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TÁJÉKOZTATÓ 
a védettségi igazolványról 

Magyarországon, háromféle módon lehet igazolni a koronavírus 
elleni védettséget. Ha valaki megkapta a védőoltást, vagy iga-
zoltan átesett a koronavírus-fertőzésen, illetve, ha valaki vél-
hetően átesett a fertőzésen, de nem tudott erről vagy nem ké-
szült erről teszt és utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja 
a fertőzésen való átesését. (Ebben az esetben utólag lehet kér-
ni 3000 forintért az igazolvány kiállítását a kormányablakok-
nál) Az első két feltétel teljesülése esetén jár a védettségi igazol-
vány, amit ingyenesen és automatikusan küld a kormányhivatal. 

KORONAVÍRUS

A koronavírus elleni védettség iga-
zolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) 
Korm. rendelet értelmében védett-

ségi igazolványra jogosult: 

1.   Ha valaki megkapta a védőoltást 
2021. március 1-jétől azon (első) oltások 
után, ahol a COVID-19 oltóanyaggal tör-
tént védőoltás megtörtént és rögzítették, 
a kártya kiállítása ingyenes és automa-
tikus. Továbbá, a 2021. március 1-je előtt 
kapott védőoltások esetében is automati-
kusan kiküldik, azt külön nem szükséges 
igényelni. A 2021. március 1-jéig beadott 
védőoltások esetében 2021. március 15-éig 
automatikusan kiállították és postázták a 
védettséget igazoló kártyát. 2021. március 
1-jét követően a védőoltást követő 8 napon 
belül hivatalból küldik a védettségi igazol-
vány. Minden esetben postai úton küldik 
a védettségi igazolványt.

2.   Ha igazoltan átesett 
a koronavírus-fertőzésen

Ha a személy igazoltan (EESZT-ben nyil-
vántartott) átesett a koronavírus fertőzé-
sen, nem kell igényelnie az igazolványt, 
az állam hivatalból postázza az ingyenes 
kártyát. A 2021. március 1-jéig a fertőzé-
sen 6 hónapon belül átesettek 2021. már-
cius 15-éig automatikusan kapták meg a 
védettséget igazoló kártyát. 2021. márci-
us 1-jét követően a felgyógyulást követő 8 

napon belül hivatalból küldik az igazol-
ványt. A védettségi igazolvány érvényes-
sége 6 hónap. Az érvényesség kezdete – az 
utolsó pozitív eredményű, a koronavírus 
kimutatására szolgáló molekuláris bioló-
giai vizsgálatot vagy antigén gyorstesztet 
követő negatív eredményű, a koronavírus 
kimutatására szolgáló molekuláris bioló-
giai vizsgálat napja.

3.   Ha valaki vélhetően átesett a fer-
tőzésen, de nem tudott róla vagy 
nem készült róla teszt és utólag el-
végzett ellenanyag-vizsgálat iga-
zolja a fertőzésen való átesését

Ha az ellenanyag-vizsgálat igazolja, hogy 
a személy korábban valóban fertőzött volt, 
akkor védettségi igazolványt elektronikus 
úton, a www.magyarorszag.hu weboldalon 
vagy személyesen igényelhet bármely kor-
mányablakban. Ebben az esetben viszont 
a védettségi igazolvány kiállításnak igaz-
gatási szolgáltatási díja 3000 forint, amit 
az igénylőnek átutalással (BFKH számlá-
jára) kell megfi zetnie.
 Amennyiben valaki jogosult a védett-
ségi igazolványra, de azt az oltást vagy az 
igénylést követően nem kapta meg, illetve 
egyéb bejelentést kíván tenni az igazolvány-
nyal kapcsolatban, azt a kormanyhivatal.
hu oldalon az ott található elektronikus 
űrlap benyújtásával teheti meg. 

koronavirus.gov.hu

A regisztráltak többségét 60 év felett már beoltot-

ták Szadán, így a háziorvosok el tudták kezdeni az 

aktív korúak oltását is. Most már bármikor csörög-

het a nem beoltott regisztráltak telefonja is. 

 Mindenhol az országban, így Szadán is a házi-

orvosok március 31-én kapták mega teljes listát 

az országos központból azokról, akik a praxisuk-

ból regisztráltak a vakcináért. A sorrend kialakítá-

sában a háziorvosnak is van egy kis mérlegelési 

lehetősége. Szadán is többen visszautasították a 

kínai és brit-svéd vakcinát, őket az oltópontokra 

irányítják, ahol más oltóanyagot kaphatnak. 

 A háziorvosok általában minden héten csütör-

tökig megkapják a vakcinákat, amit vasárnapig kell 

beadniuk. Április első hetében nagypénteken a két 

felnőttorvosi körzetben 3 orvos 140 regisztráltat 

oltott be, de húsvétkor sem álltak le, húsvét hét-

főn 50-en kaptak oltást Szadán. A két magánpra-

xisban április 14-ig több mint 1000 oltást adtak be.

 A háziorvosok Szadán olyan vakcinákat kapnak 

az országos elosztó központokból, amik normál kö-

rülmények között is tárolhatók. Így a legtöbb vak-

cina, amit Szadán is beadtak az embereknek az a 

Sinopharm (kínai vakcina) és az AstraZeneca (brit-

svéd vakcina) volt. Kisebb mennyiségben Pfi zer-

Biontech vakcinát és Moderna vakcinát is kaptak 

a szadai háziorvosok, amit a krónikus betegség-

ben szenvedők kaphattak meg. Szadán komo-

lyabb mellékhatást nem tapasztaltak, a beoltot-

tak kórházi ápolásra nem szorultak.

 Ezért nem győzzük hangsúlyozni, az oltás éle-

tet menthet! Ha még nem tették meg, regisztrál-

janak a www.vakcinainfo.gov.hu oldalon!

SZADÁN MÁR 
AZ 50-ES KOROSZ-
TÁLYT OLTJÁK

Szada Nagyközség Önkormányzata a Települési 

Önkormányzatok Országos Szövetsége felhí-

vásának eleget téve segíti a digitális ismeretek-

kel vagy saját e-mail címmel nem rendelkező 

lakosságot a koronavírus elleni oltásra való re-

gisztrációban. A folyamat során március máso-

dik felében a szadai intézmények munkatársai 

személyesen keresték fel Szada idősebb lako-

sait, és ajánlották fel a papíralapú regisztráci-

ós adatlappal kapcsolatos kitöltési segítséget. 

 A koronavírus járvány harmadik hulláma

– a vírusmutációk miatt – az eddigieknél is 

nagyobb veszélyt jelent az emberek egész-

ségére. A koronavírus elleni védekezés során 

több mint 3 millió honfi társunk már megkap-

ta – legalább az első – védőoltást. 

 Amennyiben Ön még digitális ismeret hi-

ányában nem regisztrált az ingyenes védő-

oltásra, vagy ismer olyan szadai lakost, aki 

elakadt az eljárásban, kérjük, jelezze a Sza-

dai Polgármesteri Hivatal felé a +36/28 503-

065/-ös telefonszám 1-es mellékén, ahol a 

hivatal munkatársai segítenek a regisztrá-

cióban.

A DIGITÁLIS ISMERET HIÁNYA NEM AKADÁLY – SEGÍTÜNK REGISZTRÁLNI AZ OLTÁSRA!
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Zárt homlokzatot 
kap az ÚJ PIAC ÉPÜLETE

A vészhelyzetre való tekintettel Szadán márciusban és április-
ban a bizottsági és a testületi ülések is elmaradtak, mert nov-
ember 4-től Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 
hirdettek ki. Pintér Lajos polgármester a határozatokhoz kap-
csolódó előterjesztéseket a képviselő-testületnek megküld-
te, és így hozta meg a 2021. március 16-án és 2021. ápri-
lis 9-én a beterjesztett napirendekről a végső döntéseit.

ÖNKORMÁNYZAT

Pályázatot adnak be 
a Jókai köz felújítására 
Az „Önkormányzati feladatellátást szolgá-
ló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat 
segítségével a Jókai köz, Jókai utca és Béke 
utca közötti 367 m hosszú szakaszának fel-
újítását valósítanák meg. Ehhez a beruhá-
zási költség 50 %-ának megfelelő bruttó 20 
millió Ft vissza nem térítendő támogatást 
vennének igénybe. A polgármester a pályá-
zati kiírásnak megfelelő saját erőt, bruttó 
25 millió 459 ezer Ft-ot, a 2021. évi költ-
ségvetés általános tartaléka terhére – 2022-
ben történő megvalósítás esetén a 2022. évi 
költségvetésében – biztosítja. 
 A beruházás tervezett költségbecslése 
45 millió 459 ezer Ft.

Zárt homlokzatot 
kap az új Piac épülete
Eredetileg az épületen belül üzlethelyisé-
geket, és egy nyitott csarnokot terveztek. 
A kivitelezés ennek megfelelően készült 
el. Felmerült azonban az igény, hogy az 
épület jobb hasznosíthatósága, a csarnok 
komfortosabbá tétele, valamint vagyonvé-
delmi szempontok miatt is, érdemes lenne 
három oldalról üvegfallal lezárni a nyitott 
részeket. A pályázatot lebonyolító Magyar 
Államkincstár nem zárkózott el az átalakí-
tástól. Állásfoglalásukban azt írták, hogy 

„A változásnak elviekben nem látják aka-
dályát, ugyanakkor a támogatási szerző-
dést szükséges módosítani, mert vélhető-
en nő a projekt költségvetése.”
 A munkálatok elvégzésére 3 db áraján-
latot kértek, a legkedvezőbbet, 10 millió 
220 ezer Ft értékben a PMG Építőipari 
Kft. adta. Az átalakítást 2021. július 15-ig 
kell a nyertesnek elvégeznie.

Többletforrást biztosít az önkor-
mányzat az Erdő, a Panoráma és 
a Boncsoki utca útépítéséhez 
Szada Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2020. július 23-án dön-
tött arról, hogy öt utcában (Erdő, Pano-
ráma, Boncsoki, Hajnal, Dombos) szilárd 
burkolatú utat épít. 2020. végén a Hajnal 
és Dombos utca az érdekelt lakosság által 
megfi zetett útépítési érdekeltségi hozzájá-
rulásból, valamint önkormányzati költség-
vetési forrásból megvalósult. A fennmaradó 
három utca műszaki tervezése megtörtént. 
Az útprogram koordinálásával megbízott 
Illés Szabolcs, a Szada Nova Nonprofi t Kft. 
ügyvezetője a megvalósulási terv felülvizs-
gálatát követően az új műszaki tartalom 
miatt kérelmezte a költségek megemelé-
sét. A többletköltséget önkormányzati for-
rásból biztosítanák. A polgármesteri hatá-
rozattal biztosított eredeti költségbecslés 
alapján meghatározott pénzeszközön túl 
a beruházásra még 40 millió 500 ezer fo-
rintot csoportosítanak át az önkormány-
zat 2021. évi költségvetésének általános 
tartalékkeretéből.

Határoztak a civil szervezetek 
2021. évi támogatásáról
A civil szervezetek 2020-as beszámolói-
nak elfogadása után megtörtént a 2021-es 
évre beadott pályázatok elbírálása is, mely-
nek eredményeiről a polgármesteri hiva-
tal minden érintettet értesített. Összesen 
12 kérelmet támogattak és 4 800 000 Ft-ot 
osztottak szét a pályázók között. A Népi 
Mesterségek Pest Megyei Egyesülete, a 
SzadaFeszt Közösségszépítő Egyesület 
és a Tábor Alapítvány több pályázatot is 
beadott.

