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HÍREK

NEM FOGAD ÜGYFELEKET
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
Tisztelt Ügyfeleink!
A koronavírus-járvány terjedése miatt
Szada Nagyközség Polgármesteri Hivatala 2021. március 4-től NEM FOGAD
ÜGYFELEKET!
Sürgős ügyeiket a +36-28/503-065-ös
telefonszámon, vagy a szada@szada.hu
központi e-mail címen intézhetik.
Az ügyfélfogadás szüneteltetése vis�szavonásig érvényes.
Az intézkedés ideje alatt a parkoló
kizárólag a hivatal és az önkormányzat
dolgozói számára áll rendelkezésre.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

TÁJÉKOZTATÁS

az óvodai ügyeletről
Tisztelt Szülők!
A Magyar Közlöny 2021. március 6-i számában kihirdetett, a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről szóló 111/2021. (III. 6.)
Korm. rendelet értelmében 2021. március 8-tól elérhető lesz az óvodai ügyeleti ellátás. Az önkormányzat az ügyeletet
a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde
2111 Szada, Posta köz 12. sz. alatti telephelyén biztosítja.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét,
hogy erre vonatkozó kérelmüket az intézményvezető felé – akár elektronikus úton
(ovoda@szada.hu) is – benyújthatják.
A kormányrendelet felkéri továbbá a
szülőket, hogy a rendkívüli napközbeni
gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel érdekében – vegyék igénybe. A
koronavírus-világjárvány harmadik hulláma elleni védekezés érdekében elrendelt
rendkívüli óvodai szünet többlet erőfeszítést és újabb megoldandó feladatokat jelent
az önkormányzat intézményei és minden
honfitársunk számára, ezért kérem Önöket, hogy mérlegeljék az ügyeleti ellátás
igénybevételének szükségességét. 
Pintér Lajos polgármester
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Februárban hét újszülött
kapott BABACSOMAGOT
Februárban is szépen gyarapodott Szada lakossága. Hét
újszülött szüleinek Pintér Lajos polgármester adta át babacsomag formájában az önkormányzat támogatását.

E

gy októberi rendeletnek megfelelően minden szadai gyermek születésekor egyszeri természetbeni
támogatást biztosít Szada Nagyközség Önkormányzata a gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére.
A születéshez novembertől nyújtott támogatás mértéke gyermekenként egységesen
10 000 forint, melyet a rendelkezés szerint babacsomag formájában kapnak meg
az érintettek. A Pintér Lajos polgármester által átadott babacsomagok az egyedi,
Szada feliratú, Galga-menti fehérhímzéses, az újszülöttek monogramjaival ellátott, Dr. Dulai Sándorné és segítő társai
keze munkáját dicsérő előkén túl pelenkacsomagot, törölközőt, plüss szundikendőt,

Pintér Lajos polgármester
adta át az ajándékot
tusfürdőt, és a Haramia gyerekcipőbolt jóvoltából vásárlási utalványt tartalmaznak.
Köszöntjük Bencét, Ágoston Zen
tét, Zsanka Miát, Lillát, Szimonet
tát, Dominik Jánost és Artúrt!

KERESSÜK ÁPRILIS
HÓNAP FÉNYKÉPÉT
A pályázatot minden hónapban meghirdetjük. Célunk, hogy hónapról hónapra a szadaiak „szemével” mutassuk be, hogy miért szeretünk itt élni,
és milyen szemet gyönyörködtető kincseket rejt ez a település.
Ebben a hónapban a beküldési határidő: 2021. március 31.
A pályázatra beküldött anyagokat
JPG formátumban, a fénykép címével
és telefonos elérhetőséggel a szada@
szada.hu e-mail címre kell elküldeni.
A hónap fotója címet egy hónapban
csak egy kép kaphatja meg.
A győztest 5000 Ft készpénzzel és
egy Szada kincsei kiadvánnyal jutalmazzuk.
A pályázat szabályzata a szada.hu
oldalon olvasható.

MÁRCIUS HÓNAP FÉNYKÉPE
Belinszki-Demeter Marianna:
A tavasz hírnöke
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ÖNKORMÁNYZAT

Elfogadták a település
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT
VESZÉLYHELYZETBEN MEGHOZOTT FONTOSABB
POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK (2021. február 8.)
A veszélyhelyzetre való tekintettel Szadán februárban a bizottsági és a testületi ülések elmaradtak, mert november 4-től Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdettek ki. Pintér Lajos polgármester a határozatokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a képviselő-testületnek megküldte, és így hozta meg a 2021. február 8-án a beterjesztett napirendekről a végső döntéseit.
Elfogadták a település
2021. évi költségvetését
A helyi önkormányzat gazdálkodásának
alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként
vállalt feladatait. 2021. évi költségvetési
rendelet tervezetében a kiadás és bevétel
egyensúlya biztosított. Szada Nagyközség Önkormányzat 2021-es költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1 milliárd 580 millió 477 ezer Ft-ban állapítja
meg. (2020-ban ez 2 milliárd 61 millió
769 ezer forint volt).
A jelentős állami elvonások ellenére
2021-ben 332 millió Ft-ot tudnak elkülöníteni beruházásokra. A 2021-es útprogramra 159 milliót költenek, a Boncsoki út
vízelvezetésére 45 millió forintot fordítanak. A beruházások közt szerepel többek között az új iskolai kivitelezéséhez
szükséges közműfejlesztés (50 millió forint), a települési játszóterek továbbfejlesztése és kialakítása (20 millió forint),
kamerarendszer továbbfejlesztése (10
millió forint), Fő téri játszótér áthelyezése (5 millió forint) és a Dózsa György
út 65. sz. alatti parkoló kivitelezése (10
millió forint).
Továbbra is kiemelt feladat a civil és
nonprofit szervezetekkel való jó együttműködés. Az önkormányzati támogatás
feltételeinek megfelelően működő, bejegyzett, az évenkénti elszámolási kötelezettséget teljesítő egyesületek működéséhez, fejlesztések megvalósításához az
önkormányzat saját forrásból támogatást
biztosít. 2021-ben a Szadai Sport Egyesület részére 4  500  000  Ft-ot, a Szadáért
Polgárőr Egyesület részére 4  500  000  Ft2021. MÁRCIUS | 2111 SZADA

ot, a Kulturális Alapítvány Szadáért (táj- Panoráma, Boncsoki, Hajnal, Dombos)
ház) részére 6  700  000  Ft-ot adnak.
szilárd burkolatú utat épít.
2020. végén a Hajnal és Dombos utcai
beruházás az érdekelt lakosság által megAz önkormányzat 2021-ben
fizetett útépítési érdekeltségi hozzájárulásis tervezi közfoglalkoztatottak
ból, valamint önkormányzati költségvetési
alkalmazását
forrásból megvalósult. A kivitelezés aszfalt
A Közfoglalkoztatási Tervben a közfoglal- burkolattal és kétoldali szegéllyel készült.
koztatás hatékony megszervezése érdekében A fennmaradó három utca (Erdő, Panocélszerű megadni azokat a keretszámokat, ráma, Boncsoki) műszaki tervezése megamik meghatározzák a 2021. évi közfoglal- történt, a kivitelezés a hetekben indul, az
koztatás mozgásterét. 2018. január 1-től a érdekelt lakóközösséggel történő útépítési
szakképzettséggel rendelkező munkakere- együttműködési megállapodások aláírása
sők a közfoglalkoztatási programban már folyamatban van. Az útépítési érdekeltsénem vehetnek részt. Az önkormányzatnál gi hozzájárulást a kivitelezés megkezdése
szakképzettség nélküli középfokú végzett- előtt kell megfizetni az önkormányzatnak.
séget igénylő ellátatlan munkakör nincs, Amíg az együttműködésben vállalt befizeígy 2021. évre középfokú végzettségű köz- téseknek az érdekelt közösségek legalább
foglalkoztatott alkalmazását nem tervezik. kétharmada nem tesz eleget, a kivitelezést
2021-ben – a 2020. év folytatásaként – 2 nem lehet megkezdeni. Az együttműködéfő szakképzetlen munkavállaló közfoglal- si megállapodásban részt nem vevő, de a
koztatási programon belüli foglalkoztatá- közút használatában érdekelt természetes
sával számolnak. Szada Nagyközség pol- és jogi személyt a résztvevők által vállalt
gármestere úgy döntött, hogy amennyiben anyagi hozzájárulás mértékéig a képvisea 2021. évi közfoglalkoztatási programok lő-testület hatósági határozat formájában
legalább 50 %-os állami támogatással va- útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfilósulnak meg, úgy 2 fő köztisztasági mun- zetésére kötelezi.
kás foglalkoztatottra vonatkozó kérelmet
a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályá- Elbírálták a Szociális
hoz benyújtja. A 8 órás közfoglalkoztatá- Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetői pályázatát
si bér 81 530 Ft/hó.
Kiírt álláspályázatra 1 db pályázat érkezett
(Kerékgyártó Tamástól, a jelenlegi intézFolytatják a lakossági
ményvezetőtől.) A pályázó végzettsége a
útépítési érdekeltségi
jogszabályi előírásoknak megfelelt. Szada
hozzájárulásból megvalósuló
Nagyközség polgármestere 2021. március
önkormányzati útépítéseket
1-től 2026. február 28-ig a Szociális AlapSzada Nagyközség Önkormányzat Képvi- szolgáltatási Központ intézményvezetői
selő-testülete 2020. július 23-án döntött beosztás ellátásával Kerékgyártó Tamást
arról, hogy 2020-ban öt utcában (Erdő, bízta meg.
P.Gy.
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INTERJÚ

1,6 milliárd forintra terveztük

AZ IDEI KIADÁSAINKAT
INTERJÚ GELLE RÓBERT KÉPVISELŐVEL,
A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉVEL

A

Változás Útján Egyesület új
lendületet adott a település
nek már csak ezért is, mert
a kilenc tagú képviselő-testület
ben heten az egyesületből jutot
tak be. Ilyen összetétel mellett a
siker szinte garantált volt, de köz
beszólt az új koronavírus-járvány
elleni küzdelem, ami minden téren
megnehezítette a képviselők mun
káját. Ezen kívül még olyan ügyek
is borzolták a kedélyeket a telepü
lésen, mint a gokart pálya megépí
tésének lehetősége és a Safari Park
botrányos működése. Az elmondot
tak alapján, hogyan ítéli meg a te
lepülés elmúlt egy évét?
A nyilvánvaló kihívások ellenére pozitívan vélekedem az elmúlt egy évről. Sikerült két játszóteret elkezdenünk, illetve befejeznünk, amelyek közül az egyik itt lenn,
a Malomvégben sok gyermeknek szerez
örömet. Minden alkalommal, amikor elmegyek a sportpálya mellett, jó érzéssel
tölt el az ott játszadozó apróságok látványa. Másik fontos elem az, hogy elkezdtük az útprogramot, de talán ebbe szólt
bele legjobban a vírus. A gokart pálya és

a szafari ügy sok energiát vitt el – amikor a Magyar Nemzeti Cirkusz képviselője azt mondta, hogy Szada hírnevét akarják öregbíteni, nem gondoltuk, hogy az itt
elpusztult elefántok miatt kerülünk majd
a magyar média fő fókuszába.
– Az eddigi tapasztalatait figyelem
be véve, ha most tartanának önkor
mányzati választást, akkor vállalná
ismét a megmérettetést, és elvállal
ná a Pénzügyi Bizottság vezetését?
– Igen, azt gondolom, hogy ismét indulnék. Egyrészt a csapat miatt, mert nagyon sokszínűek vagyunk, sokféle tudást
és tapasztalatot szintetizál a mostani 9 fős
testület. Másrészt sok új ismerettel gazdagodom, számomra a tanulás egyfajta szórakozás.
– Február 11-én elfogadták a telepü
lés költségvetését. Nézzük először
azokat a megszorításokat, amiket
a koronavírus miatt kénytelenek
voltak beépíteni a rendeletbe!
– Már tavaly át kellett adnunk a teljes
gépjárműadót, aminek az előírányzata közel 30 millió forint éves szinten (2020-ig

