra”, a szeretteinkkel össze-
bújó családi ünnepekre, a gyermekkorunkat 
is rendre felidéző, „igazi varázslatra”.
 Szívemből kívánom minden kedves mun-
katársamnak, Szada lakosainak és az e soro-
kat olvasóknak egyaránt, hogy legyen részük 
a megérdemelt évzáró pihenésben épp úgy, 
miként a lelki felfrissülés, feltöltődés ajándé-
kában!
 Szívből és tisztelettel köszönöm mindazok-
nak, akik terveink megvalósításában és az érté-
kek megőrzésében a közösség segítségére voltak, 
s hogy magam személyesen is számíthattam és 
számíthatok – minden elismerést és megbecsü-
lést megérdemlő – szerepvállalásukra!

Tisztelt Szadaiak!
Engedjék meg, hogy a közelgő ünnepek 
alkalmából a Polgármesteri Hivatal min-
den munkatársa és a magam nevében is 
ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁN-
JAK ÖNÖKNEK – a következő esztendőre pe-
dig jó egészséget, sikerekben és örömökben 
gazdag, szép napokat, heteket, hónapokat!

Dr. Finta Béla 
Szada Nagyközség jegyzője

Karácsonyi köszöntő
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INTERJÚ PETRÁK ÁRPÁD ALPOLGÁRMESTERREL
Nagy sikerrel indítottuk el a magánerős útépítéseket, te-
hát a kevés pályázati lehetőségek ellenére a vállalt útfej-
lesztéseket meg tudjuk valósítani.  Szada költségvetése a ví-
rushelyzet ellenére is stabil, a beruházásokat folyamatosan 
végrehajtjuk, így többek között áprilisig elkészül az új is-
kolához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése – nyilatkoz-
ta a 2111 Szada magazinnak Petrák Árpád alpolgármester

Nagy siker a lakossági 
MAGÁNERŐS ÚTÉPÍTÉS

INTERJÚ

T öbb mint két év telt el a vá-
lasztások óta. Hogyan érté-
keli az eltelt időszakot?

 – Nagyon fontos, hogy a vírushelyzet 
ellenére is stabilizálni tudtuk a költség-
vetésünket. 
 Nagy sikerrel indítottuk el a magánerős 
útépítéseket. Tavaly év végén a lakosság 
hozzájárulásával a Fenyvesligetben a Haj-
nal utca és a Dombos utca készült el ebben 
a konstrukcióban. Ebben az évben szept-
ember első napjaiban elkészült a Panorá-
ma, a Boncsoki és az Erdő utca. Most év 
végére pedig végeztünk a Székely Bertalan 
út felújításával és a Gesztenyefa utca asz-
faltozásával. A tervekben szerepel a Szőlő-
hegyi és a Vadvirág utca felújítása is. Mint 
ismeretes a képviselő-testület a magánerős 
útépítésekkel kapcsolatban 2020. szept-
ember 5-ki hatállyal új rendeletet fogadott 
el az útépítési érdekeltségi hozzájárulás-

ról. Az önkormányza-
ti rendelet alapján 

lehetőség van 
m i nden é v 
október 31-
ig szándék-
nyilatkozat 
formájában 
p á l y á z a -
tot benyúj-
tani, hogy 
az érdekel-

tek melyik 
utca megépí-

tésében kíván-
nak anyagi részt 

vállalni, amit 
a lakók két-

harmadá-
nak kell 
aláírnia.

 Ezzel is magyarázható, hogy a kevés pá-
lyázati lehetőségek ellenére a vállalt útfej-
lesztéseket meg tudjuk valósítani.
 Az első évben az áthúzódó beruházása-
inkat – Jókai utca felújítása, Mini Bölcsőde 
kivitelezése, a Szadai Községi Piac felépítése 

– sikeresen befejeztük. A piac ünnepélyes 
átadása július 11-én történt meg. Jó ötlet-
nek bizonyult az épület jobb hasznosítha-
tósága, a csarnok rész komfortosabbá téte-
le, valamint a vagyonvédelmi szempontok 
miatt üvegfallal lezárni a nyitott részeket. 
Kettő oldalról megtörtént a beépítés, a fő-
bejárat felől is üvegfalat kap majd a hom-
lokzat. Így az épület alkalmas lesz kisebb 
kulturális rendezvények lebonyolítására is. 
Molnár Csaba piacfelügyelő rengeteg mun-
kát belefektetve fél év alatt elérte a piac-
csarnokkal azt, amit két évre terveztünk. 
Sikerült a szadai őstermelőket becsalogat-
ni az épületbe. A tematikus piacnapokkal, 
vásárokkal és rendszeres kulturális prog-
ramokkal elértük, hogy a Szadai Községi 
Piac felkapott törzshely lett a településen.
 Fontos kiemelni, hogy nyáron ünnepé-
lyesen is át tudtuk adni a sportcentrumot a 
területén felépített játszótérrel együtt. Ta-
valy kezdtük el és idén tavaszra elkészült 
a Szőlőhegyi játszótér is. Bízunk benne, 
hogy önkormányzati beruházásban több 
utca is elkészülhet 2022-ben vagy az azt 
követő évben. Az új iskola megépítése mi-
att részben fontos lenne a Csapás utca kor-
szerűsítése és a Kisfaludy utca gödöllői vé-
gének megépítése.
 Szeretném kiemelni a Rákos-patak men-
tén épülő kerékpárutat is, ami hamarosan 
Szadára ér. Itt most a nyomvonal tovább 
vezetése jelenti a problémát, mert a Dó-
zsa György úton nem férne el a kerékpár-
út a településen belül. Legjobb megoldás 
a régi vasút nyomvonala lenne.

 Fontos megemlíteni a civil szervezetek 
aktivitását. Az elmúlt két évben is kiemel-
ten támogattuk őket. Külön kiemelném a 
2019-ben alakult Szada Fényei csoportot 
és a Változás Útján Egyesületet. Nekik is 
köszönhetően egyre többen vesznek részt 
a falu kulturális rendezvényein.

– A kormány központi elvonása mi-
att nagyon szerényen indult a 2021-
es költségvetési év. Mekkora volt a 
település vesztesége?
 Az elvonások miatt év elején a település-
nek át kellett programozni a beruházások 
ütemezését. A kormány végül Szadának ak-
kora kompenzációt adott, ami biztosítot-
ta a költségvetésünk egyensúlyát. Azt gon-
dolom, hogy a COVID-19 járvány Szadán 
inkább a lakosságot sújtotta, hiszen csalá-
dok, idősek kerültek kiszolgáltatott és ki-
látástalan helyzetbe.

– Még az előző ciklusban az akkori 
képviselő-testület megígérte, hogy 
támogatják egy új iskola megépíté-
sét. Ennek a felelőssége a mostani 
testületre hárul! 
 – Jó hír, hogy itt kézzel fogható előre-
lépés történt. Szada Nagyközség Önkor-
mányzata 2022 áprilisáig vállalta a terület 
biztosítását, a közművek fejlesztését, va-
lamint a Berek, az Ág és a Varga utak en-
gedélyes megterveztetését az iskola meg-
közelíthetősége érdekében. A beruházás 
érdekében az önkormányzat 42 millió fo-
rintból elvégezteti a Csapás utca - Berek 
utca szakaszon a csatornázást. Fontos elő-
relépés, hogy a tervezett utakat nem az ön-
kormányzat, hanem várhatóan a BMSK 
Sport Közhasznú Nonprofi t Kft.-vel kö-
tött megállapodás részeként valósul meg.  

– Módosították a Helyi Építési Sza-
bályzatról (HÉSZ) szóló önkor-
mányzati rendeletet is. Kinek az 
érdekét képviseli ez a módosítás? 
 – Elsősorban az itt élő lakosság érdekeit 
védi. A rendelet június 12-én lépett hatály-
ba, addig is változtatási tilalmat vezettünk 
be a falusias lakóterületen és a kertváros-
ias építési övezetben, mert ugrásszerűen 
megindultak az építkezések. Az elfogadott 
HÉSZ-módosítás célja, hogy bizonyos öve-
zetekben a jelenlegi két lakóegység vagy 
kétlakásos lakóépület helyett egyet lehes-
sen építeni, tehát érvényesüljön a telken-
ként egy lakás elve.
 A beszélgetés végén szeretném 
megragadni az alkalmat, hogy min-
den újság olvasónak és szadai lakos-
nak áldott ünnepeket és jó egészsé-
get kívánjak! P.Gy. 
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Szada Nagyközség Önkormányzata rendes képviselő-testüle-
ti ülést tartott november 25-én. Döntés született többek között a 
Bursa Hungarica pályázatról, az önkormányzat 2022. évi költség-
vetési koncepciójának tervezetéről, az önkormányzat közép- és 
hosszú távú vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálatáról, va-
lamint a Mesekuckó Bölcsőde földhasználati engedélyezéséről is.

Tudósítás a november 25-i 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

ÖNKORMÁNYZAT

Elbírálták a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatra 
beadott kérelmeket 
A képviselő-testület az ösztöndíjpályázat 
2022. évi fordulójának kiírásában az „A” tí-
pusú pályázat esetén – 10 hónapra – azaz 
két egymást követő tanulmányi félévre (a 
2021/2022. tanév második és a 2022/2023. 
tanév első féléve) tizenegy pályázónak ösz-
szesen 1.160.000 forint támogatást, vala-
mint egy „ B” típusú pályázó esetében 3x10 
hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi 
félévre (a 2022/2023. tanév, a 2023/2024. 
tanév és a 2024/2025. tanév.) havi 10.000 
forintot, összesen 300.000 forint támoga-
tást szavazott meg. 

Elfogadták a 2022. évi költség-
vetési koncepció tervezetét
A költségvetési koncepció készítése már 
nem kötelező feladata az önkormányza-
toknak, ugyanakkor a következő évi költ-
ségvetés készítésének folyamatában ki-
emelkedő szerepe van. Ez alapozhatja meg 
ugyanis a költségvetés-tervezet elkészíté-
sét, a részletes előirányzatok és feladatok 
meghatározását. A koncepciónak az el-
képzelések megfogalmazását és az elér-
ni kívánt célok meghatározását kell tar-
talmaznia. A koncepció elfogadásával a 
költségvetési rendelet előkészítését indí-
totta el az önkormányzat.