Ugyanakkor Szada Nagyközség Önkor-
mányzat 2021. évi költségvetése egyes ki-
emelt civil szervezeteknek az alábbi keret-
összegeket biztosítja:

Szada Nagyközség polgármestere a Bap-
tista Egyház támogatási kérelmére az Egy-
házak részére 4.000.000 Ft támogatást 
biztosított.
 
A Vadvirág, a Szőlőhegyi, 
a Gesztenyefa és az Ezredes 
utcák műszaki tervdokumentá-
ciónak elkészíttetését a Szada 
Nova Nonprofi t Kft.-re bízták
A műszaki tervdokumentáció elkészítésé-
vel azért bízták meg a Szada Nova NKft.-ét, 
mert a 2021. évi útprogram mindennemű 
megvalósítása (kivitelezés, műszaki terve-
zés és műszaki ellenőrzésre vonatkozó be-
szerzési eljárások lefolytatása, a kivitele-
zésre vonatkozó vállalkozási szerződések 
megkötése, az abban foglalt munkafolya-
matok koordinálása stb.) a Kft feladata.
A műszaki tervdokumentáció elkészítteté-
sének költségét a társaság 2021. évi költ-
ségvetése tartalmazza, a tervezői díj kifi -
zetése annak terhére történik.   P.Gy.

VESZÉLYHELYZETBEN MEGHOZOTT FONTOSABB 
POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK (2021. 03. 16. és 2021. 04. 09.) 

Pályázó neve  Támogatási 
összeg  

Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesülete 250 000 Ft

Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesülete 100 000 Ft

SzadaFeszt Közösségszépítő Egyesület 500 000 Ft

SzadaFeszt Közösségszépítő Egyesület 250 000 Ft

SzadaFeszt Közösségszépítő Egyesület 50 000 Ft

Szadai Kiskert Tulajdonosok 
Szőlészeti és Borászati Egyesület 

500 000 Ft

Szadai Czibere Hagyományőrző Egyesület 1 900 000 Ft

SzadaFeszt Közösségszépítő Egyesület 428 200 Ft

Tábor Alapítvány 130 000 Ft

Tábor Alapítvány 50 000 Ft

Tábor Alapítvány 215 000 Ft

MBSZ Mesekuckó Bölcsőde 
Nonprofi t Közhasznú Kft.

426 800 Ft

Pályázó neve  Támogatási 
összeg  

Sportegyesület 4 800 000 Ft

Polgárőrség 4 500 000 Ft

Kulturális Alapítvány Szadáért (Tájház) 6 700 000 Ft
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„A legtöbb hivatalnok az ügyeket csak gépiesen intézi, nem az-
zal törődik, hogy a kitűzött célt elérje, hanem csak azzal, hogy 
valami olyan dolgot el ne kövessen, amiért a szolgálatból elbo-
csátanák! Márpedig ilyen gépies ügyintézéssel a köz javát szol-
gálni nem lehet! Akit nem az a vágy ösztönöz, hogy hazá-
ján és polgártársain segítsen, hogy a köz javát előbbre 
vigye, az hivatalviselésre nem alkalmas, nem mél-
tó rá, hogy tisztséget nyerjen és fi zetést élvezzen!”

Bemutatkozik polgármesteri 
hivatalunk új jegyzője: DR. FINTA BÉLA

ÖNKORMÁNYZAT

A fenti idézet egykori „kalapos kirá-
lyunk”, II. József császár Körleve-
léből származik, amelyet „a Biro-

dalom valamennyi hivatalához” intézett 
1784-ben! Azóta „alig” 237 év telt el, s ma 
már bizonyára nehezen találnánk olyan hi-
vatalnokot a magyar közigazgatásban, akire 
ráillenének II. József kritikus jelzői, ugye?
 Bízom, sőt biztos vagyok benne, hogy 
a közszolgálati tisztviselők népes tábo-
rában sokakat ösztönöz hivatástudata, 
segítőkészsége, a kedvező irányú válto-
zások iránti elkötelezettsége. Ilyennek 
ismertem meg annak idején Csobánkán 

– évtizedes közös munkánk során – Filó-
Szentes Kinga kollégámat is, Szada Nagy-
község Önkormányzata Polgármesteri Hi-
vatalának legutóbbi jegyzőjét is. A sors 
különös játéka, hogy Csobánka jegyzői 
posztját annak idején éppen ő vehette át 
kezeimből, most pedig nekem jutott az a 
megtiszteltetés, hogy utódaként folytas-
sam a tavaly megkezdett rendszerfejlesz-

tő munkáját. A munka 
folytonossága biztosí-
tott, hiszen szakmai el-
veink és gyakorlati mód-
szereink közös gyökerekből 
táplálkoznak. 
 Megtiszteltetés számomra, hogy 
Pintér Lajos polgármester úr és képvise-
lőtársai március 24-én bizalmat szavaz-
tak pályázatomnak, s örömömet tovább 
fokozta, hogy két nappal későbbi, első 
munkanapom egyúttal az első igazi, ka-
bát nélküli tavaszi napnak bizonyult! Ezt 
biztató jelnek tekintettem, miként azt is, 
hogy elődöm jóvoltából számos elemét lá-
tom már a megkezdett rendteremtő mun-
kának, amelynek folytatása mostantól az 
én feladatom.
 Ideje tehát bemutatkoznom! Nevem dr. 
Finta Béla, 62 esztendőnyi élettapasztala-
tot mondhatok már magaménak, amelyet 
szerető családi környezetben és sok-sok 
munkával, folyamatos tanulással szerez-

tem. Szüleimtől és mestereimtől a lelki-
ismeretes és tisztességes munka becsü-
letét, nagyszüleimtől a vidéki életforma 
szeretetét, s tágabb közösségemtől is a 
közösség iránti elkötelezettséget kaptam 

útravalóul. Ezeket az értékeket 
szeretett néhai feleségemmel 

közösen igyekeztünk gyer-
mekeinkre is átörökíteni, 

akik most is velem örül-
nek utam újabb értékes 
állomásának. 
 A korunkat jellemző 
társadalmi átalakulá-

sokhoz nyújtható szak-
mai támogatást éppúgy a 

köz szolgálatában dolgozók 
feladatának tartom, miként a 

jogszerű, szakszerű bürokrácia napi 
teendőinek minőségigényes elvégzését! 
Jegyzőként elsődlegesen arra törekszem, 
hogy a polgármesteri hivatal kollektívája 
viszonylagos állandóságot jelenthessen és 
teremtsen a település életében, s hogy az 
önkormányzat eredményes hivatali mun-
kával is öregbíthesse hírnevét.
 A gyakorlati teendők kezdetben bizonyá-
ra sok időmet kötik majd le: új nevekkel, 
emberekkel, a korábbiakhoz képest más 
típusú feladatokkal, helyi sajátosságokkal, 
egyéni elvárásokkal, közösségi követelmé-
nyekkel egyaránt ismerkednem kell még. 
Előre is megköszönöm ehhez nyújtott se-
gítségüket, miként megértő türelmüket a 
kellő helyismeretem megszerzéséig!

A CSAPADÉKOS IDŐJÁRÁST követő-
en több településen gondot okoz, vagy 
gondot okozhat a megnövekedett belvíz, 
összegyülemlett esővíz. A nagyobb víz-
károk megelőzése érdekében különös  
gondot kell fordítani vízelveze-
tő  árkok, átereszek meglétére, 
tisztítására, karbantartására.
 A talaj vízbefogadó-képes-
sége egyre inkább csökken, a 
belvíz-gondok elkerülése ér-
dekében nagyon fontos a víz-
elvezetők karbantartása, tisz-
títása. A belterületi vízelvezető 

A VÍZELVEZETŐ ÁRKOK, ÁTERESZEK TISZTÍTÁSA 
az állampolgárok feladata is

árokrendszerek karbantartása az év min-
den időszakában kiemelt fontosságú, és 
az állampolgárok feladata is.
 A jelentős mennyiségű csapadék mi-
att kialakulhatnak belvizes elöntések, 

ezért a Pest Megyei 
Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság 
Gödöllői Kataszt-
rófavédelmi Kiren-
deltsége kéri, hogy 
a lakosok biztosít-
sák az ingatlanja-
ik előtti közterüle-

ti csapadékelvezető árkokban a szabad 
vízlefolyást, a tulajdonosok gondoskod-
janak az ingatlanuk területén felgyülem-
lett csapadék belvízelvezető rendszer-
be történő kivezetéséről. A települések 
árokrendszerei csak akkor tudják haté-
konyan elvezetni a felgyülemlő és lefolyó 
vizet, ha karbantartásuk folyamatos. A 
tisztítással elérhető, hogy a kialakított 
rendszerek a lehető legtöbb vizet elve-
zessék.
 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi 
I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988.
(IV.21.) MT rendelet 33.§(1)  bekezdésé-
ben foglaltak  szerint a közút mellett fekvő 
ingatlan tulajdonosa köteles gondoskod-
ni arról, hogy az ingatlanáról a közútra 
vagy az árokba hordalék és csapadékvíz 
ne kerülhessen.

azá-
re 

-
d-

kből 

útravalóu
szeret

köz
m

s
m

köz 
feladatá
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HÍREK

Közterület-felügyelet 
TÁJÉKOZTATÓJA

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelete a közösségi együtt-
élés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről rendelkezik, ami részletesen szabá-
lyozza a közösségi együttélést sértő magatartási formákat.

A Vá ltozá s Ú tjá n Egye-

sü let a pandémiás hely-

zetben tö bb sikeres 

rendezvé ny utá n egy 

hú své ti megmozdulá st 

is fontolgatott.

 Egyé rtelmű  volt szá-

munkra, hogy hú své t 

alkalmá val is ké szü lü nk 

programmal.

 Nem tudtuk, mé g mi-

vel. Tervezni is nehé z 

volt, mivel a jelenle-

gi pandé miá s helyzet 

csak szű k mozgá steret 

adott. Ennek tü kré ben 

kellett gondolkozni.

 Van egy nagyon jó  

rendezvé nyszervező nk, 

ö tletelő nk, egyesüle-

ten kívüli támogatónk, 

Tó thné  Tolvaj Judit, aki 

elő tt nincs akadá ly é s 

kö nnyű szerrel á thidalja 

a nehé zsé geket. Ennyi a 

titok!

 Í gy szü letett meg az 

ö tlet, hogy 15 szadai helyszí nt jelö ljü nk ki, ahová  QR 

kó dokat helyezü nk el. A ré sztvevő knek minimum 5 

kó dot be kellett olvasniuk a telefonjuk segí tsé gé vel 

é s ki kellett tö lteni egy-egy ű rlapot. Azok kaptak 

ajá ndé kot, akik legalább 5 helyszí nre elmentek é s 

beregisztrá ltak. 

 Az önkormá nyzat felajá nlá sá val tudtunk Kin-

der tojá sokat kiosztani a ré sztvevő knek! Plü ssö ket, 

kö nyveket é s má s hasonló  ajá ndé kokat szadai la-

kosok felajá nlá saibó l adtunk á t há rom helyszí nen. 

Ezú ton is kö szö njü k Szada Ö nkormá nyzat é s a la-

kosok felajá nlá sait!

