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Májusban meghozott fontosabb 
POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK

A járványhelyzetre való tekintettel Szadán a bizottsági és a képviselő-testületi ülések idén május-
ban is elmaradtak – köztudomású, hogy tavaly november 4-től a Kormány Magyarország egész terü-
letére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Noha a veszélyhelyzet időszakában a képviselő-testület hatáskö-
reit egy személyben a polgármester gyakorolja, Pintér Lajos polgármester a határozati javaslatokat 
tartalmazó előterjesztéseket előzetesen ezúttal is közreadta képviselőtársainak és a bizottsági ta-
goknak – és véleményeik, visszajelzéseik ismeretében hozta meg végső döntéseit május 27-én.  

ÖNKORMÁNYZAT

Rendeletben szabályozták 
a nyári igazgatási szünetet
A Szadai Polgármesteri Hivatal 2021 nyári 
időszakában az igazgatási szünetet 2021. júli-
us 26-tól augusztus 6-ig tartja, a téli időszak-
ban 2021. december 27-től 31-ig tart az igaz-
gatási szünet. A szünet alatt az anyakönyvi és 
egyéb ügyeket ügyeleti rendszerben látják el. 
 Ugyancsak rendelet született az Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabály-
zatának módosításáról – amely szerint a 
Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám-
kerete 16,5 főről 17 főre emelkedett (a Hiva-
tal SZMSZ-e ehhez igazodva szintén módo-
sult), továbbá az Önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének módosításáról, valamint 
a Helyi Építési Szabályzat módosításáról 
(HÉSZ lsd. külön, keretezett írásunkban!).

Elfogadták a Veresegyház 
és Környéke Szennyvízközmű 
Társulás 2020. évi beszámolóját 
A Társulás 2015. január 1. óta kezeli Erdőker-
tes, Szada és Veresegyház szennyvízközmű 
vagyonát. A Társulás 2020. decemberében 
pályázott a KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0023 
számú, „Szennyvíztisztító bővítés, korszerű-
sítés és csatornaépítés a Veresegyházi agglo-
meráció területén” című projektre. A projekt 
fenntartási időszakának lezárását követően 
lehetőség nyílik olyan műszaki változtatá-

sokra is, amelyeket eddig nem tudtak meg-
valósítani. A három érintett település la-
kosságszáma (2020. év végén 35,4 ezer fő 
állandó, 1,5 ezer fő ideiglenes lakos), ezzel 
együtt szennyvízkibocsátása is folyamato-
san emelkedett, ezért a Társulás kapacitás-
bővítést kezdeményezett a szennyvíztisztító 
telepen. A tanulmányterv szerint a jelenlegi 
5000 m3/nap kapacitású tisztítómű 7000 m3/
nap kapacitásúra bővülhetne. A használati 
díj évek óta változatlan mértékű, 87,58 Ft/m3 
+ ÁFA. A három település összes szennyvíz-
fogyasztása 6,93 %-kal növekedett az előző 
évihez képest. Ezen belül az Erdőkertesen 
képződött szennyvízmennyiség 12,04 %-kal, 
a Szadán értékesített mennyiség 3,79 %-kal, 
míg a Veresegyházon 6,93 %-kal nőtt. Ez el-
sősorban a lakosságszám folyamatos emel-
kedéséből adódhat. Az évet jelentős (182 mil-
lió 206 ezer Ft) pénzmaradvánnyal zárták. 
A megmaradt pénzt a későbbiekre – eset-
leges haváriára, valamint a szennyvíztelep 
kapacitásbővítő fejlesztésére − tartalékolják.

A 2021/2022-es nevelési évben 
egy csoporttal bővíthetik a Székely 
Bertalan Óvoda-Bölcsőde férőhelyeit
A Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde intéz-
ményvezetője, Dr. Csikós Gellértné kérel-
met nyújtott be a 2021/2022-es nevelési 
évre az óvodai férőhelyek egy csoporttal 

A Helyi Építési Szabályzatról szóló ren-

delet módosításával érvényesül a tel-

kenként egy lakás elve, és megtartható 

Szada falusias arculatú településként. A 

változtatási tilalom a HÉSZ-módosítás 

hatályba lépésével, tehát június 12-én 

hatályát veszítette.

 Fontos mérföldkőhöz érkezett Szada He-

lyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) módosí-

tása. A 2021. június 12-től Szada Nagyköz-

ség polgármestere által elfogadott, a Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 9/2009. (VI. 10.) 

önkormányzati rendelet módosítása alap-

ján az Lf jelű falusias lakóterületen és az Lke 

jelű kertvárosias építési övezetben már leg-

feljebb egylakásos lakóépületet lehet épí-

teni a jövőben.

 Szada Nagyközség Önkormányzatának 

hosszú távú elképzelése, hogy Szadát ma-

gas presztízsű, otthonos, hagyományokat 

is megőrző falusias arculatú településként 

tartsa meg, a népességnövekedés üte-

mét visszafogja, amely kihat az elviselhe-

tetlen közúti forgalomterhelésre, az intéz-

ményekre és az úthálózatra. 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 korábban bevezetett 

változtatási tilalom a HÉSZ módosítás elfo-

gadásával, 2021. június 12-vel hatályát vesz-

tette.  

MÓDOSULT A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT: 
TELKENKÉNT EGY LAKÁST LEHET ÉPÍTENI SZADÁN

történő bővítésére, amit a gyermeklétszám 
várható növekedésével indokolt. Az új cso-
portot a Dózsa György út 63. szám alat-
ti feladatellátási helyen lehetne kialakítani. 
A szükséges új óvodai csoportszoba a fejlesz-
tő szoba átalakításával oldható meg (a hozzá 
tartozó mosdóval és öltözővel). A csoportszo-
ba méretét tekintve – 13 fő maximális gyer-
meklétszám elhelyezését teszi lehetővé. A ké-
relmet támogatva 9-ről 10 csoportra bővül a 
férőhelyek száma. Ezen felül az egyes csopor-
tok létszámát 20 %-al bővítenék. A szakmai 
feladatok ellátásához egy óvodapedagógus 
és egy dajka felvétele indokolt, bérköltsé-
gük és azok járulékai biztosításával együtt. 
 Mivel a törvényben meghatározott 25 
fős csoportlétszámot a gyermekek létszá-
ma eleve meghaladja, így a csoportlét-
számokat a 2021/2022. nevelési évre is 
20%-kal szükséges növelni.

Egyéb döntések
Új közterület-névvel gyarapodott Szada ut-
cajegyzéke: a 099 hrsz.-ú közút a Vízimalom 
utca elnevezést kapta. Döntés született továb-
bá adásvétellel vegyes telekalakítási szerző-
dés előkészítéséről, a Szada Ipari Park Kft. és 
a Szada Nova Kft. 2020. évi beszámolóinak 
elfogadásáról, valamint a Helyi Építési Sza-
bályzat átfogó módosításának folyamatában 
benyújtott kérelmek elbírálásáról. P.Gy.
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TRIANON 
Az élet forgatókönyve megismételte önmagát. Az előző évhez hason-
lóan idén is feloldották a koronavírus miatti veszélyhelyzetet (ta-
valy június 18-án), így lehetőség nyílt Szadán is a kisebb létszámú 
összejövetelek megrendezésére. Rögtön két megemlékező ünnep-
séget hirdetett meg az önkormányzat – május 30-ra a Magyar Hő-
sök Emléknapját, június 4-re pedig a Nemzeti Összetartozás Napját.

ÖNKORMÁNYZAT

Virágot helyezett el Simon Erika alpolgármester, 

Boros Gábor képviselő és Székely Beatrix képviselő

A Színházikó csoport

MEGEMLÉKEZÉS A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁRÓL

J únius 4-én délután há-
rom órakor gyülekeztek 
a szadaiak a nemzeti ösz-

szetartozást jelképező Öröksé-
günk szobornál. A megjelen-
teket Antal Édua köszöntötte, 
majd felkérte Pintér Lajos pol-
gármestert köszöntőjének meg-
tartására. A polgármester emlé-
keztetett, hogy 101 évvel ezelőtt, 
budapesti idő szerint 1920. jú-
nius 4-én 16:32-kor írták alá 
a versailles-i Nagy-Trianon 
kastélyban az első világhábo-
rút lezáró Párizs környéki bé-
keszerződés részeként az első 
világháborúban vesztes Ma-
gyarország (mint az Osztrák–
Magyar Monarchia egyik utód-
állama) és a háborúban győztes 
antant szövetség hatalmai kö-
zött létrejött békeszerződést. 
Magyarország példátlan vesz-
teséget szenvedett el. Az or-
szág elveszítette területének 
kétharmadát és lakosságának 
közel 60 százalékát. A döntés-
sel szétszakították az országot, 
de elszakítani sohasem tudták a 
Kárpát-medence magyarságát. 
A polgármester megemlékező 
köszöntője végén kihangsúlyoz-
ta, hogy „A nemzeti összetar-
tozás napja lehetőséget teremt 
minden évben, hogy tanúságot 
tegyünk a nemzet összetarto-
zása mellett… Viseljük a nem-
zet testén látható heget büsz-

kén, mert ez teszi a magyart 
erős néppé.”
 Az ünnepi megemlékezés a 

„Volt nekünk egy országunk” 
című műsorral folytatódott, 
amit a Színházikó csoport adott 
elő Buzogány Márta színmű-
vésznő vezetésével. Közremű-
ködtek: Buzogány Márta, Baj-
kai Laura, Kiss Veronika és 
Nagy Bernadett.

 A nagyszerű műsor után dr. 
Dulai Sándor a Szabad Föld ro-
vatvezetője mondott megemlé-
kező beszédet. Mondandójá-
ban három dologra koncentrált: 
Az előzményekre, a tényekre 
és a következményekre. Előz-
mények nélkül nem tudnánk a 
trianoni békeszerződést elhe-
lyezni – mondta. Fontos tény, 
hogy különböző geopolitikai 

okok, valamint a nemzetiségi 
törekvések következtében na-
gyon nagy vesztesei lettünk en-
nek a háborúnak. A gazdasá-
got is mélyen megrendítette a 
békediktátum, ugyanis elvesz-
tettük a nemzeti jövedelmünk 
több mint kétharmadát és a 
nemzeti kincset jelentő erde-
ink 80 %-át. Az elmúlt 101 év-
ben nagyon sokszor felvetődött 
a kérdés, hogy miért írtuk alá 
a békeszerződést, ha ez ekkora 
veszteséggel járt. Ennyi év táv-
latából kijelenthető, hogy sok-
kal súlyosabb következményei 
lehettek volna, ha nem írjuk alá. 
Az előadó részletesen kitért a 
következményekre is. Emlékez-
tetett, hogy a második világhá-
borút követő kommunista idő-
szakban beszélni sem lehetett a 
trianoni békeszerződésről. Ta-
lán ezzel is magyarázható, hogy 
napjainkban is vannak olyanok, 
akik nagyon keveset tudnak a 
magyar történelem egyik leg-
gyászosabb idejéről. A jelenre 
fókuszálva dr. Dulai Sándor el-
mondta, hogy határainkon be-
lül és kívül a népesség fogyá-
sa miatt nehéz időszakot élünk 
(30 év alatt majdnem egymilli-
óval csökkent a magyarság lét-
száma), és nagyon oda kell fi -
gyelni a döntéseinkre. A cél a 
megmaradás.  
 A megemlékező beszéd után 
először Pintér Lajos polgármes-
ter helyezte el a megemlékezés 
virágát az Örökségünk szobor 
tövében, majd a képviselő-tes-
tület tagjai, végül a megjelent 
vendégek következtek.  A prog-
ram a Boldogasszony Anyánk 
(Régi magyar himnusz) közös 
eléneklésével zárult.     P.Gy.

