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A művész tapintható
közelségében
VÁLOGATÁS A SZADAI SZÉKELY-HAGYATÉK DARABJAIBÓL
Páratlan kincsek lapulnak a Székely Bertalan Művészeti Központ
helytörténeti gyűjteményében. Többek között az egykori híres festő jegyzetei, kéziratai, és a temetéséről beszámoló Magyar Nemzet-újságoldal. A megtekintése nem csak a szadaiaknak ajánlott…

A

Székely Bertalan Művészeti Központ helytörténeti gyűjteményét alkotó írott és nyomtatott, valamint
képi dokumentumok tematikus szempontból több csoportra oszthatók. Az itt fellelhető iratok egy része Szada szorosan vett
helytörténetéhez kapcsolódik. Egy másik jól elkülöníthető csoportot képeznek a
szadai Székely-kultusz alakulásával kapcsolatos anyagok: levelezések, újságcikkek,
kiállítás-meghívók, plakátok és természetesen számos fénykép is. A gyűjtemény legértékesebb részét azonban azok az írások,
fotók és nyomtatványok képezik, melyek
szorosan kapcsolódnak Székely Bertalan
életéhez, munkásságához. Ezeket a relikviákat látva és óvatosan kézbe véve tapintható közelségbe kerül a nagy művész,
ismerősebbé válik Székely, mint magánember, és megelevenedik a kor, amelyben
élt és alkotott.

Ceruzás jegyzetek
A Székely-relikviák csoportján belül elsőként említendők azok a kéziratos jegyzetek és vázlatok, melyeket Székely Bertalan maga vetett papírra. A megilletődöttség
minden alkalommal elfogja azt, aki kézbe
veszi ezeket a több mint százéves kéziratokat. A mesterről tudható, hogy rendszeresen
dokumentálta pályáját írásban is: különféle elméleti és gyakorlati tárgyú művészeti
írásai születtek. Kezdetben talán csak saját
magának írta a jegyzeteket, de később tanári munkája során is használhatta ezeket.
A szadai gyűjteményben található az az
irategyüttes (jegyzetek, vázlatok), amiket a
művész a budapesti Operaház udvari fogadószalonjának (ma Székely Bertalan terem)
mennyezete alatt körbefutó falikép (fríz) elkészítésével kapcsolatban vetett papírra. Az
1883-ban megvalósult „A négy évszak” néven ismeret fríz az évszakok körforgását je-

leníti meg, hozzákapcsolva ehhez az emberi
élet szakaszait, bemutatva az élet teljességét. Főszereplői pedig a puttók, a meztelen
kisgyermek-alakok: az ő tevékenységeiken
keresztül tárul elénk az évszakok váltakozása. Az általunk őrzött dokumentum 27
nagyobb méretű jegyzetlapból áll, melyen
ceruzával készült jegyzetek vannak – javarészt német nyelven, ami arra is utal, hogy
Székely számára sok esetben a német lehetett a művészet nyelve, tekintettel a német
nyelvterületen folytatott művészeti tanulmányaira. A lapokat forgatva elmondható,
hogy egy hosszas ötletelés, mai divatos szóval „brainstorming” eredménye látható.

Atyai jótanácsok
A kéziratoknál két fontos levelet is őrzünk
Székely Bertalantól, jóllehet az egyiket csak
másolatban. Az eredetiben megmaradt levél 1891-ből való, címzettje pedig Nagy Sándor festő és grafikus, aki később a gödöllői
művésztelep egyik alapítója lett KörösfőiKriesch Aladárral együtt. Az akkor 23
éves kezdő művészt szakmai javaslatokkal s egyben atyai jótanácsokkal látta el
az 56 éves mester.

Székely jegyzetei az Operaház számára készített faliképhez (1880 körül)
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Székely Bertalan levele tanítványához, Nagy Sándorhoz (1891)
A levél különlegessége, hogy a mester lapból álló jegyzet tanulmányozása során
egyéb kézirataival, művészeti jegyzeteivel megfigyelhető, milyen részletesen rögzíellentétben szépírással, „gyöngybetűkkel” tette a festő a műalkotás folyamatát.
íródott, ceruza helyett tintával, talán ezzel
is aláhúzva, hogy a megfelelő munka alapja a szorgalom, a tisztesség, a tisztaság és a Korabeli újságok
rend. A levél nyomán képet kaphatunk ar- Külön csoportot képeznek a hagyatékon beról, mi jellemezte Székely művészi magatar- lül az eredeti újságcikkek, melyeket két nagy
tását, életvitelét. Bepillantást nyerünk egy- csoportra lehet osztani: a 19. századi lapok
szersmind a maitól teljesen eltérő más kor írásaira és a 20. századiakra. A 19. századműködésébe: ma a jegyzetelésre, tevékeny- ból való cikkek (esetenként teljes lapszámok)
ségeink naplózására nem sűrűn fordítunk témája Székely Bertalan művészete. A köidőt, ám Székely Bertalan vallotta ennek vetkező sajtótermékekben nyomtatásban
hasznosságát, és alkalmazta is – pedagó- közlik képeit és a hozzá kapcsolódó írásogusként pedig nagy hasznára válhatott ez kat: Fővárosi Lapok, Pesti Napló, Hon, Vaa fajta munkamódszer, és javára tanítvá- sárnapi Újság, Pester Lloyd (német nyelvű).
nyainak.
Ezeket a cikkeket valószínűleg még maga
A másik Székely-levél, melyet máso- Székely vagy családtagjai gyűjthették össze.
A 20. századi cikkek témájukat tekintve
latban őrzünk, Cséka Károly festő, grafikus, egri rajztanár részére íródott való- folytatják ezt a sort, ám itt külön csoportot
színűleg 1868-ban abból az alkalomból, alkotnak azok az írások, amelyek Székely
hogy Székely Bertalan talán legismertebb 1910. augusztusában bekövetkezett halála
festményét, az Egri nők című alkotását után keletkeztek. A festő szadai temetéséről
Egerben kiállították. A Nagy Sándorhoz, tudósít a Magyar Nemzet 1910. augusztus
illetve a Cséka Károlyhoz címzett levél is fellelhető nyomtatásban a Székely Bertalan
válogatott művészeti írásai
című kötetben, melyet 1962ben Maksay László szerkesztésében adtak ki.
Visszakanyarodva Székely
művészeti jegyzeteihez: ezek
közül egy másik csoportot is
őriz a szadai gyűjtemény. Bár
ezek a művésznek nem saját
kezével, hanem valószínűleg
Lándor Tivadar által lejegyzett, portréfestés témájú írásai. Lándor Tivadar művészeti
író, újságíró Székely Bertalan
barátja volt, több tanulmányt
is írt a festő művészetéről, és
részt vett a hagyaték gondozásában is. A nyolc különálló Székely Bertalan tanítványai (1900)
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25-i száma – a lassan 112 éves eredeti újságlap különleges kincse a szadai gyűjteménynek, különösen, ha arra gondolunk, hogy az
újságokat már akkor sem olyan papírra vagy
tintával nyomtatták, hogy az örökkévalóságnak szóljanak. A Vasárnapi Újság 1910.
szeptember 4-i számában képes összefoglalót találunk a mester búcsúztatásáról, az
egykori nyaralókertjében felállított ravataláról, a temetési menetről, a gyászba öltözött szadai népről. Ugyanez a lap egy héttel
korábban több oldalnyi összefoglalót szentelt Székely Bertalan munkásságának, néhány jellemző művét is bemutatva. Ezeket
a lapszámokat is eredetiben őrizzük.
A gyűjteményben fellelhetőek egészen
személyes relikviák is, a mester és családja
mindennapi életével kapcsolatos dokumentumok (baráti fotók, szemüvegrecept, fizetési jegyzék, stb.), valamint Székely haláláról
tudósító eredeti gyászjelentések. Ide tartozik még a művészettörténeti szempontból
is fontos hagyatéki lajstrom: a festő műveinek listája, melyet valószínűleg Árpád fia
állított össze Lándor Tivadar segítségével. A
személyes relikviák közé sorolható továbbá
az a díszes kötésű, de mára sajnos nagyon
rossz állapotba került album, amit – Révész Emese művészettörténész feltételezése szerint – Székely valószínűleg 1900-ban
kapott tanítványaitól a 65. születésnapjára,
és amely korábban feltehetőleg több fényképet is tartalmazott, de jelen állapotában
csupán egyetlen, Székely Bertalan női tanítványairól készült fotót találunk benne.
A nagy művész egykori nyaralójának
egyik szobájában helyet kapó dokumentumgyűjtemény darabjaival ismerkedő kutató bensőséges viszonyba kerül kutatása
tárgyával. Élővé és tapinthatóvá válik Székely munkásságának számos olyan vonása,
amiről addig csak könyvekből, művészettörténeti írásokból tájékozódtunk. Szeretettel ajánlom minden érdeklődő szadai figyelmébe ezt a kicsiny, de annál több élettel
teli gyűjteményt!
Monok Zsófia
Felhasznált irodalom: Czétényi Piroska: Az
Operaház, Bp. 1987.; Maksay László: Székely Bertalan válogatott művészeti írásai,
Bp. 1962.; Révész Emese: Székely Bertalan
kultusza Szadán – Székely Bertalan Műteremház Füzetek 7., Szada, 2010.