 Mindö sszesen 121 gyermek vett ré szt szü leikkel, 

csalá djukkal a já té kban!

 Boldoggá  tesz minket, hogy nagyon sok pozití v 

visszajelzé st kaptunk! Mindenki, gyermekek é s 

szü leik is, é lvezté k a tojá skeresé st, a sé tá t, vagy 

keré kpá rozá st!

 Termé szetesen tová bbi rendezvé nyeken is gon-

dolkozunk! 

 Folytatjuk a kö zö ssé gi munká t! VUE csapata 

Húsvéti tojá s-
keresés Szadá n

Az egyik QR kó dos 
helyszín

Öt kódért 
ajándék járt

Sokan kerékpárral járták 
be a helyszíneketA legfontosabb közösségi 

együttélés alapvető sza-
bályait sértő magatar-

tási formák az alábbiak:
 •  az az ingatlantulajdonos, 

ingatlankezelő, bérlő vagy 
használó (továbbiakban: tu-
lajdonos), aki az utcanév-
tábla elhelyezését a tulajdo-
nában vagy használatában 
álló ingatlanon nem engedi 
meg, vagy annak karbantar-
tását, pótlását elmulasztja 
vagy a házszámtáblát nem látható mó-
don helyezi el,

 •  a tulajdonos, üzemeltető vagy haszná-
ló, aki a tulajdonát képező, vagy általa 
használt ingatlan előtti, melletti járda-
szakasz tisztításáról, a hóeltakarításról, 
síkosságmentesítésről nem gondos-
kodik,

 •  az ingatlan tulajdonosa, használója, aki 
nem gondoskodik az ingatlanán elhe-
lyezkedő zöld növényzet közterületre – 
illetve szomszédos ingatlanra- történő, 
gyalogosforgalmat zavaró vagy baleset-
veszélyes túlnövésének megakadályozá-
sáról, a túlnőtt növényzet eltávolításáról,

 •  az ingatlan tulajdonosa – beépítetlen 
ingatlan esetén is -, aki nem gondosko-
dik a területe tisztántartásáról, rend-
szeres kaszálásáról, ingatlana gyom-
mentesítéséről

 •  aki üzemképtelen, vagy rendszám nél-
küli gépjárművet, vontatmányt, mező-
gazdasági gépet 30 napon túl, közte-
rület-használati engedély nélkül tárol 
közterületen

 •  aki ebet póráz nélkül közterületre ki-
visz, harapós és támadó természetű 
ebet szájkosár nélkül a tartási helyről 
a közterületre kivisz vagy kivezet

 •  aki Szada Nagyközség közigazgatási te-
rületén a súlykorlátozással jelölt táb-
lán megjelöltnél nagyon össztömegű 
járművel (járműszerelvénnyel) az ön-

kormányzati tulajdonú közterületekre 
behajtási engedély nélkül behajt és ez-
zel a gépjárművek közlekedésének he-
lyi közutakon történő súlykorlátozásá-
ról, a behajtási engedélyek kiadásának 
és felhasználásának rendjéről szóló ön-
kormányzati rendeletben foglalt szabá-
lyokat megszegi

A rendelet teljes egészében megtalálható a 
Szada.hu internetes honlapon.
 A rendeletben meghatározott közösségi 
együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartás elkövetőjével szemben
 a)  természetes személy elkövető esetén 

5 000 forinttól 200 000 forintig,
 b)  jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet elkövető esetén 
5 000 forinttól 2 000 000 forintig ter-
jedő közigazgatási bírság szabható ki.

 Ezúton is szeretnénk hangsúlyozni, hogy 
célunk a rendezett, élhetőbb környezet ki-
alakítása és folyamatos fenntartása a lakos-
sággal szorosan együttműködve, szankci-
ót csak kirívó esetben alkalmazunk.
 Elsődlegesen az eljáró kollégák fi gye-
lemfelhívást és figyelmeztetést alkal-
maznak az arányosság fi gyelembevéte-
le mellett.
 A visszaellenőrzést követően, amennyi-
ben a felszólításban foglaltaknak nem tet-
tek eleget, akkor hatósági eljárást megin-
dítását kezdeményezzük.
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INTERJÚ

E lőször is gratulálunk 
a pályázat elnyeré-
séhez! Miért döntött 

úgy, hogy tíz év elteltével 
ismét jelentkezik az intéz-
ményvezetői állásra?
 – Köszönöm. Számomra 
megtiszteltetés, hogy 10 év után 
ismét Szada Nagyközség Szociá-
lis intézményét vezethetem, az itt 
élőket szolgálhatom. Ha röviden 
szeretnék válaszolni arra a kér-
désre, hogy miért jelentkeztem 
az intézményvezetői állásra csak 
annyit felelnék, hogy számomra 
ez egy szolgálat. Bővebben pedig 
a szociális szakma megítélése ha-
zánkban sajnos semmilyen te-
kintetben nem mondható jónak, 
fi noman fogalmazva egyáltalán 
nem vonzó terület a munkaerő 
piacon sem, ezáltal az utánpótlás 
kérdése sem megoldott, legyen 
szó bármelyik munkakörről. 
A szakma érdekérvényesítő ké-
pessége jelentéktelen és még 
sokáig sorolhatnám a negatív 
dolgokat. Vezetőként azonban 
mindig is fontosnak tartottam 
a küzdeni akarást, a kitartást az 
újabb lehetőségek, megoldások 
megtalálását. A megítélésünkön 
is csak saját magunk tudunk vál-
toztatni. A rossz beidegződések 
csak nagyon-nagyon lassan vál-
toznak meg. Intézményvezető-
ként továbbra is igyekszem leg-
jobb tudásom szerint azt a célt 
szolgálni, ami egy szociális in-
tézmény feladata kell, hogy le-
gyen, melyhez elengedhetetlen 
és nélkülözhetetlen a választott 
hivatás szeretete, valamint az in-
tézmény iránti elkötelezettség. 

– A SZAK tavaly tavasszal 
Szadán is központi szere-
pet kapott a koronavírus 
okozta járványügyi hely-
zetben. Ez mennyiben vál-

toztatta meg az önök életét 
akkor, és most milyen fel-
adatot látnak el?
 – Véleményem szerint a ko-
ronavírus-járvány előtérbe hoz-

ta a szociális területen dolgozók 
jelentőségét, emellett rávilágított 
a szociális rendszer tátongó lyu-
kakból álló hálójára és a szociá-
lis ágazat fontosságára.
 A Szociális Alapszolgáltatási 
Központ dolgozói az első hullám 
idején is segítették a házi karan-
ténban élőket, illetve a segítség 
nélkül maradt időseket. A jelen-
legi helyzetben a településünkön 
élő, idős és segítségre szoruló la-
kosainkra kiemelten vigyázunk, 
és folyamatosan azon dolgozunk, 
hogy hogyan szervezhetjük meg 
a segítséget, azoknak, akiknek 
szükségük van rá.
 Minden kötelező, és preven-
tív intézkedést megteszünk a 
koronavírus terjedésének meg-
előzésére és a kockázatok csök-
kentésének érdekében, így az 
ügyfélfogadás rendjét is átala-
kítottuk. Gyakorlatban ez azt je-
lenti, hogy a jelenlegi járvány-
ügyi helyzetre való tekintettel 
a személyes ügyfélfogadás szü-
netel. Továbbá összességében 
elmondható, hogy az intézmé-
nyünk a rá nehezedő, egyre bő-
vülő feladatokat megfelelő szak-
mai színvonalon látta, látja el. A 
világjárvány számomra azt taní-
totta meg, hogy még jobban fi -
gyeljek a hozzám közel állókra, 
támogassuk egymást a bajban, 
mert most mindennél többet je-
lentenek az emberi kapcsolatok.

– Ebben a nehéz helyzetben 
hogyan sikerült a munka-
társait megtartania? Nyil-
ván ebben szerepet játszik 
az, hogy tíz éve szinte vál-
tozatlan összetételben dol-
goznak együtt.
 – Ezúton is szeretném meg-
köszönni valamennyi munkatár-
sam áldozatos munkáját, továbbá 
azt a helytállást, amit a pandémia 
ideje alatt az intézmény ellátott-
jaiért, a településen élőkért vé-
geztek, végeznek egy rendkívül 
bizonytalan, eszköztelen és for-
ráshiányos, szakmai kihívások-
kal teli helyzetben. Szerencsés-

Nagyon fontosnak tartom a munka iránti tiszteletet és alázatot. Az anyagi meg-
becsülés is fontos dolog, de a szakmai, illetve a településen élők pozitív visszajel-
zése sokkal értékesebb. Teljes odaadással és hivatásként tekintünk munkánkra.

A koronavírus járvány előtérbe hozta a 
szociális területen dolgozók jelentőségét

JUBILEUMI INTERJÚ KERÉKGYÁRTÓ TAMÁSSAL, 
A SZAK ÚJRAVÁLASZTOTT VEZETŐJÉVEL

Kerékgyártó Tamás 2002-ben szer-

zett diplomát a Szent István Egye-

tem Jászberényi Főiskolai Karának 

szociálpedagógia szakán, ugyan-

ebben az évben végezte el Buda-

pesten a Humanista Társadalom-

tudományi Egyetem kurzusát. 

 Friss diplomásként először a 

jászdózsai, majd a jászteleki pol-

gármesteri hivatalban dolgo-

zott, mint igazgatási ügyintéző. 

2008-ban szülővárosába, Jász-

berénybe került a Polgármesteri 

Hivatal Szociálpolitikai Osztályá-

ra. 2010-ben a Szent István Egye-

tem Állatorvostudományi Kar 

Lovastanár (hippologus és – szer-

vező) szakán diplomázott. 2011-

ben pályázta meg Szada Község 

Szociális és Gyermekjóléti Alap-

szolgáltatási Központ (akkor így 

nevezték az intézményt – szerk.) 

vezetői állását. 2016-ban ismét 

kinevezték a SZAK élére, amit öt 

év után 2021-ben újra megpályá-

zott. Február 28-án polgármes-

teri döntéssel 2021. március 1-től 

2026. február 28-ig ismét rábízták 

a Szociális Alapszolgáltatási Köz-

pont vezetését. 

Kerékgyártó Tamás
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KEDVES SÉTÁLÓ 

A JÁRVÁNY MIATT még min-
dig szűkölködünk a kulturális 
és közösségi programokban, de 
a Szadai helyismereti tanös-
vény folyamatos fejlesztésével 
szeretnénk ennek a hiánynak 
az enyhítéséhez kicsit hozzájá-
rulni. Ezért bátorítalak benne-
teket, ha van egy órátok egy kis 
kiszakadásra a mindennapok-
ból és szívesen utaznátok gon-
dolatban vissza az időbe, ak-
kor tartsatok velem legújabb 
sétánkon!
 Ezúttal Szada központjában 
barangolunk, melynek során 
megidézzük Szada 19. század 
végi és 20. század eleji falu ké-
pét, és megismerjük legrégeb-
bi épületeinek történetét. Ta-
lálkozunk majd olyan hajdan 
élt személyekkel is, akik alakí-
tották a falu életét, és emlékü-
ket egy-egy épület vagy legen-
da még ma is őrzi. Elmesélem 
milyen volt az élet Bíróék kocs-
májában, milyen szálak fűz-
ték Erzsébet királynét kis fa-
lunkhoz és azt is, hogy a Szadai 
Hitelszövetkezet megalapítása 
milyen fellendülést hozott tele-
pülésünk életébe.
 Ez a program sem készülhe-
tett volna el Monok Zsófi a, No-
vák Lászlóné, Csokonai Illés 
Sándor, Nagy Gergely, Kőrös 
András, a polgármesteri hiva-
tal és a Faluház dolgozóinak se-

BARÁTAINK!