Új vagyonrendelet készült
A helyi rendeletek felülvizsgálata során 
fókuszba került az önkormányzat vagyo-
náról és a vagyongazdálkodás szabályai-
ról szóló 4/2012. (03.01.) önkormányzati 
rendelet (Vagyonrendelet) felülvizsgálata. 
Azon túlmenően, hogy a jelenleg hatályos 
Vagyonrendelet bevezető rendelkezései és 
főszövege is elavult rendelkezéseket tartal-
maztak, kiderült, hogy azok a mellékletek, 
amelyek a forgalomképtelen, korlátozot-
tan forgalomképes és forgalomképes ön-
kormányzati ingatlanok listáját hivatottak 
tartalmazni, nem állnak a hivatal rendel-
kezésre, vagy el sem készültek 2012-ben, 
vagy nem maradtak fenn.
 A rendelet felülvizsgálatakor a normaszö-
veg aktualizálása mellett szükséges volt a 
Műszaki Osztálynak a hiányzó melléklete-
ket elkészíteni, valamint a Versenyeztetési 
szabályzatot is a jelenkor elvárásai szerint 
modernizálni, pontosítani. A korábbi meg-
oldással ellentétben nem a rendelet szövege 
tartalmazza a Versenyszabályzatot, hanem 
önálló mellékletként szabályozták. Szük-
séges volt, hogy ne egy rendeletmódosítás 
készüljön, hanem a megváltozott gazdasá-
gi környezetnek jobban megfelelő korszerű 
Vagyonrendeletet fogadjon el a képviselő-
testület. Az új Vagyonrendelet és mellék-
letei átlátható, világos logika mentén tar-
talmazzák többek között az önkormányzati 
vagyont és azok hasznosítását. 

Döntöttek a jövő évi 
igazgatási szünetekről 
A Szadai Polgármesteri Hivatal 2022. évi 
munkarendjében – tekintettel a képviselő-
testület 2022. évi munkatervére – a nyári 
időszakban 2022. július 25-től augusztus 
5-ig (10 munkanap), a téli időszakban pe-
dig 2022. december 23-tól december 30-
ig (5 munkanap) igazgatási szünetet tart. 
Ezen időszakok alatt a polgármesteri hiva-
tal zárva lesz, a köztisztviselőknek pedig 
kötelező szabadságot kell igénybe venniük. 
Az igazgatási szünet időtartama alatt a hi-
vatal ügyeletet tart.

Önkormányzati 
tulajdonú földet használhat 
a Mesekuckó Bölcsőde
A „Mesekuckó Bölcsőde Szada” Nonprofi t 
Közhasznú Kft. korábban az önkormányza-
ti tulajdonú 024/56 hrsz.-ú terület egy ré-
szére szóló Földhasználati szerződés meg-
kötésére irányuló kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz.  Szada Nagyközség Ön-
kormányzata a kérés teljesítését elviekben 
támogatja és felajánlja a kérelmezőnek az 
önkormányzat tulajdonát képező 024/56 
hrsz.-ú (helyi döntés alapján korlátozottan 
forgalomképes) szántó Présház utca felő-
li részét 10  000  Ft/hó jelképes összegért. 
A döntés szerint a földhasználati együttmű-
ködést legalább öt évente kell felülvizsgálni.

Konzorciumi együttműködési 
megállapodást kötöttek 
a Rákos-patak völgye Pest 
megyei szakaszára vonatkozó 
térségfejlesztési koncepcióról
A Rákos-patak környezetének megújításá-
val kapcsolatban 2012 óta folynak szakmai 
egyeztetések a területileg érintett telepü-
lések között. A megyei szakasz rendezése, 
illetve a patak-menti terület turisztikai és 
egyéb potenciáljának kihasználása össze-
hangolt fellépést igényel. Ezért Pest Megye 
Önkormányzata a Rákos-patak völgye Pest 
megyei szakaszára vonatkozó térségfejlesz-
tési koncepció és stratégiai program elké-
szítésében gesztori szerepet vállalt.
 Pest megye, Gödöllő, Isaszeg, Pécel, vala-
mint Szada önkormányzatai a programban 
meghatározott célokkal egyetértve és közösen, 
egymással együttműködve törekednek arra, 
hogy a Rákos-patak menti területek megújí-
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tása minél szélesebb körben megvalósuljon, 
és hosszabb távon a Rákos-völgy Pest megyei 
szakasza a Dunakanyarhoz fokozatosan fel-
zárkózó minőségű, ismertségű, rekreációs és 
turisztikai desztinációvá, ökoturisztikai fo-
lyosóvá váljon.
 A konzorciumi tagok a célok megvalósí-
tásának érdekében konzorciumot alkotnak, 
és a Pest megye Területfejlesztési Koncepci-
ója 2014–2030 és Pest megye Területfejlesz-
tési Programja 2014–2020 megvalósításá-
hoz nyújtandó célzott pénzügyi támogatás 
felhasználásának feltételrendszeréről szóló 
1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás terhére a pénzügyminisz-
terhez 420.000.000  Ft bruttó összköltséggel 
egyedi támogatási kérelmet nyújtanak be. 
 A konzorciumi megállapodás keretében 
Szadán a Rákos-patak forrás környezeté-
ben (a patakmeder érintése nélkül) felújítják 
a meglévő csapadékvíz-tározót és a bevezető 
csatornákat, rendezik az ingatlanok terüle-
tét (parkosítás, füves terület és növényállo-
mány rendezése); a tájba illő fa- és cserjefajo-
kat ültetnek, erdei bútorkészletet telepítenek 
(2 db asztal a hozzá tartozó padokkal, 2 db 
kültéri hulladékgyűjtő edény és 1 db esőbe-
álló); tájékoztató (2 db) és útbaigazító táblá-
kat (3 db) helyeznek el, valamint 1,6 m szé-
les, zúzottkő burkolatú bejáró utat építenek.
 A képviselő-testület jóváhagyta a kon-
zorciumi tagokkal kötendő új konzorciumi 
együttműködési megállapodást és egyút-
tal hozzájárult ahhoz, hogy a tervezett fej-
lesztések megvalósuljanak.
 A képviselő-testület a továbbiakban 
még több településrendezési kérelmet is 
elbírált, így összesen tizenhárom határo-
zat és három rendelet született. A részle-
tek iránt érdeklődők a testületi ülés doku-
mentumait megtekinthetik a www.szada.
hu weboldalon is.         A.P.

2022 TAVASZÁN 
választjuk meg az 
országgyűlési kép-
viselőket, és vár-
hatóan ugyanezen 
a napon több kér-
désben népszava-
zást is tartanak. 
A szavazásnapi feladatok lebonyolításá -
ban kiemelt jelentősége van a szavazat-
számláló bizottságoknak.
 Ha szeretne részt venni ebben a mun-
kában, jelentkezzen a szavazatszámláló bi-
zottság választott tagjának a lakóhelye 
szerinti önkormányzat jegyzőjénél.
 Szada jegyzője: Dr. Finta Béla Elér-
hetősége: jegyzo@szada.hu
 A szavazásnapi munkát egy minden rész-
letre kiterjedő oktatás előzi meg.
 Az SZSZB választott tagjait tisztelet-
díj (várhatóan bruttó 50 000 forint) illeti 
meg, és a szavazást követő napon mente-
sülnek az őket egyébként terhelő munka-
végzési kötelezettség alól.

NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA
A szavazatszámláló bizottság választott 
tagja az adott településen lakcímmel ren-
delkező választópolgár lehet. A szavazat-

Ezúton értesítem a tisztelt Lakosságot, hogy 
Szada Nagyközség Önkormányzat Képvise-
lő-testületének a 2021. évi igazgatási szünet 
elrendeléséről szóló 13/2021. (V.28.) önkor-
mányzati rendelete értelmében

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
2021. DECEMBER 27-31. 
KÖZÖTT IGAZGATÁSI SZÜNET 
MIATT ZÁRVA TART.

 Igazgatási szünet előtti utolsó ügyfél-
fogadási nap 2021. december 22. (szerda) 
8.00-16.00 óra között.

 2021. január 3-án (hétfőn) ismét a meg-
szokott rend szerint, ügyfélfogadási idő-
ben fogadjuk kedves Ügyfeleinket.
 
Anyakönyvi ügyekben a +36-70/682-5059 
telefonszámon fogadjuk a bejelentése-
ket, míg adóügyek tekintetében a +36-
70/396-2786 mobilszámon tartunk tele-
fonos ügyeletet.      

Áldott, békés, és meghitt ünnepeket kí-
vánunk mindenkinek! 

 Dr. Finta Béla  jegyző

 igazgatási szünetrőlÉRTESÍTÉS

számláló bizottság tagjainak 
esküt vagy fogadalmat kell ten-
niük a polgármester előtt.
 Nem lehet tagja a szavazat-
számláló bizottságnak a köz-
társasági elnök, a háznagy, kép-
viselő, alpolgármester, jegyző, 
másik választási bizottság tag-

ja, választási iroda tagja, hivatásos, szer-
ződéses katona, honvéd tisztjelölt, hon-
véd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot 
ellátó önkéntes tartalékos katona, vala-
mint a jelölt.
 Nem lehet a bizottság választott tagja

– az előbbieken túl – párt tagja, a válasz-
tókerületben jelöltet állító jelölő szervezet 
tagja, a választókerületben induló jelölt 
hozzátartozója, a központi államigazga-
tási szervekről, valamint a Kormány tag-
jai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
törvény szerinti központi államigazgatási 
szervvel vagy a választási bizottság illeté-
kességi területén hatáskörrel rendelkező 
egyéb közigazgatási szervvel kormányzati 
szolgálati jogviszonyban, politikai szolgá-
lati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, 
szolgálati vagy más, munkavégzésre irá-
nyuló jogviszonyban álló személy a közal-
kalmazott kivételével.

Szada Nagyközség Önkor-
mányzata a Mesekuckó Böl-

csőde Földhasználati szerződés 
megkötésére irányuló kérel-

mét elviekben támogatja és fel-
ajánlja a kérelmezőnek az ön-
kormányzat tulajdonát képező 
024/56 hrsz.-ú szántó Présház 
utca felőli részét 10.000.-Ft/hó 

jelképes összegért.