Gelle Róbert
1980-ban született. Születése óta Szadán él fele- GE csoporton belül, a hajtóműkarbantartásségével és két leányával. Műszaki (Szent István ellátási lánc vállalatirányítási rendszerével fogEgyetem – Gépészmérnöki Kar) és közgazda- lalkozik, mint termékfelelős menedzser. Több
sági felsőfokú végzettséggel (Budapesti Mű- nyelven beszél, nyelvvizsgája van angol és koszaki Egyetem GTK-MBA) rendelkezik, nemzet- reai nyelvből, valamint német nyelvtudással
közi tapasztalatokat a Távol-Keleten, illetve az is rendelkezik. A Mensa HungarIQa 2017-ben
Egyesült Államokban szerzett. Első munkahe- hívta meg tagjai közé. A Változás Útján Egyesülye a Samsung SDI gödi gyára volt. 2008-ban let alapító tagja, a 2019-es önkormányzati váa GE Aviation repülőgép-hajtómű alkatrészek lasztáson az egyesület jelöltjeként a szavazatok
javításával foglalkozó gyárába, Veresegyházra 41,75%-át megszerezve meggyőző fölénnyel
került, ahol kezdetben mérnökként dolgozott, került be a képviselő-testületbe. Közgazdasági
majd a gyár fejlesztési vezetőjévé nevezték ki, végzettségénél fogva jártas a pénzügyi-gazahol főként a költségek csökkentése és a haté- dasági folyamtokban, ezért rábízták a Pénzkonyság növelése volt a fő feladata. Jelenleg a ügyi Bizottságot.
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csak 60% volt átadva). Ez két komolyabb
játszóteret, vagy egy 300-400 méteres utcát jelentene a településünknek.
A másik, sokkal fájóbb tétel az iparűzési
adó mértékének változása. Ez becsléseink
szerint 75 millió forintos kiesést is jelenthet, de megjegyezném, hogy több faktortól is függ az, hogy pontosan milyen mértékben fog ez realizálódni.
Elsőként azt emelném ki, hogy az állam
várhatóan az év közepén a kieső bevételt
biztosítani fogja a 25.000 fő alatti településeknek. Ezt a finanszírozást egyébként –
mivel a költségvetési koncepciót konszenzusunk szerint konzervatívan alakítjuk
– nem terveztük be. Azt is megjegyezném,
hogy a kedvezmény nem jár automatikusan,
igényelni kellett, a határidő február 25-én
járt le. A beérkezett igények alapján újabb
becslést fogunk végezni, és amennyiben az
eredeti várakozásainktól eltérő számokat
látunk, módosítani fogjuk a költségvetést.
– Mindent figyelembe véve mekko
ra összegből gazdálkodhat a tele
pülés idén?
– A 2021-re tervezett kiadásunkat közel 1,6 milliárd forintban állapítottuk meg.
– Egy önkormányzatnak vannak
kötelező és önként vállalt felada
tai. Ha van pénz, akkor az arányok
kal sincs probléma. Miről kellett le
mondani?
– 2021-re egy játszótér kialakítást (Dobogó – Piac mellett) és egy áttelepítést (Főtér) terveztünk be, de szerettünk volna még
egyet (Margita), így megvalósulhatott volna
már idén az a tervünk, hogy Szada minden
nagyobb egységében legyen egy modern,
biztonságos terület a jövő nemzedékének.
Természetesen utakból sem tudunk eleget építeni, a 10 km-es célszámunktól távolodunk, de amennyiben az állam tudja
tartani a vállalását és 2022-ben a járvány
csak egy rossz emlék lesz, akkor van esély
a főbb vállalásokat teljesíteni.
2111 SZADA | 2021. MÁRCIUS

INTERJÚ
delkezésre álltak a választások után, ezeken nem tudtunk változtatni. Véleményem
szerint a közel 300 millió forintba kerülő
piac nagyobb célközönséget is megszólíthatna, de néhány képviselőtársam és a hivatal dolgozóinak köszönhetően az épület
megtelni látszik, sőt, elkezdtük egy újabb
játszótér kialakítását a piac mellett, ezzel
is erősítve a piac hívogató erejét.

– Tavaly a hosszú távú beruházá
sok között szerepelt a Kisfaludy utca,
Csapás utca összekötése, az Ipari
Parknál egy csatlakozási pont ki
alakítása az autópálya felé, vala
mint egy elkerülő „egérút” meg
tervezése is. Ezek az elképzelések
most a távolabbi jövőbe kerültek
vagy még van realitásuk?
– A tervezések folynak, a megvalósítás most homályba burkolózik. Mindhárom beruházás fontos lenne. Az Ipari park
közvetlen kapcsolata az autópályával kedvezőbb feltételeket tudna biztosítani a vállalkozásoknak, így a növekvő iparűzési adóból több fejlesztést lehetne finanszírozni.
A Kisfaludy-Csapás összekötő az új iskola
miatt prioritást kellene kapjon, fontos lenne, amellett hogy a Dózsa György út forgalma – ha kis mértékben is – csökkenne. Az „elkerülő út” talán a legégetőbb: a
legnagyobb hatást ezzel tudnánk kifejteni az elviselhetetlen forgalomra. Realitása
az utóbbi kettőnek van jelenleg, emellett
igyekszünk szabályozni a lakosság robbanásszerű növekedését, ezzel is könnyítve a
lakosság mindennapjait és mérsékelni az
önkormányzati költségek növekedését.
– Évek óta lebegtetett téma az új is
kola megépítése. Ha szeptemberre
elkészülne az is késő lenne. Itt vár
ható-e előrelépés?
– Év elején tárgyalásokat folytattunk
a projektvezetőkkel, pontosítottuk, hogy
mely költségek terhelnek minket. Ezeket
beterveztük, így idén a szükséges közművek kiépítésre kerülnek. Várakozásaink
2021. MÁRCIUS | 2111 SZADA

szerint 2022 szeptemberében már ott is
indulnak a tanórák.
– A Szadai Piac műszaki átadása
év elején megtörtént, de az épület
átadása még mindig tolódik. Van
rá remény, hogy ez a beruházás az
eredeti elképzelésnek megfelelően
működjön?
– Természetesen van. A realitás viszont
az, hogy ahogyan az iskolát, úgy a Piac
projektet sem a klasszikus módon tervezték meg – a versenyszférában megismerjük az igényeket majd ennek megfelelően költjük el a pénzt. Ezzel szemben itt ez
nem teljesült, nincsen például 380 V, ami
egy érdeklődő hentesnek fontos lett volna. Mivel már a tervek és engedélyek ren-

– Napjaink minden pillanatát a
COVID járvány alakítja. Mi a véle
ménye az oltás körül kialakult bi
zonytalanságról és a járvány elle
ni védekezésről?
– A védekezés egy nagyon nehéz kérdéskör. 2020 őszén munkaügyben DélKorában jártam. 8 ellenőrzőállomáson
keresztül jutottam el a repülőgéptől egy
„karantén-szállodába”. Érkezésem után
COVID teszt következett, majd fél napot
a szobában kellett eltöltenem, nem hagyhattam el. Két applikációt kellett a telefonomra telepíteni, naponta 2-szer kellett
megadnom a hőmérsékletemet. Emellett
minden nap felhívtak, és véletlenszerűen
ellenőrizték az ottani gyáregység vezetőjénél, hogy valóban megjelenek-e. Azért
írom ezt le, mert Dél-Koreában gyakorlatilag nem terjed a vírus. És azért tartom a
védekezés kérdéskörét bonyolultnak, mert
amellett, hogy a dél-koreai állam sokkal
több erőforrással rendelkezik, az emberek
is sokkal fegyelmezettebbek. Nekem terhes volt minden szabályt betartani, nekik viszont természetes. Az oltás körüli bizonytalanságról: az emberiség azért
is tarthat ott, ahol, mert felfedezték az oltásokat. De a COVID oltás – mint termék
– az életgörbéjének még a korai fázisban
van, ezért jelenleg ennek megfelelően vélekedek róla.
P.Gy.