Mély fájdalommal értesül-

tünk idősebb Oroszi Sán-

dor, szadai díszpolgár el-

vesztéséről, aki életének 86. 

évében hagyott itt minket. 

A Szadai Református Gyü-

lekezetet 27 évig szolgál-

ta gondnokként, és fogta 

össze a helyi hívők közös-

ségét. Szolgálati ideje alatt 

hatalmas fejlődésen ment 

keresztül a templom és kör-

nyéke: nevéhez fűződik töb-

bek között az új gyülekeze-

ti terem felépítése. Életét 

szerényen és alázattal élte, 

minden időben valódi em-

ber maradt. Emlékezzünk 

rá mindannyian!

 A gyászoló családnak Sza-

da teljes lakossága nevében 

őszinte részvétét fejezi ki Sza-

da Nagyközség Önkormány-

zat képviselő-testülete.

Elhunyt idősebb Oroszi Sándor

nek tartom magam, hogy egy 
olyan csapat tagja lehetek, ahol 
az elmúlt tíz év alatt minimális 
volt a személyi fl uktuáció. Kol-
légáim nagyszerű csapatjátéko-
sok, már fél szavakból is megért-
jük egymást. Nagyon fontosnak 
tartom a munka iránti tiszteletet 
és alázatot. Az anyagi megbecsü-
lés is fontos dolog, de a szakmai, 
illetve a településen élők pozitív 
visszajelzése sokkal értékesebb. 
Teljes odaadással és hivatásként 
tekintünk munkánkra, folyama-
tosan képezzük magunkat, bő-
vítjük szakmai eszköztárunkat 
és mindig az ellátottjaink érde-
keit tartjuk szem előtt.

– Tíz év alatt mit sikerült 
megvalósítania Szadán?
 – Az eltelt 10 év vezetői ta-
pasztalata azt is megtanította 
számomra, hogy egy intézmény 
vezetői feladatainak megtanulá-
sához, megfelelő szintű ellátásá-
hoz több évre és folyamatos alkal-
mazkodásra is szükség van. Több 
év kell ahhoz, mire kialakíthatóvá 
és fenntarthatóvá válik az a belső 
rendszer, melyben az intézmény a 
külső szabályozásnak eleget téve, 
de a benne lévő dolgozók számá-
ra is élhető környezetet teremt-
ve kiszámíthatóan tud működni, 
fel tud készülni azokra a – sajnos 
gyakori – változásokra, melyek az 
intézmény életét érintik, s képes 
ezekhez rugalmasan, az érintett 
szereplők – elsősorban az ellátot-
tak – biztonságát biztosítva alkal-
mazkodni. Megítélésem szerint 
ezt sikerült mára megvalósítani.

– Az elkövetkezendő öt év-
ben mit tervez? 
 – Az elmúlt időszakból ki-
indulva nem igazán lehet előre 
tervezni, pláne nem öt évre elő-
re. Ennek ellenére szilárd meg-
győződésem ahhoz, hogy a szo-
ciális ellátórendszerben lévők 
gondjaiban, problémáiban va-
laki valóban segítséget tudjon 
nyújtani, ahhoz önmagának is 
meg kell tapasztalnia a változá-
sok okozta gondokat, s meg kell 
ismernie azok megoldási lehető-
ségeinek hatékonyságát, alkal-
mazhatóságát. Én ebben látom 
a következő időszak kihívásait.

Polgár Gyula

HÍREK

gítsége nélkül, amit nagyon kö-
szönök.
 Elérhetőségeink: megkere-
séseiteket a szadaisetak@gmail.
com email címen várjuk, és ha 
időnként értesülni szeretnétek 
híreinkről, azt is itt jelezhetitek.

 Jelen vagyunk még a Face-
bookon és a Soundcloudon is 
Szadai helyismereti séták né-
ven.
 Sétáinkhoz kellemes kikap-
csolódást kíván:

Tóth Évi



14 óra –  Megemlékezés és koszorúzás 
a református sírkertben

 Református kórus szolgálata

  ÜNNEPKÖSZÖNTŐ:
 Pintér Lajos Szada Nagyközség polgármestere

  MEGEMLÉKEZŐ BESZÉD:
 Schulek János (Schulek Frigyes építész dédunokája)

  Énekes közreműködő: Annus Réka

  KOSZORÚZNAK:
 Szada Nagyközség Önkormányzata
 Székely Bertalan leszármazottak
 Szada Nagyközség Intézményei
 Szadai Székely Bertalan Általános Iskola
 Szadai Nyugdíjas klub
 
15 óra – Székely-kert
  „Közkincs” címmel bemutatjuk a Műteremház Galéria
 Székely Bertalan vázlataiból álló gyűjteményét

  A  kiállítást megnyitja Dr. Révész Emese

  a Magyar Képzőművészeti egyetem docense
 Zenei közreműködő: Albert Júlia hegedűművész

A kiállítás tárlatveze-
téssel az országos 
nyitástól függően
lesz megtekinthető.

 Előzetes bejelent-
kezést a szada@
szadafaluhaz.hu 
e-mail  címen és a 
06-30-116-0464-s 
telefonon kérünk!

KÖZVETÍTÉS 
FELVÉTELRŐL
a Székely 
Bertalan Napról
A műsor kezdése 2021. május 9-én 14 óra

A  Székely Bertalan Nap  
műsorának  közreműködői:

Szadai Szólamok Falukórus
Czibere Táncegyüttes
Szadai Asszonykórus
 
Mindenkit szeretettel várunk 
az ismert online felületeken !

Közvetítés felvételről a 
Székely Bertalan Művelődési 
Ház és Könyvtár online felüle-
tein, valamint a Régió Plusz Tv 
műsorán, a Vodafone 
és a Digi hálózatán.
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KÖNYVTÁRI HÍREK

KÖNYVTÁRI HÍREK
ISMÉT LEHET 
KÖNYVET KÖLCSÖNÖZNI

Kedves Olvasóink!
Járványügyi rendeletek áp-
rilis 7-től érvényben lévő ér-
telme szerint ismét lehetőség 
van korlátozott keretek között 
könyvtári könyvek kölcsönzé-
sére, visszahozatalára, hosz-
szabbítására, beiratkozásra. 
Visszatérünk a korábban már 
alkalmazott könyv összekészíté-
ses kölcsönzési módhoz, melyet 
elérhetőségeinken való jelzés 
alapján tudnak igénybe venni.

KÖLTÉSZET NAPJA
Költészet napja alkalmából áp-
rilis 11-én 10 órától megemlé-
kezéssel készültünk, melyet a 
Bagolyvár Könyvtár facebook 
oldalán követhettek. Jelenlegi 
és régi könyvtárosaink szava-
latait láthatták az érdeklődők!
 Könyvajánlóval hetente és 
családi programmal havonta 
készülünk facebook oldalun-
kon, fogadjátok szeretettel!

KÖNYVTÁRI 
SZOLGÁLTATÁS
Kölcsönzésre előkészítjük 
a könyveket intézménybe lé-
pés nélküli kölcsönzési mód 

szerint. Kérjük, jelezzék elér-
hetőségeinken igényeiket, és 
összekészítjük Önöknek a meg-
beszélt időre olvasmányaikat! 
Könyvek visszavételénél is kér-
jük, jelezzék érkezési idejüket, 
hogy átvehessük azokat. 
 Könyvet házhoz: Idősebb 
olvasóink részére elindítottuk a 
könyvet házhoz szolgáltatásun-
kat. Hogy ne maradjanak olvasni-
való nélkül a korlátozó rendeletek 
idején, a járványügyi óvintézke-
déseket betartva havonta egyszer 
házhoz megyünk egyeztetett idő-
pontban könyvcsomagjaikkal. 
Elérhetőségeinket várjuk jelent-
kezésüket, akik élnének ezzel a 
kölcsönzési formával. Lehető-
ségeinkhez mérten igyekszünk 
minden igényt kielégíteni.
 Kirakat: A Faluház egyik 
ablakát berendeztük könyv-
tári kirakatnak. Itt gyermek 
és felnőtt könyvújdonságain-
kat tekinthetik meg, „Covid ba-
rát” módon, ha elsétálnak a Fa-
luházhoz. Szívesen vesszük új 
ötleteiket, ha egy-egy témában 
szeretnének bemutatást látni.
 Válogatás otthonról: 
Honlapunkon is elérhető on-
line katalógusban kereshetik 
könyvtári dokumentumainkat.
Nyitvatartásunk a korlátozó 
rendeletetek alapján működik, 

SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

friss változásokat a Faluház 
honlapján és facebook Bagoly-
vár Könyvtár oldalon jelezzük. 
Személyes találkozók továbbra 
is korlátozottan, távolságtar-
tással történhetnek, de prog-
ramjainkkal és friss informá-
ciókkal az online térben jelen 
vagyunk, várjuk Önöket. 

KÖNYVAJÁNLÓ
Fredrik Backman: Amit a 
fiamnak tudnia kell a vi-
lágról (Animus, 2019)
Áprilisi könyvajánlónkba a hu-
mor nevében könyvtárunk leg-
népszerűbb szórakoztató szer-
zőjének egyik kötetét hoztuk 
el, melyet ajánljuk szülőknek, 
apáknak, családalapítás előtt 
állóknak, szórakozni vágyók-
nak, mindenkinek.
 Hogy milyen szülőnek lenni, 
arról mindenkinek más a véle-
ménye, de azt, hogy a gyerekne-
velés számos nehézséget, bukta-
tót, vicces és megható fordulatot 
tartogat, senki sem vitatja.
 Fredrik Backman, Az em-
ber, akit Ovénak hívnak szer-
zője ebben a briliáns kis kötet-
ben éppen ezeket a fordulatokat 
veszi sorra. Szó esik itt repülő-
terekről, műanyag zsiráfokról, 
együttes alapításról, pankrá-
cióról és még sok más hasznos 
és haszontalan dologról. Sze-
mélyes, szókimondó, tisztelet-
len, és rendkívül szórakoztató.
 „Amikor gyerekünk lesz, az 
olyan, mintha markológépet 
próbálnánk vezetni egy por-
celánboltban. Begipszelt láb-
bal. Fordítva felvett símaszkban. 
Részegen.”