Ünnepi 

köszöntőt 

mondott 

dr. Dulai 

Sándor
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A Faluház előtt álló hősi emlékművet 1937. 
június 13-án avatták fel ünnepélyes
keretek között. A nagy jelentőségű ese-
ményt egy gödöllői ügyvéd által írt újság-
cikkből és fi a fotói alapján idézzük fel.

84 ÉVE 
HELYTÖRTÉNET

V asárnap, délután 16:00 
óra van. Szadán min-
den házon, még a falu-

széli legszegényebb kis kuny-
hócskán is nemzeti színű zászló 
lengedezik. A szadai ifjak gyö-
nyörű népviseletükben vonul-
nak a községház elé, ahol már 
gyülekezik a tömeg. Nagyon so-
kan jönnek a környező telepü-
lésekről is, hogy osztozzanak 
a szadaiak gyászában és tanúi 
lehessenek annak, amikor le-
leplezik Siklódi Lőrinc orszá-
gos hírű szobrász alkotását: a 
bronzba öntött katonát, amely 
egyik kezében fegyvert, másik 
kezében cserfalombot tart. Sza-
valatok, a dalárda éneke és a 
baptista zenekar előadása mel-
lett szívig hatoló, sokak könnyét 
megindító beszédek hangza-
nak el. Mindezek közül a leg-
megindítóbb talán annak az 
áldott életű református lelké-
szé, Mátis Mártoné volt, aki-
nek felesége az első világhábo-
rú idején, a mai polgármesteri 
hivatal épületében berendezett 
hadikórházban ápolta a sebe-
sült katonákat:

 „Gyászünnepélyt ülünk – 
mondotta Mátis lelkész úr –, 
de őket, Szada község 53 hősi 
halottját mégsem lehet elte-
metni, míg itt e hazában egyet-
len egy ember ajkán is hang-
zik a magyar szó. Úgy érzem, 
hogy ma, éppen a jelen pil-
lanatban a messze távolban 
nyugvó szadai hőseink sírja 
fölött megrezdült a fűszál, a 
sírok mélyéből felszállott egy 
sóhaj; „…hát minket mégsem 
felejtettek el!” Nem, mi nem fe-

lejtjük őket. Hősöket termelt 
ki a világháború a harctéren, 
de hősöket termelt ki itthon 
is. Amikor a kis kapuból eltá-
vozott a hitvestárs, a szerető 
testvér, a gyermek, az ifjú apa, 
nem hittük, hogy ez a kis kapu 
részükre többé nem fog meg-
nyílni. Tábori levelezőlapok-
nak százait őrzöm kegyelettel, 
melyekben engem, a lelkészt 
kért fel a másnap tűzvonalba 
induló szadai ifjú, hogy ha el-
esne, és századosa engem ha-
láláról értesítene, azt özvegy 
édesanyjának kímélettel ad-
jam tudtára.” 
 Ezt követően Pestvármegye fő-
ispánja, dr. Preszly Elemér emel-
kedik szóra, legfontosabb üzene-
te az utókor számára, hogy: „A 
szadai ifjak és férfi ak, ha erre 
mennek a Hősi emlékmű előtt, 

avatták fel a szadai 
hősi emlékművet

emeljék fel fejüket, vegyék le a 
kalapjukat, a leányok, asszo-
nyok, az anyák pedig helyezze-
nek el arra egy-egy szál virágot.” 
 A szobrot leleplezik, talapza-
tát pillanatok alatt eltakarják a 
koszorúk. Hatalmas koszorút 
helyez el a község, a helybeli 
egyházak, a szomszédos köz-
ségek, közöttük Gödöllő köz-
ség is, a helybeli egyesületek, 
végül az elesett hősök hozzá-
tartozói. 
 A rendszerváltás után ha-
gyománnyá vált, hogy min-
den évben, a magyar Hősök 
Emlékünnepén, a református 
istentisztelet után, a szadaiak 
átvonulnak a Faluház elé, hogy 
név szerint is megemlékezze-
nek azokról a katonákról, akik 
életüket adták a hazáért. Az 
emlékművön olvasható névsor 
tudomásom szerint nem tel-
jes, szinte biztos vagyok ben-
ne, hogy alig akad olyan csa-
lád, akinek ne lettek volna első 
vagy második világháborús 
veszteségei (beleértve a sajá-
tunkat is). Szadán a háborús 
áldozatok között tartjuk szá-
mon azokat a helyi zsidókat 
is, akiket elhurcoltak és sosem 
tértek már haza. 

Tóth Évi, Szadai helyismereti séták

FORRÁS:
Szöveg: Fejezetek Szada köz-
ség történetéből, Szada, 2000
Fotók: A szadai helytörténeti 
gyűjtemény

Népviseletes lányok

Mátis Márton ref. lelkész megnyitó beszédét hallgatják

A szobor leleplezése
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HŐSÖK NAPJA
Szada Nagyközség Önkor-
mányzata a hagyományoknak 
megfelelően minden évben 
május utolsó vasárnapján em-
lékezik meg az I. és a II. világ-
háborúban elesett hősökről. 

FALU ÉLETÉBŐL

Szadai Népdalkör

Dr. Varga Kálmán

Ökomenikus igehirdetés

Dulai Sándor és zenekara 

valamint Navratil Andrea énekes

A Magyar Hősök Emléknapjának 
eredete az 1917. évi VIII. törvény-
re vezethető vissza, amely arra kö-

telezett minden települést, hogy méltó em-
léket állítson elesett hőseinek. 1925. május 
1-jén a honvédelmi miniszter hősök em-
lékünnepe elnevezéssel nemzeti ünnep-
pé nyilvánította május utolsó vasárnapját. 
1946-tól azonban elmaradtak a hivatalos 
megemlékezések. Szadán hosszú kihagyás 
után 1989-ben emlékeztek meg ismét a hő-
sök napjáról.
 A koronavírus miatti veszélyhelyzetben 
a kiadott rendelkezések szerint bonyolítot-
ták le Szadán is a megemlékezést. Az ese-
ményt a Régió Plusz Tv élőben közvetítette, 
így bárki fi gyelemmel kísérhette a rendha-
gyó programot, amit a Faluház előtti téren 
Siklódy Lőrinc szobrászművész által készí-
tett hősi emlékműnél rendeztek meg.
 Az ünnepei megemlékezés fél 12-kor kez-
dődött. A rendezvényen részt vett Pintér 
Lajos polgármester, Petrák Árpád és Si-
mon Erika alpolgármesterek, a képvise-
lő-testület tagjai, az egyházak képviselői, 

intézményvezetők, valamint az első és má-
sodik világháborúban elesett szadai hősök 
leszármazottai. A program felvezetéseként 
a Gödöllői Szimfónikus Zenekar Rézfúvós 
kvintettje játszott. A megjelenteket Antal 
Édua köszöntötte, majd a Himnusz közös 
eléneklése után felkérte Pintér Lajos pol-
gármestert, köszöntőjének elmondására. 
A polgármester kiemelte, hogy az első vi-
lágháborúban 52, a második világhábo-
rúban pedig 35 szadai férfi  áldozta fel az 
életét a magyar szabadságért. „Ők tudták, 
hogy aki egyenruhát vesz fel az a hazá-
jára esküszik. Ők tudták, hogy mit jelent 
becsülettel küzdeni egymásért”. A polgár-
mester megemlítette, hogy évtizedek teltek 
el úgy, hogy a hősök napjáról nem lehetett 
megemlékezni. Köszöntője végén arra kér-
te a megjelenteket, hogy néma főhajtással 
tisztelegjenek a szadai hősök emléke előtt.
 A megemlékező műsorban fellépett Dulai 
Zoltán és zenekara, Navratil Andrea Liszt 

Ferenc-díjas előadóművész, va-
lamint a Szadai Népdalkör, Ko-
vács László vezetésével.
 A műsor után Dr. Varga Kál-
mán történész mondott ünne-
pi beszédet. Kihangsúlyozta, 
hogy „nincs Magyarországon, 
széles-e hazában olyan család, 
akiket az első vagy a máso-
dik világháború ne viselt volna 
meg…és mennyiben érint meg 
mindaz, ami egy szoborban, 

egy megemlékezésben vagy  egy ünnep-
ségben megtestesül.” Dr. Varga Kálmán fel-
vetetette, hogy hőseink – valójában hősök 
voltak-e? Egyáltalán hőstettnek számít-e 
több száz kilométerre harcolni a hazától? 
Szerinte ezen érdemes elgondolkodni, de 
aki képes volt szenvedni, küzdeni az az ő 
szemében a kitartás hőseinek számítanak.
 Kegyeletteljes hagyományként az iskola 
tanulói felolvasták a világháborúkban el-
esett szadai hősök nevét. A megemlékezés 
végén ökomenikus igehirdetés következett. 
Borbáth Gábor katolikus diakónus, Sán-
dor Levente református lelkipásztor és Ve-
ress Csaba baptista gyülekezetvezető szólt 
a megjelentekhez. Az ünnepi megemléke-
zés zárásaként a koszorúk és a megemlé-
kezés virágainak elhelyezése következett. 
Szada Nagyközség Önkormányzata ne-
vében Pintér Lajos polgármester, Petrák 
Árpád alpolgármester és Simon Erika al-
polgármester, az intézmények nevében 
Kerékgyártó Tamás a Szociális Alapszol-
gáltatási Központ vezetője és Németh Ani-
kó könyvtáros, a Szadai Székely Bertalan 
Általános Iskola képviseletében Marsiné 
Tóth Veronika intézményvezető-helyet-
tes és Tassi Beáta, a Nyugdíjas Klub kép-
viseletében Kis Istvánné és Török István-
né, a szadai Borászati Egyesület nevében 
Kovács Antal és Molnár András, a Szadai 
Hagyományőrző Czibere Egyesület nevé-
ben Horváth Viktor és Bajkai Laura ko-
szorúzott, és legvégül a szadai hősök le-
származottai helyezték el a megemlékezés 
virágait. P.Gy.
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A pályázatot minden hónapban meg-

hirdetjük. Célunk, hogy hónapról hó-

napra a szadaiak „szemével” mutassuk 

be, hogy miért szeretünk itt élni, és mi-

lyen szemet gyönyörködtető kincseket 

rejt ez a település.  