Engedjék meg, hogy Szada
Nagyközség minden férfi lakója,
valamint az önkormányzat nevében
NŐNAP alkalmából köszöntsük ÖNÖKET,
és kívánjuk nagyon sok boldogságot!
Pintér Lajos polgármester
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POLGÁRMESTERI KÖZLEMÉNY

Harminc napra hatályon kívül helyezték
A SZADAI VÁLTOZTATÁSI TILALMAT
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA UTÁN EGY TELKEN EGY LAKÁS ÉPÜLHET
A Szada bel- és külterület Lf jelű falusias lakóterületbe és az Lke jelű kertvárosi lakóövezetbe tartozó (ezen
belül az Lke-5 építési övezetbe tartozó Fenyves településrészi) ingatlanokat érintő változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati döntés született 2021. március
12-én. A változtatási tilalom 30 nap után, április 11-től lép újra életbe a beépítetlen területek esetében a helyi építési szabályzat módosításáig egy új, 2021. március 12-én kihirdetett önkormányzati rendelet szerint.
Nincs változtatási tilalom 2021. április 11-ig ba lépése óta beérkezett tulajdonosi megke- legfeljebb 3 évig. Ennek értelmében a változ-

Az új építési szabályzat hatályba lépéséig a
7/2021. (III. 5.) számú önkormányzati rendelettel a Szada bel- és külterület Lf jelű falusias lakóterületbe és az Lke jelű kertvárosi
lakóövezetbe tartozó ingatlanok esetében elrendelt változtatási tilalom hatályon kívül helyezéséről döntött Pintér Lajos polgármester a képviselő-testület tagjai véleményének
kikérését követően.
Az új döntés értelmében a változtatási tilalom az erre vonatkozó rendelet kihirdetését
követő harmincadik napon újra életbe lép a
nevezett területeken azon ingatlanok esetében,
amelyek művelési ága az ingatlan-nyilvántartás szerint kivett beépítetlen terület. Az április 11-én hatályba lépő változtatási tilalom a
helyi építési szabályzat előrelátható május 31ig történő módosításáig marad érvényben.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)
meghatározza ugyanakkor azon építménykört és építési tevékenységkört, amelyet a
változtatási tilalom esetén is meg lehet valósítani vagy folytatni lehet, így
a)   az építési javítási-karbantartási építési
munkát, ha az építtető 2021. április 11én rendelkezik erre vonatkozó hatályos
építésügyi hatósági engedéllyel;
b)   a jogszabályokban megengedett (nem bejelentés vagy engedélyköteles) más építési munkát;
c)   az egyszerű bejelentés alapján megkezdett
ca)   300 négyzetméter összes hasznos
alapterületet meg nem haladó új lakóépület építését,
cb)   a meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg
nem haladó méretűre bővítését (műemlék kivételével), és
cc)   az ezekhez szükséges tereprendezést,
támfalépítést.

reséséket figyelembe véve az Önkormányzat
folyamatosan vizsgálta azt, hogy az egyszerűsített eljárás keretében zajló helyi építési szabályozás (HÉSZ) módosítás lezárásáig történne-e olyan számottevő építési tevékenység,
amellyel a fentebb megjelölt önkormányzati
szándék ne tudna megvalósulni. Figyelemmel a HÉSZ módosítás tervezett 2021. május 31-i határidejére, az Önkormányzat arra
az álláspontra jutott, hogy a Gazdasági Programjában célul tűzött elképzelés meg tud valósulni akkor is, ha az Lf jelű falusias lakóterületet, valamint az Lke jelű kertvárosias
építési övezetet érintő tilalmi intézkedését
később lépteti hatályba abból a célból, hogy
az esetlegesen már jogügylettel érintett építtetőknek legyen idejük a tervezett beruházásokat elkezdeni.

Mi indokolta a változtatási tilalmat?

Szada Nagyközség Önkormányzatának hos�szú távú elképzelése, hogy Szadát falusias arculatú településként megtartsa, a népességnövekedés ütemét visszafogja, amely kihat
az elviselhetetlen közúti forgalomterhelésre,
az intézményekre és az úthálózatra. Mindezeknek megfelelően, valamint jogszabályi
kötelezettségének eleget téve a helyi építési
szabályzat és szabályozási terv 10 éves felülvizsgálata megkezdődött, melynek eredményeként várhatóan 2021. év végére hatályba
léphet az új rendelet.
A tervezett HÉSZ módosítás célja, hogy bizonyos övezetekben a jelenlegi két lakóegység vagy kétlakásos lakóépület helyett egyet
lehessen építeni, tehát érvényesüljön a telkenként egy lakás elve. A HÉSZ módosításának elfogadásáig az Önkormányzat 2021.
március 6-tól vezette be a tilalmat az Lf jelű
falusias lakóterületen, az Lke jelű kertvárosias építési övezetben és az Lke-5 építési övezetbe tartozó Fenyves településrészen.
Miért helyezték hatályon
Az Étv. 20-22. §-a rendelkezik arról, hogy
kívül a változtatási tilalmat?
lehetőség van rendelettel változtatási tilalmat
A változtatási tilalom feloldását az indokol- elrendelni a helyi építési szabályzat készítéta, hogy az önkormányzati rendelet hatály- sének időszakára annak hatálybalépéséig, de
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tatási tilalommal elrendelt területen új telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá
elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági
engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani – Étv. 20. § (7) bekezdésében foglalt esetek kivételével – nem lehet.
Tekintettel arra, hogy az Lf jelű falusias
lakóterület építési övezetben a főrendeltetésű épületben maximum két lakóegység és az
Lke jelű kertvárosias építési övezetben legfeljebb kétlakásos lakóépület építésére van
lehetőség, ezért Szada Nagyközség Polgármestere változtatási tilalmat rendelt el annak
érdekében, hogy az Önkormányzat hosszú
távú településfejlesztési elképzelései megvalósulhassanak. Döntött arról, hogy a Szada
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2009.
(VI. 10.) önkormányzati rendelet módosítása céljából a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése szerinti egyszerűsített eljárást megindítja abból a
célból, hogy az Lf jelű falusias lakóterület,
valamint Lke jelű kertvárosias építési övezetekben legfeljebb egylakásos lakóépületet
lehessen építeni.
Az Önkormányzatnak a korábbi változtatási tilalom elrendelésével azonban nem volt
célja az, hogy az önkormányzati rendelettel
érintett övezetekben a jelenleg már beépített ingatlanok esetében a meglévő építményeket átalakítani, bővíteni, elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez
nem kötött értéknövelő változtatás végrehajtani ne lehessen. Pintér Lajos, Szada Nagyközség polgármestere hangsúlyozza, hogy
mind a változtatási tilalomról szóló – 2021.
március 11-én hatályon kívül helyezett – eredeti rendelet, mind a 2021. április 11-én hatályba lépő új rendelet kizárólag Szada település és a szadai lakosok érdekében, az ő
igényeiket figyelembe véve történik.
2111 SZADA | 2021. MÁRCIUS

HÍREK

„Szadáért” kitüntető díjak

– VÁRJUK A JAVASLATOKAT!
A korábbi hagyományoknak
megfelelően az önkormányzat idén is várja a lakosság,
a helyi intézmények, az alapítványok, és az egyesületek javaslatait arról, hogy kit
tartanak érdemesnek 2021ben a „Szadáért” díjakra.

„SZADA NAGYKÖZSÉG
DÍSZPOLGÁRA” CÍM
Annak a köztiszteletben álló magyar vagy
külföldi állampolgárnak adományozható,
aki kiemelkedően jelentős munkájával
vagy egész életművével, mind a település,
mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, ami hozzájárul a település
tekintélyének gyarapításához. A díszpolgári címmel külön erre a célra készített
díszoklevél és Szada Nagyközség címerével ékesített aranygyűrű jár.

MÁRCIUS-ÁPRILIS
MÁRCIUS

DÁTUM
HÉTFŐ
15. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
22. KOMMUNÁLIS
29. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
DÁTUM
5.
12.
19.
26.

gyományainak ápolásáért maradandót alkotott.
Egyéni kategóriában a kitüntetett személy 50.000 forintot, egy emlékplakettet, egy ezüst kitűzőt és egy oklevelet kap.
Közösségi kategóriában a kitüntetett közösség 100.000 forintot, egy emlékplakettet, a közösség minden tagja egy-egy
ezüst kitűzőt és egy oklevelet kap.

„SZADÁÉRT ELISMERŐ
OKLEVÉL KITŰZŐVEL”
KITÜNTETÉS

Egyéni díjat kaphat az a személy, aki a
település közösségéért kiemelkedő munkát végzett több (2-3) éven át oly módon,
A kitüntető emlékplakett egyéni kategó- hogy a község fejlődéséért, hagyományaria díját kaphatja az a személy, aki hos�- inak ápolásáért maradandót alkotott.
szabb időtartamú (5-10 év) tevékenységével növelte a település hírnevét, illetve, aki Közösségi kategória díját kaphatja az a
a településért, a település közösségéért ki- közösség, amely több éves (2-3 éves) teemelkedő munkát végzett.
vékenységével éveken át a falu közösséA kitüntető emlékplakett közösségi kate- géért, környezetének megóvásáért, szégória díját kaphatja az a közösség, amely pítéséért kiemelkedő eredményességgel
több éves tevékenységével, 5-10 éven ke- önzetlen munkát fejtettek ki és ezzel a
resztül növelte a település hírnevét, illet- község polgárai előtt követendő példáve, amely a településért, a település közös- val szolgáltak.
ségéért kiemelkedő munkát végzett.
Az elismerések odaítéléséről a képviselő-testület dönt a beérkezett javasla„SZADÁÉRT SZÉKELY
tok alapján. Kitüntetési javaslatot tehet
BERTALAN EMLÉKÉREM”
magánszemély vagy szervezet.
Egyéni kategória – az kaphatja, aki az elAz írásbeli javaslatokat rövid inmúlt évek, évtizedek során Szada kultúrá- dokolással, a kitüntetésre, elismejáért, továbbá Székely Bertalan nemzeti résre javasolt személy vagy csoport
festőnk kultuszáért sokat tett és dolgozott, pontos nevének feltüntetésével, tehagyományainak ápolásáért maradan- vékenységének ismertetésével, és a
dót alkotott.
javasolt személy vagy csoport elérhetőségével lehet benyújtani SzaKözösségi kategória díját kaphatja az da Nagyközség Önkormányzat réa közösség, amely az elmúlt évek, évti- szére a kommunikacio@szada.hu
zedek során Szada kultúrájáért, továb- e-mail címre 2021. március 31-ig. A
bá Székely Bertalan nemzeti festőnk díjakat a Székely Bertalan Napon
kultuszáért sokat tett és dolgozott, ha- adják át.

„SZADÁÉRT KITÜNTETŐ
EMLÉKPLAKETT”

2021. MÁRCIUS | 2111 SZADA
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ÁPRILIS

HÉTFŐ
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV, ZÖLD

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

TÁJÉKOZTATÓ A HÁZHOZ
MENŐ LOMTALANÍTÁSRÓL
A lomtalanítás várható időpontja
2021. április 12. – 2021. május 22.
Szadán 2021. március 22. és 2021. április 23. között lesz lehetőség a lomtalanítási igények leadására.
Szadán 2020. november elsejétől a hulladékszállítási közszolgáltatói feladatokat a Duna-Tisza Közi
Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT. látja el.
Amennyiben az ingatlanhasználó részéről a Közszolgáltatóval közösen egyeztetett időpontra nem
történik meg a hulladék átadása, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, abban az esetben új időpont
egyeztetés már nem lehetséges!
A bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak
minősül, ami szabálysértési bírság kiszabásával jár.
A közterületre kihelyezett hulladékot nem szállítják el!

Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.

2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. (Vüszi Irodaház)
Veresegyház, Fő út 35.
+36-28-561-200
ugyfelszolgalat@zoldhid.hu,
zhbigg@zoldhid.hu, wwww.zoldhid.hu
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a járványügyi
veszélyhelyzetben elrendelt kormányzati intézkedéseknek megfelelően az ügyfélszolgálati irodák
március 8. és március 22. között zárva tartanak.