A Székely-hagyaték előzetes bejelentkezés után látogatható, jelentkezni lehet a Művészeti Központ
(szadamuteremhaz.hu) vagy a Faluház (szadafaluhaz.hu) elérhetőségein.
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A szadai háziorvosok
Novák Lászlóné,
aktuális alapellátási rendje
Békefi Margit (1939–2022) Dr. Ács Tamás
1939. október
14. születet t
Nyíregyházán
értelmiségi család első gyermekeként.
Általános és középiskoláit szülővárosában végezte, majd az
ELTE magyarnéprajz szakon,
1963-ban szerzett diplomát.
Férjével, Novák
Lászlóval, 1961ben kötöttek házasságot. Egy gyermekük született. Szadára férje révén került 1966-ban. Ekkor még Veresegyházon volt állásban.
1974-ben Gödöllőre költözött a család és ebben az évben kérték fel a szadai Székely Bertalan Általános Iskola vezetésére. Ebben az időben, az ő kezdeményezésére,
Szító Mária vezetésével, kezdődött a szadai néprajzi kincsek gyűjtése. Szakértelmével, néprajztudásával, precizitásával hozzájárult az összegyűjtött tárgyak bemutatás,
megismertetésé. Az első kiállítást Szadán, még a Székely
Bertalan Emlékházban rendezték meg.
2008-ban ismét szorosabb kapcsolatba került Szadával. Az új tájház elindulásában kérték a segítségét, mint
néprajzos tanácsadó. Nem sokkal később 2009-ben felkérték annak vezetésére. Nem csak a tájházat vezette,
hanem felelős kiadója volt a Tájházi füzeteknek, sorozatszerkesztője a Szada Kincsei című köteteknek. Kutatómunkájával, tudásával, szakértelmével és alázatával
maradandót alkotott Szadán.
Munkája elismeréseként 2012-ben Szada Díszpolgára
kitüntetésben részesült. A Magyarországi Tájházak Szövetsége 2020-ban tudományos hitelességű, néprajzi értékeket őrző tevékenységéért Szablyán Péter Emlékplakettel járó elismerésben részesítette. Utolsó pillanatokig,
amíg ereje engedte dolgozott. Halálával pótolhatatlan
űrt hagyott, emlékét szívünkbe őrizzük. Galambos Gáborné

Még átvehetőek
a zöldhulladék-zsákok
A DTKH DÍJMENTESEN biztosítja a lakosság részére a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló
zsákok éves mennyiségét, szerződött ingatlanonként 32 darab zöld zsákot. Azok az érintettek, akik még nem vették
át, megtehetik minden pén4

teken Szadai Községi Piacon
(2111 Szada, Ősz utca 4.) 15:0018:00 óra között Molnár Csaba piacfelügyelőnél. Az átvételekor szükséges bemutatni
a személyi igazolványt, lakcímkártyát és a hulladékgazdálkodási számlát!

A szadai 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet alapellátási rendje (hétköznap 8-18 óra között)

mobil-telefonon!)

12.00-13.00
prevenciós
tevékenység

(csak behívásra!)

17.00-18.00
13.00-17.00
rendelkezésre
betegrendelés állási idő (csak

KEDD

8.00-12.00
betegrendelés

12.00-13.00
prevenciós
tevékenység

13.00-18.00
rendelkezésre állási idő

SZERDA

8.00-11.00
rendelkezésre
állási idő (csak

mobil-telefonon!)

11.00-13.00
prevenciós
tevékenység

(csak behívásra!)

17.00-18.00
13.00-17.00
rendelkezésre
betegrendelés állási idő (csak

CSÜTÖRTÖK

8.00-12.00
betegrendelés

12.00-13.00
prevenciós
tevékenység

13.00-18.00
rendelkezésre állási idő

PÉNTEK

8.00-12.00
rendelkezésre
állási idő (csak

12.00-13.00
prevenciós
tevékenység

17.00-18.00
rendelkezésre
13.00-17.00
betegrendelés állási idő (csak

HÉTFŐ

8.00-12.00
rendelkezésre
állási idő (csak

mobil-telefonon!)

mobil-telefonon!)

(csak mobil-telefonon!)

(csak behívásra!)

mobil-telefonon!)

(csak mobil-telefonon!)

(csak behívásra!)

mobil-telefonon!)

(csak behívásra!)

Rendelkezésre állási időben (saját körzet betegei számára): +36/20-446-7943

Dr. Dobos Vadim
A szadai 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet alapellátási rendje (hétköznap 8-18 óra között)

HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK

8.00-9.00
rendelkezésre
9.00-13.00
állási idő (csak betegrendelés

mobil-telefonon!)

8.00-15.00
rendelkezésre
állási idő (csak

13.00-18.00
rendelkezésre állási idő
(csak mobil-telefonon!)

15.00-18.00
betegrendelés

mobil-telefonon!)

8.00-9.00
9.00-12.00
rendelkezésre
állási idő (csak betegrendelés

12.00-18.00
rendelkezésre állási idő

8.00-15.00
rendelkezésre
15.00-17.00
állási idő (csak betegrendelés

17.00-18.00
rendelkezésre állási idő

8.00-9.00
rendelkezésre
9.00-12.00
állási idő (csak betegrendelés

12.00-18.00
rendelkezésre állási idő

mobil-telefonon!)

mobil-telefonon!)

mobil-telefonon!)

(csak mobil-telefonon!)

(csak mobil-telefonon!)

(csak mobil-telefonon!)

Rendelkezésre állási időben (saját körzet betegei számára): +36/50-117-2439

Hasznos a kisállatbörze
2022. ÁPRILIS 23-ÁN első alkalommal került sor a szadai
kisállatbörzére a Szadai Községi Piacon. A rendezvény a térség
kisállat-tenyésztői és -kereskedői számára kiváló bemutatkozási lehetőség volt, a felnőtt és a
gyermek látogatók pedig megvásárolhatták a vágyott kedvenceket. A kedvezőtlen időjárás
ellenére közel száz érdeklődő
volt kíváncsi a szadai és például tóalmási kiállítókra, akik
többek között nyulakat, aranyfácánokat, pintyeket, papagájokat, fürjeket hoztak.