Németh Anikó könyvtárosok

Kedves Látogatók!
Reméljük mindenkinek egy kis pi-
henéssel és nyugodt családi körben 
teltek a húsvéti ünnepek!
 Mi már készülünk a nyárra, így 
ennek megfelelően szeretnénk elő-
zetes tájékoztatást adni nyári tábo-
rainkról:

FALUHÁZI TÁBOROK:
 2021. 06. 15.–06. 18. között 
 6-10 éveseknek 
 (hétfői napon még tanítás van)
 2021. 06. 21.–06. 25. között 
 9-12 éveseknek

Helyszín: Székely-kert és Faluház
 Részletes információt a progra-
mokról a későbbiekben facebook 
oldalunkon és a következő havi új-
ságban teszünk közzé.
 A táborokra május 20. után vár-
juk a jelentkezéseket, természete-
sen a járványügyi helyzetet fi gye-
lembe véve.
 A ház a látogatók előtt továbbra 
is zárva tart, de telefonon, e-mailen 
állunk rendelkezésre.
 Köszönjük!
 Továbbra is vigyázzunk egymás-
ra!
 Faluház dolgozói
 tel: 06-28-503-180
 info@szadafaluhaz.hu

Faluházi 
hírek

ELÉRHETŐSÉGEINK:
www.szadafaluhaz.hu, szadakonyvtar@gmail.com

Bagolyvár Könyvtár Facebook oldal

 +36 28-503-180

 +36 70-19-99-571

KÖLCSÖNZÉSI IGÉNYEIKET ELŐKÉSZÍTJÜK 
AZ ALÁBBI IDŐBEN: Hétfő, szerda: 12-17 óra

  Kedd, csütörtök, péntek:9-15 óra
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G ratulálunk a kine-
vezéséhez! Pusztai-
Krepsz Mónikát az 

iskola diákjai és az óvodá-
sok jól ismerik a települé-
sen. Biztos vagyok benne, 
hogy olvasóink egy része 
azonban nem. Ezért kér-
nék egy rövid bemutat-
kozást!
 – Szadára 13 éve költöztem, 
kislányom már ide született 
és jelenleg is a helyi iskolában 
tanul. Pályakezdőként a ban-
ki szektorban dolgoztam, de 
kislányom születése után már 
nem tértem oda vissza. Sze-
rencsére 2017-ben jelentkez-

tem álláshirdetésre 
a Faluházba, aho-
va fel is vettek, vala-
hogy így kezdődött 
a szadai kulturális 
élettel a kapcsola-
tom. Először gazda-
sági ügyintézőként 
dolgoztam, illet-
ve a rendezvénye-
ken segédkeztem, 
majd elvégeztem a 
segédkönyvtárosi 
OKJ képzést, így 
ezt követően már 
a könyvtárban is 
találkozhattak ve-
lem. A gyerekek-
kel valóban szoros 
a kapcsolatom, hi-

szen könyvtári órákat, papír-
színház előadásokat is tartot-
tam nekik. Sokat köszönhetek 
elődömnek Juhászné B. Zsóká-
nak, akitől próbáltam az évek 
alatt ellesni a szakma rejtel-
meit. A rendezvényszervezés 
már fi atalon is közel állt hoz-
zám, így 2020-ban elkezdtem 
a kulturális rendezvényszerve-
ző tanfolyamot, amit azóta már 
sikeresen el is végeztem, így je-
lentkeztem a kiírt pályázatra. 
Ennek megfelelően a pályáza-
ti feltételeknél, már nem csak 
az egyetemi végzettségem, de 
a szükséges szakmai végzett-
ségeim is megvoltak.

 Célom, hogy ezt a tudásomat 
tudjam kamatoztatni, itt a la-
kóhelyemen, ehhez szerencsére 
a fenntartónk részéről minden 
támogatást megkapok, a láto-
gatókkal pedig próbálok minél 
jobb viszonyt kialakítani, a kö-
zös együttműködésre való tekin-
tettel.

– Tudomásom szerint első 
körben, nem indult. Miért?
 – A jelentkezésről novem-
berben sajnos lecsúsztam, mert 
pont a benyújtási időszakban 
elkaptam a COVID-ot, amiből 
szerencsésen kilábaltam. Az élet 
mégis szerette volna, hogy a pá-
lyázatot benyújtsam, így termé-
szetesen a következő lehetősé-
get már nem hagytam ki

– Zsóka több évtizedes 
munkája komoly felelős-
séget hagyott az utódra. 
Milyen elképzelésekkel 
vág bele az új munkájába?
 – Zsóka nagyon magas-
ra rakta a lécet, ezt igyekszem 
megközelíteni, elérni, nyilván ez 
egy hosszabb folyamat lesz, hi-
szen a tapasztalat az évek alatt 
alakul ki, ahogy az ember fo-
lyamatosan csinálja a munkáját. 
Zsóka nevében is mondhatom, 
hogy jó kapcsolatot ápolunk és 
ezt a munkában is szeretnénk 
kamatoztatni a későbbiekben is. 

Az előzményekhez hozzátartozik, hogy Juhászné Bankó Zsóka ta -
valy december 31-én nyugdíjba ment, így a Faluház megüresedett 
intézményvezetői helyére az önkormányzat pályázatot írt ki. A feb-
ruárban kiírt pályázatra jelentkezett Pusztai-Krepsz Mónika és pol-
gármesteri döntéssel 2021. április 1-től 2026. március 31-ig kine-
vezték a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjének.

SZERETNÉM 
a hagyományokat őrizni
INTERJÚ PUSZTAI-KREPSZ MÓNIKÁVAL 
A FALUHÁZ ÚJ VEZETŐJÉVEL

INTERJÚ

 Még mindig sokszor úgy gon-
dolom, amikor kilépek a csen-
des utcára, hogy Szada egy 

„falu”. Természetesen tisztában 
vagyok vele, hogy nem, azonban 
sok szempontból ez a nyugodt-
ság, az itt élő emberek kedves-
sége, közvetlensége még mindig 
erre utal. Ennek megfelelően 
szeretném elődeim munkáját 
továbbvinni, a néphagyomá-
nyokat, a szadai hagyományo-
kat, a Székely Bertalan kultuszt 
megőrizni az utókor számára, 
ezzel párhuzamosan azonban 
igyekszem odafi gyelni az új igé-
nyekre is, így természetesen a 
leadott munkatervemben a ha-
gyományok és a modern prog-
ramok vegyesen szerepelnek. 
 Ami pillanatnyilag hiány a 
településen az az ifjúságnak 
egy jó kis „odú”, így a támoga-
tókkal, a képviselő-testület se-
gítségével is, igyekszünk a köz-
eljövőben egy ifjúsági klubbot 
létrehozni, feléleszteni.

– Szadán sokan igénylik 
a közösségi együttléte-
ket. A kiemelt rendezvé-
nyek (Székely nap, Szadai 
Szüret, Szent István Napi 
Mulatság) más hangsúlyt 
kapnak vagy a kialakult 
hagyományok szerint ter-
vezi ezeket megrendezni?
 – Mint ahogy azt már említet-
tem, mindenképpen szeretném 
a hagyományokat is őrizni, mert 
hozzátartoznak Szada kultúrájá-
hoz, azonban természetesen én 
is bele szeretném vinni az egyé-
niségemet a programok szerve-
zésébe, így ezt ennek megfelelő-
en szeretném majd kialakítani.

– Mi lesz a kiscsoportok-
kal, kulturális egyesüle-
tekkel?
 – Ahogy vége lesz ennek a 
jelenlegi helyzetnek és kinyit-
hatunk, természetesen nyitást 
követően várjuk vissza a kis 
csoportjainkat, az egyesülete-
ket, illetve nyitottak vagyunk 
új kis csoportok irányába is. 
A csoportjaink vezetőivel folya-
matosan tartom a kapcsolatot, 
de a jelenlegi helyzetben nem 
tudunk mit tenni, csak kivárni.

P.Gy.
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A járvány miatt nehéz volt a tavalyi 

év. A márciusban bekövetkezett szi-

gorítás miatt a tervezett gyermek-

programok, események közül sok el-

maradt.

 Az udvari játékeszközök bővítése 

nem jelentett nehézséget az év folya-

mán. A tagintézményben rugós játé-

kot, mászókát és hintákat szereltek 

fel. A meglévő fészekhinta új gumi-

tégla burkolatot kapott ősszel.

 Az elmúlt évekhez hasonlóan az 

adó 1 %-ával tudtunk gazdálkodni. 

Ezúton köszönjük a szülők felajánlá-

sait. Az önkormányzat által kiírt pá-

lyázaton is részt vettünk, az ott el-

nyert pénzt játékokra költöttük. 

Óvodai Alapítvány Kuratóriuma

HIRDETMÉNY a bölcsődei 
és az óvodai beiratkozásról

ÓVODAI HÍREK

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 
2021/2022-es (2021. szeptember 1.- 
2022. augusztus 31.) nevelési évre a 
bölcsődés és az óvodás korú gyerme-
kek beiratkozása a Szadai Székely 
Bertalan Óvoda-Bölcsőde intézmény-
ben az alábbiak szerint történik.

A beiratkozás időpontja: 
2021. április 20-án (kedden 08.00-
16.00) és 2021. április 21-én (szerdán 
08.00-16.00).
 Ezeken a napokon kell jelentkeztetni 
azoknak a gyermekeknek az óvodában, 
akik 2021. augusztus 31-ig betöltik leg-
alább a 3. életévüket, és óvodai jogviszony-
nyal még nem rendelkeznek.
 
A beiratkozás helyszíne: személye-
sen a 2111 Szada, Dózsa György út 63. 
szám alatt, vagy online az ovoda@szada.
hu e-mail címen.
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
 •  gyermek nevére kiállított személyazo-

A pályázatot minden hónapban meg-

hirdetjük. Célunk, hogy hónapról hó-

napra a szadaiak „szemével” mutas-

suk be, hogy miért szeretünk itt élni, 

és milyen szemet gyönyörködtető 

kincseket rejt ez a település.  

 Ebben a hónapban a beküldési 

határidő: 2021. április 28. 

 A pályázatra beküldött anyago-

kat JPG formátumban, a fénykép cí-

mével 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 ju-

talmazzuk.

 A pályázat szabályzata a 

szada.hu oldalon olvasható.

KERESSÜK MÁJUS 
HÓNAP FÉNYKÉPÉT

ÁPRILIS
HÓNAP FÉNYKÉPE 
Németh Krisztián: Gombák földjén A kedvezményezett neve: SZADA NAGY-

KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A projekt címe: „SZADA NAGYKÖZ-
SÉG ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZ-
PONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”
 A szerződött támogatás összege: 
 6 998 850,- Ft
 A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása: Jelen 
Pályázattal az adminisztratív terhek csök-
kentése, a magas szintű és korszerű (lakos-
sági, államigazgatási és vállalkozások által 
használt) közigazgatási e-ügyintézési meg-
oldások bevezetése a cél az önkormányzati 
ASP központhoz történő csatlakozásának 
megvalósításával. Az ASP rendszer beve-

Amennyiben személyi jövedelem-

adója  1 %-ával segíteni kívánja a 

Szadai Sportegyesületben sporto-

ló fi atalokat, a következő adószám-

ra teheti meg felajánlását: 

 19185363-1-13

 Támogatását az egyesület nevé-

ben hálásan köszönöm!   

 Kerecsényi Fodor Norbert elnök

Szadai 
Sportegyesület 
támogatása

nosságot igazoló hatósági igazolványok 
(születési anyakönyvi kivonat, lakcím-
kártya, TAJ kártya),

 •  továbbá a szülő személyazonosságát 
igazoló hatósági igazolványok.

Online jelentkezés esetén: adatlapot 
kell beküldeni, majd a fenti dokumentumo-
kat be kell mutatni 2021.09.01-jén.  
 Az óvoda és a bölcsődei felvételi 
körzete: Szada Nagyközség közigazga-
tási területe.  
 A felvételi eljárásról hozott döntés 
határideje: 2021. május 21. A szülő, 
ha azt a beiratkozás napján – az elektro-
nikus elérhetőségének megadásával – kér-
te, elektronikus úton értesítést kap arról, 
hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert 
vagy a felvételét elutasították.
 További részletek a szada.hu és a https://
szadaovi.wixsite.com/szadaovi honlapon 
találhatóak.
 Egyéb tájékoztatás a 06-28/503-586-os 
telefonszámon, vagy az ovoda@szada.hu 
e-mail címen kérhető.  