ÓVODA

ÓVODAI HÍREK
sem tudom. Természetesen
a felnőttek is jelmezbe bújtak e napon.
A járvány helyzethez igazodva a nagy közös faluházi farsangi ünnepségünk elmaradt.
Mindenki a saját csoportjában
töltötte a napot. Sajnos hagyományinkhoz híven a szülők által készített farsangi fánk is
elmaradt, de bolti fánkkal, finomságokkal kárpótolták a
gyermekeinket.
A jelmezbál mellett nagyon élvezték a különféle
tréfás játékokat: székfoglaló, lufis tánc, pingponglabda
fújó verseny, valamint izgatottan várták a zsákba-macska ajándékokat. Ezzel még
nem volt vége!
Farsang farkán húshagyó kedden végleg elűztük a telet. Ezen a napon intézményünk belső udvarán az óvoda apraja-nagyja közösen kántálta a télűző
kikiáltókat. „Jer, jer kikelet, seprűzd ki
a hideget, ereszd be a meleget, dideregtünk eleget!” Majd hagyományunkhoz
híven elégettük Kiszebabánkat. Különösen időszerű most is a régi népi dalocska:
„Haj, ki kisze haj, süss be hozzánk fényes
nap! Kivisszük a betegséget, behozzuk az
egészséget! Haj, ki kisze haj, süss be hozzánk fényes nap.” Nagyon ügyesek voltunk
ebben az évben, mert sikerült elűznünk
a telet és napos idő köszöntött ránk a következő napokban.
Koleszáné Tarnai Judit óvodapedagógus

Hogy került az ovinkba
a magyar parasport
napja? (február 22.)

Óvodánk Süni csoportja csatlakozott egy
országos mozgalomhoz, mely a Lélekmozgató nevet viseli. Február 15-19-ig minden nap 1-1 testrészünk, érzékszervünk
állt a középpontban és azok az emberek, akiknek ez a terület sérült (mozgássérült, látássérült, hallássérült). Érzékenyítettük a gyerekeket arra, hogy ők is
értékes emberek, csak nekik sokkal nehezebb egy egyszerűbb dolog elvégzése
is (pl. futás, rajzolás, tárgy észlelése…),
de vannak olyan kitartó sérült emberek,
akik paralimpiákon győznek! Hogy ezeket
Az óvó nénik és a dadusok is jelmezbe bújtak
a saját bőrükön is megtapasztalják, rajzoltunk bekötött szemmel, ceruzát lábujjunk közé fogva, tornáztunk úgy, hogy
Vidám farsangot
nem használtuk fociban a lábunkat, énetartottunk
keltük az Erre csörög a diót, a Koszorú,
Február 2-án a medvével együtt mi is megkoszorút, laptopról 3 mesét is megnézfigyeltük, hogy kisüt-e a nap. Megjósoltuk,
tünk, ami a mozgássérült Holdbogárról
hogy közeleg a tavasz, hiszen borongós idő
és Samuról szólt. Egy kislányunk két igaz
volt e napon. Időjósló napunk után elkeztörténetet is hozott be otthoni könyvéből,
dődtek lázas farsangi készülődéseink minami vak és siket emberről szólt. Beszélden csoportban. Vidám farsangi díszekkel
hettünk olyan emberrel is, aki mozgássédekoráltuk a csoportszobákat, öltözőket és
rülten éli mindennapjait. Nagyon tetszett
készültek a tréfás farsangi álarcok, bohóa fülelő játékban a csoportomnak, amikor
cok, kalapok, szemüvegek, melyekkel a facd-ről a város és a tanya hangjai szóltak
liújságokat díszítettük.
(motor, busz, index, fékcsikorgás, tehén,
Természetesen a zenei ráhangolódás
kakas, traktor, lovas kocsi…). A szem nélsem maradhatott el. Szinte naponta éneküli játékban csak tapogatással találták ki,
keltünk a vidám farsangi énekeket (Itt
hogy ki a társuk vagy milyen tárgyat fogtak
a farsang…, A a a farsangi napokban…),
meg. Átsegítették bekötött szemű társukat
roptuk a táncot és a néphagyományokakadálypályán is biztonságosan. Írhattak
nak megfelelően mondogattuk a tréfás
Braille írógéppel, játszhattak vakoknak kécsujogatásokat, csúfolókat (Aki
szült társasokkal, leírtuk neminket nem szeret, egye meg
vüket vak írással, kirakhatták
az egeret!, Aki nem tud táncolazt maguk is pötyivel. Nagyon
ni menjen haza aludni!), mejó gondolataik voltak a gyerelyek nagyon motiválták a gyerkeknek ezekről a témákról és
mekeket.
meglepően komolyan és érzéEbben az évben a farsankenyen álltak minden egyes jági mulatságot február 11-12tékhoz, feladathoz, szem előtt
én tartottuk az óvodánkban.
tartva saját egészségük értéA kisebbeknél egynapos, a nakelését és a sérültek segítését.
gyobbaknál kétnapos vigaAz egész projekthét játékaival
dalom volt. Végre elérkezett
és a gyerekek rajzaiból készült
a nagy nap. A várva várt jelmontázzsal pályáztunk erre az
mezbálon mindenki azzá vált,
országos programra. Hogy nyeamivé szeretett volna. Színes
rünk-e? Mi már ezzel a héttel
kavalkádban vidáman táncolbiztosan nyertünk, mert sok éltak a tündérek, boszorkányok,
ménnyel gazdagodtunk!
tűzoltók, valamint tigrisek,
Simonné Horváth Anikó
cicák, katicák stb.. felsorolni A parasprot napon bekötött szemmel rajzoltak a gyerekek
óvodapedagógus
8
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A Szadai Székely Bertalan
Általános Iskola HÍREI
Ülésezett
a Diákfórum

kolánkat még szebbé, otthonosabbá kívánják tenni.
Reméljük, hogy a tartalmas
Jancsóné Szalai Szidónia,
beszélgetés mindenkinek kia DÖK munkáját segítő
elégítő választ adott a kérdésépedagógus beszámolója
re, és a jó tanár-diák kapcsolat
Ebben a tanévben is meg- fejlődését szolgálta.
tartottuk a Diákfórumot,
amely február 3-án volt a
Farsangolás
Discordon.
A gyerekek csatlakoztak az az alsóban
iskola szerveréhez és az egyik Orosz Katalin
chat-szobában gyűlt össze a pedagógus beszámolója
hallgatóság. Az osztályokat 2-2 Az alsós gyerekek február 11diák képviselte 2-8. osztályig, a én búcsúztatták el a telet. Az
tantestület tagjai is szinte tel- idei farsangot klubnapközi kejes létszámban jelen voltak. A retében rendeztük meg, az
tanulók elmondták saját osz- osztályok a saját termükben
tályuk kéréseit, észrevételeit, vigadhattak. A várva várt namelyekkel környezetünket, is- pon mindenki a kedvenc jel-

Farsangolás az alsó tagozaton

A felső tagozatosok közül is sokan beöltöztek
2021. MÁRCIUS | 2111 SZADA

mezébe bújhatott és abban
vonulhatott fel. Ezután kezdődött az igazi móka, játékokkal, versenyekkel, tánccal és
zenével fergeteges hangulatot teremtettünk.
Az idő gyorsan elszaladt, de
az örömmel teli, közös délután
után nagyszerű élményekkel
gazdagodva térhettek haza a
gyerekek.

ványok az idén is sok fejtörést
okoztak. A felkészítésben résztvevő pedagógusaink voltak:
Marsiné Tóth Veronika, Pálinkás Istvánné, Szathmáryné Szabó Zsuzsa, Györfi Zsuzsanna, Péter-Sánta Henriett.
Minden csapatnak gratulálunk az elért helyezéshez, jövőre több tapasztalattal újra
indulunk!

Farsangolás
a felsőben

Online „Iskolába
hívogató”programok

Csajkovszki Marianna
pedagógus beszámolója
A felső tagozaton február 12én rendeztük meg a farsangot,
ami jó hangulatban, osztályprogramok keretében valósult
meg a járványügyi intézkedések
miatt. Diákjaink egy része jelmezbe öltözött, mások táncoltak, zenét hallgattak, játszottak, beszélgettek.
A nyolcadik évfolyamosok
hagyományos karneváli Palotás-tánca egyelőre elmaradt,
de örömmel várjuk a tavaszt,
amikor megnézhetjük majd
őket is.

Tari Anikó igazgatóhelyettes
beszámolója
2021. február 15-én rendeztük meg az online „Iskolába hívogató” programsorozat első fórumát. A leendő
első osztályos gyerekek érdeklődő szülei egy adott linkre csatlakozva vehettek részt
az eseményen, ahol bemutatkozó kisfilmek és igazgató
asszony tájékoztatója segítségével ismerkedhettek meg
iskolánkkal, a leendő tanítókkal, valamint választ kaphattak felmerülő kérdéseikre.
A szülők visszajelzései alapján elmondható, hogy igazán
hasznos volt ez a program.

Bolyai Természettudományi
Csapatverseny
„Cseles Csütörtök”
Péter-Sánta Henri– történelem
ett
pedagógus beszá- forduló
molója
Iskolánkból idén is
nagy számban jelentkeztek a felső
tagozatos gyerekek
a Bolyai Természettudományi Csapatversenyre, amelyet
a v í r u shely z e tre való tekintettel
online rendeztek
meg. A versenyzők
örömmel és egymással együttműködve dolgoztak a
tableteken, a felad-

Asztalos Anikó
pedagógus beszámolója
2021. február 25-én rendeztük
meg az iskolánkban a „Cseles
Csütörtök” elnevezésű tanulmányi versenyt. Összesen 21
diák vett részt ezen a megmérettetésen.
Első helyen végeztek: 5. osztály: Kozma Márk, 6. osztály:
Vincze Márton, 7. osztály: Benedek Petra.
Gratulálunk a győzteseknek,
s kívánunk nekik további sok
érdekes felfedezést a történelem világában!
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Locsolóvers
író versenyt
hirdetünk
Kedves Látogatók!
Tavasz közeledtével mi is készülünk
a Faluház bejárata elé egy kis húsvéti dekorációval, illetve elvihető kézműves aprósággal a gyerekek számára, ezt majd április 1. után, ha tesznek
egy kellemes kis sétát a családdal,
megtalálják a bejáratnál!
Jól sikerült farsangi versenyünkön
felbuzdulva, locsolóvers író versenyt
hirdetünk a húsvéti időszakra. Ezzel
kapcsolatos további információt a későbbiekben facebook oldalunkon fognak találni.
A ház a látogatók előtt továbbra is
zárva tart, de telefonon, e-mailen állunk rendelkezésre.
Köszönjük
Továbbra is vigyázzunk egymásra!
Faluház dolgozói
tel: 06-28-503-180
info@szadafaluhaz.hu

Februári farsangi
jelmez versenyünk
GYŐZTESEI:

Holló

Muffin

KÖNYVTÁRI HÍREK
NYITVATARTÁS:
Nyitva tartásunk a korlátozó rendeletetek alapján működik, friss változásokat a Faluház honlapján és Facebook Bagolyvár Könyvtár oldalon jelezzük.
Kölcsönzési igényeiket az alábbi időben készítjük elő:
hétfő, kedd, szerda, péntek 9-15 óra
csütörtök 11-17 óra

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

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS
Kölcsönzésre előkészítjük a könyveket intézménybe lépés
nélküli kölcsönzési mód szerint. Könnyebb válogatás reményében a Faluház egyik ablakát berendeztük könyvtári kirakatnak. Itt gyermek és felnőtt könyvújdonságainkat
tekinthetik meg, „COVID barát” módon. Kérjük, jelezzék
elérhetőségeinken igényeiket, és összekészítjük Önöknek
megbeszélt időre az olvasmányaikat. Könyvek visszahozása esetén is kérjük, jelezzék érkezési idejüket, hogy átvehessük azokat. Honlapunkon elérhető online katalógusban
kereshetik könyvtári dokumentumainkat.
KÖNYVET HÁZHOZ: Idősebb olvasóink részére elindítottuk a könyvet házhoz szolgáltatásunkat, hogy ne maradjanak olvasnivaló nélkül. A korlátozó rendeletek idején, a
járványügyi óvintézkedéseket betartva házhoz megyünk
egyeztetett időpontban könyvcsomagjaikkal. Telefonon
mi is felvettük már a kapcsolatot néhány aktív olvasónkkal,
de elérhetőségeinken várjuk jelentkezésüket azoknak, akik
élnének ezzel a kölcsönzési formával. Lehetőségeinkhez
mérten igyekszünk minden igényt kielégíteni.