Jelentkezzen szavazatszámláló bizottsági 
tagnak a jövő tavaszi VÁLASZTÁSOKRA! 
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Illés Szabolcs, a Szada Nova 
NKft. ügyvezetője; Pintér La-
jos polgármester és Gelle Ró-
bert  az elkészült Gesztenyefa 
utcában

Elkészült a Székely 
Bertalan út felújítása
Szada Nagyközség Önkor-
mányzat fi nanszírozásával a 
Magyar Közúttal együttmű-

LAKOSSÁGI kezde-
ményezésre japán 
díszcseresznyefá-
kat ültettek novem-
ber 28-án a Csapás 
utca Berek utca és 
Forrás utca közöt-
ti szakaszán. Kiss-
né Holocsi Csilla és 
Takácsné Matécsik 
Marietta több hó-
napos szervezéssel 
és az önkormány-
zat támogatásával 
megszerezték az ül-
tetéshez az engedé-
lyeket! Csatlakoztak az orszá-
gosan ismert 10 MILLIÓ FA 
ALAPÍTVÁNYHOZ, akik szak-
mailag is segítséget nyújtot-
tak a szadaiak kezdeményezé-
séhez, illetve rajtuk keresztül 
volt lehetőségük hivatalosan 
begyűjteni a fák árát és meg-
venni azokat. Így alakult meg 
a SZADA-10 MILLIÓ FA KÖ-
ZÖSSÉGE. Facebook csopor-
tot alakítottak és a közössé-
gi felületen szervezték a nem 
mindennapos akciót. 
 Több lehetőség közül végül 
a japán díszcseresznyefa mel-
lett döntöttek. A kiválasztott 
facsemete törzsének átmérő-
je 8-10 cm és 220 cm magas, 
aminek darabja 20.000 Ft-ba 
került. A környéken élők közül 
sokan hozzájárultak a fák be-

ködve 2021. november 25-én 
kezdődött meg a Székely Ber-
talan út felújítása a Sólyom 
utca és a Fenyvesligeti utca kö-
zötti szakaszon. A közel 400 
méter hosszúságban leaszfal-
tozott útszakaszt egy hét után 
adták át teljes szélességben a 
forgalomnak. A biztonságos 
közlekedést Szada Nagyköz-
ség közterület-felügyelői és 
polgárőrei biztosították. Kö-
szönjük türelmüket és együtt-
működésüket!

Befejeződött a Geszte-
nyefa utca aszfaltozása 
Nagyjából kéthetes előkészítő 
munka után egy nap alatt meg-
kapta az aszfaltozott réteget a 
Gesztenyefa utca. Az összesen 
635 méteres utca mindkét sza-
kaszát november 22-én fejez-
ték be a szakemberek. 

Civil összefogással 
100 DB FÁT ÜLTETTEK 
a Csapás utcában  

szerzéséhez, volt aki kifi zette 
a teljes vételárat, volt aki ke-
vesebbet adott. A megfeszített 
és kitartó munkának köszön-
hetően közel 2 millió forint jött 
össze. 
 November 28-án délelőtt az 
esős, hűvös idő ellenére sokan 
jelentkeztek önkéntes munkára. 
Mindenki hozott, amit tudott, 
pogácsát, metszőollót, talics-
kát, ásót. Fiatalok és időseb-
bek, gyerekek és nagyszülők 
EGYÜTT mozdultak, és dél-
után két órára elkészültek. Sza-
da Nagyközség Önkormányzata 
az első perctől kezdve támogat-
ta ezt a fontos lakossági kezde-
ményezést. A faültetésen részt 
vett Pintér Lajos polgármester 
és Simon Erika alpolgármes-
ter is.

Tisztelt Ügyfeleink!
A beltéri maszkviselést a ne-
gyedik hullám felívelése miatt 
minden szakértő kifejezetten 
ajánlja még az oltottaknak is, 
ezért a fokozódó járványhely-
zet és a növekvő esetszámok 
miatt a
Szadai Polgármesteri Hi-
vatalban 2021. november 
2-tól az ügyfelek és 
az ügyintézők részére 

ügyfélfogadási időben

KÖTELEZŐ 
A MASZKVISELÉS!
Továbbá tájékoztatjuk a tisz-
telt lakosságot, hogy a 
HIVATAL KIZÁRÓLAG 
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ-
BEN FOGAD ÜGYFELET.
 Segítő együttműködésü-
ket köszönjük! 

Dr. Finta Béla s.k.  jegyző

KÖTELEZŐ A MASZKVISELÉS  
A SZADAI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

ÚJABB UTAKAT 
ADTAK ÁT

HÍREK

Kiss Gergely és családja 
is részt vett az akcióban

Székely Bertalan út
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Újabb tíz újszülött szülei 
KAPTAK BABACSOMAGOT

Karácsonyi csomagot 
kaptak A SZADAI IDŐSEK

PINTÉR LAJOS, 
Szada Nagyközség 
polgármestere az 
október végén és a 
novemberben szü-
letett szadai gyer-
mekek szüleinek 
babacsomag formá-
jában adta át az ön-
kormányzat támo-
gatását. A már több mint egy 
éve létező támogatási forma ke-
retében újabb tíz újszülött szü-
lei vehettek át babacsomagot.

 Köszöntjük Lilit, Ariánt, Bo-
tondot, Krisztiánt, Rozinát, Oli-
vért, Gellértet, Mersét, Lujzát 
és Tamerlanet! 

SZOLGÁLTATÁS – Duguláselhárítás falbontás nélkül. WC-k, tartályok, 
csapok javítása, cseréje. Vízszerelés. 06-20-491-5089
ÉLETJÁRADÉK – Megbízható férfi  életjáradékot fi zetne idős 
személynek ingatlanért cserébe. Telefon 18 óra után: 06-20-349-1470
ÁLLÁS – Szadai üzembe takarító kollégák jelentkezését 
várjuk teljes munkaidőben. Érdeklődni: 06-30/121-7857

APRÓHIRDETÉS

MINISZTERI ELISMERÉST KAPOTT 
Vazicsek Róbertné 
Az idősek világnapja alkalmá-
ból vehette át a Pest Megyei 
Viktor Egyesített Szociális In-
tézmény Szadai Otthonának 
vezetője az Idősekért díjat, 
amit az idősek emberi méltósá-
ga, anyagi, fi zikai, lelki egészsé-
ge, jóléte, az időskori aktivitás 
megőrzése érdekében kifejtett 
munka elismerésére adnak ki. 
Az Ifj úsági Családügyi, Szociá-
lis és Esélyegyenlőségi Minisz-
ter által adományozható kitün-
tetést évente legfeljebb 20 fő 
kaphatja meg. 
 Vazicsek Róbertné 2013. 
novembere óta dolgozik a 
Szadai Idősek Otthonában. 
Terápiás munkatársként kezd-
te, majd 2019. október 1-től 
megbízott telephelyveze-
tőként kezeli az idős ellátot-
tak problémáit. Munkája és 
a munkához való hozzáállá-

sa példaértékű, közösségépí-
tő szerepe felbecsülhetetlen 
mind a munkatársai, mind a 
lakók számára.
 Köszönjük Vazicsek Ró-
bertné Mónika munkáját, 
amelyet az idősekért végez. 
A díjhoz Szada Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-
testülete is szívből gratulál!

SZADÁN már hosszú évekre 
visszanyúló hagyománya van az 
idősebb, hetvenedik életévüket 
betöltött lakosok tiszteletének 
és megbecsülésének. Számuk-
ra a karácsonyi időszakhoz kö-
tődően ajándékcsomag össze-
állításával kedveskedik Szada 
Nagyközség Önkormányzata.
 A tiszteletadás és az ajándé-
kozás hagyományát a járvány-
helyzet közepette sem kívántuk 
megszakítani, így Szada Nagy-
község polgármestere, Szada 
Nagyközség Önkormányzat 
képviselő-testületének tagjai, 
a Szadai Polgármesteri Hivatal 
munkatársai, Szada polgárőrei 
és közterület-felügyelői szemé-
lyesen keresték fel az érintett 
550 szadai lakost.
 Köszönjük a Szadai Szociá-
lis Alapszolgáltatási Központ 
munkatársainak a szervezés és 
a lebonyolítás kapcsán nyújtott 
segítséget! Köszönjük támoga-

HÍREK

tóinknak, Molnár Illés egyéni 
vállalkozónak, a Gödöllő Coop 
Zrt.-nek, a Mondi Szada Kft.-
nek, a BioTech USA Kft.-nek, a 
Santé Magyarország Kft.-nek, 
a Ratiolab Hungary Szolgáltató 
Kft.-nek és az Új-Ház Centrum 
Budapest Zrt.-nek, hogy fel-
ajánlásukkal hozzájárulhattunk 
időseink testi és lelki egészsé-
gének megőrzéséhez.
 Kívánunk minden érintett-
nek boldog karácsonyt és jó 
egészséget!  A.P.
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Decemberben 
is jól alakultak a 
péntekek. Vendé-
günk volt Adri a 
Sziromkuckóból, 
sütöttünk és dí-
szítettünk mézes-
kalácsot. Mikulás 
napján krampu-
szaink szaloncuk-
rot osztottak a 
gyerekeknek. Jö-
vőre újabb programokkal vár-
juk a fi atalságot.
 Az első hónapban rákészü-
lünk lelkileg is(!) a felvételi idő-
szakra, játszunk a vérfarkasok-
kal visszarepülünk az időben.
 Kövessetek min-

ket facebookon és az 
instagrammon!
 „Gyere ki a kertbe!” – 2022-
ben is 
 
Békés karácsonyt és boldog új 
évet kívánunk mindenkinek!

SZAFT(OS) HÍREK

HIRDETÉS

December 17. péntek 
15.00-18.00
 PIACNAP
December 18. szombat 
Sződliget 15.00-17.00 
 TERMELŐI PIAC
December 18. szombat 
 ADVENTI KÉZMŰVES   
 VÁSÁR 10.00-13.00
December 22. 
szerda 16.00-18.00 
 AZ ÉN KOSARAM
 TERMELŐI PIAC 
December 22. szerda 
ADVENTI KÉZMŰVES 
 VÁSÁR 16.00-20.00
December 23. csütörtök 
Őrbottyán 15.00-18.00
 TERMELŐI PIAC
December 30. csütörtök 
Őrbottyán 15.00-18.00
 TERMELŐI PIAC
Január 13. csütörtök 
Őrbottyán 15.00-18.00
 TERMELŐI PIAC

Minden pénteken 17.00-tól   

 TÉRZENE 
 PROGRAM 
 KONCERT
Az aktuális fellépő zenekart 
Facebook oldalunkon tesszük 
közzé.

2021. 12. 31. – Swing a la Django 
2021. 01. 07. – Cimbaliband
2022. 01. 14 –  Pomázi Önkéntes 

Tűzoltózenekar 
2022. 01.21. – Cimbaliband
2022. 01. 28. – Swing a la Django 

 A változás jogát 
fenntartjuk. Kérjük 
keressék plakátja-
inkat, és kövessék 
a Facebook olda-
lunkat vagy érdek-
lődjenek Molnár Csaba 
piacfelügyelőnél a +36 30 13 
44 623-as telefonszámon.