 Ebben a hónapban a beküldési ha-

táridő: 2021. június 29. 

 A pályázatra beküldött anyagokat 

JPG formátumban, a fénykép címével 

és telefonos elérhetőséggel a 

szada@szada.hu e-mail címre kell el-

küldeni. A hónap fotója címet egy hó-

napban csak egy kép kaphatja meg. 

 A győztest 5000 Ft készpénzzel és 

egy Szada kincsei kiadvánnyal jutal-

mazzuk. A nyertes fénykép 2021. júli-

us 1-től látható lesz weboldalunkon, 

a facebook-oldalunkon, illetve bemu-

tatjuk a 2111 Szada havi magazinban 

is. Bárki, bármennyi pályaművel pá-

lyázhat, de csak egy fényképet díjazunk.

 A pályázat szabályzata a szada.hu oldalon olvasható.

JÚNIUS 
HÓNAP 
FÉNYKÉPE
Dezső András: 

Virágom, 

virágom

KERESSÜK JÚLIUS HÓNAP FÉNYKÉPÉT

Ebben az évben sem tudjuk tiszteletünket tenni Neukirchbe a jár-

ványügyi helyzet gyülekezésre vonatkozó szabályozása miatt, vala-

mint a neukirchiek sem tartják meg a Hexenfest-et július elején. Re-

ményeink szerint jövő tavasszal már elkezdhetjük a szervezést és 

meglátogathatjuk német testvértelepülésünket. Scherzinger Mária

KEDVES SZADAI NEUKIRCH-BARÁTOK!

PINTÉR LAJOS, Szada Nagy-
község polgármestere a má-
jusban született gyermekek 
szüleinek is babacsomag for-
májában adta át az önkor-
mányzat támogatását.
 Egy októberi rendeletnek 
megfelelően minden szadai 
gyermek születésekor egy-
szeri természetbeni támoga-
tást biztosít Szada Nagyközség 
Önkormányzata a gyermeket 
saját háztartásában nevelő tör-
vényes képviselő részére. A tá-
mogatás mértéke gyermeken-
ként egységesen 10 000 forint, 
melyet a rendelkezés szerint 
babacsomag formájában kap-

MÁJUS ÚJSZÜLÖTTJEI: 
Lara, Norina, Benedek, Levente

nak meg az érintettek. Május-
ban négy gyermek szülei vehet-
tek át babacsomagot.
 Az átadott babacsomagok 
egyedi, Szada feliratú, Galga-
menti fehérhímzéses, az új-
szülöttek monogramjaival el-
látott, Dr. Dulai Sándorné és 
segítő társai keze munkáját 
dicsérő előkén túl pelenka-
csomagot, törölközőt, plüss 
szundikendőt, tusfürdőt, és a 
Haramia gyerekcipőbolt jóvol-
tából vásárlási utalványt tar-
talmaznak.
 Köszöntjük az ikreket, La-
rát és Norinát; valamint Be-
nedeket és Leventét.

A Kormány – rendkívüli jogrendért felelős 

munkacsoportja javaslatára – úgy dön-

tött, hogy június 15-étől az önkormányza-

tok testületei a korábbi, a veszélyhelyzet 

előtti rendnek megfelelően ülésezhetnek. 

A Magyar Közlöny 2021. június 5-i számá-

ban megjelent rendelkezés alapján Szada 

Nagyközségben is visszaállhat a testüle-

ti és bizottsági ülések – tavaly november 

óta szüneteltetett – rendje.

 Ezzel párhuzamosan a Szadai Polgár-

mesteri Hivatal is újra kinyitja kapuit az 

ügyfelek előtt az alábbiak szerint:

 Hétfő: 8.00 -16.00

 Szerda: 8.00- 16.00

 Péntek: 8.00-12.00

A személyes ügyintézés során egy irodá-

ban, egy időben csak egy ügyfél tartóz-

kodhat. Kérjük, az épület előtti szabadté-

ren várakozzanak! A maszk viselésére és a 

távolságtartásra, valamint a kézfertőtlení-

tő használatára továbbra is a jelenleg ér-

vényben lévő járványügyi szabályozások 

vonatkoznak!

 Továbbra is azt kérjük Önöktől, hogy 

amennyiben az ügyintézéshez nem feltétle-

nül szükséges személyes megjelenésük, te-

lefonon vagy e-mailben (szada@szada.hu)

kérjék munkatársaink segítségét, illetve sze-

mélyes ügyintézés céljából egyeztessenek 

időpontot az ügyintézőkkel.

 A polgármesteri hivatal június 30-tól

 július 2-ig technikai okok miatt zár-

va tart.

 Kellemes nyarat, jó egészséget és 

megérdemelt pihenést kívánunk min-

denkinek! Dr. Finta Béla jegyző

JÚNIUS 16-TÓL ÚJRA FOGAD 
ÜGYFELEKET A POLGÁRMESTERI HIVATAL

HÍREK
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J oggal tehetitek fel a kér-
dést, miért ennyire fon-
tos számunkra, hogy 

a FÉNY üzenetét továbbít-
suk nektek. A válasz egysze-
rű. Egy olyan tényre hívja fel a 
fi gyelmet, amiről a hétközna-
pok sodrásában hajlamosak 
vagyunk megfeledkezni. Arra, 
hogy vannak dolgok, amelyek 
észrevétlenül vesznek körül 
bennünket, mégis, az élet nél-
külük elképzelhetetlen. Ilyen 
a FÉNY, melynek ezer arcá-
ból meg tudtunk mutatni párat 

ebben az egy hétben. Fáklyá-
kat gyújtottunk Szada külön-
böző pontjain, jelezve, hogy 
csatlakozunk a Nemzetközi 
Fény Világnapi Eseményekhez. 
(www.lightday.org) 
 Fényautókkal jártuk körbe 
Szadát, hogy megörökíthessük 
az összetartozás fényeit, az álta-
latok feldíszített kapukon és ab-
lakokban. A református templo-
mot és a Baptista Imaházat úgy 
láthattátok, mint még soha! Lé-
legzetelállító volt ezeknek az épü-
leteknek a „fény-ruhája”! A pa-
takparti sétány hol varázserdővé, 
hol fénytündérek játszóterévé 
változott az egy hét alatt. Bár egy 
pillanatig úgy tűnt, hogy a Főtér-
re tervezett műsor, amire sokan 
nagyon készültünk, a rossz időjá-
rás miatt elmarad, mi végig hit-
tünk abban, hogy előbújik a nap, 
hiszen a Fény Világnapját ün-
nepeljük. Szinte csodával hatá-
ros módon, valóban így történt. 
A kezdésre eloszlottak a felhők 
és kisütött a nap. Így történhe-
tett meg, hogy a Night Projection 
és a Fényszórók csapata külön-
legesen csodás élménnyel aján-
dékozott meg bennünket, aho-
gyan fénybe öltöztették Szadát. 
Köszönjük a fellépőknek, hogy 
egy igazán színvonalas műsor-
ral lephettük meg a közönséget. 
Köszönet a műsorban fénytán-
cot bemutató Németh Lucának 
Denstination Projektnek, az imp-
rovizációs tánccal fellépő Szabó 
Áronnak, a jó hangulatról gon-
doskodó Szabó Gergő Jazz Tri-
ónak, az ének számmal fellépő 
Szirmai Andinak és a Csík zene-
kar Hazám, Hazám című számá-
ra készített koreográfi át előadó 
Szadai Czibere Táncegyüttesnek!

Idén május 16. és 22. 
között sokféle mó-
don próbáltunk fényt 
vinni Szada életébe.

Szada idén is csatlakozott 
a Nemzetközi Fény Világnapjához

 Külön köszönet a Csík zene-
karnak, hogy hozzájárultak a 
zene felhasználásához! És végül, 
de nem utolsósorban, mindez 
nem jöhetett volna létre a Sza-
da Nagyközség Önkormányzata 
és a Települési Önkormányza-
tok Országos Szövetsége nélkül, 
melyet ezúton is köszönünk! Ha 
szeretnénk kiemelni a legfon-
tosabbat, amiért úgy érezzük, 
hogy érdemes ilyen és ehhez 
hasonló programokat létrehoz-
ni, azok TI VAGYTOK! 

 A célunk továbbra is egy kis 
vidámságot és fényt vinni a hét-
köznapokba, lehetőséget teremt-
ve ezzel egy igazi közösségé ko-
vácsolódásra. 
 Legközelebbi eseményünk, 
folytatva a tavaly megkezdett 
sorozatot a Változás Útján Egye-
sülettel (VUE) társrendezésben 
a Nyárindító kertmozi lesz júli-
us 3-án, meglepetés program-
mal. Várunk mindenkit szeretet-
tel! https://www.facebook.com/
szadafenyei/ Szada Fényei csapata 

Református 
templom

Baptista Imaház

Az esti műsorban fellépett a Czibere Táncegyüttes

Fáklyákat gyújtottak 
Szada különböző pontjain 
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INTERJÚ

Nagy tisztességnek érzem, 
hogy 18 évig itt lehettem

Juhászné Bankó Zsóka 2020. december 31-én ment nyugdíjba. Tizennyolc 
évig vezette a szadai Faluházat, ápolta és őrizte Székely Bertalan művészeti 
hagyatékát, megőrizve a jövő nemzedékének. Pályázat segítségével megújí-
totta a Székely-kertben a festőművész műterméből kialakított kiállítótermet. 

A z önkormányzattól 
2018-ban megkapta a 
„Szadáért” Székely Ber-

talan emlékérmet. Munkájával 
beírta magát a település törté-
nelemkönyvébe.  Gödöllőn szü-
letett és ott él napjainkban is. 
A Székely Bertalan Művelődé-
si Ház és Könyvtár volt vezetője 
nem szakadt el Szadától, ugyan-
is nyugdíjasként a Műteremház 
Galéria vezetését viszi tovább.

– Kezdjük a beszélgetést 
azzal, hogy mi sodorta 
erre a pályára és hogyan 
került gödöllőiként Sza-
dára?
 – Nem vagyok egy sodorható 
ember, így tudatosan választot-
tam ezt a pályát, amit korábban 
népművelésnek, később kultú-

ra menedzselésnek, 
napjainkban pedig 
leegyszerűsítve kö-
zösségfejlesztésnek 
neveznek. Friss dip-
lomásként 1980-ban 
kerültem a Gödöl-
lői Művelődési Köz-
pontba, ahol 22 évig 
a fiatalok kulturá-
lis életével foglal-
koztam. 2001-ben 
az ország legprog-
resszívebb intézmé-
nyét – mondjuk így –
egy tollvonással 
szüntette meg a he-
lyi hatalom. Az új di-
lettáns vezetés szak-
mai koncepciójával 
nem értettem egyet, 
ezért úgy döntöttem, 

hogy változtatok.
 Ezzel egy időben találkoz-
tam a szadai pályázattal, amit 
az akkori Általános Művelő-
dési Központ közművelődési 
igazgatóhelyettesi állására ír-
tak ki. Megpályáztam és 2002. 
február 1-től intézményvezető-
ként lettem „szadai”. Szada nem 
volt ismeretlen számomra, hi-
szen a Gödöllői Ház járási köz-
pontként is működött. Többször 
jártam itt szakmai programo-
kon, táboroztattam a Székely-
kertben, sőt egy évig óraadó-
ként történelmet is tanítottam 
az iskolában Nagy István igaz-
gatósága idején.
  