KÖNYVTÁRI HÍREK

Rendőrlány

Külön díjasunk:
Három
mesterlövész

A győztesek egy kis meglepetés csomagot kaptak. Mindenkinek köszönjük a részvételt és gratulálunk a lelkes versenyzőknek!

Kedves Olvasóink!
Korlátozó rendeletek továbbra
is elválasztanak minket egymástól, így személyes találkozók helyett programjainkkal
az online térben vagyunk jelen.
Költészet napja közeledtével
április 11-én megemlékezéssel készülünk, melyet webes
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felületeinken lehet majd követni.
Könyvajánlóval hetente és családi programmal havonta készülünk, fogadjátok szeretettel!
Online Papírszínház
Facebookon április 13.
Online Könyvajánló Face
bookon minden héten csütörtökön.

KÖNYVAJÁNLÓ

Wéber Anikó: Az ellenállók
vezére (Pagony, 2010)
Izgalmas sorozatba kezdett a
Pagony ifjúsági könyvkiadó a
tavalyi évtől. Az Abszolút töri
jeles magyar történelmi időszakok bemutatására törekszik regényes formában, 10
éven felüli kamaszoknak. Az
ellenállók vezére története a
XIX. századba röpít vissza, a
’48-as eseményeket követve a
kiegyezést és Ferenc József
koronázását követheti ebben
a kötetben az olvasó, miközben napjainkból az események
sodrába csöppenő barátokért
is izgulhat. Kitűnő korszak ábrázoláson kívül megelevenedik
néhány jeles történelmi személy, így hús-vér emberként
ismerhetjük meg őket. Izgalmas, fordulatokban gazdag tini
regény barátsággal, kalanddal, nyomozással, időutazással mai nyelven.
Ajánljuk kamaszoknak, és
történelem iránt érdeklődőknek bármilyen korosztályból.
Németh Anikó
könyvtáros
2111 SZADA | 2021. MÁRCIUS

CIVIL OLDAL

Kulturális Alapítvány Szadáért
BESZÁMOLÓ A 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGRŐL
Alapítványunk az alapító okirat, illetve a Szada
Nagyközség Önkormányzatával kötött szerződés alapján végzi tevékenységét.

A Szadai Tájház működtetése
A járvány miatt nem volt látványos év.
A tervezett rendezvények közül a baráti találkozót megtartottuk, mely szokásosan
jól sikerült. Azért is fontos volt, mert először találkoztunk az új képviselő testület
tagjaival, akik szintén hivatalosak voltak.
Márciusban azonban bekövetkezett a
szigorítás, ideiglenesen nem lehetett ös�szejöveteleket tartani, elmaradt a Tájházak Napja.
A Szító Marikára történő megemlékezést megtartottuk a temetőben lévő kopjafánál, utána a tájház udvarán megkoszorúztuk az emléktáblát. A család több tagja
is részt vett rendezvényünkön.
Sajnos, az aratás elmaradt, mert nem
volt aratni való.
Részt vettünk Szentendrén a Skanzenben a Tájházi Szövetség közgyűlésén, ahol
Novák Lászlóné Szablyár Péter Emlékplakettet kapott. Ez a díj a tájházak ügyéért
hosszabb időszakon át végzett kitartó és
elkötelezett munkát ismeri el. Ennek a díjnak a kapcsán a Duna TV meghívta Grétit a Család barát című műsorba, ahol riportot készítettek vele a Szadai Tájházról.
Együtt érkezett vele a tájházat működtető alapítvány részéről Galambos Gáborné és Simicz Józsefné, akik hagyományos
szadai ételt, gölődin levest főztek a stúdióban. Nagyon jól sikerült a műsorvezetők
és a stáb szerint is. Természetesen köznapi népviseletben voltunk, ezzel is öregbítve Szada, a szadai hagyományok. hírnevét.
Szeptember 4-én kovács napot tartottunk gyerekek részére, ennek nagy sikere
volt. Két kovácsmester – Dezső Gergely és

Dudás Ferenc – valamint egy kovácssegéd
– Petz Ármin – segítségével ismerkedhettek meg a gyerekek a kovácsolás mesterségével. A nap végén uzsonnával és üdítővel
vendégeltük meg a résztvevőket. A mesterek nem kértek tiszteletdíjat, ezúton is köszönjük önzetlenségüket.
A nyári konyhában sikerült a padozatot felújítani és egyúttal kimeszelni. A
padozatfelújítást Molnár Máté, a meszelést Pataki József mesterek végezték, akik
szintén nem kértek munkabért, csak az
anyagot kellett megvennünk. Szintén nagyon köszönjük a munkájukat.
Az elmúlt évekhez hasonlóan szintén
sok felajánlást kaptunk, melyben sok ritkaság, illetve egyedi darab is volt. Hálásak
vagyunk azoknak, akik ezeket a tárgyakat
nem kidobják, hanem szólnak a tájháznak,
és szívesen átadják azokat megőrzésre, bemutatásra

Egyéb tevékenység
Megjelent a Szada kincsei sorozat legújabb,
negyedik kötete „Régészeti leleteink” címmel. Alapos kutató munka után Varga
Kálmán történész írta meg, fotóit Dabasi
András készítette.
Több éve biztosítjuk a hagyományos betlehemes műsor általunk őrzött, beszerzett
kellékeit.
A Czibere Táncegyüttes és a testvértelepülésekkel való kapcsolattartás költségeinek kezelését, bonyolítását továbbra is
alapítványunk végzi.
Galambos Gáborné a kuratórium elnöke

Házasság heti program helyett
a járvány miatt Szadán is elmaradt
INFORMÁCIÓ azIdén
immár hagyománnyá vált rendezvény.
KÖZTUDOTT, hogy a Valentin (Bálint)
naphoz kapcsolódóan mindig február közepén rendeztük meg a házassági heti programokat.
2021. MÁRCIUS | 2111 SZADA

Viszont online formában megrendezték a
központi programokat.
Bárki visszanézheti ezeket a „Házasság hete – 2021” oldalakon.

Köszönet és
további segítségnyújtás kérése
A Tábor Alapítvány köszönetet mond
mindazoknak, akik munkáját az elmúlt év/ek/ben támogatták
a SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJUK 1%-ával.
A számlára érkezett összeget az
ÖRÖMHÍR tábor céljaira használtuk
fel. Az alapítvány 2021-ban is tudja fogadni az SZJA 1%-os felajánlásokat.
Adószámunk: 18667125-1-13
Pálmai Zoltánné titkár,
Pálinkás Ibolya elnök

A SZADAI
ÖRÖMTELI ÉLETÉRT
KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY
ÖRÖMMEL FOGADJA
A FELAJÁNLOTT
ADÓ 1% TÁMOGATÁST!

Adószám:
18709371-1-13
Köszönjük!
Simon Erika, kuratóriumi elnök
www.oromteli.hu,
www.facebook.com/oromteli

SZJA 1 % FELAJÁNLÁS
A SZADAI BORÁSZATI
EGYESÜLETNEK
Szadai Kiskert Tulajdonosok Szőlészeti és Borászati Egyesülete köszönetet
mond mindazoknak, akik a személyi
jövedelemadójuk 1 %-ával az elmúlt
évben is támogatták a munkáját. Az
egyesület idén is várja a SZJA 1 %-os
felajánlásokat a 18713745-1-13 adószámon
Paulovics László elnök
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Avarégetés országos tiltása
– AZ EGÉSZSÉGÜNKET VÉDI,
ÉS VANNAK HATÉKONY ALTERNATÍVÁK
Az országos szabályozás egyértelműen a légszennyezőanyag kibocsátásának csökkentését célozza meg, amely jelenleg kifejezetten
fontos törekvés, hiszen a koronavírus légúti fertőzéseket is okozhat. Az átállás elkerülhetetlen, az új helyzetben pedig alternatív
megoldások bevezetése szükséges, amelyeket most összegzünk.

Mi indokolja a tiltást?

Avarszállító szolgáltatás

Az országos szabályozás egyértelműen a
légszennyezőanyag kibocsátásának csökkentését célozza meg. A hellovidek.hu portál összegyűjtötte a tiltás mellett szóló legfőbb indokokat, amelyek szerint
  •   Rengeteg tápanyagot égetünk el és küldünk feleslegesen a légkörbe, csupa olyat,
amit például komposztálhatóvá vagy más
módszerrel hasznosíthatóvá tehetnénk.
  •   Objektív mérések tanúsítják, hogy egy
100 kilós avarkupac – ami mondjuk egy
nagyobb kertben termelődik – meggyújtása és elégetése 90 millió köbméter levegőt határérték felett szennyez. Ez nem
kevesebb, mint egy közepes méretű, 10
ezer fős város teljes levegője. – Azok az
anyagok nagy része, amik a légkörbe kerülnek, bizonyítottan vagy lehetségesen
rákkeltőek, ilyenek a nitrogén-oxidok
vagy a benzolszármazékok, közülük is
talán a legveszélyesebb a benz-a-pirén.
Mindezek nemcsak a tüdőre, hanem az
agyra, a csontokra, a kiválasztásra, a hormonrendszerre is káros hatással vannak.