A SZADAI 
KÖZSÉGI PIAC

k 

-

ÜNNEPI PIACNAPOK

HÍREK

DECEMBER
DÁTUM HÉTFŐ

27. hétfő KOMMUNÁLIS

JANUÁR
DÁTUM HÉTFŐ

3. hétfő KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
10. hétfő KOMMUNÁLIS
17. hétfő KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
24. hétfő KOMMUNÁLIS

SZADA HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE 2021
DECEMBER – JANUÁR

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 megbe-
tegedése miatt kialakulhatnak a hulladékszállításban kimaradások.  Társaságunk jelenleg 
prioritásban végzi a kommunális hulladék elszállítását, ezt követően a szelektív és a zöld-
hulladék gyűjtését.  Az esetleges elmaradásokról, illetve a pótlás időpontjáról folyamatos 
tájékoztatást adunk, illetve az erre vonatkozó információkat honlapunkon is közzétesz-

szük. Minden elmaradást a kapacitás függvényében pótlunk, kérjük türelmüket 
és megértésüket ebben a rendkívüli helyzetben. www.dtkh.hu
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A Műteremház 
adventi fényei 

MIKULÁSVÁRÁS a Főtéren

A FALU ÉLETÉBŐL

A z idei adventi készülődésnél vál-
toztattunk az eddigieken és pró-
báltuk a programokat egy napra 

megszervezni. Így már kora délutántól 
egészen késő estig vártuk a kedves ér-
deklődőket a Székely-kertben. A vendé-
gek már a Mélyároktól kezdve, a Szada Fé-
nyei által kivilágított útvonalon juthattak 
fel a helyszínre.
 Volt itt minden, ami szem-szájnak inge-
re. A Szadai Kiskert Tulajdonosok Szőlé-
szeti és Borászati Egyesület borászainak 
jóvoltából fi nom forralt bort kóstolhattak 
a felnőttek, melynek illata messze szállt 

a kertek alatt. A Szada Fényei Egyesület 
sok fi nomsággal készült kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt, volt itt forró csoki, sü-
tőtök falatkák, szendvicsek és pogácsák. 
A Faluház részéről pedig forró tea és ka-
lács volt a kínálatban.
 Délután kettő órától a gyerekeket kéz-
műves programmal várta Dulai Éva és 
az Öreghegyi Csemete Tanoda. A gyere-
kek nagy kedvence az állatsimogató is he-
lyet kapott az eperfa előtti területen, ahol 
a gyermekek simogathatták a kis nyuszi-
kat, kecskéket, illetve sokunk kedvencét a 
törpemalackákat is. 

Az elmúlt közel két évben már kezdjük megszokni, hogy általá-
ban semmi nem úgy alakul ahogy terveztük eredetileg, azon-
ban szerencsésnek mondhatom magunkat, mert azt hiszem az 
adventi készülődés Szadán a vártnál jobban alakult. Az intéz-
mény tekintettel a korlátozásokra, próbálja a rendezvénye-
ket a szabadban lebonyolítani, így azt tudom mondani, nagy 
öröm számunkra, hogy a Székely-kertben ehhez minden adott.

ADVENT SZADÁN 
a Székely-kertben

DECEMBER 6-ÁN délután négy órára hir-
dette meg az önkormányzat Mikulásváró 
ünnepségét a település főterére, a rendez-
vényt a Faluház munkatársai koordinálták. 
 Az eddigiektől eltérően a színpad helyét a 
COOP ABC előtti részen alakították ki, így 
mindenki jól láthatta a szereplőket. A prog-
ram kezdési időpontjára még ennyi család 
sohasem jött el. Feltűnően sok kisgyermek 
vártra a csodát, a Mikulás érkezését. 
 Most is a polgármestert kérték fel az ün-
nepség megnyitására. A képviselő-testü-
letből jelen volt még Boros Gábor képvise-
lő. Pintér Lajos polgármester pár mondat 
után átadta a teret Endrődi Ágnes szí-
nésznek, zene-pedagógusnak, aki műso-
rával pillanatok alatt lázba hozta a gyere-
keket. Az interaktív koncert végére aztán 
megérkezett krampuszaival a Mikulás. 
A pici gyerekek, amikor észrevették, rögtön 

 Tovább sétálva már messziről láthattuk 
a Műteremház meleg fényeit, ahol kiváló 
iparművészeink kínálták portékáikat és 
Juhászné Bankó Erzsébet Műteremház 
vezető várta az érdeklődőket. Itt voltak a 
gödöllői Levendula Galéria művészeinek 
termékei: festmények, grafi ka, kerámiák, 
textil, egyedi ékszerek és karácsonyfadí-
szek. Szekeres Erzsébet munkái: grafi kák, 
kísérő kártyák. Séllei Lilla tervező gyö-
nyörű munkáit is megcsodálhattuk, ké-
szült Lilla táskával, pénztárcákkal és még 
sok mással. A Szív M Szappan Alkotómű-
hely csodálatos termékeit is megtalálhat-
tuk, illetve nem utolsó sorban a Pest me-
gyei Népművészeti Egyesület mesterei is 
elhozták munkáikat, kosárfonó és gyön-
gyös által készített termékeket.
 Bár ahogy elbújt a téli nap, úgy kezdett 
egyre hidegebb lenni, de a jó hangulatun-
kat semmi nem vehette el, így egy-egy for-
ró itallal a kezünkben melegedtünk a tűz 
körül, közben hallgattuk a Szadai Szóla-
mok Nagyközségi Énekkar által összeál-
lított dalcsokrot, majd később a Szeder 
Balázs Jazz Projekt által összeállított ka-
rácsonyi dalokat. 
 Azt hiszem, mindenki nevében mondha-
tom, hogy egy kellemes szombat délutánt 
tölthettünk együtt Szadán a Székely-kert-
ben. Remélem jövő évben is hasonló prog-
rammal tudunk készülni, addig is áldott, 
békés ünnepeket, jó egészséget kívánunk 
mindenkinek és köszönjük, hogy ilyen so-
kan eljönnek a programjainkra. (képek a 
hátsó borítón)

Pusztai-Krepsz Mónika intézményvezető

körbevették a hosszú fehér szakállas Mi-
kulást, aki nem is maradt hálátlan, bőven 
osztogatta a szaloncukrot és a csokoládét. 
Az ajándékon kívül – a digitális telefonok-
nak köszönhetően – egyre nagyobb igény 
van a közös fotó készítésére.  
 Külön köszönet a Szadai Szőlészeti és 
Borászati Egyesület borászainak és Samu 
Lászlónak, aki a felnőtteket forralt borral 
kínálta. Természetesen most is ott voltak 
a Szadai Nyugdíjas Klub tagjai, akik fris-
sen sütött túros és lekváros palacsintát ké-
szítettek, de külön köszönet jár a COOP 
Áruháznak, ahonnan frissen sütött pék-
süteményt és kakaót hoztak a programon 
résztvevőknek.
 Az ajándékot most is az önkormányzat 
ajánlotta fel. A gyermekek biztonságára a 
Szadáért Polgárőr Egyesület polgárőrei vi-
gyáztak. (képek a hátsó borítón) Polgár

A krampuszokkal együtt délután 
öt órakor érkezett meg a Mikulás
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A FALUHÁZ DECEMBER 22-TŐL 
JANUÁR 2-IG ZÁRVA TART. 
Felhívjuk kedves látogatóink fi gyelmét, hogy 
november 2-től a Faluházban ismét kötelező a 
maszk használata. Köszönjük az együttműködést!
 Rendezvényeinkről, aktuális nyitvatartásunkról 
érdeklődjenek a facebook oldalunkon, vagy a hir-
dető tábláinkon a Faluházban.
 Egészségben gazdag, boldog ünnepeket kí-
vánunk mindenkinek!  Faluház dolgozói

tel: 06-28-503-180 • info@szadafaluhaz.hu

TEREMBÉRLÉSI 
lehetőség a Faluházban! 
Rendezvénytermünk és színháztermünk is bérel-
hető, akár folyamatos szakkörök, családi rendez-
vények, esküvők megtartásához. 
 Érdeklődni a Faluház elérhetőségein lehet!

Faluház hírei

P olgármester úr kedves szavait köve-
tően a Székely Bertalan Általános 
Iskola 4. b osztályos tanulója, Tar 

Zsombor egy alkalomhoz illő verssel kö-
szöntötte a vendégeket. Zsombornak sike-
rült a jelenlévőket elkápráztatnia, a felkészí-
tését köszönjük szüleinek és tanárnőjének.
 Ezt követően megkapta a szót az este fő-
szereplője, Bácskai Fanni, aki mesélt kicsit 
gyermekkoráról. Megtudtuk, hogy már 
gyermekként is rajongott a lovakért. Művei-
ben ez tükröződik elsősorban, hiszen nagy-

részt lovas képeket hozott a kiállításra, de 
sokoldalúságát bizonyítja, hogy más témá-
ban is otthonosan mozog. Ezt láthattuk is, 
ugyanis négy képet állított ki a Női kép soro-
zatából. Bácskai Fanni pár éve még 
díjugratásban versenyzett, 
napjainkban pedig egy-
re elismertebb művész. 
Nagy sikerrel mutat-
kozott be 2018 októ-
berében Budapesten 
a Nemzeti Lovardá-
ban az Ecset és kantár 
című kiállításon fest-
ményeivel és szobraival. 
2019-ben a Magyar Szob-
rászat Napján kisplasztikáival 
részt vett a Stefánia Palotában megrendezett 
kiállításon. Kivételes szenvedélye alakult ki 
az Ahal Teke lófajta iránt, amely Türkme-
nisztán nemzeti kincse. Munkáit lehetősége 
volt már külföldön is bemutatni. Kiállított 
Svájcban, az USA-ban és Türkmenisztán-
ban. Az ART MARKET BUDAPEST nem-
zetközi kortárs képzőművészeti vásáron is 
jelen van alkotásaival.

A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtárban november 18-án nyílt meg Bácskai Fanni, szadai festő-
művésznő kiállítása. Az ünnepi megnyitón Pintér Lajos polgármester köszöntő beszédében kiemelte, hogy 
milyen fontos kérdés a kultúra és a művészet támogatása a településen, így ennek megfelelően a fi atal 
szadai tehetségek felkarolása is. Az önkormányzat fontosnak tartotta, hogy ezt a kiállítást is támogassa.

Szadai festőművésznő 
alkotásaiból NYÍLT KIÁLLÍTÁS 

A kiállítást Pintér Lajos nyitotta meg

A festmények nagy részét a Faluház 
rendezvénytermében állították ki

Tar Zsombor 4.b osztályos
tanuló verset mondott 

Az érdeklődők között ott volt 
Simon Erika alpolgármester is 
(kép jobb oldalán)

 A kis bemutatkozót követő-
en végignézhették a vendégek 

a kiállított alkotásokat, és elkez-
dődött a kötetlen beszélgetés a fes-

tővel. Mindenki nevében mondhatom: 
Bácskai Fanni művészete által ismét gaz-
dagodtunk Szadán.
 Fannit azonban itt még nem hagytuk pi-
henni, hiszen a következő héten az isko-
lából 12 osztály látogatott el a Faluházba, 
akik lelkesen hallgatták Fanni beszámoló-
ját a képeiről, élményekről, a festészetről, 
a lovak iránti szeretetről. A gyerekek nem 
kímélték Fannit, rengeteg kérdés hangzott 

el, ez azt is jelezte, hogy milyen 
nagy volt az érdeklődés.
 A kiállítást december 10-ig 
lehetett megtekinteni.
 Köszönjük mindenkinek, aki 
ellátogatott hozzánk! 