– Amikor idekerült, akkor 
éppen milyen kulturális 
élet zajlott Szadán?

 – Érkezésem idején már kö-
zel két éve nem volt kinevezett 
vezetője a Faluháznak. Az in-
tézmény sok szempontból el-
hanyagolt volt. Nagytermében 
az iskolai ebédlő kapott helyet. 
Az ünnepeken túl volt 3-4 bál. 
A könyvtár és néhány kiscsoport 
úgy-ahogy működött. Az akkori 
kollégák viszont sok nehézségen 
átsegítettek, nyitottak voltak és 
segítőkészek. Emlékeim szerint 
abban az időben igazi minősé-
get a néphagyományokra épülő 
programok képviseltek és nem 
csak Szada határain belül.
 A falut 3-4 hónap után megta-
nultam, és azt is hogyan kell ösz-
szecsiszolni egy professzionális, 
erős értékrendalapú, városi in-
tézményben megszerzett szak-
mai tapasztalatot a helyi kul-
turális élet gyakorlatával. Újra 
kellett gondolnom a Faluház po-
zícióját és azt is, hogy milyen ér-
tékek mentén álljon össze az a 
szakmai program, amely az itt 
lakók igényeit szolgálják és iga-
zi kulturális élőhellyé váljon a 
Faluház és a hozzátartozó Szé-
kely-kert, műterem és lakóház.

– Kik voltak azok az embe-
rek, akik segítették a szak-
mai munkájában?
 – Hosszú lenne a lista, ha 
mindenkit megemlítenék. Az 
biztos, hogy meghatározó volt 
az elmúlt 18 évben, hogy kik-
kel dolgoztam együtt, azok a 
kollégák, akik nélkül nem le-
hetett volna ilyen sikeres a Fa-
luház. De meghatározó volt az 
is, ahogyan a mindenkori pol-

gármesterek és képviselők tá-
mogatták a helyi kultúra ügye-
it, a helyi társadalom sokszínű 
kulturális életét  éppen úgy, aho-
gyan  ezt napjainkban is teszik. 
Köszönet érte.

– Székely Bertalan lelkes 
kutatójává vált. Ez Szadán 
kikerülhetetlen volt, vagy 
megfogta a nemzet nagy 
festőjének szadai munkás-
sága?
 – Nem vagyok Székely-
kutató bár nagyon sokat ta-
nultam az elmúlt időkben a 19. 
századi magyar festészetről, a 
század végi művészeti életről, 
benne Székely Bertalan szere-
péről, helyéről.
 A kutató munkát többnyi-
re művészettörténészek végzik, 
akik közül a legkiválóbbak vál-
laltak kurátori munkát a má-
jusi kiállítások során. A velük 
való találkozások a közös mun-
ka felért egy-egy szabadegye-
temi képzéssel. Nagyon hamar 
kialakult bennem a művésze-
ti nevelés iránti elköteleződés, 
amelyben fontos szerepet ka-
pott Székely Bertalan szellemi 
örökségének szadai jelenléte és 
az ezzel kapcsolatos feladataim. 
Ma is azt gondolom, hogy izgal-
mas és szép feladat Székely Ber-
talant elhozni a 21. századba, és 
minél több embernek bemutatni 
ezt a sokszínű, gazdag életművet, 
valamint tovább bővíteni a hoz-
zákötődő helyi hagyományokat.

– Visszatekintve az eltelt 
18 évre, mit emelne ki el-
sősorban?
 – Mindenekelőtt azt a tényt, 
hogy sikerült sokféle felületen, 
sokféle módon kommunikálni 
az itt lakókkal és hosszú éveken 
át fenntartani az érdeklődést 
a hétköznapi és ünnepi kultú-
ra értékei iránt. Elindíthattam 
olyan programokat, amelyek 
meghatározóvá váltak a szadai 

INTERJÚ A NYUGDÍJBA VONULT JUHÁSZNÉ BANKÓ ZSÓKÁVAL
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TAVASZI
EMLÉKHADJÁRAT

A TÖRTÉNELMI LOVAS 
EGYESÜLET által alapított, 
Közép-Európa legjelentősebb 
katonai hagyományőrző ren-
dezvénysorozata a Tavaszi Em-
lékhadjárat tavaly elmaradt a 
koronavírus-járvány miatt, 
idén pedig két hónapos csú-
szással rendezték meg. A jár-
ványügyi intézkedések miatt a 
megszokott csatabemutatók is 
elmaradtak, ezért Tápióbicskén 
és Isaszegen a szervezők közön-
ség nélkül vették fi lmre a Ta-
vaszi Emlékhadjáratosok Ta-
lálkozóját. A Magyar Huszár 
és Katonai Hagyományőrző 
Szövetség 2021-ben kevesebb 
helyszínre, kisebb részvétellel 
szűkített programot szervezett. 
 A 32. Tavaszi Emlékhadjá-
rat „nagy menete” június 1-én 
Hortról indult és Jászdózsa, 
Jász jákohalma, Jászberény, 
Nagykáta, Tápióbicske, Szent-
mártonkáta, Tápiószecső, Kóka, 
Sülysáp, Dány, Dány-Szentki-
rály, Pécel, Isaszeg, Gödöllő 
érintése után június 7-én ért 
Szadára.
 Történelmi tény, hogy 1849. 
április 7-én Damjanich János 
III. hadteste elérte Szadát is, 
ahol rövid pihenőt tartottak. 
Ennek emlékére minden évben 
Szadán is átvonul az emlékhad-
járat.

 Idén fél kettőre értek az I. 
Jászkun Honvédelmi Zászlóalj 
gyalogosai és a 17 lovasból álló 
huszárcsapat a település Főteré-
re, ahol Pintér Lajos polgármes-
ter, Simon Erika alpolgármester, 
Székely Beatrix képviselő és az 
általános iskola alsó tagozatos 
diákjai fogadták az emlékhadjá-
rat részvevőit. Fülöp Tibor Zol-
tán a rendezvény főszervezője 
egy díszoklevéllel köszönte meg 
Szada támogatását. Ezt követő-
en Dr. Magyar Gábor hagyo-
mányőrző az 1848–49-es for-
radalom és szabadságharcban 
használt fegyverekről és harcá-
szati módokról beszélt, kiemel-
ve a magyar huszárok erényeit. 
 Szada után a hagyományőr-
zők rendőri felvezetéssel és a 
polgárőrök biztosításával Ve-
resegyházára vonultak, menet 
közben tisztelegtek és megko-
szorúzták Damjanich János 
emlékművét. P.Gy.

INTERJÚ

SZOLGÁLTATÁS – Duguláselhárítás falbontás nélkül. WC-k, tartályok, 

csapok javítása, cseréje. Vízszerelés. Tel.: 06-20-491-5089

APRÓHIRDETÉS

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY MIATT KÉT 
HÓNAPPAL KÉSŐBB RENDEZTÉK MEG

közéletben. Ilyennek gondolom 
a Civil Házat és a Kerekasztalo-
kat civileknek és a fi ataloknak. 
 Vagy olyan beszélgető soroza-
tokat, mint az Almárium, Az Is-
kolapélda vagy az Ablak a Napra 
szülők akadémiája. Az Almári-
umi estéket külön is szerettem… 
sokan megfordultak itt a ma-
gyar kultúrát alakító-formáló 
és meghatározó tudósok, mű-
vészek, szerzetesek közül, de 
még egy püspök is.
 Fontosak lettek a civilekkel 
együttműködésben megszüle-
tett programok, példaként em-
lítem, a Szüret Szadán, a Tán-
col a tér vagy az Advent Szadán 
eseményeit. De fontos volt az is, 
hogy néhány év alatt sikerült a 
Faluházat kívül-belül megújítani. 
Ekkor kaptak például zöld színt 
a zsalugáterek, a nagyteremben 
színpad került függönyrendszer-
rel, átalakult az előtér, a kiste-
rem és a könyvtár is. Itt van-
nak még azok a szadai köztéri 
plasztikák – Kun Éva alkotásai – 
amelyekhez kötődöm, elsősor-
ban a pályázatok készítésével, a 
projektek kísérésével egészen az 
átadásukig, és amelyek ma már 
teljesen megszokott módon ré-
szei a faluképnek. 
 Végül az örömmunkáim, 
amik a Székely emlékőrzéshez 
kötődnek, kiállítások sora, a 
Műteremház Füzetek elindí-
tása, a 2006-s felújítás után a 
Műteremház Galéria megnyitá-
sa, amely a térség legszebb kiál-
lítótere a mai napig. Majd egy-
szer ténylegesen összegzem az 
elmúlt 18 évemet, ahogyan az 
előző 22 évvel is megtettem már.

– Nyugodtan állíthatom, 
hogy egy idő után azono-
sították a munkájával. Sze-
rintem így lett Szadán „a 
Zsóka”, aki mindig próbált 
valami újat, de szadait al-
kotni. Elismerték ezt az 
egészen egyedi értékterem-
tő munkáját a településen? 
 – Úgy érzem, hogy igen. Ez 
nem csak kitüntetésekben nyil-
vánult meg számomra. Talán 
inkább abban, ahogyan bíztak 
bennem és támogatták a Falu-
ház szakmai tevékenységét, ér-
tékrendjét és innovációit. De az 

igazi szakmai elismerés mindig 
a látogatók, a Faluház tényleges 
használói felől érkezik. Ők je-
lentik azt a „tükröt” amibe nap, 
mint nap bele kell tudni nézni, 
azt gondolom, hogy ez nekem 
sokat segített, és ezt csak kö-
szönni tudom mindannyiuknak.

– Úgy tudom, hogy nem 
volt könnyű eldöntenie, 
hogy nyugdíjba megy. Az-
tán mégiscsak „belevá-
gott”. Miért döntött így?
 – Közben eltelt 40 év, amit 
szinte észre sem vettem, mert 
mindig azzal foglalkozhat-
tam, amit szerettem. Viszont 
nagyon hamar megfogalmaz-
tam magamnak azt, ha mú-
lik az a fajta szenvedély, ami 
jó, ha ezen a pályán kíséri az 
embert, akkor dönteni fogok 
a hogyan továbbról. Most jött 
el a több szempontból is ked-
vező idő, hogy éljek a korked-
vezményes nyugdíj lehetőségé-
vel, amihez minden segítséget 
megkaptam. Örömmunkaként 
pedig folytathatom Műterem-
ház vezetőként a Székely Berta-
lan emlékőrzéshez kapcsolódó 
művészeti nevelés szadai gya-
korlatának kiteljesítését. Ezt is 
egyfajta elismerésnek tartom, 
amit ráadásként kaptam Sza-
dától, polgármester úrtól és a 
képviselő-testület tagjaitól. 