Székely Bertalan Óvoda Közhasznú Kulturális 
Alapítvány beszámolója a 2020-as évről

zetésével a hi-
vatalnál folyó 
ügyintézéshez 
szükséges esz-
közállomány megújul, ezzel segítve az itt 
dolgozók hatékonyabb munkavégzését, 
így biztosítva ügyfeleink (a lakosság és a 
vállalkozók) hatékony kiszolgálását és a 
szakfeladatok ellátásának informatikai 
támogatását. 
 A projekt befejezési dátuma:   
 2018. 06. 30.
 A projektazonosító száma: 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00179
 További információ: https://www.
palyazat.gov.hu/

-

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00179

APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS – Duguláselhárítás falbontás 
nélkül. WC-k, tartályok, csapok javítása, cseréje. 
Vízszerelés. Tel.: 06-20-491-5089
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A Szadai Székely Bertalan 
Általános Iskola HÍREI

Online „Cseles 
csütörtök” verseny

– angol nyelvi forduló
Kunya Linda pedagógus beszámolója

Ebben az évben a pandémia miatt iskolánk 
angol tanulmányi versenyét rendhagyó 
módon hirdettük meg. A versenyen indu-
ló gyerekek érdeklődési körüknek megfe-
lelő témákban készítettek prezentációkat, 
videókat angol nyelven. A beérkezett alko-
tások mindegyike színvonalas volt, tanítvá-
nyaink igényes munkáira büszkék vagyunk.

Digitális oktatás 
az első osztályban
Kontó Zenta pedagógus beszámolója

A szeptemberi iskolakezdést pedagógusként 
vegyes érzelmekkel éltük meg. Nagy öröm 
a kis elsősök fogadása, ám a pandémia mi-
att a fejünk fölött lebegett a digitális okta-
tásra való átállás lehetősége, amely min-
denki számára igen nagy kihívás. A szülők 
helyzete sem könnyű, hiszen home-offi ce-
ban dolgozni, ellátni a háztartást, mindezt 
egy első osztályos kisgyerek mellett ülve, 
igen komoly feladat. 

 Most, hogy benne vagyunk, minden-
ki teszi a dolgát! Olvasunk, verset mon-
dunk, új betűt tanulunk, számolunk… 
Segítjük, támogatjuk egymást, szülők, 
pedagógusok, tanulók egyaránt. Az 1.a 
osztály osztályfőnökeként remek szülői 
munkaközösséget tudhatok magam mö-
gött. Ezúton is szeretném kifejezni kö-
szönetemet a derekas helytállásért és 
a kitartó munkáért, valamint a kedves 
szavakért, melyek ebben a nehéz idők-
ben aranyat érnek! 
    
                                                                                                   Online népdal-
éneklési verseny
Phersy Krisztina pedagógus beszámolója

Iskolánk az idei 
népdaléneklési ver-
senyt – a vírushely-
zetre való tekin-
tettel – rendhagyó 
módon rendezte 
meg. A résztvevők 

maguk rögzítették, majd küldték be elekt-
ronikus formában a versenyre szánt dal-
csokrot. A korábbi gyakorlattól eltérően 
csak egyéni vagy testvér-produkciókat 
vártunk minősítésre; sajnos egyéb cso-
portos előadásokat ebben a tanévben nem 
támogathattunk.
 Idén is – mint minden évben- valameny-
nyi résztvevőt minősítette a zsűri, amely-
nek tagjait iskolánk tanárai közül kértük 
fel erre a szép feladatra. „Ezüst”, „Arany”, 
valamint „Arany minősítés a zsűri dicsé-
retével” fokozatokat érhettek el a verseny-
re jelentkezők.

 A versenyt Mácsainé Verók Irén és 
Phersy Krisztina szervezték meg, a tech-
nikai segítséget Bokor Tamás tanár úr-
nak köszönjük.

Területi Székely 
Bertalan rajzpályázat
Verók Ildikó pedagógus beszámolója

Iskolánk tanulói – az előző évekhez hason-
lóan – az idei tanévben is izgatottan vár-
ták a Székely Bertalan rajzpályázatra való 
felkészülés időszakát. A fantázia szárnya-
lása és az alkotás öröme mindig lázba hoz-
za tanítványainkat. 
 A vírushelyzet miatt az idén kicsit meg-
változik a felkészülés, bár a rajzot tanító 
kollegák a digitális platformokon is sike-
resen el tudják látni instrukciókkal, ötle-
tekkel, tanácsokkal a versenyre készülő 
diákjaikat. A művészi, alkotó munka te-
hát megkezdődött, a résztvevő verseny-
zőknek kreatív, jó hangulatú felkészülést 
kívánunk.

A Tábor Alapítvány köszönetet mond 

mindazoknak, akik munkáját az el-

múlt év/ek/ben támogatták 

a  SZEMÉLYI JÖVEDELEM-

ADÓJUK 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

Köszönet és 
további segítség-
nyújtás kérése



2021. ÁPRILIS | 2111 SZADA 13

LÉGTISZTÍTÓ 
BERENDEZÉST KAPOTT  
a szadai háziorvosi rendelő

HÍREK

TAKAROS PORTA 2021
 – újra várjuk jelentkezésüket! 

Az előző évek hagyományainak 
megfelelően Szada Nagyközség 
Önkormányzata 2021-ben is 
meghirdeti a „Takaros Porta” és 
„Legszebb utca” pályázatokat. 
Jelentkezni május 31-ig lehet. 

N yugodtan kijelenthető, hogy a 
szadaiak szeretik az őket körül-
vevő szépséget, és ezért mindany-

nyiunk büszkeségére tenni is hajlandóak. 
Erőfeszítéseiket eddig több alkalommal is-
merték el. Szada kapott már Virágos Ön-
kormányzatért Különdíjat, illetve minisz-
tériumi elismerést a hagyományos magyar 
növény- és virágkultúra megőrzéséért.
 Egyértelmű, hogy nagyobb körben, or-
szágos elismerést csak akkor kaphat Sza-
da – tehát a szadai lakosok – ha itt helyben 
kellőképpen méltatják azt a napi munkát, 
amelyet a kerttulajdonosok végeznek, le-
gyen szó díszkertekről, vagy éppen a ha-
gyományos portákról. Ennek megfelelően, 
követve az előző évek hagyományait, Szada 
Nagyközség Önkormányzat képviselő-tes-
tülete 2021-ben immár a tizenegyedik al-
kalommal hirdeti meg a „Takaros Porta” 
pályázatot, illetve a hozzá szervesen kapcso-
lódó „Legszebb utca” pályázatokat.  
 A „Takaros Porta 2021. év hagyo-
mányos falusi porta” cím adományoz-
ható annak a kertnek, melynek minden 
szabad területét beültetik. Beültetéskor 
természetes hatást igyekeznek megvaló-
sítani. Van veteményes, gyümölcsös, nem 
a gyep kapja a főszerepet. 
 A „Takaros Porta 2021. év dísz-
kert” cím adományozható annak a kert-
nek, melyet mesterségesen építettek, meg-
jelenésükben a díszcserjék, a díszfák és a 
gyep kapnak nagyobb hangsúlyt. 

 Idén 2021. május 31-ig fogadjuk a 
kerttulajdonosok jelentkezését és a ker-
tek ajánlását. Biztatjuk a lakosságot, hogy 
szomszédok, ismerősök kertjeit is ajánlják, 
nevezzék be a versenyre!
 A jelentkezéseket várjuk: személye-
sen a Szada Nova Nonprofi t Kft. irodá-
jában ügyfélfogadási időben, e-mailen 
a viragzoszada@gmail.com címen, a 
Virágos Szada facebook oldalon, vagy a 
06-30-9228-226 mobilszámon (Faludi 
Andrea).
 A jelentkezők kertjeit személyesen lá-
togatják végig a bírálók, természetesen 
az aktuális járványügyi óvintézkedések 
betartásával. Az első látogatást egy tele-
fonos bejelentkezés előzi meg. Ezért fon-
tos, hogy bármely elérhetőségen jelentke-
zik, ne felejtse el megadni telefonszámát! 
A látogatás alkalmával egy kétoldalas kér-
dőív kitöltésével szeretnénk tájékozódni 
a kerttulajdonos környezettudatos hulla-
dékhasznosítási szokásairól. Külön pon-
tozzuk a madár- és rovarbarát kerteket, az 
utcafrontot, előkertet és zöldségeskerte-
ket. A kertről a tulajdonos beleegyezésé-
vel szeretnénk fényképeket készíteni, me-
lyeket a Virágos Szada facebook oldalon 
és a 2111 Szada magazin oldalain megje-
lentetünk.
 A cím adományozásáról a szakmai mun-
kacsoport előzetes véleményének kikéré-
sét követően a polgármester dönt minden 
év augusztus 31-ig. A díjat ünnepélyesen a 
szadai szüreti bálon adjuk át.
 A „Takaros Porta” pályázat keretein be-
lül az elmúlt években nagy sikert aratott 
a „Legszebb Közönség-szavazatos Kert” 
verseny, melyet idén is szeretnénk elin-
dítani. A „Legszebb Közönség-szavazatos 
Kert” nyertese az a kert lesz, mely a Virá-
gos Szada facebook oldalon az ott meg-
jelent képek alapján a legtöbb szavazatot 
kapja. Faludi Andrea 

HA EGY ZÁRT HELYISÉG szellőzése nem 
megfelelő, és huzamosabb időt tölt ott egy 
fertőzött személy, akkor az adott helyiség le-
vegőjében néhány óra alatt olyannyira meg-
nőhet a fertőző részecskék koncentrációja, 
hogy sem a maszkviselés, sem a távolság-
tartás nem jelent elegendő védelmet a fer-
tőződés ellen. Ennek megfelelően különö-
sen veszélyes helynek számítanak például 
az orvosi rendelők is, ahol a mikrocseppek 
terjedése miatt már a betegek várakoztatá-
sa sem oldható meg biztonsággal, valamint 
a családorvosok is komoly veszélynek van-
nak kitéve. Ezt felismerve Molnár Balázs, 
a Zepter alvállalkozója egy Zepter Therapy 
Air Ion légtisztító készüléket bocsátott a 
szadai háziorvosi rendelő rendelkezésére. 
A Zepter Therapy Air® iOn kiemelkedő-
en hatékony szűrőrendszerével a kóroko-
zók 99,99 százalékát eltávolítja a levegőből 

– beleértve a SARS-Cov-2 vírust és egyéb 
egészségkárosító anyagokat is.

Tisztelt Szadai Lakosok! 
A Szadáért Polgárőr Egyesület a tá-

mogatásukat kéri. Segíthet adója 1 

százalékával, amit eszközök vásárlá-

sára tudnánk fordítani, ezzel meg-

könnyítve az önkéntes munkánkat, 

hogy nagyobb közbiztonságot tud-

junk teremteni. Segítségüket előre is 

köszönjük. 

 Szadáért Polgárőr Egyesület  2111 

Szada Rákóczi út 4.