A zöldhulladékot tavasztól őszig, április 1.
és november 30. között elszállítják a Zöld
Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. munkatársai,
a gyűjtési naptárakban megjelölt dátumokon vagy elhelyezhetik az önkormányzat
által kijelölt gyűjtőhelyeken. A zöldhulladék kihelyezhető a SzadaNova Nkft.-nél
beszerezhető 110 literes biozsákban. Ös�- nyi részeket ki kell szárítani, fel kell apszekötegelve elszállítják az 1 méternél nem rítani, és különálló módon komposztálni
hosszabb, max. 6 mm átmérőjű ágakat is. vagy brikettálni lehet, kiszárítás után alkalmasak arra, hogy fűtsünk velük. Szakszerű komposztáláskor pedig a keletkező
Zöldhulladék elszállíttatása, hő,
ami 50-60 Celsius fok is lehet nagyon
vagy helyben daráltatása hosszú időn keresztül, teljes mértékben
A zöldhulladékok elszállítását, a zöldhul- sterilizálja ezeket a talajokat, így akár víladékok összegyűjtését, vagy igény esetén rusos, baktériumos növényi részek komhelyben darálását Pest megyében – így Sza- posztálásával készült anyagot is nyugoddán is – több erre szakosodott vállalkozás tan használhatunk utána még palánták
biztosítja. Az elszállítási szolgáltatás álta- neveléséhez is.
lában a következő zöldhulladékokra terjed
Szeretnénk felhívni a figyelmü
ki: nyírt fű, fanyesedék, ágnyesedék, bo- ket a VUE (Változás Útján Egyesü
kornyesedék, farönk, tuskó, ág, gally, lomb, let) kezdeményezésére is, melynek
bokor, cserje, falevél, levél, faforgács, fű- keretében időről-időre raklapok
részpor, gyom és bármilyen levágott nö- igényelhetők komposztálók vagy
vényzet, komposztálható zöldhulladék.
magaságyások kialakításához. A
Mivel az átállás elkerülhetetlen, és
kezdeményezés aktualitásait meg
Szadán már tilos az égetés, így hasztalálják a VUE kommunikációs plat
nos az egyéb megoldásokat szám- Komposztálás
formjain.
ba venni:
Számos módszer létezik a ház körüli vagy
akár háztartási hulladékok komposztáláA talajtakaró
sára, amely a komposztálás a leginkább
környezetbarát alternatíva az égetéshez is lehet jó megoldás
képest. A száraz falevelek önmagukban Egy másik lehetőség az, hogy összeaprítsuk
– Idén már tilos a kerti hulladék
hosszú idő alatt bomlanak le, de zöld nö- a leveleket és talajtakaróként használjuk a
és az avar égetése Szadán!
vényi anyagokkal, például lekaszált fűvel pázsiton, vagy védjük vele kerti és udvari
A 2111 Szada magazin februári számában
keverve, a folyamat felgyorsul. Az olyan növényeinket. A plantorient.hu összefogtévesen közöltük, hogy a veszélyhelyzet
nitrogénforrások, mint például az istálló- lalója szerint a talajtakaró réteg ne legyen
ideje alatt nem lép életbe az avarégetétrágya, vagy a kereskedelemben kapható vastagabb 5-7 cm-nél az aktívan növekvő
si tilalom. Ezzel szemben a szadai szaműtrágya, szintén segítenek.
növények körül, a leveleket előbb zúzzuk
bályozás szerint január 1-től tilos minA problémák jellemzően akkor jönnek vagy daraboljuk össze, hogy ne simuljanak
den nyílttéri égetés!
elő, ha beteg ágakról, levelekről kell gon- rá a növényre, és hogy a gyökérzet jusson
A téves közlés miatt mindenkitől eldoskodni. A rossz berögződések egyike, elég levegőhöz.
nézést kérünk!
hogy az emberekbe beleivódott: ezeket
Forrás: agorinform.hu, hellovidek.hu,
bizony égetni kell. Holott a beteg növéplantorient.hu, eumet.hu

HELYESBÍTÉS
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HELYTÖRTÉNET

Szada nevének eredetéhez
Régi iskolai emlékek is felbukkantak néhány idősebb szadai
lakótársunk gondolataiban a múlt hónapban elindult helyismereti program első részével való ismerkedés során, különösen ami településünk nevének eredetét illeti. Az ezzel kapcsolatos észrevételeket szeretnénk itt helyre tenni.

S

zada nevének eredetéről a legfrissebb forrásunk Horváth Lajos helytörténész írása a Fejezetek Szada község történetéből című kötetben (a
2000-es évből). Eszerint a település neve
földrajzi elhelyezkedésére vezethető vis�sza, a „szada” szó ugyanabból az ősi eredetű szóból származik, amiből a „száj
szavunk, jelentése pedig: „valaminek a
nyílása, bejárata”. Esetünkben bejárata
a Sződ-Rákos-patak völgyének, mely Gödöllő határából a Duna felé vezet.
A „kert” jelentésű szláv szád szóból
való eredeztetés nem állja meg a helyét,
mivel a szó maga a szláv nyelvben sokkal későbbi eredetű, mint amióta Szada
fennáll, illetve Szadán sosem élt nagyobb
számú szláv lakosság.
Horváth Lajos még megenged egy másik
magyarázatot is, mely szerint a falu neve
személynévből ered – Szadának nevezett
személyekre vannak történelmi példák a
kora Árpád-korból. A személynév jelentése viszont szintén a száj szóra megy vis�sza, s ez esetben nagyszájú, hangoskodó
embert jelölhetett.
Nyelvész szemmel a „bejárat” jelentés
tűnik a legelfogadhatóbbnak, különös te-

kintettel a Kárpát-medencében máshol is
megjelenő hasonló földrajzi nevekre.
Az egykori iskolások által említett történet, Szad és Ged legendája mesés magyarázata a két „szomszédvár” nevének,
történelmi alapja nincs, a két egykori
falu közti versengés illusztrációjára szolgál. A figyelmes olvasó azt is meg fogja
tudni mondani, melyik nép ajkán született a mese: gödöllőiek mesélik-e avagy
szadaiak…?

Szad és Ged legendája
Ott, hol most a Kecskés-Berek van, hajdan vár állott büszke toronnyal. Ged lovag bírta azt az egész környékkel együtt,
kivéve Szadát. A népmonda Ged lovagot, kit jobbágyai atyjukként szerettek,
fölruházta minden jó tulajdonsággal.
Szadavár ura ellenben Isten ostora volt,
ki tivornyázott, zsarolta a népet, s valóságos réme volt a környékbeli fiatal
lányoknak. Ahogy utálta a nép ezt, úgy
szerette amazt. Szadavár ura ezért halálos ellensége lett Ged lovagnak. Rárontott vitézeire, várát felgyújtotta, s elrabolta nyáját. De Ged türelme nagy volt.
„Majd megveri az Isten énhelyettem”

Szad és Ged legendája: A lány ekkor kérte Istent, hogy mentse meg a gyalázattól
– Szabados Júlia rajza
2021. MÁRCIUS | 2111 SZADA

– szokta volt mondani. Ezalatt Szad úr
népe egyre fogyott, mert az üldözések
elől sokan menekültek Ged oltalmába.
De nemcsak népeik gyűlölete és szeretete tette halálos ellenségekké a két
várurat, hanem a szerelem is. Élt e környéken, egyszerű kőházban egy szegény nemesember, kinek gyönyörű lánya volt, s ez Ged úrnak adta kezét. Ki
volt tűzve már a menyegző napja, s az
utat, melyen Ged úr haza akarta vinni
szép menyasszonyát, virágokkal hinté
be a nép. A szerelmében is halálosan
sértett Szad úr azonban eltökélte, hogy
a lányt elrabolja. Lóra ültette hát csatlósait, s rátört a házra, mely előtt a leány várt dobogó szívvel szerelmesére.
A távolból, két ellentétes irányból, porfelleg szállt a légbe. A lány szívén szorongó érzés vett erőt. Tudta, hogy az
egyik boldogságának előhírnöke, a másik, az a sötétebb, gyalázatát jelenti. S
a gonosznak paripái gyorsabbak voltak: Szad úr hamarább megérkezett. A
leány ekkor térdre borulva kérte Istent,
hogy mentse meg a gyalázattól. Az Ég
meghallgatta. A szép leány egy perc
alatt rákká változott, s hatalmas ollóival a földbe fúrta magát. Azon helyen
pedig, hol eltűnt, a földből forrás vize
tűnt elé: a Rákos. Ekkor már Ged úr is
odaérkezett, s elkeseredett harc keletkezett köztük. Ged három napi küzdés
után visszaverte Szad úrt, ki futtában
az ördöghöz folyamodott, s ez farkassá változtatta. A gonosz ember ebben
az alakjában is folytatta ellenségeskedését. Nemsokára Ged meghallá, hogy
egy ordas pusztítja kecskenyáját, és
senki sem tudja elejteni. De Ged jó lövő
volt, s leteríté a farkast, melynek képében Szad úrnak elállatiasodott arcára
ismertek.
A környék végleg meg volt tehát mentve ádáz zsarnokától, s a gedék (kecskék)
vígan legelhettek a Cserhát pázsitos lejtőjén. A rákká változott szép leány azonban nem kapta többé vissza régi alakját, jobb dolga volt a hűs vízben, mint
az emberek között, s Ged úr, mikor haldokolt, meghagyta, hogy őt is a Rákos
medrébe temessék. Egyik verzió szerint Ged úrtól, a másik szerint pedig a
kecskéktől nyerte aztán Gödöllő nevét,
melynek régi hangzása Gedellő volt.
(A történet forrása: https://leszvalami.blog.
hu/2010/11/18/ged_ur_sztorija)
Monok Zsófia
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Vessünk a Holddal
Még ha nem is hiszünk
az asztrológiában,
vagy a bolygók erejében, érdemes egy
próbát tennünk –
saját kertünk sikere érdekében – a
holdnaptárhoz alkalmazkodó kertműveléssel.
Ahogy ár-apálykor változik a vízszint, úgy a növényi szövetekben áramló vízre is hatással van a Hold, egyéb bolygók pedig
a különböző növényi aktivitásra hatnak. Fogyó
Holdnál a növények nedvei visszahúzódnak az
alsó részekbe, aktívabban fejlődnek a gyökerek
és a gumók ebben a két hétben. Holdtölte közeledtével a bolygó vonzó hatása következtében a
növényi nedvek intenzívebben áramlanak a föld
feletti részekben. Mindeközben különböző bolygók Földre gyakorolt hatásai is megfigyelhetők
2-3 naponként váltakozva, így tovább növelhetjük a terméshozamot, növényeink egészségesebbek, szebbek lesznek, ha figyelembe vesszük ezeket a kerti munkák kezdésekor.
A holdnaptárakban felhasználás szerint 4 típusba soroljuk haszonnövényeinket. Gyökér,
szár és levélzet, virág, termés szerinti felhasználást különböztetünk meg, és ehhez kell igazítani a munkákat.
Persze vetés vagy a betakarítás megkezdésekor a térség éghajlati jellemzőit is vegyük figyelembe.
A legközelebbi Holdtölte március 28., azután
április 27. Itt a veteményezés ideje, jó kísérletezést, pozitív tapasztalást.