– Székely Bertalan szadai 
hagyatéka komoly kihí-
vást jelent az utókornak. A 
Műteremház Galéria veze-
tőjeként mit szeretne meg-
valósítani?
 – A szadai Műteremház Ga-
léria közös kincsünk, különös 
hangulatával, Székely ihletett-
ségével.
 Szeretném a helyi művészeti 
nevelés központjává alakítani, a 
kortárs művészetek elismert be-
fogadó helyeként pedig belépni a 
kortárs művészeti térbe.  Minde-
nekelőtt Székely Bertalan szel-
lemi örökségét és az ehhez kap-
csolódó szadai hagyományokat 
új értékekkel gazdagítani. 
 Ez idő alatt is szeretettel le-
szek Szadán és nagy tisztesség-
nek érzem, hogy 18 éven át itt 
lehettem.  P.Gy.
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SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

Kedves Látogatók!

A Faluház a rendeletnek megfele-

lően újra kinyitott.  Az első nyitást 

követő rendezvényeinken végre 

találkozhattunk a kedves szadai 

látogatókkal személyesen is, így 

telt el a hősök napi rendezvény, 

a Trianon és a Bagolyvár könyv-

tár piknik is.

 Júniusban is sok mindennel ké-

szülünk. Ennek megfelelően még 

mindig kiadó pár hely a tábora-

inkra, ahova várjuk szeretettel az 

érdeklődő gyermekeket.

FALUHÁZI TÁBOROK:
2021. 06. 21.-06. 25. között 

9-12 éveseknek

Helyszín: Székely-kert és Faluház

 Részletes információt a prog-

ramokról a lenti elérhetőségek 

egyikén tudnak kapni.

 Tavalyi évben elkezdtük tema-

tikus hétfőinket, amit a nagy si-

kerre való tekintettel idén meg-

ismétlünk, egy picit újítva: 

2021. 07. 12. 10.00-12.00 

Utazás a mesék világába, rajzos ka-

landozás Mónival 6-10 éves korig.

2021. 07. 19. 10.00-12.00 

Kézműves foglalkozás-utazás az 

ókori Egyiptomba Anikóval 8-12 

éves korig

Várunk mindenkit szeretettel a 

meghirdetett időpontokban a 

Faluházba.

 További rendezvényeinkről, 

aktuális nyitvatartásunkról ér-

deklődjenek a facebook oldalun-

kon, vagy a hirdető tábláinkon 

a Faluházban. 06-28-503-180, 

info@szadafaluhaz.hu

 Kellemes nyarat, jó szünidőt kí-

vánunk a gyerekeknek!

Faluház dolgozói

Faluházi HÍREK

HIRDETÉS

A MÁJUS 10-ÉN MEGNYÍLT 
kiállítás augusztus 1-ig te-
kinthető meg Szadán. A tár-
latvezetéssel egybekötött 
látogatás előzetes bejelentés-
hez kötött, melyet a szada@
szadafaluhaz.hu email cí-
men, vagy a +36-30-116-
04-64-es telefonszámon le-
het megtenni!
 A szadai hagyományok sze-
rint a Székely Naphoz kapcso-
lódóan minden évben kiál-
lítás nyílik Székely Bertalan 
műveiből. A Székely Berta-
lan Műteremház Galériában 
megtekinthető Székely Ber-
talan művészeti gyűjtemény 
című tárlat idén Szada tulajdo-

AUGUSZTUS 1-IG LÁTOGATHATÓ 

a Székely Bertalan grafi káit 
bemutató kiállítás

nában álló 128 grafi kából vá-
logatva 70 művet mutat be. A 
XIX. századvégi magyar festé-
szet kiemelkedő alakjának sa-
ját műtermében látható válo-
gatás a teljes életmű kicsiny, de 
szerves részét alkotja Székely 
Bertalan rajzi hagyatékának.
 A Székely Bertalan Műte-
remház Galéria külön erre 
az alkalomra jelentette meg 
a Műteremház Füzetek 19. 
számát, amiben a szadai 
Székely Bertalan művészeti 
gyűjtemény képes katalógu-
sa is megtalálható. A kiadvány 
Dr. Révész Emese, Papp Tibor, 
Kecskés Zoltán és Juhászné 
Bankó Zsóka munkáját dicséri.

„Szabad 
a pálya!”

Szeretettel vár a Szadai Sportegyesület min-
den focizni vágyó gyermeket és szülőt a vaká-

ció alatt (06. 17 – 08. 05.) minden kedden 
és csütörtökön 18 órakor a sportcentrumban! 

HA ÉPP NEM  
NYARALSZ 
GYERE ÉS 

FOCIZZUNK 
EGY JÓT!

Könyvtári piknik 
volt június 4-én
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KÖNYVTÁRI HÍREK

KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasóink!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a 194/2021 (IV. hó 26.) Korm. rendelet 
értelmében könyvtárunk 2021. május 
3-tól védettségi igazolvány felmutatá-
sával ismét látogatható. Kérjük a 18 év 
feletti olvasóinkat, hogy igazolványu-
kat az épületbe lépéskor mutassák fel! 
A 18 év alattiak igazoltan védett felnőtt 
kísérővel jöhetnek be! Könyvtárunkban 
összesen 5 fő tartózkodhat, kizárólag a 
szükséges kölcsönzési-, és adminiszt-
rációs idő erejéig.
 Védettségi igazolvány hiányában tovább-
ra is a könyvcsomagos szolgáltatásunkat le-
het igénybe venni, melyet e-mailben, vagy 
telefonon juttathatnak el hozzánk. A válo-
gatásban segítséget nyújt a honlapunkon 
megtalálható online katalógus. A csoma-
gok átvételét a főbejáratnál biztosítjuk és 
lehetőségük van a korábban kölcsönzött 
könyvek visszahozatalára is.
 Szolgáltatásaink a hatályos rendelete-
tek alapján működnek, friss információ-
kat a Faluház honlapján és facebook Ba-
golyvár Könyvtár oldalán jelezzük.

 Kérjük megértésüket és türelmüket, tart-
sák be a jelenlegi könyvtárhasználati szabá-
lyokat, mindannyiunk egészségének meg-
óvása érdekében!

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS
Épületen belüli kölcsönzési lehetőség 
védettségi igazolvánnyal rendelkezők-
nek.
 Kölcsönzésre előkészítjük a könyve-
ket intézménybe lépés nélküli kölcsönzé-
si mód szerint, elérhetőségeinken egyez-
tetett időre.
 Online katalógus elérés könyvtári ta-
goknak.
 Új könyveinket 
bemutató kirakat 
a Faluház ablaká-
ban.
 Könyvet házhoz 
szolgáltatás igény 
szerint.
 Könyvmoly bör-
ze szabad polc, in-
gyen elvihető köny-
vek a Faluház előtti 
polcról.

KÖNYVAJÁNLÓ
Fábián Janka: 
A könyvárus lány, 
Julie könyv-kuckója 
(Libri 2020.)
 A népszerű szerző két kötetes történel-
mi regénye az 1950-es évektől a ’90-es 
évekig vezet minket Magyarországon át 
Amerikába, majd Vietnámba. Egy fi atal 
lány életútját ismerhetjük meg, amint az 
1956-os magyarországi események csalá-
di tragédiáján át alakul egyéni sorsa, el-
éri céljait. Nagyszerű leírásokat kapunk 
az ’50-es, ’60-as évek magyar és világpo-
litikai eseményeiről, megelevenedik a tör-
ténelem a könyv lapjain. 
 Olvasmányos, letehetetlen kötetek, 
melyet jó szívvel ajánl egy könyvszere-
tő könyvtáros minden álmait megvaló-
sító könyvszerető olvasónak. 

Németh Anikó könyvtáros

SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

NYITVATARTÁS
hétfő: 10-16 óra

kedd, csütörtök, péntek: 9-15 óra

Szerda: 11-17 óra

NYÁRI NYITVATARTÁS 
A Faluházban táboroztatási program 

miatt JÚNIUS 15-25. KÖZÖTT KORLÁ-

TOZOTT LESZ ELÉRHETŐSÉGÜNK. 

Kérjük írásban jelezzék kívánságai-

kat. Megértésüket előre is köszönjük! 

JÚLIUS 12-30. ZÁRVA.

ELÉRHETŐSÉGEINK
www.szadafaluhaz.hu

szadakonyvtar@gmail.com

Bagolyvár Könyvtár Facebook oldal

 +36 28-503-180

 +36 70-19-99-571

Kertjeink egész 

éves egészségé-

ért sokat tehetünk 

szerves tápanyag 

utánpótlással, ön-

tözéssel. De mi van, 

ha erőfeszítéseink 

ellenére mégis be-

tegség üti fel a fe-

jét? Szélsőséges 

időjárásban van mitől tartanunk, hiszen esőben 

gombák, szárazságban rovarkártevők lephetik el 

növényeinket. Szezon közepe felé haladva ezeket 

a gondokat is jó tisztázni.

 Közismert, hogy növénytársítással, csapdázással 

jól csökkenthetőek a levéltetű, répalégy, és más ro-

varkárosítások. Változatos, sokféle növény együtte-

se is könnyebben hadba száll ellenségeikkel. Rend-

szeresen kijuttatott növényi főzetek, káliszappanos 

lemosás is segít gyéríteni, távol tartani a károsítókat 

veteményben, díszkertben.

 Gombás fertőzés elleni védekezést is jelez né-

hány növény. (Szőlő ültetvények szélére ültetett sar-

kantyúka, rózsa mutatja a lisztharmat elleni véde-

kezés kezdési idejét.) Tejes oldat készítése hatásos 

első lépés lehet ilyenkor, akár csak a kén (pl. Thiovit 

Jet), vagy rezes (pl. BORDÓI POR, vagy BORDÓI LÉ) 

hatóanyagú, biológia védekezésben is engedélye-

zett szerek alkalmazása. Ki-ki vérmérséklete szerint 

dönthet a védekezés módjáról, de mindenképp ér-

demes a szelíd módszereket is próbára tenni, mie-

lőtt a más élő szervezetekre károsan ható vegysze-

rekhez nyúlnánk.

 Szükség szerint jól megválasztott szermaradvány 

mentes műtrágyákkal (pl. Vollünger, Wuxal) is nö-

velhetjük növényeink kondícióját a kertészeti sze-

zon alatt. De ne feledjük: az örökzöldek táplálását 

(pl. Buviplant a magnézium és kálium többlete mi-

att) augusztusig be kell fejezni. 

Ajánlott irodalom: 
Biofüzetek sorozat

Bogyós gyümölcsűek a házikertben

Hová, mit ültessünk?

A szőlő metszése, fi totechnikai műveletei

Jó kertészkedést, burjánzó növényeket kívánok!

 Németh Anikó kertészmérnök

NÖVÉNYVÉDELEM 

KERTI 
könyvjelző
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ÓVODAI HÍREK
Az online életből visszatérve lázasan folyt a „munka” minden cso-
portban. Sokkal jobb volt nekünk is és a gyerekeknek is, hogy sze-
mélyesen tudtunk találkozni és együtt játszani, munkálkodni.  