A helyi önkormányzat kiemelt célja – gazdasági programja alapján – a mezőgazdaság, a természetközeliség és a
felelős állattartás támogatása.
A haszon- és díszállatok beszerzési lehetősége mellett fontos
a szadai állattartói közösség
szakmai fejlődésének fokozásán kívül a térségi kapcsolatok
erősítése is. Ezt a célt kitűnően
szolgálta az első kisállatbörze.
A rendezvényt a tervek szerint
minden hónapban megtartják,
így a következőre május 21-én
kerül sor a piacon.
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Emléktábla Hajós
Menyhért tiszteletére

HAJÓS MENYHÉRT, az 1859-ben született,
Dömsödről elindult, tehetséges és megbecsült pénzügyi szakember felesége, az ezer
szállal Szadához kötődő Rudnyánszky Erzsébet családja révén lett büszke helyi lakos,
és vitt véghez máig kiemelkedő jelentőségű fejlesztéseket. Életét egy tavaly meg-

Helyreigazítás
Az áprilisi számban tévesen közöltük azoknak a személyeknek a nevét, akik a szadai lakosságot is képviselték az Országgyűlésben. Szada
1990 és 2014 között a dunakeszi központú, Pest 3. számú országgyűlési
egyéni választókerülethez tartozott,
amelynek képviselői a következők
voltak: 1990–1994 – Dr. Kiss Róbert
(SZDSZ), 1994–1998 – Varga Lajos
(MSZP), 1998–2010 – Tóth András
(MSZP), 2010–2014 – Dióssi Csaba
(Fidesz-KDNP). A gödöllői központú választókerület 1990–2014 között
a Pest 4. számú volt, majd 2014-től
máig a Pest 6. számú körzet, amelynek képviselői voltak: 1990-1994
– Roszik Gábor (MDF), 1994-1998
– Körösfői László (MSZP), 1998-2006
– Dr. Gémesi György (MDF-Fidesz,
Fidesz-MDF), 2006-2010 – Fogarasiné Deák Valéria Eszter (MSZP), 2010–
2022 – Vécsey László (Fidesz-KDNP).
2022-től Vécsey László.
2022. MÁJUS | 2111 SZADA

jelent kiadványban
dolgozta fel Jancsó Attila dömsödi
helytörténész. A
szadai önkormányzat, kapcsolódva a
kiadvány megjelenéséhez, a Mini Bölcsőde homlokzatán
egy emléktábla elhelyezését határozta el. Abban az épületben működött a
Szadai Hitelszövetkezet, amely 1930ban, Hajós Menyhért elnökségének
neg yedszázados
jubileumi évében
épült. A kiadvánnyal és a családot képviselt Rába Krisztinával közösen felavatott
emléktáblával Szada méltóképpen tiszteleg
Hajós Menyhért munkássága előtt. Pintér
Lajos polgármestere és a térség országgyűlési képviselője, Vécsey László az emléktábla alatt helyezett el koszorút.

Egy százalék a
polgárőrségnek
A Szadáért Pollgárőr Egyesület kéri a helyi lakosságot,
hogy lehetőségeik szerint
oezután is támogassák adójuk 1 %-val a tevékenységüket.
Adószám: 19088730-1-13

Kapacitásbővítés
AZ ÉTRENDKIEGÉSZÍTŐK GYÁRTÁSÁVAL FOGLALKOZÓ BioTech USA Kft.
kapacitásbővítő beruházást indított Szadán és Dunakeszin. A vállalat fejlesztésének értéke 11,5 milliárd forint, amihez
az állam 2,7 milliárd forint támogatást
ad, így segítve száz új munkahely létrehozását.

SZADA HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE 2022

MÁJUS-JÚNIUS
MÁJUS

DÁTUM
HÉTFŐ
16. KOMMUNÁLIS
ZÖLD
23. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
30. KOMMUNÁLIS
ZÖLD
DÁTUM
6.
13.
20.
27

JÚNIUS

HÉTFŐ
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS
ZÖLD
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
KOMMUNÁLIS
ZÖLD

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

A piaci
programok
• Térzene minden pénteken
a Szada Községi Piac
nyitvatartási ideje alatt:
Május 13., 17 óra:
HARSONA KAMARA
Május 20., 17 óra:
NÉPZENE KAMARA
Május 27., 17 óra:
IFJÚSÁG FÚVÓSZENEKAR
Június 3., 17 óra:
FÚVÓS KAMARAZENEKAR
Június 10., 17 óra: TALAMBA
• Áprilisban is minden pénteken 16
és 18 óra között „Az ÉN
N
kosaram termelői”
piac várja a helyieket!
• 2022. május 21-én
6 és 12 óra között
kisállatbörze lesz a piaacon. A kiállítóknak előzetes
zetes
regisztráció szükséges! További
információ és regisztráció:
szadaiborze@gmail.com;
+36-30-134-4623

5

INTERJÚ

Örök feladat: hagyományőrzés
magas színvonalon
A SZÉKELY-KERT FELÚJÍTÁSA UTÁN
A LEHETŐSÉGEK TÁRHÁZA IS NÖVEKEDHET
Közel egy évvel ezelőtt lett a Székely Bertalan Művelődési Ház
és Könyvtár új vezetője Pusztai-Krepsz Mónika. Egy jól működő intézményt vett át, aminek hagyományőrző feladatát, így többek között a névadó kultuszának ápolását igyekszik megőrizni. És persze több, még megvalósításra váró elképzelése is van.

S

zada mindenkori legnagyobb éves eseménye a Székely-nap,
amelynek szervezésében,
lebonyolításában a Székely Műteremház mellett
főszerepe van a Székely
Bertalan Művelődési Ház
és Könyvtárnak is. Hogyan, mivel készültek az
idei programra?
– A Székely Bertalanra emlékező nagyszabású rendezvény
időpontja mindig a néhai híres
festőművész születésnapjához
(1835. május 8.) legközelebb eső
vasárnap, ami szerencsére 2022ben éppen május 8-a volt, azaz
egybe esett születésének 187. évfordulójával. A nap középpontjában lévő témát pedig ezúttal
is – ahogy az előző években is –
Juhászné Bankó Zsóka, a művelődési ház korábbi, az intézményhez tartozó Műteremház
és Galéria jelenlegi vezetője gondolta ki és az intézmény vezetésével együtt szervezte meg; ebben az évben az utódok kerültek
fókuszba. A Székely család művészi öröksége, a tehetség ajándéka című kiállítás Székely Bertalannak és leszármazottainak
(Székely Árpád, Székely Erzsébet, Beöthy Balázs, Tóth-Fejel
Ágnes) műveinek egy részébe ad
betekintést, hiszen a tárlat a Székely-napon megtartott megnyitó
után még több hétig látogatható.
Magángyűjtőktől és múzeumok6

tól is kaptunk képeket, amit ezúton is
köszönök nekik.
– A településen
méltó módon
ápolják a festőművész emlékét,
örökségét, aminek csak egy eleme, hogy közterület és több
közintéz mény
is a nevét viseli.
De a kultuszápolás hogyan történik két Székelynap között?
– Szoros kapcsolatban és együttműködésben vagyunk
a Székely Bertalan
Általános Iskolával,
illetve annak vezetésével, és közös programunk
az iskolások körében nagyon
népszerű múzeumpedagógiai
foglalkozás. Ennek keretében
a felsős diákok korosztályuknak megfelelően ismerkednek
meg Székely Bertalan életművével. Célunk, hogy ezúton is
betekintést nyerjenek a korszak
történelmébe és művészettörténetébe, valamint elsajátítsák
a műelemzés alapvető lépéseit,
aminek haszna nem a jelenben,
hanem a jövőben, a későbbi tanulmányaik során jelentkezhet.
De a Székely-kertben rendsze-

resen vannak komolyzenei koncertek, művészeti táborok is, de
itt helyet adtunk iparművészeti és adventi vásárnak is. A néhai festőművész egykori nyári
lakhelyére igyekszünk minden
olyan programot, eseményt befogadni, ami bármelyik művészeti ághoz kapcsolódhat. Ebben a nagyszerű, gesztenyefás
miliőben nem lehet nem észre venni Székely Bertalan ránk
hagyott örökségét, így akár egy
művészvendég, -növendék vagy
egy szadai lakos is részese lehet ennek. Mindemellett Mo-

nok Zsófia segítségével elkezdtük rendszerezni az eddig több,
nagy dobozban tárolt helytörténeti dokumentumot, köztük a
legértékesebbnek számító írott
és nyomtatott Székely-relikviákat: jegyzeteket, fotókat, korabeli újságcikkeket.