 Adószám: 19088730-1-13

Tavaly a  közönség díját Tóthné Tolvaj Judit kertje nyerte

Molnár Balázs, a Zepter alvállalkozója 
egy légtisztítót adott át Dr. Ács Tamásnak 
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AZ ÖRÖMHÍR TÁBOR TERVEZETT HETEI

Öltöztessük FÉNYBE 
SZADÁT!

Szamóca, málna, szeder, ribiszkék, kösz-
méte, josta, – nálam még a füge is – ide- 
sorolható. A tavaszi szezon elsősorban 
a veteményesé, gyümölcsfáké, szőlőül-
tetvényeké, de a bogyósokkal is érde-
mes foglalkozni ilyenkor kertjeinkben. 
 Kevés utánajárással, könnyen elsajátítha-
tó gondozásuk, hosszú élettartalmú növények, 
magas beltartalmi értékű a termésük. Öntö-
zést, trágyázást sosem szabad elfelejteni náluk, 
meghálálják! A szamóca (vagy földieper), mál-
na, szeder és a füge az 1, vagy 2 éves új hajtá-
son terem, a többi a 3-5 éves hajtásokon hoz-
za termését. Amelyik vessző letermett, azaz 
túl idős már a terméshozáshoz azt tőből el kell 
távolítani, így segítjük átadni a helyüket az új 
hajtásoknak. Gondozásuk ennyire egyszerű. 
Szaporításuk sem nehezebb. Ha már 1-1 tö-
vet beszereztünk, néhány év múlva könnyen 
gyorsan tovább szaporíthatjuk azt vesszőről. 
Lemetszés nélkül elég a tő mellé lehúzni és se-
kély árokba elfektetni egy vesszőt, úgy, hogy a 
csúcsi része kilátszódjon a földből, és 6-8 hét 
múlva, vagy ősszel leválaszthatók a rügyeknél 
meggyökeresedő új növények az anyatőről. Ez a 
porbújtás. Mivel minden bogyósgyümölcs haj-
lamos gyökeréről is sarjakat hozni, legtöbbször 
elég ezeket ilyenkor tavasszal ásóval leválasz-
tani, és új helyre ültetni, elajándékozni. Sza-
mócánál ez még egyszerűbb művelet, hiszen 
indákat fejleszt, amiről magától képzi az utó-
dokat, ha van lehetősége a legyökeresedésre.

Ajánlott irodalom: 
Bálint György – Minden héten szüret 

(Kossuth, 2017.)

Jeszenszky Árpád – Oltás, szemzés, 

dugványozás (Mezőgazda, 1978.)

Kovács Sándor – Bogyós gyümölcsűek 

a házikertben (Mezőgazda, 1976.)

Pappné Tarányi Zita – Gyümölcsök 

termesztése a kiskertben (Kheirón ’97 , 2000.)

 Jó kertészkedést, burjánzó növényeket kívá-
nok! Németh Anikó kertészmérnök

GYÜMÖLCSTERMŐ 
bokraink

KERTI 
könyvjelző

A FÉNY nélkülözhetetlen része életünk-
nek. Életet ad, melegít, felvidít és mind-
ezt olyan szerényen és észrevétlenül teszi, 
hogy néha megfeledkezünk életbevágó 
fontosságáról!
 Erre hívja fel a fi gyelmet az év egy nap-
ján májusban, A FÉNY VILÁGNAPJA.                        
 A világ számos pontján ünnepelnek 
ilyenkor. Tavaly májusban Szadán is egy 
kisebbfajta csodát hoztunk létre, amikor 
az otthonokból világítva kapcsolódtunk 
egymáshoz, létrehozva az „Összetartozás 
Fényét”.
 Idén is erre készülünk! Az eseményt re-
gisztráltuk a nemzetközi FÉNY VILÁG-
NAPI rendezvények közé, felfestve ezzel 
Szadát a világ „fénytérképére”,  egyelőre 
egyedüliként Magyarországon!  
 Csatlakozzatok május 21-én este 
fél 9-kor minél többen a Szadáról indu-
ló fénylánchoz, mely összeköt bennünket, 
bármekkora is legyen a távolság.
 Ezen az estén tegyetek mécsest, lámpást 
az ablakokba, díszítsétek fényfüzérrel a be-
járatot, világítsatok lámpával, gyertyával, 

HÍREK

mobiltelefonnal. Hívjátok meg a barátai-
tokat, ismerőseiteket is, hiszen minden-
ki biztonságos keretek között az otthoná-
ban ünnepelhet! Szeretnénk, ha Szadáról 
indulva, rengeteg helyen gyúlnának ki az 
összetartozás fényei.
 Sajnos a drón törvény miatt az idén nem 
tudunk ilyen felvételeket készíteni, de fény-
autóink gondoskodnak róla, hogy meg-
örökítsék a varázslatosan és ötletesen fel-
díszített portákat, és ennek a különleges 
napnak a legszebb pillanatait.
 Meglepetéssel is készülünk, amiről a 
Szada Fényei facebook oldalunkon érte-
sülhettek majd! 
 Ne feledjétek! Május 21-én este fél 
9-kor Szadáról indul világkörüli út-
jára a fény! Csatlakozzatok!

1. hét: július 12-16.
 Egész napos gyermektábor, 
 meleg ebéddel.
2. hét: július 19-23.
 Egész napos gyermektábor, 
 meleg ebéddel.
3. hét: július 26-30.
 Egész napos gyermektábor, 
 meleg ebéddel.
 A tábori hetekre szeretettel 
várjuk a régi és az új segítőket, 
az önkéntes munkatársakat, va-
lamint a középiskolás diákokat a közössé-
gi szolgálati óráik letöltésére. Főiskolások-
nak is igazolni tudjuk a táborban eltöltött 
időt. 

Szadai Kiskert Tulajdonosok Szőlészeti és 

Borászati Egyesülete köszönetet mond 

mindazoknak, akik a személyi jövede-

lemadójuk 1 %-ával az elmúlt évben is 

támogatták a munkáját. Az egyesület 

idén is várja a SZJA 1 %-os felajánláso-

kat a 18713745-1-13 adószámon

Paulovics László elnök

SZJA 1 % FELAJÁNLÁS A SZADAI 
BORÁSZATI EGYESÜLETNEK

Fo
tó:

 Vá
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óth
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a

 A fenti időtartam alatt a késő délutáni 
órákban 3x3 órás kosárfonás tanulási le-
hetőség is lesz felnőtteknek, illetve 12 év 
feletti diákoknak.



A k ö z s z o l g á l t a -
tó korábbi köz-
l e m é n y e  s z e -

rint a hulladékszállítási 
köz szol gálatást jogosan 
igénybe vevők számára 

– akik fi zetik a hulladék-
szállítási közszolgáltatá-
si számlát –, díjmentesen 
ingatlanonként 2 darab, 
egyenként 80 literes, a 
zöldhulladék gyűjtésére alkalmas, zöld 
színű, emblémás zsákot biztosít az ápri-
lis 1.- november 30. közötti időszakban. 
Ezt követőn a négyhetente esedékes be-
gyűjtéssel egyidejűleg térítésmentesen a 
járat maximum 2 db zöld színű, lebomló, 
emblémás cserezsákot biztosít azon in-
gatlanhasználóknak, akik kihelyeznek 
zsákos zöldhulladékot. A megtelt zsákok 
helyett biztosított üres zsákokat az ingat-
lanok elé helyezik ki minden zöldhulla-
dék-szállítás alkalmával.
 Amennyiben a felhasználásra biztosí-
tott zsákok nem elegendőek, további zsá-
kokat (kék színű, lebomló, emblémás) 180 
forint/darab áron az ügyfélszolgálatokon, 
illetve a zsákértékesítő partnereknél lehet 
beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírása ellenében az ingatlanhasználó, 
vagy meghatalmazottja, a közszolgálta-
tás számlafi zetője nevére, melyet utólag 
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koor-
dináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. kü-
lön számláz ki. Tehát a zsák átvételekor 
a helyszínen nem kell kifi zetni az átvett 
zsákokat, a zsákok árát – a korábbiakban 
meghatározott változatlan díjon – utólag, 
az NHKV Zrt. által kiállított, postai úton 
megküldött számlával lehet kiegyenlíte-
ni, mivel a többlet közszolgáltatás díjá-
nak utólagos kiszámlázása és a díj besze-
dése az NHKV Zrt. jogszabályi hatásköre. 
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 
maximum 2 db ingyenes zsák, valamint 
további „korlátlan” mennyiségű megvá-
sárolt, kék színű, DTkH emblémás lebom-
ló zsák helyezhető ki. A többlethulladék 
elszállítására alkalmazott zsákok átvéte-

lével és igénybevételével – 
a közszolgáltatási díjban 
nem fedezett – közszol-
gáltatást vesznek igénybe 
ügyfeleink.  A zsák ára ma-
gában foglalja a begyűjtés, 
szállítás és kezelés díját, 
azaz a zsák árának meg-
fi zetésével az ügyfelek a 
többlet szolgáltatás díját 
is megfi zetik. A korábban 

megvásárolt kommunális és zöldhulladék 
gyűjtésére szolgáló zsákokat továbbra is 
elszállítják.
 A zöld színű, lebomló műanyag zsákok 
kihelyezése mellett lehetőség van az ágnye-
sedékek kihelyezésére is (gallyak átmérője 
max. 6 cm) maximum 150 cm hosszú kö-
tegekben összekötve (alkalmanként ma-
ximum 1 m3 mennyiségben), a közterüle-
tet nem szennyező módon.
 A zöldhulladék gyűjtéséhez szükséges 
zsákok átvételéhez az alábbi dokumentu-
mok szükségesek:

Lakossági ügyfelek esetében:
 •  csekkes fi zetési mód esetén egy csekk-

szelvény bemutatása, amely önmagában 
is tartalmazza az azonosításhoz szük-
séges vevő azonosítót az átadás-átvéte-
li nyomtatvány kitöltéséhez,

 •  nem csekkes fi zetési mód esetén a szám-
la 3. oldala és az azon található vevő 
azonosító bemutatása, mely igazolja 
a jogos igénybevételt és azonosítja az 
utólagos számla kiállításához szüksé-
ges paramétereket.

Közületi ügyfelek esetében a nyomtat-
ványt – fentiek szerinti kitöltést követően 
– bélyegzővel szükséges ellátni.  

Többlethulladékos zsákok 
átvételi helyszíne:
 •  SzadaNova Nonprofi t Kft. 

2111Szada, Dózsa György út 88. 
 •  Prókai és Társa Bt. 

Gödöllő, Blaháné út 118.
 •  Rajat Bt. Gödöllői Piac 
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ÁPRILIS
DÁTUM HÉTFŐ

19. KOMMUNÁLIS
26. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV, ZÖLD

MÁJUS
DÁTUM HÉTFŐ

3. KOMMUNÁLIS
10. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
17. KOMMUNÁLIS ZÖLD
24. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
31. KOMMUNÁLIS

SZADA HULLADÉK-
GYŰJTÉS RENDJE 2021

ÁPRILIS-MÁJUS

Az utcánkénti bontás megtalálható 
a www.zoldhid.hu oldalon.

A Zöld Híd B.I.G.G. Kft. a jövőben is az ügyfe-
lei rendelkezésére áll a zöldhulladék elszállí-
tásában. Védjük együtt környezetünket!