E lőször anyák napjára készültünk, 
hogy kis apró verssel, énekkel, 
műsorral, kézműves ajándékkal 

lepjük meg az anyukákat. Nagy szere-
tettel fogadták az elkészült kis videókat 
a szülők, nagyszülők, amiket feltettünk 
nekik a messenger csoportba, mert ak-
kor még mindig nem lehetett bejönni 
az oviba a szigorú szabályozások miatt.
  A következő hetet mindenki óvodánk 
névadójának, Székely Bertalannak szen-
telte. Meséltük a róla szóló anekdotákat, 
nézegettük albumból festményeit, elsé-
táltunk a Székely-kertbe a műteremhá-
zához és lefestettük kedvenc virágát, a 
piros muskátlit, amit több csoport is ül-
tetett kis virágládákba, amelyek az épü-
let ablakait díszítik. 
 Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét sok 
csoport vett részt a DM nyár eleji szokásos 
napvédelemhez kötődő pályázatán: „Bú-
jócskázz a Nappal”, mely során árnyékoló 
kuckók elkészítése a cél. A Dózsa György 
úti épület minden csoportja kreatívan ol-
dotta meg a feladatot.  
 Május végén a nagyobbacska csopor-
tok gőzerővel elkezdték az évzáró műso-
rukat összerakni.  A Süni csoportosok 
3 blokkba (ősz-tél-tavasz) szedték ösz-
sze verseiket, énekeiket, játékaikat. Eze-
ket is videóra vették és június első hetén 
adták át ajándékként a szülőknek digi-
tális formában. Sok gyermek intett bú-

csút végleg óvodánknak május végén és 
június elején. 
 Azok, akik 3-4 évig a kezünk alatt ne-
velkedtek, növekedtek, cseperedtek fel, 
okosodtak-eszesedtek, átadják majd he-
lyüket a kisebbeknek, akik most iratkoz-
tak be. Évünk lezárásaként több csoport 
még egy jó kis kirándulást szervezett a 
csoportjának. A kisebbek a megújult Sző-
lőhegyi játszótérre látogattak ki, voltak, 
akik kisvonattal a veresi Medveparkba 
utaztak, a nagyobbak buszos kirándulást 
szerveztek Nőtincsre, a Sehol-sziget él-
ményparkba, ahol túráztak egy nagyot, 
állatokat nézhettek-simogattak-etettek 
és játszóterezhettek délutánig. 
 A Mókus csoportból nem csak az is-
kolaérett gyerekek, de Koleszáné Tar-
nai Judit óvó néni is elballagott, boldog 
nyugdíjas éveit megkezdve. Elköszön-
tünk Bajkainé Földes Gabriella kisgyer-
meknevelőnktől is, aki szintén nyug-
díjasként már családjának szentelheti 
minden idejét. Mindkettejüknek köszön-
jük a szadai gyermekekért történő fára-
dozásukat, jó egészséget, hosszú és bol-
dog nyugdíjas éveket kívánunk nekik!
 A gyereknap tette fel a pontot a má-
jusi élményekre, amikor ajándékokkal 
és jégkrémmel gazdagon hagytuk el 
az ovit. Külön köszönjük a szadai 
LEDO-nak, hogy minden óvodás 
és bölcsődés gyermek számára biz-
tosított egy-egy fi nom pálcikás jég-
krémet, melyet nagy örömmel fo-
gyasztottak el! 

Dr. Csikós Gellértné intézményvezető

A nagyobb óvodásaink buszos 

kiránduláson vettek részt 

Az óvodavezető Koleszáné Tarnai 

Judit óvónőt köszönti nyugdíjba 

vonulása alkalmából

Az ÖRÖMHÍR tá-

bor ideje alatt az 

alábbi kosárfonás 

tanulási lehetősé-

gek lesznek a Szé-

kely-kertben (a 

korábbi évekhez 

hasonlóan): 

 •   júl. 20-22. (kedd, szerda, csütörtök 

késő délután), 16.30-19.30 óra között 

középiskolásoknak  és  felnőtteknek

 •  júl.26-28.  (hétfő, kedd, szerda késő 

délután) 16-19 óra között felső tago-

zatosoknak, középiskolásoknak  és  

felnőtteknek

 

Jelentkezési határidő: 

július 18. (vasárnap) 

A kosárfonáson a részvétel díjtalan, de 

jelentkezéshez kötött. Adományokat el-

fogadunk a tábor javára.

 Információ és jelentkezés 

 (lehetőleg e-mail-ben): 

Pálinkás Ibolya e-mail: psibolya@

gmail.com, telefon: 06-20-886-4851

KOSÁRFONÁS TANULÁSI- 
ÉS GYAKORLÁSI LEHETŐSÉG 

HÍREK
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A Szadai Székely Bertalan 
Általános Iskola HÍREI

KAPOCS és viselkedés-
kódex az iskolában
Greff né Kállai Tünde, intézményvezető 

Az idei tanévben szülők és pedagógusok 
is szembesültünk azzal, hogy a digitális 
tanrend számos változást hozott a gye-
rekek viselkedésében. Pedagógusokként 
olyan nevelési helyzetekkel találkoztunk, 
melyek a legtapasztaltabb kollégákat is 
kihívás elé állították. Ezért döntöttünk 
úgy, hogy a nevelés és az oktatás terüle-
tén is újításra van szükség. 
 A neveltségi szint emelése érdekében

– a Diákönkormányzat ajánlása alapján –
az osztályok viselkedéskódexet dolgoz-
tak ki, melyet különböző formákban je-
lenítettek meg az osztálytermükben. A 
szebbnél szebb munkákból május 31-ig 
kiállítást szerveztünk iskolánk aulájában. 
 Oktatási módszereink megújítása ér-
dekében tantestületünk 30 pedagógusa 
120 órás továbbképzésen vett részt. En-
nek során megismerkedtünk a Komp-
lex Alapprogram (KAP) módszertaná-
val, melynek bevezetését szeptembertől 
tervezzük. A képzés lehetőséget ad arra, 
hogy tagjaivá váljunk az országos KA-
POCS iskolahálózatnak, és hogy néhány 
HIRDETÉS

év múlva „Élménysuliként” működhes-
sünk. A program nagy hangsúlyt fektet a 
gyerekek esélyegyenlőségére, a differen-
ciálásra és a pozitív motiválásra, valamint 
öt alprogramjával segíti, hogy a tanulási 
folyamatot élményszerűvé tegyük (logi-
kaalapú, digitális alapú, művészetalapú, 
életgyakorlat-alapú és testmozgásalapú 
alprogramok).
 Bízunk benne, hogy a fenti törekvése-
ink újabb lendületet adnak a diákoknak 
és a pedagógusoknak is, valamint hogy 
a KAP bevezetésével ismét egy lépéssel 
közelebb kerülünk tanítványainkhoz. 

Zrínyi matematika 
verseny
Rózsáné Tóth Erika pedagógus beszámolója

A Zrínyi matematika versenyt többszö-
ri időpont módosítás után május 12-én 
sikerült megrendezni a MATEGYE Ala-
pítványnak. Iskolánkban idén 11 máso-
dikos, és 9 negyedikes tanuló vett részt 
a szerda délután 14 órakor kezdődő meg-
mérettetésen. A 25 feladat megoldására 
60 perc állt a versenyzők rendelkezésére. 
 Az elért pontszámok alapján tanuló-
ink derekasan megküzdöttek a furfan-
gos feladványokkal. Második évfolyamon 
a legszebb eredményt Szabó Mátyás 2. a 

osztályos tanuló érte el, aki a 17. helyen 
végzett 158 versenyző közül. Negyedik 
évfolyamon Imre Lóránt, 4. a osztályos 
tanuló jeleskedett, aki 197 versenyző kö-
zött a 18. helyen végzett.
 Köszönjük diákjaink és felkészítő pe-
dagógusaik munkáját!

Osztálykirándulás 
a felső tagozaton
Szathmáryné Szabó Zsuzsa 

pedagógus beszámolója

A járványhelyzetre való tekintettel idén a 
legtöbb osztálykirándulás egy kellemes 
séta volt. Így hát május 28-án az 5.b, 8.a 
és 8.b osztály is felkerekedett és elindult 
a veresegyházi tavak felé. Útba ejtettük a 
Fenyvesligetben található szadai tavakat 
is, ahova lápi pócokat telepítettünk Ta-
tár Sándor vezetésével, aki a Veresegyhá-
zi Tavirózsa Egyesület elnöke, egyúttal a 
lápi póc fajmentő program oszlopos tagja 
is. A gyerekek nagyon ügyesen válaszol-
tak Sándor által feltett kérdésekre, majd 
tovább sétáltunk. A veresi ta-
vak körül sétálása közben 
Sándor sok hasznos és 
érdekes ismerettel lá-
tott el minket, a gyere-
kek érdeklődését fel-
keltve az élővilág és a 
természetvédelemmel 
kapcsolatban. Palló Be-
nedek egy apró mocsári 
teknőst is talált, amit sike-
rült lefotóznunk. Nagyon kel-
lemes kirándulás volt, remekül érez-
tük magunkat.

eresi ta-
ben 

és 
-

-
ri 
ike-

yon kel
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KÖRNYEZETVÉDELEM

70 szadai általános iskolás 

diák vett részt a halak 

telepítésénél

LÁPI PÓCOKAT ÉS SZÉLES 
KÁRÁSZ IVADÉKOKAT 
telepítettek Szadán

A Veresegyházon működő Tavirózsa Egyesület 
2008-ban indította el a Lápi Élőhely-fejlesztési 
Mintaprogramot, melynek fő célja egy halfaj, 
a fokozottan védett lápi póc (Umbra krameri) 
európai állományainak védelme és gyarapítása.

A lápi polc kistermetű 
ragadozó hal, melynek 
egyedüli európai kép-

viselője az aránylag rövid életű 
négy évnél tovább csak ritkán 
élő Magyarországon fokozottan 
védett faj. Állományának jelen-
tős csökkenését a mocsarak le-
csapolása és újabban a termé-
szetes ellenségeként megjelenő 
ragadozó amurgéb is fenyegeti, 
általában 5 centiméter hosz-
szú, de akár 17 centiméteresre 
is megnőhet. A lápi póc a hűvös, 
tiszta vizű mocsarakban, tőzeg-
gödrökben, lápokon, növény-
zettel sűrűn benőtt alföldi ta-
vakban fordul elő, kifejezetten 
kedveli a mocsarakban húzódó, 
keskeny csatornák növényzettel 
borított oldalát.
 Idén május végén a Taviró-
zsa Egyesület által kezelt Sza-
dai Mintaterület egyik mester-
ségesen létrehozott kis tavába 
95 lápi póc és 215 széles kárász 
ivadékot telepített 70 szadai ál-
talános iskolás diák. Az akciót 
a Lápi Élőhely-védelmi Minta-
programot vezető egyesület és a 
MATE (Magyar Agrár- és Élet-
tudományi Egyetem) Halgaz-
dálkodási Tanszékének képvi-
selői szervezték. A széles kárász 
és a fokozottan védett lápi póc 
egyaránt veszélyeztetett halfaj, 
utóbbi természetvédelmi értéke 
250 000 forint.  A telepítés célja 
stabil, önfenntartó állományok 
létrehozása, melyek lehetőséget 
adnak további szaporítá-
sokra és telepítések-
re hazánk 
különbö-
ző pont-
jain. 