– Gondolom az örökségápolás akkor lenne még jelentősebb, ha Székely-kert
csaknem eredeti állapotában pompázna…
– Így van! Még 2022 januárjában adtunk be a Székelykert felújítására egy pályázatot,
hogy egyrészt az alkotóházat korszerűsítsük, másrészt,
hogy legyen egy másik, nagyobb befogadóképességű, fedett
rendezvényterünk is.
Ami ugye még több
program megtartását tenné lehetővé.
Vagy azt is jelentené,
hogy egy-egy, a kertbe tervezett programot rossz idő esetén
nem kell a Faluházba behozni. Nemrég
egyeztettem a pályázatírónkkal, aki úgy
tájékoztatott, hogy
a pályázatunkat
még nem bírálták el.
Egyelőre nem tudni,
hogy mikor történhet ez meg, nagyon
bízom benne, hogy
mihamarabb. De minden rosszban van valami jó: a Székely-kertbe tervezett nyári gyermektáborokat legalább idén ott meg
tudjuk tartani, az átépítés miatt
nem kell új helyszíneket keresni.
– Közel egy esztendeje lett
a művelődési ház és könyvtár intézményvezetője. Milyen tervekkel vette át a
pozíciót és ebben az egy
évben mit sikerült megvalósítania?
– Hadd mondjam el, hogy
elődömtől, Juhászné Ban2111 SZADA | 2022. MÁJUS
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kó Zsókától egy jól szervezett,
remekül, magas színvonalon
működő intézményt vettem át.
Mindenképpen folytatni kívántam én is az előzőekben már említett Székely-kultusz ápolását, a
Szadán rendkívül erős népi hagyományok megőrzését, továbbvitelét a Színházikó csoporttal,
a Czibere Táncegyüttessel, a helyi népdalkörrel. Mindemellett
több újdonságot, új színházi és
zenei előadásokat is terveztem.
Jelentkeztünk például a „Köszönjük, Magyarország” programba, aminek köszönhetően
tavaly ősszel több jazzkoncert is
volt a faluházban, és nagyon sokan kíváncsiak is voltak ezekre.
Aztán tartottunk gyermekeknek és felnőtteknek szóló színházi előadásokat, éppen azért,
hogy házhoz hozzuk a kultúrát,
hogy ne kelljen egy-egy színvonalas műsorért például a fővárosba utazniuk a szadaiaknak.
Könyvtárosunkkal, Anikóval
bevezettünk a felnőtteknek szóló szerdai napokra kreatív napot, aminek során kokárdákat,
anyák napi ékszereket is lehetett készíteni. Az eddigi fenntartói, lakossági visszajelzések azt
igazolják, hogy az eddigi magas
színvonalú kulturális programokat – legyen az hagyományőrző vagy más program, közösségi megemlékezés, Székely
Bertalannal kapcsolatos egyéb
esemény – sikerült megőrizni,
aminek nagyon örülök, és szeretném ezt még magasabb szintre emelni a saját elképzeléseim
megvalósításával.
– Megváltozott a szadaiak
„kultúrafogyasztása” a koronavírus-járvány miatt?
– Ahogy más területen, úgy a
kultúrában is nagyon sok minden változott a covid óta, és még
mindig nem állt vissza teljesen az azt megelőző állapot. A
járvány alatt nekünk is voltak
online programjanik, aminek
megvan a varázsa, de nyilván
élő, helyszíni részvétellel egész
más ilyet át- és megélni. Művelődési házként számunkra fontos, hogy az érdeklődő szadaiak
jelen legyenek, hiszen ettől válik aktív közösségi hellyé. A ter2022. MÁJUS | 2111 SZADA

vezett programjaink plakátjait
kihelyezzük az óvodába, az iskolába és más helyszínekre is, a
magunk részéről mindent megteszünk, hogy visszacsalogassuk
a nézőket. Mi is sok eseményt
kínálunk, de a szomszédos településeken is számos előadás,
kiállítás stb. van, így a szadaiak
is bőven válogathatnak a kínálatból. De a covid okozta félelemmel, bezárkózással is számolni kell még mindig, és ha
valami elérhető az online térben,
akkor a bezárkózók inkább azt
választják. E kettő együtt okozhatja, hogy a helyi telt házas eseményekre még sajnos várni kell.
Nemrég az egyik előadásunkon kb. 70 fő érdeklődő volt jelen, ami a helyzet ismeretében
bizony szép számú közönséget
jelentett…

Láthatóvá tenni
a rejtett kincseket
Monok Zsófia segítő közreműködésével indult el a szadai Székely Bertalan-hagyaték rendszerezése. Aminek végeredménye
akár egy emlékszoba vagy -ház is lehet.

M

iért is volt szükség a rendszerezésre?
– A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár korábbi
vezetője, Juhászné Bankó Zsóka
még a megbízatása alatt kért fel
alatt arra, hogy segítsek egy régi
terve megvalósításában, az egykori festő szadai hagyatékának
rendszerezésében. Ugyan rengeteg, Székelyhez kapcsolódó „kincset” őrzünk a műteremházban,
és ugyan néhány éve ezekről egy
irattáros készített listát, de nem
voltak megfelelő szempontok
szerint kategorizálva. Például,
hogy a jegyzetek, fotók, képek,
rajzok stb. közül melyek sorolhatók a művészetéhez, a kultuszához és melyek a falutörténettel is kapcsolatosak. Alapvetően
magyartanár vagyok, nem pedig szakértő művészettörténész,
ám szadai lakosként, amolyan
hobbista helytörténészként érdekelt ez a feladat, így örömmel vállaltam.

– Mi az, amit vezetői megbízatásának végére, ha törik, ha szakad, szeretne
megvalósítani?
– Például jó lenne minél több
embert kimozdítani otthonról,
hogy legyen részese bármelyik
szadai kulturális eseménynek.
Ez jelenleg igen nehéz feladatnak tűnik. Nagyon örülnék, ha
a Székely-kert említett felújítása akár idén vagy jövőre megindulhatna, hiszen akkor a lehetőségek tárháza növekedne.
És szintén örülnék, ha a művelődési ház hangtechnikai eszközeit, pályázat útján, bővíteni,
korszerűsíteni tudnánk, hiszen
ez is bővítené a lehetőségeinket. – Mi a személyes motivációja ebben a kutatómun– A kultúraszervezés, saj- kában?
nos vagy nem sajnos, de
– Túl azon, hogy izgalmas
pénzigényes tevékenység. munka és szeretem az ilyen
Milyen anyagi helyzetben „piszmogós” feladatokat, fonvan az intézmény?
tosnak tartom, hogy amit én ér– A működésünket a fenn- dekesnek tartok vagy találok, azt
tartó, azaz az önkormányzat mások is megismerjék és szátámogatja, ennek megfelelően, mukra is érdekessé váljon. Legszerencsére, a kultúrát is segíti! inkább azok körében, akik nem
Hogy egy éves keretösszeg sok tősgyökeres szadaiak, hanem
vagy kevés, azt nehéz megítél- újonnan beköltözők, hogy tudni. Az egyik szomszédos tele- ják, tisztában legyenek Székely
pülés művelődési házának ve- Bertalan jelentőségével, emlékézetője jegyezte meg korábban, vel, a faluhoz fűződő viszonyával.
hogy mi az anyagi helyzetün- Ezt a célt legjobban a gyerekek
ket és a jelenlegi látogatottsági akár iskolai órákon keresztüszintünket is tekintve elég jók li bevonásával lehet elérni, az
vagyunk hozzájuk képest. RF ő érdeklődésüket egy-egy Szé-