Ajánlott szakkönyvek:
Maria Thun: Vetési naptár 2021
Ujhelyy Károly: Zöldségeskert
(2021 holdnaptár melléklettel)
Matthew Hayes: Háztáji Bio-kertészeti
oktatási anyag
Jó kertészkedést, burjánzó növényeket kívánok!

Németh Anikó kertészmérnök
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ÉRKEZNEK
a gépjárműadós határozatok
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat idén már a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el. A
NAV megbízása alapján február közepétől kezdi kézbesíteni a Magyar
Posta az idei gépjárműadóról szóló
határozatokat. Az adó első részletét
2021. április 15-éig, a második részletét szeptember 15-éig kell befizetni.
A változás a gépjármű-üzembentartókat
(tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nincs. A fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadóbevételi számláról szóló levelek kézbesítése
február közepén indult. Országosan mintegy 3 millió 200 ezer gépjármű-üzembentartó érintett, ennyien kapnak a postástól
személyesen átvehető, hivatalos iratot. A
levelek gyártása és kézbesítése akár több
hetet is igénybe vehet. A gépjárműadó befizetésével érdemes várni a határozat átvételéig, mivel abban szerepelnek a pontos információk.
A gépjárműadó első részletét a korábbi
években megszokott március 15. helyett
idén elég április 15-éig befizetni, a
második részletet pedig szeptember 15-éig
a 410-es adónemhez tartozó, 1003200001079160 számú, NAV Belföldi gépjár-

műadó bevételi számlára. A befizetéskor
az átutalási bizonylat közlemény rovatába először az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni, majd a jármű rendszámát. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem,
vagy csak késedelmesen tudja a befizetett
összeget a befizetőhöz kapcsolni.
Aki pénzforgalmi számla nyitására nem
kötelezett, az fizethet banki átutalással, a
levélhez mellékelt csekken, az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító
alrendszeren (EFER-en) keresztül szintén
átutalással vagy akár az ügyfélszolgálatokon bankkártyával. Ha valaki esetleg elveszíti a csekket, akkor újat a NAV ügyfélszolgálatán kérhet.
A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek kizárólag belföldi pénzforgalmi számlájukról átutalással rendezhetik
a befizetést.
A 2020. december 31-én meglévő adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a
NAV automatikusan figyelembe vette az
adó kivetésénél, ezért ezt nem kell újból
bejelenteni. A 2021. január 1-jétől keletkezett, módosult és bejelentett mentességek nyilvántartásba vételéről a NAV nem
küld határozatot.

Hová vezeted AZ ÉLETED?

BAPTISTA EGYHÁZ EGY TRÉFÁS
KEDVŰ buszvezető vaknak álcázta magát:
sötét szemüveget tett föl, fehér botot vett a
kezébe, így ült le a végállomáson az egyik
utas helyére. Amikor már majdnem megtelt a kocsi, elkiáltotta magát: „Hát senki
sem indítja el ezt a buszt?” A vezetőüléshez
tapogatózott, leült és beindította a motort.
Az emberek menekültek természetesen.
Ez a történet nagyon jól megmutatja,
hogy nem mindegy ki ül a kormánynál. De
mi a helyzet a saját életünkkel? Mi magunk
jó irányba haladunk? „Egyes emberek több
időt töltenek a nyaralás, mint egész életük
megtervezésével.” vette észre valaki. Ha így
van, hogyan érkezne célba? Napjainkban
ezer feladat, a mindennapi kihívások még
inkább belekényszerítenek minket a rohanásba, a rövid távú gondolkodásba. Egyszer csak azt vesszük észre, hogy eltelt egy
élet és nem ott vagyunk, ahol szeretnénk.
Húsvétra készülve azonban, valami külö-

nös távlat nyílhat ki az ember előtt, valami olyan, ami túlmutat ezen az életen.
A Biblia János evangéliuma 14. részében leír egy különös beszélgetést. „Ne
nyugtalankodjatok: higgyetek Istenben,
és higgyetek énbennem.” – mondja Jézus, majd egy Tamás nevű tanítvány,
mint az utasok a buszon a fenti történetben, megijed és értetlenkedik. Miért bíznék meg benne? Miért hinnék neki? Nem
látja biztosan, hogy hová akarja Jézus elvezetni őt. „Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet! Az Atyához csakis rajtam keresztül lehet eljutni.”
Jn.14,6. Sok évvel ezelőtt úgy döntöttem,
hogy én bizony megbízom Jézusban. Azóta van egy nagyon jó tapasztalatom. Tudom, hogy az élet több, mint amit itt látok! Tudom merre tart az életem. Nem
„vakon” és céltalanul telnek a napok, hanem tart valahová.
Bacsó Benjamin baptista lelkész
2111 SZADA | 2021. MÁRCIUS

HITÉLET

Biztos alapra építsünk!
VANUATU KERESZTÉNYEINEK
ÜZENETE A VILÁG NÉGY TÁJÁRA
Ökumenikus világimanap
– 2021. március 5.

M

int a legtöbb keresztény (és
nem keresztény) rendezvény, a
világimanapi ökumenikus ös�szejövetelek is elmaradtak a járvány miatt.
Interneten azonban elérhető az idei témát
kiválasztó és kidolgozó Vanuatun élő keresztények üzenete a „Világimanap 2021”
internetes oldalakon.
Vanuatu egy trópusi szigeteken található köztársaság a Csendes Óceán déli
részén, Ausztráliától keletre. Több,
mint nyolcvan szigeten élnek lakói,
a k i k többny i re
melanéz származásúak. A pálmafák országának is
nevezik a gyönyörű területet. Sajnos gyakran sújtjá k ter mészeti
katasztrófák (ciklonok, hurrikánok

és vulkánkitörések). Évente nyolcszortízszer kell szembenézniük ezekkel a jelenségekkel.
Az ország angol és francia gyarmat volt.
1980-ban kikiáltották a függetlenséget és
a parlamenti demokráciát. VANUATU jelentése: egy ország, amely talpra állt. Jelmondatuk, amely a címerüknek is felirata:
„Istennel együtt létezünk”. Lakosságának
83 %-a keresztény (ezen belül is sok a presbiteriánus), 17 % pedig más vallási csoportokhoz tartozik.
A szigetország lakói vallják, hirdetik,
hogy van szilárd, biztos pontja ennek a világnak, akire építhetünk: maga az Úr Jézus Krisztus. Világimanapi üzenetként is
Jézus szavait választották: a bölcs és a bolond építő példázatát.
„Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz
az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek és
nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva.
Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a

házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek és beleütköztek abba a házba: az összeomlott és teljesen elpusztult.” 
(Máté 7:24-27)
Vanuatun élő keresztény testvéreink üzenetéből az alábbiakban idézek:
„Az eredmények a meghozott döntéstől
és a végrehajtott cselekvéstől függenek…
A bölcs építő biztonságban volt, míg a bolond elveszítette a házát…
Rajta! Építsük otthonainkat, nemzetünket és az egész világot Jézus szavaira, aki
emlékeztetett minket az aranyszabályra:
Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek
veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük… (Máté 7:12)”
Egy magyar házaspár Greizer Miklós és
felesége Göllner Zsófia 2015-től Vanuatun,
Tanna szigetén végzi külmissziós szolgálatát a Wicliffe Bibliafordítók Egyesületének kiküldésében.
Ebben az évben tehát a világimanapi
témáink (jövő márciusig, a 2022-es
imanapig):
  •   Építsük az életünket, annak minden vetületét biztos alapra, Isten Igéjére! Valósuljon ez meg Vanuatu lakosságának,
Magyarország lakosságának minél szélesebb körében és hasonlóképpen a világ minden országában!
  •   Imádkozzunk Vanuatun élő keresztény
testvéreinkért. (A jelzett internetes oldalakon megismerhetjük az élethelyzetüket is.)
  •   Imádkozzunk a Greizer házaspár szolgálataiért!  Összeállította: Pálinkás Ibolya

NAGYBÖJT ÉS HÚSVÉT
KATOLIKUS EGYHÁZ MOST, amikor ezt a cikket írom (március 7.) éppen megünnepeltük az utolsó nyilvános
szentmisét, és ismét bezárni kényszerülünk. Hetente kétszer kedden és pénteken
17.30-18.30 között kinyitjuk a templomot,
hogy a csendes imádság helye lehessen a
töltekezni, megpihenni, elmélyülni vágyódó embereknek. A nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtést folytatjuk: az ételládába
bármikor helyezhető tartós élelmiszer.
A nagyhét és a húsvét megünneplésével
kapcsolatban pedig még nem tudunk semmit, arra kérek mindenkit, hogy figyelje a
híreket és az egyházközség Facebook oldalát.
Talán úgy érezzük: minek is böjtölünk, ha nem lesz húsvét. Mi célja akkor a böjtnek? Fontos tudatosítanunk,
hogy lesz húsvét. Nem tudjuk még, hogyan tudjuk majd megünnepelni, de lesz
2021. MÁRCIUS | 2111 SZADA

szeretetből fakadó tettek szabadsága és
öröme növekedjen bennünk. Éljünk az
imádság és a testvéri szeretet lehetőséhúsvét. És talán sokkal inkább át tudjuk geivel, hogy a kereszten át felragyoghasélni a feltámadás fontosságát, ha megél- son a feltámadás fénye! (Thomas B. képe
jük a rabságot a külső körülményekben a Pixabay -en.)
Borbáth Gábor
is. A húsvétnak nem akadálya a karantén, viszont biztosan nem tud megvalósulni bennem a húsvét, ha én nem hagyom! Tehát a készület most fontosabb,
mint bármikor.
Éppen ezért most a böjtben ideje megvizsgálni a tetteinket, szokásainkat: mi
vezet az életre, mi növeli bennünk a valódi belső örömet és szabadságot, és mi
Magyar Katolikus
az, ami a sötétséget és a függőséget hizEgyház
lalja bennem. Ez utóbbihoz vezető tetteket és szokásokat érdemes gyökerestül kiMagyarországi
szakítani az életünkből, így válhat a böjt
keserű önmegtagadás helyett a növekvő
Református Egyház
öröm és szabadság útjává. Nagy szükségünk van erre, hogy a karantén okozta bezárkózásban ne a rossz, megkötöző szoMagyarországi
kások rabsága, hanem a krisztusi élet, a
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KÖZÖSSÉG

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGOSZTOTTÁK
VELÜNK VÉLEMÉNYÜKET!
KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI – Íme a felmérés eredményei
Úgy gondolja-e, hogy a közösségi

A közösségi együttélés szabályit rögzítő rendelet felülvizsgálatába együttélés alapvető szabályait sér
és megalkotásába a képviselő-testület Szada lakosságát is bevonti, ha a hulladék gyűjtő edény nem
ta. Arra kértük Önöket, hogy a témában adjanak hangot véleméa közszolgáltató által meghirdetett
nyüknek. A szadai felnőtt korú lakosság 15 százaléka tett eleget fel- szállítási napon kerül kihelyezésre?
75,2 % – nem
hívásunknak, és kitöltötte a közösségi együttélésről szóló kérdőívet.