Pusztai-Krepsz Mónika

p g
nyzett, 
egy-
z. 
-

-
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A

e
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dődö
tő el Mi

Bácskai Fanni a festészetről, 
a lovak iránti szeretetről tartott 
előadást az iskolásoknak



2021. DECEMBER | 2111 SZADA 11

KÖNYVTÁRI HÍREK
CSALÁDI 
MESEDÉLUTÁN: 
2022. január 5.
Minden hónap első szerdáján, 
17-18 óra között várunk minden 
óvodás korú gyermeket, testvé-
rét és családját diafi lmes, papír-
színházas, társasjátékozó prog-
ramunkra.

KIÁLLÍTÁS: 
DOSZTOJEVSZKIJ 200
2022. januárjában vándorkiál-
lítás érkezik hozzánk, mely nem 
csak Dosztojevszkij munkássá-
gát hivatott bemutatni, de életét 
és kortárs művészek munkáit is. 

KÖZÖSSÉGI 
SZOLGÁLAT
Könyvtárunk 2022. januártól 
fogad középiskolás diákokat kö-
zösségi szolgálatra, amennyi-
ben kulturális és közösségi te-
rületen kívánnak eleget tenni 
iskolai közösségi szolgálati kö-
telességüknek. Intézményünk 
a teljes állomány leltározásába 
kezd, ebben- és egyéb könyv-
tári munkák segítésében örül-
nénk jelentkezésüknek elérhe-
tőségeinken.

KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasóink!
Az év kereke körbeért. Óév bú-
csúztatásakor számot vet az em-
ber az év jeles- és hétköznapja-
iról, elért eredményeiről. Siker 
és kudarc, öröm és bánat egy-
aránt éri az embert nap mint 
nap. Nem könnyű évet tudha-
tunk magunk mögött. Nehéz-
ségek, fájdalmak sokunknál el-

SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

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

ÜNNEPI 
NYITVATARTÁS
December 22-től janu-
ár 2-ig zárva. Az év utolsó 
nyitvatartási napja: 
december 21., 11-17 óra.
 Továbbra is előkészít-
jük kölcsönzésre olvasmá-
nyaikat, ha intézménybe 
lépés nélkül kívánnak köl-
csönözni, amennyiben ezt 
jelzik felénk elérhetősége-
inken.
 Újdonságainkat bemu-
tató könyveinket a nap 
bármely szakában megte-
kinthetik a Faluház egyik 
ablakában berendezett ki-
rakatban.
 Épület előtti és az elő-
térben az ingyen elvihe-
tő könyvek polcához jöjje-
nek, válogassanak bátran! 
 November 1-től köte-
lező a szájat és orrot elta-
karó maszk használata az 
épületben a 6. életévét be-
töltött látogatóinknak.

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

homályosíthatták az örömteli 
pillanatokat.
 Kívánom, hogy az ünnepek 
és a következő év ünnepei és 
hétköznapjai örömökben gaz-
dagon, lelki, szellemi gyarapo-
dással teljen!
 Legyen mindig kihez for-
dulni és kit meghallgatni tü-
relemmel.

KÖNYVAJÁNLÓ
Náray Tamás 
Volt egyszer 
egy varrodám
(Valóságos regény 2. rész) 
(Libri, 2021.)
Náray Tamás, mint szerző 
sokaknak ismerős. Mostani 
könyve igaz történeten ala-
puló 2014-ben megjelent Az 
utolsó reggel Párizsban című 
történet folytatása. A fősze-
replő Dárnay Dávid (Náray 
Tamás?) vállalkozásának vi-
rágzását és lezárását ismerjük 
meg. Önálló kötetként is olvas-
ható, hiszen egy érdekes em-

ber különleges életútja tárul 
elénk. Egyedi stílusa, hangja 
van a szerzőnek, ez már ön-
magában végig lebilincsel, de 
az alaptörténet mellett olyan 
hiteles korrajz fogadja az olva-
sót erkölcsi meglátással karölt-
ve, ami nagyon erőteljes tükör, 
mindenkinek befogadható és 
fontos mondanivalóval. 

Németh Anikó könyvtáros
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Kis tudósok 
előadásai
Jancsóné Szalai Szidónia 
pedagógus, a verseny helyi 
szervezőjének beszámolója
Iskolánkban november 3-án Ki 
miben tudós? vetélkedőt szer-
veztünk az 1-6. osztályos tanu-
lóink számára.
 A tavalyi évhez hasonlóan a 
gyerekek a szüleik segítségével 
rövid, 3-5 perces videófi lmet 
készítettek az általuk válasz-
tott ismeretterjesztő témáról. A 
hobbik közül a kedvenc a lovag-
lás, a foci és a tánc kérdéskö-
rök voltak. A hallgatóság nagy 
érdeklődéssel fi gyelte a terep-
asztal készítéséről, a gitározás 
történetéről és a népi hangsze-
rek bemutatásáról szóló elő-
adásokat is. A házi kedvencek 
témában a kutya, a macska, 
a hörcsög, a nyuszi, a teknős 
tartásának körül-
ményeit ismertük 
meg, de az orosz-
lán, a mókus bemu-
tatása is népszerű 
volt a gyerekek kö-
rében. Különleges 
témák is foglalkoz-
tatták a gyerekeket: 
a star ship rakéta, 
az axolotok, a pilla-
nat. Az ínyenceknek 
szólt a kávéfajták-

ról és a palacsintakészítésről 
készült videók.
 I-III. évfolyamon 14, a IV. 
évfolyamon 15, felső tagoza-
ton pedig 3 produkciót láthat-
tunk. A zsűri tagjai az SZMK 
vezetői, az iskola vezetősége 
és a DÖK képviselői voltak. 
Az ő döntésük alapján szü-
lettek meg az eredmények. A 
gyerekeknek is lehetőségük 
volt szavazni a produkciókra, 
ennek alapján közönségdíjat 
kapott:
 •  Szabó Bíborka 2.a osztá-

lyos tanuló – Tökölés videója 
 •  Kozma Noel 4.c osztályos 

tanuló – A vadászat
 •  Kőrös Iringó és Kácser 

Kinga Mária 4.b osztályos 
tanulók – A hörcsög 

 •  Dudás László és Del-
hougne Levente 6.b osz-
tályos tanulók közös videó-
ja a Fingerboard trükkökről.

2021. november 11-én és 12-én Mészá-
ros Melinda rendőr zászlós, a Gödöllői 
Rendőrkapitányság bűnmegelőzési 
előadója és Kovács Ágoston rendőr fő-
törzsőrmester, Szada körzeti megbí-
zottja tartott prevenciós foglalkozást 
a Székely Bertalan Általános Iskola fel-
ső tagozatos diákjai részére. A rend-
őrök az iskola felkérésére érkeztek, az 
intézmény részéről Péter-Sánta Henri-
ett pedagógus szervezésében zajlot-
tak az órák.
 A fő téma az áldozattá válás megelő-
zése és a vagyonvédelem volt, de a sza-
bályok, a törvények fontossága, a kö-
vetkezmény, valamint a büntethetőség 
is szóba került. Az intézmények egyre 
nagyobb jelentőséget tulajdonítanak 
az ilyen és hasonló témájú prevenciós 
foglalkozásoknak, hiszen fontos, hogy 
a gyermekek egy hiteles, a témában 
jártas embertől tájékozódjanak arról, 
hogy egy-egy iskolai „vicceskedés”, „jó 
hecc” akár büntetőjogi kategóriába is 
tartozhat, és felelősségre vonást okoz-
hat, illetve legalább ennyire fontos az 
is, hogy a korosztályba tartozók tisztá-
ban legyen azzal, ha áldozattá válnak, 
joguk van kiállni magukért, és lehető-
ségük van segítséget kérni.
 A Gödöllői Rendőrkapitányság folya-
matosan tart prevenciós foglalkozáso-
kat az illetékességi területén működő 
oktatási intézményekben, és ameny-
nyiben igény lesz rá, a Székely Berta-
lan Általános Iskolába is visszatérnek 
programjaikkal.

FOGLALKOZÁSOKAT 
TARTOTTAK 
A SZÉKELY BERTALAN 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

PREVENCIÓS

A Szadai Székely Bertalan 
Általános Iskola HÍREI

A sok színes, változatos beszá-
moló örök emlék marad min-
denkinek!

Bolyai Anyanyelvi 
Csapatverseny
Asztalos Anikó pedagógus, 
a verseny helyi szer-
vezőjének beszámolója
Osztályaink szépen szerepel-
tek az idén is a Bolyai Anya-
nyelvi Csapatversenyen. A 
körzeti fordulókat a járvány-
ra való tekintettel helyben, az 
iskolában rendeztük meg. A 
kiküldött feladatlapokat nov-
ember 12-én töltötték ki a csa-
patok, majd izgatottan vártuk 
a néhány nap múlva közzétett 
eredményeket. A legeredmé-
nyesebben a 8.a osztályos csa-
patunk szerepelt, akik az elő-
kelő második helyezést érték 
el. Már évek óta részt veszek 

a felkészítésük-
ben, így elmond-
hatom: öröm ve-
lük dolgozni! A 
csapat tagjai: Bori 
Angelika, Demeter 
Konrád, Gelle Zsó-
fi a, Klacskó Kincső. 
Nagyon büszkék 
vagyunk nemcsak 
rájuk, hanem az 
összes induló ver-
senyzőnkre!  



2021. DECEMBER | 2111 SZADA 13

A Székely-kertben liba 
simogató várta a gyerekeket 

Zsíros kenyérrel és meleg teával 
kínálták a felvonulás résztvevőit 

A Szadai Polgári Lövész és Íjász Egylet
támogatásával vásárolt játékok

Márton püspök 
adományokat gyűjtött

A Márton napi program szabadtéri táncházzal zárult 

A z idei évre egyik sem 
igaz. Bár a terménye-
ket betakarították, de a 

gyakori köd és a hó nem érke-
zett meg eddig. Sajnos az óvo-
da alapítványi bálja sem való-
sulhatott meg a járványhelyzet 
miatt. 