kelyhez kapcsolódó történettel,
anekdotával fel lehet kelteni és
fenn lehet tartani, általuk pedig
már a szülők is elérhetőek.
– Ön mikor érezte meg
vagy át először a helyi Székely-kultusz erejét, jelentőségét?
– Tizenhárom évvel ezelőtt
költöztem a családommal Szadára, előtte Pécelen laktam
és tanítottam. Pécelen voltak
szadai tanítványaim, akik – miután megtudták, hogy lakóhelyükön is nézünk házat – javasolták, hogy nézzem meg a
híres festő síremlékét. Már akkor szembeötlött, hogy milyen
jó, hogy a fiatalok tudják, hogy
hol nyugszik az ország egyik
leghíresebb művésze, de igazából az évenkénti Székely-napon
éreztem át, hogy ez a falu legnagyobb ünnepe. Olyan esemény,
ami összehozza a helyi lakosokat. És ez megfogott, magam is
„rabja lettem” ennek az érzésnek.
– Mi lehet a kutatás, rendszerezés végeredménye?
Egy szadai Székely-múzeum?
– Mivel nem én döntök erről,
inkább csak a vágyamat mondanám. Múzeumhoz sok-sok
személyes tárgy, emlék, eszköz,
festmény lenne jó, nekünk meg
ilyenből kevés van. Inkább egy
emlékszobát vagy emlékházat
tudnék elképzelni, ahol a kategorizált, amúgy is páratlan hagyatékát méltó módon lehetne
bemutatni a falu múltja, történelme iránt vagy éppen Székely művészete, szadai időszaka iránt érdeklődő helyieknek,
máshonnan érkezőknek egyaránt.
RF
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Magánerő bevonásával
újabb három utca újult meg
KÉT ÉV ALATT KÖZEL 4 KILOMÉTER SZILÁRD BURKOLATÚ ÚT KÉSZÜLT EL
A 2019-ben hivatalba lépett képviselő-testület egyik legfontosabb célja, hogy Szadán számottevően és érezhetően növekedjen az aszfaltozott utcák aránya. Ennek eredményeként április folyamán adták át a közforgalomnak
megújult Gesztenyefa, Vadvirág és Szőlőhegyi utcákat.

A

szadai úthálózat hatékony fejlesztését szem
előtt tartva az önkormányzat a lakossági kezdeményezések mellé állt. Egy 2020
szeptemberében elfogadott rendelet alapján egy szándéknyilatkozattal a helyi lakosok minden
évben pályázatot nyújthatnak
be, jelezve, hogy mely utca megépítésében kívánnak anyagilag
részt vállalni. A beérkezett pályázatokról pedig az önkormányzat minden év végén dönt.
Ennek a magánerős konstrukciónak köszönhetően a lakosság anyagi hozzájárulásával és az önkormányzat támogatásával

2020-ban és 2021-ben közel 2000 méternyi út aszfaltozása valósult meg a Fenyvesligetben és a Margita lakórészben. 2021ben az útépítések második ütemében újabb
három utca aszfaltozási munkálatai kezdőd-

Melyik lesz a legszebb
szadai takaros porta?
SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022-ben is meghirdeti a „Takaros Porta” pályázatokat. Jelentkezni június 30-ig lehet.
Követve az előző évek hagyományait, a
szadai képviselő-testület 2022-ben immár
a tizenkettedik alkalommal hirdeti meg a
„Takaros Porta” pályázatot.
A „Takaros Porta – hagyományos falusi
porta” cím adományozható annak a kertnek, melynek minden szabad területét beültetik. Beültetéskor természetes hatást
igyekeznek megvalósítani. Van veteményes, gyümölcsös, nem a gyep kapja a főszerepet. A „Takaros Porta – díszkert” cím
adományozható annak a kertnek, melyet
mesterségesen építettek, megjelenésükben a díszcserjék, a díszfák és a gyep kapnak nagyobb hangsúlyt.
8

Az önkormányzat 2022. június 30-ig
fogadja a kerttulajdonosok jelentkezését
és a kertek ajánlását. Akár a szomszédok, ismerősök kertjeit is ajánlhatóak,
benevezhetőek! A jelentkezéseket személyesen a Szada Nova Nonprofit Kft. irodájában ügyfélfogadási időben, e-mailen a viragzoszada@gmail.com címen, a
Virágos Szada Facebook-oldalon, vagy a
06-30-9228-226 mobilszámon (Faludi
Andrea) lehet leadni.
A jelentkezők kertjeit személyesen látogatják végig a bírálók, az aktuális járványügyi óvintézkedések betartásával.
Az első látogatást egy telefonos bejelentkezés előzi meg. Ezért fontos, hogy
a jelentkezők a telefonszámaikat adják
meg! A látogatás alkalmával egy kétoldalas kérdőív kitöltésére is sor kerül,

tek meg. A 635 méter hosszú Gesztenyefa
utca építése 2021 novemberében, a 454 méteres Szőlőhegyi utca decemberben, míg a
300 méteres Vadvirág utca kivitelezése – a
megfelelő időjárási viszonyokat megvárva –
idén februárban készült el. A lakóközösségek
a pénzügyi hozzájáruláson kívül – amely átlag 20 százalék alatt volt – rengeteg szervezőmunkával járultak hozzá a munkálatok
zökkenőmentes elvégzéséhez. Az összesen
bruttó 142 millió forint értékben megvalósult utóbbi három utcát április végén adta át
Pintér Lajos polgármester, Illés Szabolcs, a
beruházó SzadaNova Nonprofit Kft. vezetője, tőlük a helyi lakóközösségeket képviselő „utcabizalmik” – akik az építés során
tartották a kapcsolatot az önkormányzattal és a beruházóval – vették át jelképesen.
Ezen utcákkal együtt két év alatt közel 4
kilométer szilárd burkolatú út készült el a településen. A továbbiakban is folytatódnak a
szadai útfejlesztések: a közeljövőben megújul
az Ezredes, a Földvár, valamint a Várdombi
és a Berek utcák egy része.
AP-RF

amelyben kerttulajdonos környezettudatos hulladékhasznosítási szokásaira
lesznek kíváncsiak a bírálók. Külön pontozzák a madár- és rovarbarát kerteket,
az utcafrontot, az előkertet és a zöldségeskerteket. Amennyiben a tulajdonos
beleegyezik, a kertjéről fénykép készül
majd, melyek a Virágos Szada Facebookoldalon és a 2111 Szada magazinban jelennek majd meg.
A címek adományozásáról, a szakmai munkacsoport előzetes véleményének kikérését követően, a polgármester
dönt augusztus 31-ig. Az eredményhirdetéssel egybekötött díjátadó a Szadai
Szüreti Mulatságon lesz.
A „Takaros Porta” pályázat keretein belül az elmúlt években nagy sikert
aratott a „Legszebb Közönségszavazatos
Kert” verseny, amelyet idén is meghirdet
az önkormányzat. A „Legszebb Közönségszavazatos Kert” nyertese az a kert
lesz, amely a Virágos Szada Facebookoldalon megjelent képek közül a legtöbb
szavazatot kapja.
AP
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Kiválasztották a térfigyelőrendszer üzemeltetőjét
A KÉPVISELŐK LEGUTÓBB TÍZ HATÁROZATOT
HOZTAK ÉS EGY RENDELETET ALKOTTAK
Szada Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete 2022. április 28-án rendes ülést tartott. Döntés született arról, hogy a bevételek jelentős pozitív irányú eltérése miatt újra módosították a
2021. évi költségvetést, elfogadták a gazdasági program félidei beszámolóját, és kiválasztották a térfigyelő rendszer üzemeltetőjét.

A

képviselő-testület a 6/2021. számú rendeletében a 2021. évi költségvetés főösszegét 1.580.447.127
forintban állapította meg. A költségvetési főösszeg az I. számú módosítás alkalmával 1.580.546.372 forintra, a II. számú módosítás alkalmával 1.610.938.892
forintra, a III. számú módosítással pedig
1.722.452.517 Ft-ra módosult. A mostani
előterjesztésnek megfelelően a költségvetési főösszeg 212.306 512 forinttal növekedve
1.934.769.029 forintra módosult. A pozitív
módosítást a befolyt közhatalmi bevételek
a tervezett előirányzathoz képest jelentős
mértékű eltérése okozta, noha egyes működési és felhalmozási bevételi előirányzatok a tervszámoknál alacsonyabb mértékben teljesültek.