 A helyszínen Dr. Tatár Sán-
dor programvezető kiselőadást 
tartott a halakról.
 A szaporítás a tanszéken tör-
tént dr. Müller Tamás vezetésé-
vel, melyhez Szadán fogták be a 
pócokat. A MATE a széles kárász 
anyákat Kiss Balázstól kapta, aki 
a Magyar Környezetgazdálkodá-
si és Vidékfejlesztési Társaság el-
nöke. Ezen kívül egy újabb akció 
keretében a Beregi Tiszahát egy 
kiszáradástól fenyegetett árká-
ból 30 db lápi pócot mentettek 
ki a Hortobágyi Nemzeti Park 
segítségével és Nyeste Kriszti-
án vezetésével, és szállítottak 
el Szadára a Debreceni Egye-
tem Hidrobiológiai Tanszéké-
nek szakértői. A Lápi Élőhely-
védelmi Mintaprogramban részt 
vesz dr. Tóth Balázs (hal befo-
gások, -szaporítás és -monitor-
ing), a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
munkatársa, dr. Csányi Béla és 
Szekeres József (gerinctelen vízi 
állatok kutatása), az MTA Ökoló-
giai Kutatóközpont Duna-kutató 
Intézettől. A mintaprogramot az 
Agrárminisztérium Zöld Forrás 

Programja támogatja.
Dr. Tatár Sándor

Fotó: Bajomi 

Bálint
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vábbi szaporítá-
telepítések-
k 
-
-

Intézettől. A mintap
Agrárminisztérium

Programja
D

JÚNIUS
DÁTUM HÉTFŐ

21. hétfő KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

28. hétfő KOMMUNÁLIS ZÖLD

JÚLIUS
DÁTUM HÉTFŐ

5. hétfő KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
12. hétfő KOMMUNÁLIS
19. hétfő KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV, ZÖLD
26. hétfő KOMMUNÁLIS

SZADA HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE 
2021 JÚNIUS-JÚLIUS

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zöld HÍD B.I.G.G. NKft. megváltoztathatja a gyűjtési rendet, 
ezért kérjük a kedves ügyfeleket, hogy a honlapon is tájékozódjanak a gyűjtési 

időpontokról. (www.zoldhid.hu) Ugyanitt megtalálják az utcánkénti bontást is. 
A Zöld Híd B.I.G.G. Kft. a jövőben is az ügyfelei rendelkezésére áll a 

zöldhulladék elszállításában. Védjük együtt környezetünket!

ÚJABB színpompás virágokat 
ültettek el június első felében 
Szada számos pontján, így a 
Főtéren, a Rákóczi úton, va-
lamint a hamarosan megnyí-
ló Piacnál is. A vegyes ülteté-
sű virágok szeptember végéig 
színesítik lakókörnyezetün-
ket. A most elkészült 20 db 
időjárásálló virágládát el-
sősorban a gyalogosok által 
használt területekre helyez-
ték ki. Faludi Andrea főker-

Virágba borult SZADA
tész vezetésével a Szada Nova 
NKft. szakemberei a viráglá-
dákba helyi termelőtől szár-
mazó margitvirágot, egyéb 
helyekről származó muskátlit, 
díszcsalánt, bojtocskát, dísz-
gyertyát és petúniát ültettek. 
A virágládák kihelyezése mel-
lett a Koncz Parkból átültet-
ték a beláthatóságot zavaró 
sövényeket, illetve újabb vi-
rágokat ültettek a Millenni-
um Park területén.

A Főtéren Faludi Andrea főkertész, Illés Szabolcs 

a SzadaNova Nkft. ügyvezetője és Pintér Lajos polgármester



2021. JÚNIUS | 2111 SZADA 15

CIVIL OLDAL

Hogyan lehetünk elég jó 

digitális szülők az online 

oktatás után is? 

 Az elmúlt évet a legtöbb szü-

lő óriási kihívásként élte meg. 

Az online oktatásra senki nem 

volt felkészülve, de minden 

család megoldotta valahogy. 

 Sok szülő kimerült, csök-

kent a motivációja, eszköz-

telen, szeretné feldolgozni 

ezt a helyzetet. 

 Miként éltük meg? Mi 

történt a gyerekekkel a 

képernyők előtt?  Mi lesz 

a nyári szünetben más-

ként? Hogyan hatnak ránk 

a problémák, traumák? Mit 

tanultunk, mit viszünk ma-

gunkkal, milyen tudatos di-

gitális szülői eszközöket fej-

lesztettünk ki? Lehet, hogy 

nem is tudunk ezekről? 

 Egy interaktív „szülő-töl-

tő” előadáson tréner segít-

ségével megbeszéljük, hogy 

milyen megoldásokat, esz-

közöket kaphattunk. Mik 

azok, amik a gyerekekkel, 

párunkkal és a magunkkal 

való jobb online és offl  ine 

kapcsolódást  segítik? 

TÉMÁK: 
 •  beszéljük ki az online 

oktatást (előnyök- hát-

rányok)

 •  személyes adatok a neten

 •  internetes bántalmazás

 •  hogyan alakítsunk ki on-

line egyensúlyt a család-

ban, a túl-használat elke-

rülése a nyári szünetben

 •  erőszakos videojátékok 

- hogyan beszélgessünk 

erről? 

 Mindehhez játékok, ön-

ismereti feladatok, mun-

kafüzet és feloldó, bárhol 

használható anyagok vár-

ják, hogy a szadai szülők-

nek is segíthessenek. 

 

Szervező:  Szadai  

Keresztény  Szülői  Kör

 Támogató:  Szada  Nagy-

község  Önkormányzata

 Tréner: Fülöp Hajnalka, 

digitális andragógus, öt 

gyermek édesanyja, az On-

line otthonoktatás és a Tu-

datos Digitális Szülő prog-

ram alapítója.  

 A  részvétel regisztráció-

hoz  kötött. Szadaiaknak in-

gyenes, vidékieknek: 1 000 

Ft/fő.    

 A  program időpontja:  

június 25. (péntek)  17 óra

 Időtartama:  másfél-két 

óra 

 Gyermek felügyeletet  

nem tudunk  biztosítani. 

 Helyszín:  Székely-kert,  

színpad és  nézőtér (Kedve-

zőtlen időjárás esetén:  bap-

tista  imaház, ahol maszk vi-

selése kötelező.)

 A programot legkeve-

sebb tíz szadai jelentkező 

esetén tartjuk meg, ezért  

kérjük  a  jelentkezéseket  az  

alábbi  elérhetőségeken   (el-

sősorban  e-mailben): 

 Fülöp  Hajnalka:  

 fhajnal@hajnalon.hu 

 06-70/77-28-261

 Pálinkás  Ibolya:  

 psibolya@gmail.com   

 20 886-4851

MEGHÍVÓ
Kibeszélő 
tréning szülőknek

Pillanatkép a tavalyi  táborról 

A TERVEZETT 
TÁBORI HETEK: 
1. hét: júl. 12-16. 
Egész napos gyermek-
tábor, meleg ebéddel 
A hét vezetői: Sándor And-
rea és Bajánné Somogyi Tí-
mea.

2. hét:  júl. 19-23. 
Ált. iskolások egész napos 
tábora, meleg ebéddel  
A hét vezetője: Boros Gábor. 
Kosárfonás tanulási és gya-
korlási lehetőség középiskolá-
soknak és felnőtteknek (kedd, 
szerda, csütörtök késő délután, 
16.30-19.30 óra között). 

3. hét: júl. 26-30. 
Egész napos gyermektá-
bor, meleg ebéddel 
A hét vezetői: Tóthné Tarcali 
Mariann és M. Gajjas Andrea.
Vessző-és kosárfonás tanulá-
si lehetőség felső tagozatosok-
nak, középiskolásoknak és fel-
nőtteknek (hétfő, kedd, szerda 
késő délután, 16-19 óra között).  
 Hozzájárulási díj: a határ-
időig jelentkező szadaiaknak 
7.000 Ft/hét, vidékieknek 
9.000 Ft/hét. (1.400/1.800 Ft/
nap). (A kosárfonó programon 
nincs hozzájárulási díj a szadai 
résztvevőknek. Adományokat 
elfogadunk a tábor javára.)  
 Jelentkezési határidő: 
 június 25.  (péntek) 
 A határidőn túl jelentke-
zőknek emelkedik a hoz-
zájárulás összege. 
 A Szadán életvitelszerűen 
tartózkodó, rászoruló családok 
gyermekei részére az önkor-
mányzat étkezési támogatást 
nyújt, amit a szülők a Tábor 
Alapítványtól igényelhetnek
– a jelentkezéskor, a jelentke-
zési lapon – a korábbi évekhez 
hasonlóan.  
 Ha a táborozó nem tud az 
egész héten részt venni, jöhet 

rövidebb időre is, és a hozzá-
járulási díjat annak arányá-
ban fi zeti a szülő. Ez akkor 
célszerű választás, ha pl. el-
utazik vagy bizonytalankodik 
a gyermek. Egyébként hasz-
nos és kérjük a teljes héten 
történő részvételt. 
 Várjuk az önkéntes 
munkatársak és segítők je-
lentkezését az ÖRÖMHÍR 
nyári napközis táborba. 
Várjuk az új munkatársa-
kat is, minden gyermek-
szerető fi atalt és felnőttet! 
A főiskolások a szakmai 
gyakorlatukat is végezhe-
tik a táborban.  A középis-
kolásoknak – korlátozott 
létszámban – lehetőségük 
van az 50 órás közössé-
gi szolgálat teljesítésére, 
amennyiben az iskolájuk 
szerződést köt a Tábor 
Alapítvánnyal. (A gödöllői 
és a veresegyházi középisko-
lákra ez nem vonatkozik, mert 
már van szerződés.) Reméljük, 
hogy vidám napokat töltünk 
majd együtt!

Információ az alábbi 
elérhetőségeken:    
 •  Pálinkás Ibolya telefon: 

06-20-886-4851, e-mail: 
psibolya@gmail.com

 •  Pálmai Zoltánné védőnő te-
lefon: 06 20 886-4839, 

 •  Szadai Szociális Alapszol-
gáltatási Központ, telefon 
(csak munkaidőben): 28-
503-625 és 70-199-9570                                                                                  

A Tábor Alapítvány és az 
ÖRÖMHÍR napközis tábor 

INFORMÁCIÓI



16 2111 SZADA | 2021. JÚNIUS

HITÉLET

Fáradtság – pihenés 

GYERMEKNAP a református gyülekezetben

Azt hi-
szem, mindannyiunk alap-
tapasztalata a mostani na-
pokban a fáradtság. A május 
minden évben őrültek háza 
a családokban, de idén egé-
szen különleges módon ért el 
bennünket a karantén után. 