 Mégsem maradtunk prog-
ramok nélkül. Márton napjá-
ról népi játszóházzal, és lámpás 
felvonulással emlékeztünk meg. 
A délelőtt folyamán a gyerekek 
a hagyományos gyermekjátéko-
kat ismerhették meg és próbál-
hattak ki. Nagy élvezettel vetet-
ték bele magukat. Nem volt sem 
fény, sem mesterséges hangha-
tás, sem internetes online játék, 
mégis közel egy órát töltöttek 
önfeledt játékkal a kicsik. 
 Márton hetén megismerhet-
ték Szent Márton legendáját, 
lámpást készítettek. Kézműves 
foglalkozások keretében libák 
készültek különböző technikák-
kal. Volt olyan csoport, ahol a 
gyerekek kipróbálhatták a ku-
koricamorzsolást, játszhattak 
a csutkákkal, terményekkel. 
 Végre elérkezett a nagy nap. 
Az óvoda udvaráról indulva a 
sötétben lámpásokkal világít-
va jutottunk el a Székely-kert-

Szent András hava 
AZ ÓVODÁBAN

ÓVODA

A népi megfi gyelések szerint az őszi hónapok közül általá-
ban a november a legködösebb, legcsapadékosabb. A szántó-
földekről betakarítják az utolsó terméseket is, a hónap vége pe-
dig a báloké. Az első hó is november vége felé szokott leesni.

be, ahol pattogatott kukoricával, 
liba simogatóval, zsíros kenyér-
rel, meleg teával várták dolgo-
zóink a résztvevőket. Az ese-
ményen megtaláltuk Márton 
püspököt is, akinek a lámpá-
jába adományok is kerültek. A 
program szabadtéri táncházzal 
zárult, itt jó hangulatban ropta 
együtt gyermek és szülő.
 Köszönetet szeretnénk mon-
dani: Szada Fényeinek, a kony-
ha dolgozóinak, és a polgár-
őröknek, valamint 
Antal Éduának, 
Horváth Vik-

tornak, és a Gyenes családnak, 
hogy segítettek az esemény le-
bonyolításában.
 A hónapot sajnos már beár-
nyékolta a vírus helyzet. Egy-
re több család, gyermek és kol-
léga fertőződött meg, vagy lett 
kontakt személy. Egy óvodai 
csoportunk karanténba is ke-
rült. Továbbra is kérjük a 
szülőket, hogy csak telje-
sen egészséges gyermeke-
ket hozzanak az óvodába 
és a bölcsödébe. 
 A szadai Székely Bertalan 
Óvoda-Bölcsőde dolgozói és 
az odajáró gyermekek nevében 
köszönjük a Szadai Polgári Lö-
vész és Íjász Egylet által szerve-
zett; „Őszi forgatagban” össze-
gyűjtött 500 000 Ft-ot, melyet 
mozgásfejlesztő sporteszközök-
re, és egy mászófal beszerzésé-
re fordítottunk.

ADOMÁNYOZÓK:
 •  Nomad Event& Catering, 
 •  Szadai Nyugdíjas Klub, 
 •  Vécsey László,
 •  szadai borászok, 
 •  és a kilátogató lakosok 

Külön köszönet Bende Jánosnak, 
az egylet vezetőjének, és Vrabély 
Balázsnak a szervezésért.
 Hálásan köszönjük önzetlen-
ségüket!
 Megérkeztek az adományok-
ból vásárolt sporteszközök az 
óvodába. Felszerelésre került 
a Postaköz utcai épületben a 
mászófal is, melyet nagy öröm-
mel vettek birtokba a gyere-
kek. A testnevelés foglalkozások, 
mozgásfejlesztések színesebbé, 
örömtelibbé, hatékonyabbá vál-
tak az eszközökkel.
 Lezajlott az óvodai fényképe-
zés is – még a járványhelyzet fo-
kozódása előtt –, így a karácso-
nyi ajándékok közé bekerülhet 
a gyermekek mosolygós képe, 
vagy az azzal díszített tárgy is.
 Nagy lelkesedéssel várjuk a 
decembert, hisz ez az év legked-
veltebb és legizgalmasabb idő-
szaka. November utolsó pénte-
kén hagyományainkhoz híven 
elindult a csoportokba az „Ad-
venti láng”, ezzel jelezve a ka-
rácsonyi készülődés kezdetét.

Dr. Csikós Gellértné intézményvezető

ha dolgozóinak, és a polgár-
őröknek, valamint
Antal Éduának, 
Horváth Vik-

Mászófalat is a 
támogatásból 

vásároltuk
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VÁROD a karácsonyt?

HITÉLET

„Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében.  Lelkem várja az Urat, 
jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt.” Zsoltárok 130,5-6

É ppen ezért az adventi időszak szo-
rosan összeforrt a várakozással. De 
nagyon fontos, hogy nem akármi-

lyen várakozás, hanem az ÚR Jézusra való 
várakozást, az Ő eljövetelére való készülő-
dést kellene, hogy jelentse az advent mind-
annyiunk számára. 
 Nem tétlen várakozás csupán, hanem ak-
tív készülődés. Várjuk Jézust, ezért készü-
lünk az Ő eljövetelére. Ugyanúgy, ahogy a 
karácsonyra való várakozásunk sem csu-
pán tétlen várakozás, hanem nagyon is ak-
tív készülődés. Várjuk a karácsonyt, ezért 
eltervezzük, hogy a szeretteinket hogyan 
és mivel szeretnénk megörvendeztetni, ho-
gyan szeretnénk örömöt szerezni nekik. 
Megvesszük, vagy elkészítjük az ajándéko-
kat, majd becsomagoljuk azokat. Várjuk a 
szeretteinket, ezért nem akkor szeretnénk 
kapkodni, amikor majd megérkeznek, ha-
nem előre készülünk. Eltervezzük, hogy 
mit szeretnénk sütni, főzni, amit majd ve-
lük együtt fogyasztunk el. Beszerezzük, és 
elkészítjük a dolgokat, hogy amikor meg-

érkeznek, már csak velük kelljen foglal-
koznunk, ne a külsőségekkel. 
 Ugyanez kellene, hogy jellemezze a Jé-
zusra való várakozásunkat is. Tudjuk, hogy 
Jézus el fog jönni. Ahogy a karácsony várá-
sánál, és a vendégvárásnál is tudjuk, hogy 
el fog jönni az ünnep, tudjuk, hogy jönni 
fognak a szeretteink. És ez a tudás nem 
egy elméleti ismeret csupán, hanem min-
dig tetteket vált ki belőlünk. Elkezdünk ké-
szülődni. Azt is tudjuk, hogy Jézus el fog 
jönni. Ez a tudás is tetteket vált ki abból, 
aki komolyan veszi. Jézus szeret engem! 
Jézus az első karácsonyon emberré lett 
értem! Egy istállóban született meg, hogy 
nekem helyet szerezzen a mennyei dicső-
ségben. Jézus még a halált is vállalta ér-
tem! Az életét is odaadta azért, hogy engem 
megváltson! Feltámadásával legyőzte a ha-
lált is! Jézus él! Tud nekem segíteni. Lel-
ke által most is velem van, de várom, hogy 
végre ott lehessek vele a mennyben. Ezért 
készülök. Megtisztítom a szívemet a bű-
nös gondolatoktól, és vágyaktól. Megtisz-

títom a számat a csúnya, bántó beszédtől. 
Megtisztítom a kezemet, hogy ne bűn ta-
padjon hozzá, hanem Isten vezesse a ke-
zemet is és tudjak segíteni, adni, jót ten-
ni, simogatni, könnyeket törölni. Legyen 
ilyen adventünk! Készüljünk lelkileg is!
 Jézus az első karácsonyon és egész éle-
tében tettekkel fejezte ki a szeretetét irán-
tunk. Arra vár, és ebben segít is, hogy a 
szeretetére szeretettel tudjunk válaszolni. 
Olyan jó, ha tudjuk: Karácsony Jézus szü-
letésének, és Isten szeretetének az ünne-
pe. Várjuk Őt úgy, hogy nem csak külsőleg 
készülünk az ünnepre, hanem a lelkünket 
is készítjük. Legyen ilyen adventünk, hogy 
áldott ünnepünk és örök életünk legyen!
 Mindenkinek áldott és boldog ka-
rácsonyt kívánunk, az Ünnepelt tár-
saságában!

Ünnepi Istentiszteletek 
a Református Gyülekezetben: 
 •  Minden vasárnap 10.30-tól tar-

tunk istentiszteletet a reformá-
tus templomban.

 •  December 24-én 16 órától tar-
tunk ünnepi, karácsony esti is-
tentiszteletet.

 •  December 25-én és 26-án 10.30-
tól tartunk karácsonyi ünnepi is-
tentiszteletet.

Sándor Levente református lelkipásztor

UTOLJÁRA 
talán kisgyerekként kérdezték ezt meg tő-
lünk és akkor olyan természetes volt az igen 
válasz. Most, ha őszinték vagyunk, sokszor 
inkább túl lenni szeretnénk a nehézségeken, 
a karácsony előtti rohanáson, a kapkodá-
son, az aggódáson, leginkább persze a jár-
ványon. Ezt a járványos karácsonyt külö-
nösen is aggodalommal terhelve várjuk, és 
sajnos biztosan sokkal kevesebb örömmel, 
mint gyerekként.
 Valójában azonban nem mi, 
és nem is a gyerekek, hanem 
legjobban Isten várja ezt a kará-
csonyt. Ő szeretne megszületni, 
ő vágyódik a teremtményei sze-
retetére. Mennyiben lenne más 
az egész készületünk, ha arra 
tudnánk fi gyelni, ami Isten vá-
gya? Igazából az ő születésnapjá-

ra készülünk, mégis az ő vágyai számítanak 
legkevésbé. Egyáltalán, vannak Istennek vá-
gyai? Tárgyi értelemben nyilván nincsenek. 
Személyi értelemben azonban biztosan. Az 
Ószövetségben a világegyetem Teremtője 
megmutatja a választott nép iránti megkü-
lönböztetett szeretetét, amely felülmúl min-
den emberi motivációt. … Amikor Ezekiel, 
Isten és Izrael népének kapcsolatáról be-
szél, nem idegenkedik a tüzes és szenvedé-
lyes nyelvhasználattól. E bibliai szövegek 

A köztudatban az advent szó várako-
zást jelent. Valahányszor megkérdezem a gyerekeket, mit je-
lent ez a szó, hogy advent, rögtön rávágják, hogy várakozást. 
De sokszor a felnőttek is ezt mondják.  Az advent szó erede-
ti jelentése: eljövetel. „Adventus Domini” – Az ÚR eljövetele. 