Elfogadott beszámoló
A képviselő-testület az önkormányzat 20192024 évekre szóló gazdasági programja
megvalósításának félidős tapasztalatait elemezve egyetértett abban, hogy a munkát
lépésről lépésre megalapozott, és a ciklus
első félideje végéhez közeledve már kiforrott, általános gyakorlattá vált tervszerűség jellemzi. Ennek megfelelően a testület
az erről szóló beszámolót elfogadta.

Megvan az üzemeltető

Szada közigazgatási területén 26 db kamerából, 2021-ben kiépült térfigyelő-rendszer
működik. A település közbiztonsági szempontjából és az itt lakó emberek szubjektív biztonságérzetének növelése érdekében elengedhetetlen
a térfigyelőkamerarendszer folyamatos
működése, az esetlegesen bekövetkező hibák gyors és
szakszerű elhárítása. A kamerarendszer üzemeltetésére három kiküldött
ajánlatkérésre két
ajánlat érkezett. A
2021. július 15-től
hatályos beszerzési lebonyolítási szabályzata értelmében
a legalacsonyabb
összegű ajánlatot
benyújtó ajánlattevővel köteles az önkormányzat szerződést kötni. Ennek
A közterület-felügyelet is segít a térfigyelésben
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A költségvetési
főösszeg 212.306 512
forinttal növekedve
1.934.769.029
forintra módosult.
megfelelően a képviselő-testület a települési térfigyelőkamera-rendszer üzemeltetésére a Távfelügyelet Support Biztonságtechnikai Szolgáltató Kft.-t minősítette
nyertes ajánlattevőnek, és köt a társasággal
bruttó 138.684. forint/hó összegű, 2022.
május 1-től határozatlan időre szóló üzemeltetési szerződést.
A képviselő-testület áprilisban összesen 10 határozatot hozott és 1 rendeletet
alkotott meg. A részletek iránt érdeklődők a testületi ülés dokumentumait megtekinthetik a www.szada.hu weboldalon is.

Jogalap a
szankcionálásra
A szadai képviselő-testület eleget
tett a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel
(DTKH), mint közszolgáltatóval kötendő szerződésmódosításban vállalt kötelezettségének és a közösségi
együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményeiről
szóló 28/2021.(X.1.) önkormányzati
rendelet 12. § d) pontját kiegészítette a zöldhulladék közszolgáltató hulladékgazdálkodási előírásaitól eltérő
elhelyezésének közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartássá minősítésével, jogalapot teremtve
a szankcionálásra. A hatályos rendelet ugyanis csak a szelektív hulladék
szabálytalan kihelyezését szabályozta, a zöldhulladékét – noha szintén
indokolt – eddig nem.
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Máig tartó Székely-hatás
SZÍNVONALAS MEGEMLÉKEZÉS
SZADA LEGJELENTŐSEBB ÜNNEPÉN
A hagyományos szadai Székely-napot ezúttal a híres festő születésének 187. évfordulóján tartották. Egy jelentős
kiállítás is megnyílt, illetve elismeréseket is átadtak.

S

Fotók: Somlyai-Sipos Szilvia

zékely Bertalan (1835 – 1910) azzal,
hogy végakaratában Szadát – nyári
lakóhelyét – jelölte meg végső nyughelyeként, emlékének ápolását felkínálta
a szadaiaknak. A település pedig élt is ezzel a páratlan lehetőséggel a 20. században és él vele a 21. században is. Így Szada legnagyobb ünnepe a Székely-nap lett,
amely idén május 8-ra, a festő születésnapjára esett.
Az esemény hagyományosan a református sírkertben, Székely Bertalan síremlékénél kezdődött. A gödőllői Erkel Ferenc Általános Iskola Bim-Bam
csengettyűegyüttesének a szadai Református Kórus rövid bevezető műsora után
Pintér Lajos polgármester emlékezett meg
a művész születésének 187. évfordulójáról,
szadai jelentőségéről és máig tartó hatásáról, örökségéről.
– A festőnk nevét viselő általános iskolában tanáraink, kiváló pedagógiai érzékkel, fontosnak tartották azt, hogy idejekorán találkozzunk Székely Bertalan szadai

kultuszával. Így számomra is már iskolás éveim alatt igazán ismertté vált festői
munkássága. Büszkén mondhatom, hogy
a hozzá való kötődésem és érdeklődésem
máig aktív. Munkáiban a mai napig fedezek fel érdekességet és emlékezeteset, hiszen képei egy letűnt kornak, számunkra
már ismeretlen Szadának állítanak emléket. Látva műveit rácsodálkozhatunk lakóhelyünk egykori megjelenésére, de mégis
ráismerhetünk az ismerős dombokra, tájakra és naplementékre – osztotta meg személyes példáján keresztül a „Székely-hatást”.
Az önkormányzat nevében Pintér Lajos,
Petrák Árpád alpolgármester, valamint
Vécsey László országgyűlési képviselő helyezett el koszorút a síremléknél. Koszorút,
illetve virágokat helyeztek el a festő leszármazottjai, a szadai önkormányzati intézmények, a helyi nyugdíjasklub és a Székely
Bertalan Általános Iskola képviselői, valamint utóbbi diákjai is.
A megemlékezés a Székely-kertben folytatódott, ahol megnyílt „A Székely család
művészi öröksége, a tehetség ajándéka”
című kiállítás. Itt a família és más gyűjtők magántulajdonában lévő képeket lehet megcsodálni június 2-ig.
Ugyancsak hagyományosan a Székelykertben adták át a település vezetői az idei
kitüntetéseket. „Szadáért” kitüntető emlékplakettet kapott dr. Takács László, a 35 éve

A 2022. évi szadai díjazottak és a település vezetői
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A megemlékezés
koszorúi

itt praktizáló fogszakorvos. „Szadáért” elismerő oklevél kitűzővel elismerésben részesült Szekeresné Bokor Csilla, a SzadaNova
N. Kft. munkatársa, Puskásné Fülöp Zsuzsanna, a polgármesteri hivatal munkatársa, Molnár Csaba Sándor, a Szadai Községi Piac felügyelője, a 12 éves „sakkzseni”,
Dezső Edmond Bence, Szathmáryné Szabó Zsuzsa, az általános iskola intézményvezetője, Orosz Katalin, az általános iskola
tanára, Petz Marian fogászati asszisztens,
Molnár András, a Szadai Polgárőr Egyesület alapítója, továbbá Koleszáné Tarnai
Judit és Bajkainé Földes Gabriella, a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde nevelőtestületének korábbi tagjai. Ugyancsak ezt az
elismerést kapta – a közösségi kategóriában – a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár vezetője,
Pusztai-Krepsz Mónika, valamint dolgozói, Németh Anikó,
Puskás Zsuzsanna, Kocsis Tamás és Zenker Anna, valamint
a Szadai Czibere Hagyományőrző Egyesület vezetői, Antal
Édua és Horváth Viktor.
A Székely-napi megemlékezés
a Színházikó csoport, a falukórus, a szadai Asszonykórus, az
általános iskola elsős néptánc
szakkörösei, a szadai iskola népdaléneklési versenyének különdíjasai és a Czibere Táncegyüttes előadásaiból álló műsorral
zárult.
FR
2111 SZADA | 2022. MÁJUS

SZOCIÁLIS ÜGYEK

Már másfél éve kapnak babacsomagot
a szadai újszülöttek
Kisebb jubileumnál tart a szadai önkormányzat kezdeményezése. Az újszülöttek szülei
már másfél éve vehetnek át csomagokat.