M

agyarországon a helyi önkormányzatok önálló hatáskörben
rendelkezhetnek a közösségi
együttélés alapvető szabályairól, illetve
azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről. Bár Szadán már három és fél éve létezik hatályos szabályozás a témában, több
meghatározó jelentőségű tényállást akkor
sem vett figyelembe, és így nem is rendezett, vagy a tényállás túlszabályozottsága
miatt már nem egyértelmű.
Az együttélés kérdése kiemelt pontként
szerepelt a jelenlegi testület többségét adó
képviselők választási programjában. Az akkori ígéret szerint a közösségi együttélés
szabályit rögzítő rendelet felülvizsgálatába és megalkotásába a képviselő-testület
Szada lakosságát is be kívánta vonni, így
arra kértük Önöket, hogy a témában adjanak hangot véleményüknek.
Nagy örömünkre Szada lakossága fontosnak találta, hogy hallassa a hangját:
618 kitöltött kérdőívet kaptunk vissza a
gyűjtődobozokba dobva, vagy elektronikus úton a szada.hu honlapon keresztül.
Ez azt jelenti, hogy Szada teljes lakosságát figyelembe véve több mint 11, míg a felnőtt korú lakosságot vizsgálva a szadaiak

24,8 % – igen

A fiatalok a közösségi együttlét mel
lett sportolásra is használják a Fő
teret, egyéb közterületeinket. Ez sér
ti-e Ön szerint a közösségi együtt
élés alapvető szabályait?
Milyen időszakban tartaná elfo
85,2 % – nem
gadhatónak a zajjal járó kerti, ház
9,1 % – igen
körüli munkák, hangos eszközök
5,7 % – Egyéb:
használatának engedélyezését la
kott területen?
Szada – többek között – a köztéri, il
33 % – munkanapokon 7:00-től 20:00- letve útszéli gyümölcs- és zöldség
ig, szombaton 8:00-tól 14:00-ig, vasárnap árusításról ismert az átmenő for
és ünnepnapokon 10:00-13:00-ig
galom számára. Ez a tevékenység
31,9 % – munkanapokon 7:00-től azonban balesetveszélyt is jelent,
20:00-ig, szombaton 8:00-tól 14-ig
amit a közútkezelő is jelzett már az
20,4 % – munkanapokon 6:00-tól Önkormányzat számára. Ön melyik
22:00-ig, hétvégén, ünnep és pihenőna- megoldást választaná?
pokon 8:00-20:00-ig
58,6 % – csak az az őstermelő árulhat
14,7 % – Egyéb
a háza előtt, ahol a vásárlók parkolása biztonságosan, a forgalom akadályozása nélMilyen időszakban tartaná megfe kül megoldható
lelőnek a zajt okozó ipari tevékeny
29,7 % – bármelyik őstermelő árulhat
ség korlátozását/tiltását a lakó a háza előtt
övezetben?
11,7 % – senki nem árulhat a háza előtt
52,7 % – teljes vasárnap és ünnepnapokon
26,8 % – munkanapokon 18:00-7:00 A kérdésekre érkezett egyéb vála
óra között
szokat feldolgozzuk és figyelembe
20,5 % – Egyéb:
vesszük.

15 százaléka osztotta meg velünk véleményét. Nagyon köszönjük aktivitásukat!
Most pedig lássuk, hogy alakult a kérdőív végeredménye:

A KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK FELHÍVÁSA
az induló tavaszi munkálatokkal kapcsolatban
Szada Nagyközség Önkormányzata már az év ele- szetes igény, hogy a lakosok szeretnék használni 50.000 forintos, közigazgatási hatósági eljárás esejétől betiltotta az avar-és zöldhulladék égetését, a közterek egy részét. Ilyen lehet például a konté- tén pedig akár 150.000 forintos bírsággal sújtható.
így településünk közterület-felügyelői felhívják a nerek, építőanyag közterületen történő elhelyeA közterület-felügyeletnek külön kérése, hogy
lakosság figyelmét, hogy megszokásból senki se zése, amelyre természetesen van lehetőség, de az amennyiben bármilyen közterületen található szaégessen, mindenképpen válasszanak valamilyen szabályhoz van kötve, melyről Szada Nagyközség bálytalanságot észlelnek környezetükben, úgy kealternatív megoldást, hiszen a jogszerű magatartás Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (XI. ressék őket hivatali munkaidőben a +36/28 503mellett ezzel jelentősen csökkenthető a légszennye- 24.) önkormányzati rendeletéből tájékozódhatnak. 065/5. melléken, a +36/70 396-28-02 és a +36/30
zőanyag kibocsátása. A kerti zöldhulladékok kezelé- A közterület-foglalási iránti kérelmeket az önkor- 208-18-55 mobilszámokon, vagy a kozterulet@szada.
sével kapcsolatban különböző alternatív megoldá- mányzatnál személyesen, vagy telefonon a köz- hu e-mail címek valamelyikén. Egyéb, hivatali időn
sokról a 2111 Szada magazin 12. oldalán olvashatnak. terület-felügyelőknél lehet benyújtani. Felhívjuk a túl történt, vagy közbiztonságot érintő ügyekben
Az engedélyhez nem kötött munkálatok, illetve lakosok figyelmét, hogy ennek elmulasztása sza- keressék Szada körzeti megbízottját, Kovács Ágosa folyamatban lévő építkezések esetében termé- bályszegésnek minősül, mely a helyszínen 5.000- tont a +36/70 492-07-60 mobilszámon.

Tisztelt Szadai Lakosok!
A Szadáért Polgárőr Egyesület a támogatásukat kéri. Segíthet adója 1 százalékával, amit eszközök vásárlására tudnánk fordítani, ezzel megkönnyítve az önkéntes munkánkat, hogy nagyobb közbiztonságot tudjunk teremteni.
Segítségüket előre is köszönjük.
Szadáért Polgárőr Egyesület 2111 Szada Rákóczi út 4.
Adószám: 19088730-1-13

ADÓSZÁMOK AZ ADÓ
1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁHOZ
Tisztelt Szadai Polgárok!
Azért, hogy nagyközségünk minden intézménye további plusz lehetőséget kapjon a fejlesztéseihez, a közösségi élet jobb kialakításához, kérjük, hogy adóbevallásukban az alábbi alapítványokat és
egyesületeket támogassák adójuk 1%-ával!

Székely Bertalan Óvoda Közhasznú
Kulturális Alapítvány – 19186797-1-13
Életfa a Gyermekekért Alapítvány
(Székely Bertalan Általános Iskola) – 18504987-1-13
Kulturális Alapítvány Szadáért – 19176310-1-13
HIRDETÉS

KÁRPITTISZTÍTÁS

Szőnyeg, kanapé, bútorszövet,
gépjárműkárpit gépi tisztítása.
Szlovák Zoltán
Tel.: +36 30/1242319
e-mail: zoltan.karpitos@gmail.com

KRISZTA
SZIKVÍZ

NYITVATARTÁS:

hétköznap: 15-18 és szombat: 8-13
2111 Szada, Dózsa György út 9/B

Telefon: +36 20 462 9060
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Akciós ajánlatunk:

KEDVES SZADAI LAKOSOK!
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SZADA

DÓZSA GYÖRGY ÚT 80.

169

Ft

Gallicoop
Sajttal töltött
pulykamell-érme
gyorsfagyasztott, 1 kg

1299

Füstölt
hátsó csülök

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

Ft/kg

Márka
szénsavas
üdítőital
szőlő
szuper
málna, meggy
2 l, 110 Ft/l
219 Ft

1199

Koronás Porckur
zacskó, 0,5 kg,
338 Ft/kg

Ft

Pannónia
sajt
eredeti, light,
szeletelt,
125 g, 3752 Ft/kg

469

Ft

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!
www.godollocoop.hu • facebook.com/godollocoop

CSALÁDI HÁZAK
KLIMATIZÁLÁSA
HÁZTARTÁSI GÉPEK
SZERVIZELÉSE:

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

PUSZTAI JÓZSEF – 06-30-522-1258

Impresszum

2111

SZADA

3 Ft/l ÁRENGEDMÉNYT BIZTOSÍT
a mindenkori üzemanyag árából.
A kedvezmény igénybevételéhez
tisztelettel kérjük a lakhelyét
igazoló kártyát felmutatni!

Szeretettel várjuk Önt is
töltőállomásunkon!

SZADAI
KISÁLLATRENDELŐ
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

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

SZADA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ingyenes tájékoztató lapja

Főszerkesztő: Polgár Gyula
Szerkesztőség: 1173 Budapest, Székicsér utca 15.,
06-20-966-1190, 06-30-955-7581, e-mail: gyulapolgar56@gmail.com,
Kiadó: Szada Nova NKft., Felelős kiadó: Illés Szabolcs • honlap: www.szada.hu
Nyomdai előkészítés: Juhász András
Hirdetésfelvétel: +36-20-966-1190, gyulapolgar56@gmail.com
Nyomda: Prime Rate Kft. 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 16.
Felelős vezető: Dr. Tomcsányi Péter
Megjelenik minden hónap első felében 2200 példányban. • ISSN: 2060-1115
A következő lapzárta időpontja: 2021. április 6.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a tartalom lényegi
megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában közölje. A lapban megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani
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FONTOS TUDNIVALÓK
Kérjük, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel,
az aktuális nyitvatartási és ügyfélfogadási időkről 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
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: Greffné 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
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
Intézményvezető: Dr. Csikós Gellértné
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
Megbízott 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 Nonprofit Kft.
Szada, Dózsa György u. 88.
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)
2021.
MÁRCIUS
| 2111 SZADA
Cím:
2112 Veresegyház
Fő út 45-47.

POSTAHIVATAL
Szada, Dózsa György út 78., Tel.: 28/503-060
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, 15.0019.00, 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. Jogutódja 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, használatbavételi engedélyek,gázbekötés, készülékcsere
ügyintézés: 1126 Budapest, Böszörményi út 24/b.
Tel.: 06 (1) 766-5850
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit 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
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Mobil: +36/70 220-4399

PIZZA

MAX ÉTTEREM

és SUSHI

BÁR

Járványügyi korlátozások idején
elvitelre és házhoz szállítással állunk
kedves vendégeink rendelkezésére!

Sushi újdonságainkkal várjuk mindennap!
ÉTELRENDELÉS: 06-20-464-2022
Érdemes követni a FACEBOOK
oldalunkat!
GÖDÖLLŐ, Dózsa György út 36.

A korlátozások ideje alatt is 24 órás készenlétben dolgozunk!