REFORMÁTUS EGYHÁZ

mutatják, hogy az erosz Isten szívének ré-
sze: a Mindenható úgy várja, hogy teremt-
ményei „igent” mondjanak, miként a fi a-
tal vőlegény várja menyasszonya igenjét. 
Isten többször kimondta már ezt az igent, 
melynek legerősebb jele az, ahogy Krisz-
tus igent mond a keresztre – írja XVI. Be-
nedek pápa a Deus Caritas Est kezdetű en-
ciklikájában. És kiegészíthetjük ezt azzal, 
hogy Isten már a megtestesülés vállalásá-
val is kifejezte az igent, kifejezte ezt a min-
dent felülmúló vágyakozást teremtményei 
szeretetére, konkrétan a mi szeretetünkre.
 Érdemes lenne erre a karácsonyra úgy 
készülni, hogy átérezzük Isten vágyako-
zását és egyszerűen csak hagyjuk magun-
kat átölelni, hagyjuk magunkat szeretni. 
„Az ádventi várakozás hasonlít a megem-
lékezéshez, de valóban mindennél távo-
labb áll tőle. Valódi várakozás. Pontosan 
úgy, ahogy a szeretet mindennél valósá-
gosabban vágyakozik az után, akit magá-
hoz ölel és örök újszülöttként a karjai kö-
zött tart”. (Pilinszky János)    Borbáth Gábor 

KATOLIKUS EGYHÁZ
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HITÉLET

Eddig három vasárnap, november 28-án, decem-
ber 5-én és december 12-én fél öttől Sándor And-
rea tiszteletes asszony a szadai egyházakkal és az 
önkormányzattal összefogva adventi gyertyagyúj-
tást szervezett. A negyedik gyertyagyújtást dec-
ember 19-én rendezik.
 Az adventi hétvégeken ökumenikus gondolato-
kat tolmácsolt Kovács András katolikus plébános, 
Bacsó Benjamin baptista lelkész, Sándor Levente re-
formátus lelkész és december 19-én Sándor And-
rea református hitoktató. Az együtténeklésben 
segítettek a szadai református hittanosok, Szent-
gáli-Tóth Áron zenész, a szadai Baptista Gyülekezet 
zenekara (Veres Gábor gitár, Boros Gábor konga), 
és a Veresegyházi Kálvin Téri Református Általá-
nos Iskola gyermekkórusa. A szervezők a szeretet-
vendégség keretében meleg italokkal és minden 
héten más fi nomsággal kedveskedtek a résztve-
vőknek. 
 Az utolsó alkalommal december 19-én délután 
Sándor Andrea református hittanoktató adventi 
gondolatait hallhatják, ünnepi köszöntőt mond 
Pintér Lajos polgármester, a műsorban fellép Sán-
dor Hedvig (furulya), Susán Lilien (vers). A szere-
tetvendégségben kemencében sült kenyérlángos, 
püspökkenyér, forró tea, forralt bor várja a részt-
vevőket. (fotók a hátsó borítón) P.Gy.

Adventi gyertyagyújtás 
Szada főterén

ÜZENET a palackban
Az ün-

nepekhez közeledve gyakran 
eszembe jut Eugen Peterson 
anekdotája, amelyben hajó-
töröttek leszármazottairól ír. 

BAPTISTA EGYHÁZ

A sziget, ahol ezek az emberek a min-
dennapjaikat töltötték, igen kelle-
mes hely volt. Mindenki kényelme-

sen élt. Érdekes és értelmes nép voltak, új 
civilizációt építettek maguknak. Tanulmá-
nyozták és osztályozták az összes növény- 
és állatfajt, megvizsgálták a sziklákat, fel-
térképezték a hegyeket és a folyókat. Névvel 
láttak el mindent, mindenre volt szavuk, 
létrejött a saját nyelvük. Egy igazán ide-
ális társadalmat hoztak létre: generációs 
különbségektől mentes társadalom volt 
ez, kiváló iskolarendszerrel. Békésen éltek. 
 Egy nap a hullámok egy zöld palackot 
sodortak a partra. Egy épp arra sétáló szi-
getlakó felvette és kinyitotta. Egy darab 
fecni volt benne, melyen ez állt: "Segítség 
érkezik!" - Furcsa! Ilyet korábban nem ol-
vasott. A sziget gondolkodásmódja miatt 
soha nem gondolta volna, hogy szüksége 
van segítségre. A szigeten ugyanis a teljes 
megelégedettség és a boldogság volt a kö-
zéppontban, nem tudták, hogy van több, 
más, így nem is vágytak rá. A palackban 
pedig egy olyan üzenet volt, amire nem volt 
elnevezésük. A szigetlakó kíváncsi lett. 
 Néhány héttel később újabb palackot ta-
lált: „Nemsokára érkezik a segítség, ne ad-
játok fel a reményt!” Megmutatta az üze-
netet egy barátjának, akivel ezután együtt 
kutattak palackok után. Találtak is egy má-
sikat: “Bízzatok! Nemsokára érkezik a se-
gítség!” Ezt pedig hasonlóak követték: „A 
segítség érkezik!” „Érkezem!” Az üzene-
tek érthetetlenek voltak számukra, hiszen 
úgy gondolták, nincs szükségük segítségre. 
Azonban a kíváncsiság újra és újra a part-
ra vitte őket. Egyre gyakrabban jártak le 
és üzenetek, üzenet töredékek után kutat-

tak. Vasárnap reggelenként sokan csatla-
koztak hozzájuk, összegyűltek, hogy az 
óceánt fürkésszék. Mások azonban nem 
értették, mi ez az izgalom, hiszen úgy gon-
dolták, mindenük megvan. A palackba zárt 
üzenetek a szavakat a szigetlakók számá-
ra teljesen új módon használták, nem azt 
jelölték, amijük megvolt, hanem azt, ami-
jük (még) nem volt! Ezek az üzenetek va-
lamit felkavartak bennük. Valamit, ami-
nek létét vagy éppen hiányát addig nem is 
sejtették. Valaki a messzeségből üzent ne-
kik életről és halálról, arról, hogy lehet se-
gítségben részesülni vagy segítség nélkül 
maradni. 
 Egy ismeretlen üzenete. Ezen keresztül 
értették meg, hogy a világ nagyobb, mint 
amiről korábban tudtak, amit a nyelvük, 
szókészletük ismert. A szavak varázsa ab-
ban rejlik, hogy megértésünk határain túl-
ról hoznak üzenetet. “A szigeten kívül ta-
lán több van!” A szigetlakók minél többet 
meg akartak tudni erről.
 Semmit nem számít az, hogy az üzenet 
töredékes! 
 Semmit nem számít az, hogy nem min-
den vonatkozását értjük! 
 Az számít, hogy egy nagyobb egységgel 
kapcsol össze bennünket.
Az számít, hogy segít kijutni szigetlétünk-
ből, ahol az én mindent ismer, csak valódi 
énjét és Istent nem! 
 Ez a kis történet rólunk szól és az ünne-
pekről. Isten egy személyben, Jézusban kül-
dött egy üzenetet a mi számunkra. Sokan 
nem törődnek ezzel az üzenettel, mert nem 
értenek mindent. Mások elutasítják, mert 
azt mondják, nincs szükségük segítségre. 
A Biblia ezt írja: “Miután régen sokszor 
és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz 
a próféták által, ezekben a végső időkben 
a Fiú által szólt hozzánk…” (Zsid.1, 1-2a)
Vagyis: üzenet van a palackban! Ez az üze-
net segít, hogy kilépjünk szigetlétünk ma-
gányából és összekapcsol minket egy na-
gyobb valósággal.

Bacsó Benjamin baptista lelkész

Megrendüléssel tudatjuk, hogy kedves klubtagunk Fejes 
Antal 2021. november 24-én, életének 86 évében elhunyt. 
Fájó szívvel búcsúznak tőle klubtársai és az Alapszolgálta-
tási Központ dolgozói. 

Gyászhír
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Néhány évvel ezelőtt tör-
tént először, hogy negye-
dikeseket kísértem a Vár-
dombra, hogy egy rövid kis 
túra keretében Szada őstör-
ténetével ismerkedjünk.

HELYTÖRTÉNET

Szadai legendák nyomában

Vince Veronika, Gyimesi Abigél 
és Molnár Alíz (4.b)

A z alsó tagozat utolsó osztályában 
ugyan még nincs történelemóra, 
de a gyerekek történelmi olvasmá-

nyokon keresztül már bepillantást nyernek 
hazánk történelmébe. Az a tapasztalatom, 
hogy a szűkebb környezetük, lakóhelyük 
múltjával való ismerkedés még inkább fel-
kelti a gyerekek érdeklődését a történelem 
iránt. Ebben a korban kezdik megérteni, 
hogy mit jelent száz vagy ezer év, és csa-
ládjuk története alapján is felfedezik, hogy 
az ő életük korábbi sorsok, életek folyta-
tásaképpen simul bele az idő folyamába. 
Amíg ebben a korosztályban ki nem ala-
kul a fogalmi gondolkodás a történelem-
mel kapcsolatosan, addig rég lejegyzett 
vagy szóban fennmaradt történetek, legen-
dák, mondák segítségével mutathatjuk be 
a gyerekeknek a múlt eseményeit, így la-
kóhelyük, Szada és környéke történetét is.
 A helyismereti séták keretében október-
ben két osztállyal is kirándultunk a Vár-
dombra. Az alábbiakban a gyerekek ked-
ves, néhol vicces beszámolóiból készítettem 
egy kis válogatást.
 „Szerencsésnek érzem magam, mert az 
osztályfőnököm jobban szeret kint lenni 
a természetben, mint a négy fal között. 
Így, ha adódik egy kirándulás, egyből le-
csap rá. Most a szadai természetet ismer-
tük meg. Megnéztük a földvár régi helyét, 
ami a kedvencem volt. A túravezetőnk egy 
legendát is elmesélt (Szad és Ged). Az idő 
szuper volt. Rengeteg hegységet láttunk. 
Láttuk a Börzsönyt, a Dunakanyart és a 
Cserhátot.” (Csizmadia Balázs 4.c)
 „Múlt pénteken az osztállyal kirándul-
ni voltunk. Misi anyukája, Zsófi  volt az 
idegenvezetőnk, aki elmesélte Szada tör-
ténetét. 11-kor indultunk a suliból, az Ág 
utcán keresztül eljutottunk a várdombi 
részre. A Földvár utcában megpihentünk, 
ahol Zsófi  mesélt egy érdekes történetet. 
Ott eltöltöttünk egy fél órát, és meleg tea 
kíséretében gyönyörködtünk a panorá-