P

intér Lajos polgármester a március végén és
április elején született
szadai gyermekek szüleinek
babacsomag formájában adta
át az önkormányzat támogatását. A támogatási forma keretében újabb nyolc újszülött
szülei, illetve hozzátartozói vehettek át babacsomagot.
Az átadott ajándékok az
egyedi, Galga-menti fehérhímzéses, az újszülöttek monogramjaival ellátott, Dr. Dulai
Sándorné Éva néni és segítő
társai keze munkáját dicsérő előkén túl pelenkacsomagot, törölközőt, babajátékot,

Impresszum

tusfürdőt, a Haramia gyerekcipőbolt
jóvoltából vásárlási utalványt, az Erdőkertesi Stilianos
Babauszodába szóló belépőt és Fekete
Zsófi által a szadai
újszülöttek anyukáinak felajánlott
hasizom-erősítő
tornára szóló ajándékkupont tartalmaznak.
Köszöntjük Beliánt, Ádámot,
Boldizsárt, Gellért Ádámot,
Jázmint, Benedeket, Csongort
és Kélát!
Az éppen másfél éve hatályos rendelet alapján minden
szadai gyermek születésekor
egyszeri természetbeni támogatást biztosít Szada Nagyközség Önkormányzata a gyermeket saját háztartásában nevelő
törvényes képviselő részére. A
születéshez nyújtott támogatás
mértéke gyermekenként egységesen 10 000 forint, melyet
a rendelkezés szerint babacsomag formájában kapnak meg
az érintettek.
AP
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A gödöllői erdészeti
arborétumban
jártak az idősek
A tavasz beköszöntével a SZAK Idősek Nappali Klubja kirándulást és látogatást szervezett a gödöllői kertészeti arborétumba.

M

egérkezésünk után
elsétáltunk az arborétum kisvasúti
megállóhelyhez, ahonnan egy
rövid vonatozás után a Csemete-réti megállóhoz érkeztünk. A
változatos, erdős tájakon haladva megláthattuk a terület természeti értékeit. A túra hoszsza jelenleg kb. 1 km, melynek
további bővítését tervezik. A
munkálatokat teljes mértékben
önkéntes alapon, az Erdei Vasútért Egyesület vasútbarát tagjai és helyi szervezetek segítői
végzik. A kisvasút járművei muzeális ritkaságok gyűjteménye
hazánkból és a Kárpát-medencéből, melynek minden darabja egy műszaki történeti emlék,
ami nosztalgikus hangulatot
idéz az utazás során. A járműveket az egyesület tagjai újítják
fel áldozatos munkával.

A kisvasúti múzeumban
betekintést nyertünk a régmúlt idők bányászati és erdészeti életébe. Láthattuk a két
szakma használati tárgyait,
egy működő terepasztalt és
az 1970-es évekből származó Duna televízión az úttörővasúton dolgozó diákok életébe pillanthattunk be.
Klubtagjaink nagyon élvezték a kirándulást, ismét egy
mozgalmas, élményekkel teli
napot tölthettünk együtt. Ebben a hónapban köszöntöttük
névnaposainkat, Józsefet és
Gábort. Az ünnepeltek, a hagyományokhoz híven megvendégelték társaikat. Ezúton is
szeretnénk meghívni minden
kedves érdeklődőt klubunkba,
ahol jó társaságban tölthetik
szabadidejüket az érdeklődők.
Őri Ildikó, klubvezető
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Szadai
táborok:
a visszatérés
reményében
FONTOS, hogy jó és biztonságos helyre kerüljenek a gyermekek
Szada Nagyközség Önkormányzata az
elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagy
hangsúlyt fektet a gyermekek táboroztatására. A nyári programok kapcsán
már kora tavasszal elindult a szervezés
és tervezés, hogy mire a kedves szülők
tervezgetni kezdenek, mi már közreadjuk az idei táborok listáját.
A táborok jelentősége az elmúlt két
évben még nagyobb lett, hiszen a szülők a szabadságukat sajnos nem mindig
a nyári szünetre tudják összpontosítani.
Minden szülőben felmerül a kérdés a tavasz közeledtével: hogyan is fogja csemetéi számára megoldani a nyári szünet tartalmas és hasznos eltöltését?
Fontos, hogy jó és biztonságos helyre kerüljenek a gyermekek, akik reggel
besétálnak a táborba, onnan pedig délután haza. Talán a legfontosabb, hogy a
tábor végén, az utolsó napon úgy menjenek el, hogy jövőre is szeretnének viszszatérni. Azt hiszem nekem, mint vezetőnek az egyik legnagyszerűbb érzés,
amikor szinte könnyes szemmel búcsúzunk el egy-egy tábor végén, és még ígéretet is kapunk kis barátainktól, hogy
jövőre visszatérnek.
Talán minden táboroztató társam
nevében is mondhatom, hogy ezt várjuk is minden nyáron. Meg a mosolyokat, a közös nevetést, az élményeket. Itt
mindenki arra törekszik, hogy a szülők
nyugodtan tudjanak dolgozni, hiszen
gyermekik jó helyre kerülnek, a gyerekek pedig évekkel később is lelkesen
tudjanak mesélni, hogy a szadai táborokban milyen jól érezték magukat.
Szóval kedves szülők, kérem, ne aggódjanak, bízzanak bennünk, bátran
forduljanak a megadott kapcsolattartókhoz, keressék táborainkat. A táborok listája elérhető a www.szada.hu oldalon, egyéb részletek a művelődési ház
Facebook-oldalán találhatóak.
Várunk mindenkit szeretettel az idei
nyáron is! Pusztai-Krepsz Mónika, táborvezető
12

Májusi-júniusi emlékezés
Május, június hónapokra is rengeTelnek- múlnak a napok, már a nyári
programokat szervezzük. Orosz Helga teg programot, meglepetést tartogakiállításától búcsúztunk április végén, tunk, amelyekre várunk minden kedde reméljük a jövőben újra bemutatja ves érdeklődőt:
nálunk csodálatos festményeit. Azt hi- • Május 8.: Székely-nap a Székely kertben,
szem, kicsiknek- nagyoknak egyaránt
• Május 29.: Hősök napi megemlékezés
élményt nyújtottak múzeumpedagó- • Június 3.: Trianoni megemlékezés
giai órái.
Terembérlési lehetőség a Faluházban!
Áprilisban a „Köszönjük Magyaror- Rendezvény termünk és színház termünk
szág” program keretében színházi elő- is bérelhető, akár folyamatos szakkörök,
adást – Ficzere Béla előadásában A pa- családi rendezvények, esküvők megtarcal ideje című darabot – nézhették meg tásához. Érdeklődni lehet:
a látogatóink. Kellemes estét töltöttünk
Telefon: 06-28-503-180
együtt.
E-mail: info@szadafaluhaz.hu
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KÖNYVTÁRI HÍREK
Június 10-én 10 és 17 óra között ismét Könyvtári Könyvpiknikre hívjuk a szadaiakat
a Faluház előtti térre. Ahogy
azt már megszokhatták, évente kétszer egész napos könyvvásárt tartunk. Most is lesz
lehetőség kényelmesen belelapozni újdonságokba, klasszikus könyvsikerekbe. E mellett
gyerekprogramokkal, frissítő limonádéval várunk mindenkit.
Aki a könyveket szereti, elmerülhet a könyvtári munkákban
is. Idén nyáron a teljes könyvtári állomány leltári munkájához szívesen fogadunk jelentkező önkéntes segítőket.
A Családi mesedélután programsorozatunk a legkisebbeket
várja május 10-én és június 7-én
17 órától. A jó idő esetén rendhagyó helyszínen, a Székely-kert
szabadtéri színpadán tartjuk a
papírszínházi előadást.
A Kreatív Könyvtár rendezvényünk a tavaszi szezonban
két alkalommal kézműves foglalkozással várta az érdeklődőket. Az első alkalommal kokárdát készítettünk, majd a Föld
Napja és Madarak és Fák Napja alkalmából, az újrahasznosítás jegyében készültek ékszerek Kuthán Kata segítőnknek
köszönhetően. További két alkalmat tervezünk az őszi szezonra is.
Továbbra is előkészítjük kölcsönzésre olvasmányaikat, ha
intézménybe lépés nélkül kívánnak kölcsönözni, amennyiben ezt jelzik felénk elérhetőségeinken. Új könyveinket egész
nap megtekinthetik a Faluház
egyik ablakában berendezett
kirakatban. Az épület előtt és
az előtérben lévő, ingyen elvihető könyvek polcához jöjjenek,
válogassanak bátran!
2022. MÁJUS | 2111 SZADA
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Grecsó Krisztián:
Valami népi
(Magvető, 2022.)
Egyszerű szöveg. Mély. Megrázó – ezek az első összegző
gondolatok, melyek felötlenek
Grecsó Krisztián novelláskötetét kezemből letéve. Móricz
Hét krajcár maró fájdalma tükröződik ezekben a mai írásokban. Hétköznapi emberek történetei, önéletrajzi elemekkel,
több idő és térbeli síkban jelennek meg a kötetben. Finoman,
éretten mutatkozik be minden
történet, melyek egyesével és
együttesen is sokat adnak, lélekbe marnak, velünk maradnak.
Németh Anikó könyvtáros

NYITVATARTÁS
hétfő, csütörtök,
péntek 9-15 óra,
kedd 11-17 óra,
szerda 12-18 óra.