KÖRNYEZETVÉDELEM

TÁJÉKOZTATÓ a házhoz menő 
zöldhulladék gyűjtés gyakorlatáról

Április 1-től módosult a házhoz menő zöldhulladék gyűjtésé-
nek rendszere. Az utóbbi időben a szadai lakosok körében fel-
merült kérdésekre a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hul-
ladékgazdálkodási Nonprofi t Kft. ügyfélszolgálata válaszolt. 

A lomtalanítás várható időpontja 
2021. április 12. – 2021. május 22. 
A LOMTALANÍTÁSI IGÉNYEKET MÉG 

2021. ÁPRILIS 23-IG LEHET LEADNI. 

 Szadán 2020. november elsejétől a hulladékszál-

lítási közszolgáltatói feladatokat a Duna-Tisza Közi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofi t KFT. látja el. 

 Amennyiben az ingatlanhasználó részéről 

a Közszolgáltatóval közösen egyeztetett idő-

pontra nem történik meg a hulladék átadása, 

és ezért a lomtalanítás meghiúsul, abban az 

esetben új időpont egyeztetés már nem lehet-

séges!

 A bejelentés nélkül történő hulladék közte-

rületre történő kihelyezése illegális hulladék-

lerakásnak minősül, ami szabálysértési bírság 

kiszabásával jár. A közterületre kihelyezett hul-

ladékot nem szállítják el!

Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofi t 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

TÁJÉKOZTATÓ A HÁZHOZ 
MENŐ LOMTALANÍTÁSRÓL
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HITÉLET

A húsvét titka a halálra 
adott végső válasz. Ez 
azonban nem azt jelen-

ti, hogy nincs halál, hanem azt, 
hogy nem a halálé a végső szó. 
A halál, a veszteség realitása, 
a gyász megélése nélkül nincs 
feltámadásba vetett hit, nincs 
valódi húsvét. Sokan kérdezik 
mostanában maguktól, vagy 
akár másoktól is: Hol van most 
Isten? Miért hagyja, hogy a jár-
vány ennyi embert megöljön? 
 Ferenc pápa idei húsvéti üze-
netében így fogalmazott: „A ta-
núk beszámolnak egy fontos 
részletről: a feltámadott Jé-
zus kezein, lábain és oldalán 
viseli a sebek nyomát. Ezek a 
sebhelyek jelentik az ő irán-
tunk érzett szeretetének az örök 
pecsétjét.” A mi Istenünk nem 
távoli Úr, nem egy érzéketlen, 
unott diktátor, hanem „a fáj-
dalmak férfi a, aki tudta, mi a 
szenvedés”(Iz 53,3). Nincs olyan 
szenvedés, gyász és nehézség, 
aminek a mélyén ne ővele ta-
lálkoznánk. Persze szeretnénk, 
ha más lenne, erősebb, határo-
zottabb, aki megment minket 
minden nehézségből és min-
den bajból. Nehéz néha meg-
tapasztalnunk azt, hogy hiába 
imádkoztunk, Isten mégsem 
gyógyította meg a szerettünket. 
Ilyenkor megrendül a hitünk, 
elkeseredünk, és ez így termé-
szetes. Ha azonban kitartunk 
az imában, akár a keserű, vá-

M ivel Ő legyőzte a 
halál hatalmát, és 
utat nyitott nekünk 

a mennybe, ezért nekünk is ré-
szünk lehet a boldog örök élet-
ben, ha hittel elfogadjuk Őt éle-
tünk Urának és Megváltónknak. 
Jézus húsvéti diadala által van 
örök távlat a halandó ember 
előtt. Nélküle csak a halálig, 
a sírig látnánk. De Jézus ezt 
mondja: „Én vagyok a feltá-
madás és az Élet, aki hisz én-
bennem, ha meghal is él.” (Já-
nos 11,25)
 Csodálatos üzenete a hús-
vétnak az is, hogy Jézus hű-
ségesen segíti, vezeti az övé-
it. Mivel Ő él, és hatalma van 
mindenek felett, ezért tud se-
gíteni nekünk, és mivel szeret 
minket, ezért segít is. Jézus ezt 
ígérte a mennybemenetele előtt: 
„Íme, én tiveletek vagyok min-
den napon a világ végezeté-
ig.” (Máté 28,20) Jézus való-
ban tud segíteni. Nincs olyan 
dolog, amiben Ő ne tudna se-
gíteni nekünk. Emberileg re-
ménytelen, emberileg lehetet-
len helyzetekben is mellénk áll, 
és kiutat tud mutatni, megol-
dást, gyógyulást, szabadulást, 
jó végkifejletet tud adni. „Azok-

doló, szenvedélyes imában a 
szenvedések közepette is, ak-
kor rálelhetünk az ő vigasztaló 
jelenlétére, mert egyben bizto-
sak lehetünk: Ő ott van velünk.
 Mit tehetünk akkor, ha csak 
kívülről veszünk részt a má-
sik fájdalmában? Singer Mag-
dolna gyásztanácsadó mondta 
egy interjúban: „Volt nálam egy 
csoportban egy gyászoló, a ba-
rátja hetekig tartotta a vona-
lat, miközben ő sírt. Meseszép 
volt. És a barát nem érezte azt 
kényszerűen, hogy neki most 
okosakat kellene mondani.” Én 
sem tudok most szépet és oko-
sat mondani, csak annyit, amit 
Ferenc pápa: „A feltámadás fé-
nyénél a mi szenvedéseink is 
átalakulnak. Ahol halál volt, 
ott most élet van, ahol gyász 
volt, ott most vigasztalás van. 
Amikor Jézus átölelte a keresz-
tet, értelmet adott a szenvedé-
seinknek.” A mi odafi gyelő hall-
gatásunk, együtt érző csendünk 
a kereszt átölelése, nem magya-
rázat – mert magyarázat ezen a 
világon nincsen – hanem a re-
mény, a feltámadás, a vigasz-
talás csendes meghirdetése. 
 Vállaljuk ezen a húsvéton a 
csendet, a kitartást az imában, 
hogy megtapasztalhassuk a bel-
ső vigasztalást és azt, hogy mi 
is vigasszá lehetünk mások szá-
mára a csendes, fi gyelmes je-
lenlét által!     

Borbáth Gábor

Magyar Katolikus Egyház 0011
Magyarországi Református Egyház 0066

Magyarországi Baptista Egyház 0286

SZJA 1 %-hoz szadai 
egyházak technikai száma: 

nak, akik Istent szeretik, min-
den a javukra szolgál.” (Róma 
8,28). 
 A feltámadott, halált legyőző 
Jézus, aki ezt mondta: „Nekem 
adatott minden hatalom meny-
nyen és földön” (Máté 28,18) 
neked is segíteni akar. Ő ve-
led akar lenni, hogy átéld az Ő 
áldó jelenlétét, az Ő szeretetét 
és segítségét. De ehhez oda kell 
fi gyelnünk Jézusra! Aki nem 
fi gyel rá, aki nem kéri az Ő se-
gítségét, aki nem keresi az Ő út-
mutatását, az nem fogja meg-
tapasztalni segítségét. 
 Jézus valóban feltámadt. Ő 
valóban él. Ő valóban tud segí-
teni neked is. De ezt csak azok 
tapasztalják meg, akik hittel fi -
gyelnek rá, és követik Őt. A re-
pülőgépek valóban léteznek. El 
tudnak vinni nagy távolságok-
ba is nagyon rövid idő alatt. De 
ha valaki leragad ott, hogy el-
méleteket gyárt arról, hogy a 
repülés lehetetlen, és képtelen-
ség, az soha nem fogja megta-
pasztalni a repülés lehetőségét 
és örömét… 
 Jézus neked is tud segíteni! 
Bízz benne, és kövesd Őt!

Sándor Levente

református lelkipásztor

Húsvét után 
is Jézussal

Nemrég ünne-
peltük a húsvétot, Jézus Krisztus feltá-
madását. A húsvét legfontosabb üzene-
te, hogy Jézus feltámadása által nekünk 
is örök életünk lehet, ha hiszünk benne.

Sok kérdés van most ben-
nünk, ebben a nehéz időszakban. Húsvét és 
gyász: összetartoznak vagy ellentétesek? A hús-
vét megsemmisíti a nagypénteket? A feltáma-
dásba vetett hittel összeegyeztethető a gyász?

REFORMÁTUS EGYHÁZ

HÚSVÉT ÉS GYÁSZ
KATOLIKUS EGYHÁZ
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A korlátozások ideje alatt is 24 órás készenlétben dolgozunk! 

Tisztelt Szadai Polgárok!

Azért, hogy nagyközségünk minden intézménye további plusz le-

hetőséget kapjon a fejlesztéseihez, a közösségi élet jobb kialakítá-

sához, 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

ADÓSZÁMOK AZ ADÓ 
1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁHOZ 
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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.

PUSZTAI JÓZSEF – 06-30-522-1258

CSALÁDI HÁZAK 
KLIMATIZÁLÁSA

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK 
SZERVIZELÉSE:

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

SZADA  
DÓZSA GYÖRGY ÚT 80.

Coop Rántott sertéskaraj
panírozott, gyorsfagyasztott
600g, 2165 Ft/kg 1299 Ft

Csirkecomb
Farrésszel, előhűtött. A kép illusztráció!

Tallér 
Trap-pista turista A kép illusztráció!

Karaván 
tömbsajttömbsajtjjttj

 2699Ft/kg

istata AA kképép iillllus tzt árá ició!

 2999Ft/kg

Mizo Tejföl 
20 %, 150 g, 927 Ft/kg

Akciós ajánlatunk:
ÁPRILIS 21-27-ig

pp illuszttrárácició!ó!illusztztrárácició!illuszztráció!illluss ttztz ááárá icició!ó!ó!ó!
 449Ft/kg

MEGÉRKEZTEK HOZZÁNK AZ ÚJ GENERÁCIÓS

Gyertek, próbáljátok ki az új szolárium gépben! 100 Ft/perc 
 BÉRLET ÁRAK: 50 perces bérlet 4.600 Ft – megtakarítás: 400 Ft (92 Ft/perc)

100 perces bérlet 8.200 Ft – megtakarítás: 1.800 Ft (Ft 82 Ft/perc)

NE FELEDJÉTEK 19 ÓRÁIG VAGYUNK NYITVA! 

CSOKICSÖVEK!

GRÉTA SZÉPSÉGSZALON 
Csoki Csöves Szolárium Stúdió – Szada

Ha ketten jöttök egyszerre, 

BEJELENTKEZÉS:
06-28-503-430, vagy személyesen 
SZADA, Dózsa György út 98. 
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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
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 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



KEDVES SZADAI LAKOSOK!

A kedvezmény igénybevételéhez  

tisztelettel kérjük a lakhelyét  

igazoló kártyát felmutatni! 

Szeretettel várjuk Önt is  
töltőállomásunkon!

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

3 Ft/l ÁRENGEDMÉNYT BIZTOSÍT
a mindenkori üzemanyag árából.

Érdemes követni a FACEBOOK  
oldalunkat!

 Dózsa György út 36. 

É
ÉTELRENDELÉS: 06-20-464-2022

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

TERASZNYITÁS ESETÉN SZEMÉLYESEN  
IS VÁRJUK ÉTTERMÜNKBEN!
Sushi újdonságok mindennap!

PIZZA MAX ÉTTEREM 

és SUSHI BÁR