mában.” (Fazekas 
Nimród 4.b)
 „Egy csütörtö-
ki napon eljött ér-
tünk Zsófi  néni, és 
megkezdődött a ki-
rándulás. Adtak ne-
künk lapokat, amit 
az út során kellett 
kitöltenünk. Aztán 
amikor hallgattuk 
a legendát, jött egy 
tacskó-keverék. A 
kutyát Csikasznak 
neveztük. Mivel én nagyon szeretek a ter-
mészetben lenni, a séta is nagyon tetszett.” 
(Boross Zsolna 4.c)
 „A túra elején felkapaszkodtunk az is-
kola dombjára és megnéztük a kilátást. 
Láttuk a szomszédos Veresegyházat is. 
Amikor kinézelődtük magunkat, négy cso-
portot állítottunk, és minden csoport ka-
pott egy füzetet, amiben kérdések voltak, 
és egy ceruzát. Aztán sétálni indultunk a 
Várdombra. […] Minden állomásnál meg-
oldottunk egy feladatot.” (Molnár Alíz 4.b)
 „Először felbaktattunk az iskola fenti 
kapujához, ahol megálltunk, és beszélget-
tünk Szada olyan épületeiről, amik már 
régen is álltak.” (Monok Mihály 4.b)
 „Aztán elmentünk oda, ahol régen állt 
a földvár. Ez volt nekem a legérdekesebb, 
mert én nem tudtam, hogy ez hol van.” 
(Vince Veronika 4.b)
 „Zsófi  néni elmesélte „Szad és Ged” tör-
ténetét, és nekem ez tetszett a legjobban. 
Sok mindent tudtam meg, de a Varga út 
története volt számomra a legérdekesebb. 
Azután tovább mentünk a Földvár úton. 
Majd elindultunk az iskola felé. De még et-
tünk előtte fi nom szőlőt, ami Misiék kert-
jében termett.” (Dezső András 4.b)
 „Érdekes volt hallgatni a történetet ar-
ról a katonáról, aki török fogságba esett. 
A fogságból úgy szabadulhatott volna, 
ha váltságdíjat fi zetnek érte. Sajnos ez 
nem sikerült neki. Az a szadai rész, ahol a 
rab meghalt, Veresegyház tulajdona lett.” 
(Allmann Letti 4.b)
 „Nekem ezen a helyismereti sétán a ki-
látás tetszett a legjobban, és a Várdomb-
ról hozott ízletes szőlő.” (Sipos Liza 4.b)
 „Nekem az tetszett a legjobban, ami-
kor megérkeztünk egy ház régi alapjához, 

és lehetett látni a csodaszép hegységeket. 
Sajnálom azokat, akik nem jöttek, mert 
felejthetetlen élmény volt!” (Belinszki 
Zoé 4.c)
 A sok szép rajzért és fogalmazásért 
mindenkinek járt egy kis édes jutalom, 
a legügyesebbek pedig 1-1 helytörténeti 
kiadvánnyal lettek gazdagabbak az önkor-
mányzat jóvoltából: a Szada Kincsei – Ré-
gészeti leleteink, Szada képeslapok és fény-
képek tükrében és a Szadai kúriák és villák 
című köteteket adtam át a gyerekeknek.
 A Szadai helyismereti tanösvény két ed-
dig elkészült útvonala jelenleg is végigsé-
tálható a szada.hu honlapon található 
térkép és hangos sétavezető segítségével, 
amely elérhető az alábbi QR-kódok beolva-
sásával. Szeretettel ajánlom a sétákat min-
denkinek, aki Szada történelmével szeret-
ne ismerkedni! Monok Zsófi a

TANULMÁNYI SÉTÁK ISKOLÁNK DIÁKJAIVAL

Csizmadia Balázs 
és Belinszki Zoé (4.c)
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A magyar tulajdonú Új-Ház Cent-
rum Budapest Zrt. legújabb beru-
házásának helyszínéül Szadát vá-

lasztotta. A november 18-án megtartott 
ünnepélyes alapkőletétellel hivatalosan is 
megkezdődött az új építőanyag-áruház és 
csempeszalon kivitelezése. Az eseményt 
időkapszula elhelyezéssel tették emlékeze-
tessé. Az ünnepélyes alapkőletételen részt 
vett Dr. Vécsey László, a térség országgyű-
lési képviselője, Pintér Lajos, Szada Nagy-
község polgármestere, a képviselő-testület 
több tagja és az Új-Ház Centrum Budapest 
Zrt. tulajdonosai. A tervek szerint a 800 
millió és 1 milliárd forintba kerülő beruhá-
zás 2022 végén, vagy legkésőbb 2023 elején 
készülhet el. A megnyíló áruház méltókép-

pen fogadja majd a Gödöllő felől érkezőket, 
így Szada keleti kapujának egyik büszke-
sége lehet a már működő szomszédos kis-
kereskedelmi egységgel együtt. 
 A telek már tíz éve az Új-Ház Centrum 
Budapest Zrt. tulajdonában van. Az épít-
kezés halasztását az is befolyásolta, hogy 
a beruházást olyan időszakban tervezték, 
amikor az építőipar, a gazdaság mélypon-
ton volt, de hosszú távon gondolkodva, nagy 
célokat kitűzve, összefogva optimistán te-
kintettek a nehézségek ellenére is a tulaj-
donosok a jövőbe. Az Új-Ház Centrum Bu-
dapest Zrt. most kifejezetten bizakodó az 
új telephellyel kapcsolatban, mert Szadán 
jó értelemben vett pezsgést tapasztalnak, 
melyet a felméréseik is visszaigazoltak. 
 Vécsey László országgyűlési képvise-
lő köszöntő beszédében kihangsúlyozta: 
„külön öröm, hogy magyar vállalkozók 
ruháznak be Szadán, akik a társadalmi 

felelősségvállalást is fontosnak tartják, 
ráadásul a profi tjukkal is a nemzetgaz-
daságot erősítik.”
 Pintér Lajos, Szada polgármestere kö-
szöntőjében elmondta, hogy „Teljes mér-
tékben biztattam a cég vezetését, és a 
személyes megkeresések során támoga-
tásomat fejeztem ki, felkaroltam a kez-
deményezést, hiszen a cégvezetés mellett 
mi is hiszünk abban, hogy egy újabb si-
keres vállalkozással gyarapodik Szada. 
Ez egyértelműen közös célunk! […] Talán 
mondanom sem kell, hogy mindezekben 
én személyesen polgármesterként, Szada 
Nagyközség Önkormányzatának képvi-
selő-testülete és Szada lakossága is egy 
emberként támogatja Önöket!” Pintér La-
jos záró gondolatként sok sikert kívánt az 
építkezéshez és a majdani szadai műkö-
déshez. 
  Az Új-Ház Centrum Budapest Zrt. tulaj-
donosai az alapításkor legfontosabb érté-
kekként az összefogást, a bizalmat, a közös 
együttműködést és a tisztességes működést 
tekintették, a cég pedig azóta is ezen alapel-
vek szerint működik.  Az Új-Ház Centrum 
Budapest Zrt. szadai telephelye szerves ré-
sze kíván lenni Szadának, amelyet mi sem 
bizonyít jobban, minthogy szadai kivitele-
zők vesznek részt az építkezésben, további 
együttműködést tervezve a helyi vállalko-
zásokkal. A.P., fotók: Somlyai-Sipos Szilvia

HIRDETÉS

Az Új-Ház Centrum Budapest Zrt. ünnepélyes alapkő-
letétel elhelyezésével elkezdte Gödöllő és Szada ha-
tárán lévő ingatlanán új áruházának építését. A beru-
házással több mint 20 új munkahelyet hoznak létre, 
elsősorban helyiek foglalkoztatását tervezik.  

Elkezdték az Új-Ház Centrum Áruház 
ÉPÍTÉSÉT SZADÁN Az áruház látványterve

Pintér Lajos polgármester és Vécsey László 
országgyűlési képviselő

Az Új-Ház Centrum Zrt. tulajdonosai 
helyezték el az alapkőbe az időkapszulát

KÉSZEN 
ÁLLSZ  

egy új  
lehetőségre?

További információ:
Kapitány Andrea:
06-20-415-0002

aaa::

ITT A HELYED KÖZTÜK, HA:

 

KÍNÁLUNK:
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KISÁLLATRENDELŐ
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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.

PUSZTAI JÓZSEF – 06-30-522-1258

CSALÁDI HÁZAK 
KLIMATIZÁLÁSA

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK 
SZERVIZELÉSE:

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!

Akciós ajánlatunk:
DECEMBER  

27-31-ig

SZADA  
DÓZSA GYÖRGY ÚT 80.

Törley  
pezsgő
Több ízben

0,75 l, 
1199 Ft/l 

Globus 
Mustár
flakonos
440 g, 
1020 Ft/kg

Löwenbrau 
 sör

4 %, dobozos,
0,5 l, 398 Ft/l

Party Drink kölyökpezsgő
Bello alma 25%,

Hello Kitty  
eper 12 %,

Bello szőlő 25 %,
Masha alma 25 %,

Bello eper 25 %,
Smurfyerdei 

 gyümölcs 25 %,
0,75 l, 665 Ft/l899Ft

ööwenbnbrarauuuubb
199Ft

ÁÁRRJJUUUKKK ÖÖÖNÖÁÁRRRJJJJUUUKKK ÖÖÖÖÖÖÖNN
499Ft

1020 Ft/kgg

Akciós ajánlatunk:
DECEMBER 15-24-ig
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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.

Érdemes követni a FACEBOOK  
oldalunkat!

GÖDÖLLŐ, Dózsa György út 36. 

É
ÉTELRENDELÉS: 06-20-464-2022

KARÁCSONYI HALÁSZLÉ ÉS VEGYESTÁL
 ELŐRENDELÉSEKET FELVESZÜNK!

 Sushi újdonságok mindennap!
 Két ünnep között is 

 nyitva vagyunk! 

PIZZA MAX ÉTTEREM 

és SUSHI BÁR



Adventi gyertyagyújtás 15. old

ADVENT 
a Székely-

kertben 9. old

Mikulásvárás 9. old

A bátrabbak 
közös fényképet is 

kértek a Mikulástól

A nyugdíjasok 
meleg 

palcsintával 
készültek

A rendezvényt 
Pintér Lajos polgár-

mester nyitotta meg 

Endrődi Ágnes 
koncertjét végig 
énekelték a gyerekek

A COOP Áruház 
frissen sütött péksüte-
ményt és kakaót kínált  

A Szadai Szólamok 
Nagyközségi Énekkar 
adventi dalcsokrot adott elő

Szada Fényei 
Egyesület sok 
fi nomsággal készült 

A Műteremházban iparművészeink 
kínálták portékáikat

Az állatsimogatóban kis nyuszikat, 
kecskéket, törpemalacokat simogathattak

A gyerekeket kézműves programmal várta 
Dulai Éva és az Öreghegyi Csemete Tanoda

November 28-án 
Kovács András 

plébános mondott 
ökumenikus igét

A baptista zenekar 
(Veres Gábor, Boros Gábor)

Együtténeklés december 5-én

December 5-én 
Bacsó Benjamin 
baptista lelkész 
gondolatait 
ismerhettük meg