Vég-
re megérkezett a nyár! Itt a jó 
idő! Hála Istennek a járvány 
harmadik hulláma is meg-
szűnik lassan, és reméljük, 
hogy nem lesz több hullám!

KATOLIKUS EGYHÁZ

REFORMÁTUS EGYHÁZ

N agy öröm az offl ine találkozás, a be-
szélgetések, egymás közvetlen, hús-
vér megtapasztalása, de nagyon 

sokáig nem volt részünk ebben az ember-
koncentrációban, amit most meg kell tapasz-
talnunk, és ez  –  az öröm mellett – fárasztó is. 
 A fáradtság ráadásul általában nem a 
legjobb oldalunkat hozza elő, türelmetle-
nek és nyűgösek leszünk, és egyre jobban 
saját magunk körül kezdünk el forgolód-
ni. Hogyan tudunk kilépni ebből? 
 Először is el kell ismernünk ezt a fá-
radtságot, helyet kell adnunk neki. Nem 
vagyunk mindenhatók, nem vagyunk 
szuperhősök. Helyet-teret kell adnunk a 
pihenésnek az életünkben. Ha tudom, hogy 
mi pihentet, akkor annak adjak teret a na-

pomban, a hetemben, a nyaramban. De ad-
dig? Mi lesz addig? 
  A feltámadás után az angyalokkal talál-
kozó asszonyokról ezt olvassuk: „Gyorsan 
eltávoztak a sírtól, és félelemmel és nagy 
örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt 
tanítványainak. És íme, szembejött velük 
Jézus, és ezt mondta: „Üdv nektek!” Ők 
pedig odamentek hozzá, leborultak előtte, 
és átkarolták a lábát. Ekkor Jézus így szólt 
hozzájuk: „Ne féljetek! Menjetek, mond-
játok meg testvéreimnek, hogy menjenek 
Galileába, és ott majd látni fognak.” Elké-
pesztően dinamikus szöveg: „Gyorsan el-
távoztak… futottak, … szembejött... oda-
mentek… Menjetek, … menjenek…” Még 
olvasni is fárasztó ennyi rohanást. Azon-
ban ha sikerül továbblépnünk saját nehéz-
kedésünkön, akkor érdemes belegondol-
nunk abba, hogy a mostani evangéliumi 
szakasz hősei sem éppen azért futkorász-
nak ilyen lelkesen, mert annyira túlpihen-
ték volna magukat. Nagyon nehéz napokon 
voltak túl, ami testileg-lelkileg egyaránt ki-
merítette őket. A feltámadás öröme azon-
ban túllendítette őket ezen és minden fá-
radtságukról megfeledkezve mentek, hogy 
megoszthassák az örömhírt. 

 Szintén segíthet közel lépni az Igéhez, ha 
rájövünk, hogy ez a mi életünk, ez a keresz-
tény élet: futás az üres sírtól, találkozás a 
Feltámadottal, és futás tovább az örömhír-
rel a többiekhez. Nem pusztán tárgyi tudás, 
nem pusztán etikai szabályok megtartá-
sa, hanem eleven, formáló erő, megoszta-
ni való élet, örömhír, evangélium.
 Az én fi gyelmem fókuszát ez a szakasz 
a fáradtságomról az öröm felé fordította. 
Arra, hogy a krisztusi örömre, és ennek az 
örömnek az áradására fi gyeljek a követke-
ző napokban. Arra, hogy hálás legyek a kö-
zösségben végzett munkáért, a kollégáim 
fi gyelmességéért, az imádság lehetőségé-
ért, az őszinte szavakért. És lépjek bele én 
is ebbe a lendületbe, legyen ez a legfonto-
sabb a most következő napokban. Azt az 
örömöt, amit megtapasztaltam, adjam to-
vább. Adjak hálát mindenért! És a hála a 
szívünket arrafelé fordítja, ahonnan az 
életünk igazán lényeges ajándékai jönnek. 
Olyan jó, hogy futhatunk, olyan jó, hogy 
Jézustól hallhatjuk:  Menjetek, mondjátok 
meg testvéreimnek! Mindenképpen elfára-
dunk a tanév végére, de nem mindegy, hogy 
hálával, vagy keserűséggel a szívünkben 
érkezünk meg a nyárba. Adja Isten, hogy 
ne vesszőfutás, hanem a hálás öröm futá-
sa legyen az előttünk álló idő, és természe-
tesen legyen időnk a pihenésre is!   

Borbáth Gábor

A jó időt és a járvány enyhülését ki-
használva gyülekezeti gyermek-
napot szerveztünk Sándor Andrea 

gyülekezeti munkatárs, hitoktató veze-
tésével. Az alkalmon több, mint negyven 
gyermek vett részt, akik sok jó élménnyel 
gazdagodtak ezen a jól sikerült alkalmon. 
 A gyereknapi alkalmunk egy rövid áhítat-
tal kezdődött a templomban, ahol egy szép 
ének megtanulása után Sándor Andrea ta-
nította az egybegyűlteket a csodálatos halfo-
gás történetén keresztül. Péter és társai egész 
éjszaka halásztak, egész éjszaka keményen 
dolgoztak, de egy árva hal nem sok, annyit 
sem fogtak. Másnap fáradtan és csalódottan 
mosták a hálóikat a parton. Jézus megkérte 

Pétert, hogy hadd üljön be a csónakjába és 
hadd tanítsa onnan az egybegyűlt sokaságot. 
Péter megengedte. Amikor befejezte Jézus a 
tanítást ezt mondta Péternek: Evezz a mély 
vízhez, és vesd ki a hálót! Péter, aki tapasztalt 
halász volt, tudta, hogy éjszaka kell halász-
ni és a sekély vízben. Nappal a mély vízben 
esélytelen halászni. Fölösleges időpocséko-
lás. De miután hallotta Jézus prédikációját, 
és érezte, hogy Jézus isteni hatalommal szól 
és cselekszi, ezt mondta: „Mester, egész éj-
szaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk 
semmit, de a te szavadra mégis kivetem a 
hálókat.” (Lukács evangéliuma 5,5). Amikor 
megtette, amit Jézus kért tőle megdöbben-
tő dolog történt: Olyan sok halat kerítettek 
be, hogy a hálók szinte szakadozni kezdtek. 
Szóltak a másik csónakban lévő társaiknak, 
hogy ők is segítsenek kivinni a partra azt a 
rengeteg halat. Sokszor lehetetlennek, em-
berileg megoldhatatlannak tűnik, amit Jé-
zus kért tőlünk. De ha az Ő szavára MÉGIS 
megtesszük, akkor csodálatos dolgokat fo-
gunk átélni mi is. Kövesd Jézus szavát, mert 
Ő neked is tud segíteni!

 Az áhítat után különböző játékokat pró-
bálhattak ki a gyerekek öt fős csapatokban. 
Az egyik helyen kipróbálták a háló szö-
vést, a másikon a kötélen egyensúlyozást, 
volt hangfelismerés, halacska hajtogatás 
és díszítés, játékosan tanultunk keresztyén 
szimbólumainkról. Ezután elfogyasztottuk 
a gyülekezeti tagok által hozott és készített 
fi nom szendvicseket és süteményeket. Elő-
került két csoki szökőkút és egy vattacukor 
készítő is, ami igen nagy örömöt szerzett a 
gyermekeknek. A táplálék után még volt le-
hetőség arcfestésre, csillámtetkó készítésre, 
lányok hajfonására, íjászkodásra, óriás bu-
borék készítésre, és aki akart részt vehetett 
az aszfaltkréta rajzoló versenyben is. A sok 
színes program mind arra tanított minket, 
hogy legyünk hálásak Isten szeretetéért, és 
vidáman, hálás szívvel kövessük Jézust. 
 Köszönjük szépen Sándor Andreának, 
hogy megszervezte ezt a szép délutánt! Kö-
szönjük minden segítőnek, aki részt vett az 
állomások és a játékok vezetésében! Köszön-
jük a sok fi nomságot a Gyülekezet tagjainak! 
 Sándor Levente református lelkipásztor
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KISÁLLATELEDEL 
BOLT

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

KIS

Nyitva: H

SZADAI 
KISÁLLATRENDELŐ

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

Dr. Vada Edina állatorvos
Dr. Sipos Eszter állatorvos

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

Web: www.kisallatrendelo.com

2111 SZADA, Dózsa György út 68.



18 2111 SZADA | 2021. JÚNIUS

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. július 4.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a tartalom lényegi 
megváltoztatása nélkül, szerkesztett  formában közölje. A lapban megjelent cikke-
ket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani 
tilos. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

Impresszum
21 1 1 SZADA

PUSZTAI JÓZSEF – 06-30-522-1258

CSALÁDI HÁZAK 
KLIMATIZÁLÁSA

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK 
SZERVIZELÉSE:

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.

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

SZADA  

DÓZSA GYÖRGY ÚT 80.

Akciós ajánlatunk:

JÚNIUS 23-29-IG

279Ft

 1999Ft

 569Ft

 1659Ft/kg

 549Ft/kg

Lipton 
Ice Tea
több ízben
1,5l, 186 Ft/l

Pick Rákóczi szalámi
ajándék labdával

400 g, 4 998 Ft/kg

Csirkecomb farrésszel
előhűtött

Trappista sajt

Gallicoop 
Pulykamell-érme
sajttal töltött, 
sajttal-sonkával töltött
gyorsfagyasztott, 1 kg
1 199 Ft/kg

Coop Tejföl
12 %, vödrös

850 g, 669 Ft/kg
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FONTOS TUDNIVALÓK
Kérjük, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel, 
az aktuális nyitvatartási és ügyfélfogadási idők-
ről előzetesen tájékozódjanak!

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

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

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

POSTAHIVATAL
Szada, Dózsa György út 78., Tel.: 28/503-060
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, 15.00-
19.00, kedd-csütörtök: 15.00–19.00,
Szombat: 12.00–14.00, vasárnap: 15.00–17.00
Mobil: +36/30 200-5286, +36/30 568-0903

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

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



Érdemes követni a FACEBOOK  
oldalunkat!

 Dózsa György út 36. 

ÉÉ
ÉTELRENDELÉS: 06-20-464-2022

Kedves Vendégeink!
Teraszunkat megnyitottuk!

Éttermünk BELSŐ TERE védettségi  
igazolvánnyal látogatható!

SUSHI ÚJDONSÁGOK MINDEN NAP!
Megszokott ízeinkkel és koktéljainkkal  

 sok szeretettel várjuk önöket!

PIZZA MAX ÉTTEREM 

és SUSHI BÁR

KÉRJEN AJÁNLATOT
Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk,  
több típusra és árkategóriában.
Ingyenes helyszíni felmérésért hívja ügyfélszolgálatunkat!

Telefon: 06 30 620 7119 • 06 30 333 7598
E-mail: info@x-klima.hu • Web: x-klima.hu

KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!