ELÉRHETŐSÉGEINK
www.szadafaluhaz.hu
szadakonyvtár
@gmail.com
Bagolyvár Könyvtár
Facebook oldal
+36 28-503-180
+36 70-19-99-571
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A Szadai Székely Bertalan
Általános Iskola HÍREI
„Fussatok szívvel-lélekkel!”
A SZADAI Székely Bertalan Általános
Iskola a bolondok napja alkalmából –
igaz, nem április 1-én, hanem csak április 6-án – a futóversenyt rendezett.
Az alsós osztályokból sok jelentkező
mérte össze tudását, a felsőbb osztályokból kevesen, ám annál kitartóbban
versengtek. Mi több, még Péter-Sánta
Henriett tanárnő és Szathmáryné Szabó Zsuzsa intézményvezető is erősítette a 8. osztályosokat a selejtezők során!
A felsősöknél összevont döntőre került
sor, ahol Gelle Zsófia 8/a osztályos tanuló győzött!

– Mivel atletizálok, és szenvedélyem a
futás, elvártam magamtól a jó szereplést
– mesélte Zsófi, aki örült, hogy a sok néző
jó hangulatot adott versenynek. – Az elődöntőben friss voltam, ugyanakkor a döntőben jobban oda kellett tennem magam,
mivel fiúk ellen is futottunk. De összességében elégedett vagyok magammal.
Meghatódva említette, hogy a sok kedves
dicsérettel meglepték a szurkolók, és nagyon
jól esett neki, hogy számára eddig ismeretlen fiatalabb diákok is gratuláltak neki.
Zsófi a verseny előtti órát „elkérte” a bemelegítéshez, mert szerinte minden komo-

Tavaszi klubnapközis
foglalkozás

milyen segédeszközt nem használhattak.
A verseny végén minden résztvevő kapott
emléklapot és tollat.
A Szadai Székely Bertalan Általános Iskola legjobb eredményei a II. fordulón:
2. évfolyamon a 257 nevezőből Kolozs
Dorka 59. helyezés, Csatár Ajna 88. helyezés
A 3. évfolyamon a 267 versenyző közül
Szabó Mátyás a 17. helyezés.
Gratulálunk nekik és a felkészítőiknek,
valamint az összes indulónak, hiszen igyekeztek minden apait és anyait beleadni!
Szabó Krisztiánné, pedagógus

„Elmúlt a tél: itt a tavasz, minden bokor
újra éled a földből a virágokat előhúzzák
a tündérek.” (Végh György: Virághozó április)
Április 7-én tartottunk iskolánkban ismét Klubnapközit, amelyet a tavasz témája köré építettünk fel. Ezen a délutánon a
gyerekek megismerték a Mese a fekete tulipánról szóló történetet, amely egy olyan
csodálatos kertben játszódik, ahol a virágtündérek élik mindennapjaikat és szebbnél
szebb színű ruháikban pompáznak. A történet adta a motivációt arra, hogy minden
csoport elkészítse a saját virágtündérét. Az
elkészült alkotásokat iskolánk előterében
láthatóak. A napot játékos fejtörők, mozgásos feladatok, és a nagy sikert aratott tojásvadászat is tarkította.
Bokor Szilvia, pedagógus

Zrínyi Ilona
Matematikaverseny
A MATEGYE Alapítvány szervezésében
idén is megrendezésre került a Zrínyi Ilona Matematikaverseny. Az I. körzeti forduló
február 7-én, a II. megyei forduló március
7-én volt. A járványhelyzet miatt minden
nevezett az I. körzeti és a II. megyei fordulón is részt vehetett. A Szadai Székely Bertalan Általános Iskolából a 2-4. évfolyamból 16 gyermek nevezett. A gyerekeknek 60
perc alatt kellett megoldaniuk az évfolyamuknak megfelelő, 25 feladatból álló feladatsort. A feladatok megoldásához sem14

Költészetnapi
megemlékezés
Az idén is megemlékeztünk április 11-én
a költészet napjáról. A Faluházzal közös
szervezésben az 1-6. évfolyam tanulói közös versmondásban vettek részt. József
Attila: Altató című versének egy-egy szakaszát tanulták meg az évfolyamok, majd
11-én reggel a Faluház előtt került sor a közös versmondásra. A tanulók a megelőző
héten egy erre kijelölt dobozban gyűjthették a verssel kapcsolatos rajzaikat, gondolataikat. Ezekből a Faluházban majd kiállítást rendeznek.
A 7. és 8. évfolyam számára rendhagyó
irodalomórát tartott Márkus Judit színművésznő két társával együtt. A programra a
„Szeretlek Magyarország” pályázat keretében kerülhetett sor. Kalapos Éva költőnő
verseiből összeállított szerkesztett műsort
hallgathattak meg a diákjaink. Ez lehetőséget adott számukra, hogy kortárs iro-

lyabb sporttevékenység előtt szükséges átmozgatni a testet. Persze a saját érdeke is
ezt kívánta, hiszen a futóverseny-szezon
kezdete előtt nem akart megsérülni. Mint
mondta, ha felkérik rá, örömmel tartaná
a bemelegítéseket az iskolai gyermek- és
sportnapokon. Ami a versenysportot illeti: bár az országos fedettpályás bajnokságon 800 méteren hatodik lett, az idén
további jobb teljesítményt vár magától a
területi és az országos versenyeken egyaránt.
– A diáktársaimnak üzenem: sportoljanak, fussanak szívvel-lélekkel, és közben
érezzék magukat nagyom jól! – lelkesítette a győztes.
Klacskó Kincső Virág, 8/a.

dalommal is ismerkedhessenek, s bepillanthassanak a napjainkban alkotó költők
mindennapjaikba is.
Az iskolában minden tanterem bejárati
ajtajára egy-egy író arcképét tettük ki hozzá kapcsolva egy idézetet. Reméljük, hogy
az órák közti szünetekben járva-kelve elolvasták a gyerekek, s így szinte észrevétlenül is közelebb kerültek a költészet által
nyújtott gondolatokhoz.
Asztalos Anikó, pedagógus

Fenntarthatósági
projektnap
Minden évben megrendezésre kerül a fenntarthatósági témahét, amely idén április 25.
és 29. között zajlott. Az idei középpontjában a víz, az egészségvédelem és a felelős
fogyasztás voltak. Iskolánk alsó tagozata
április 25-én egy projektnappal csatlakozott a programhoz. A hangsúlyt az egészségvédelemre fektettük. Elsődleges célunk
az volt, hogy a tanulókkal közösen csökkentsük az élelmiszer-hulladék keletkezését. Ennek keretében diákjaink különböző
feladatokat kaptak, fejtettünk keresztrejtvényt, figyelemfelkeltő videókat tekintettünk meg, gyümölcssalátát készítettünk.
Megvizsgáltuk, hogy az ebédelés során
egy-egy tálcán mennyi ételmaradék keletkezett. Ezeken kívül iskolánk udvarát is
igyekeztük rendben tartani. A szemétszedésért mindennap két osztály volt a felelős.
Kiskertjeinkről sem feledkeztünk meg: ültettünk, gyomláltunk, locsoltunk. Tartalmas hetet zártunk!
Nagy Orsolya, pedagógus
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ÓVODA

Egy vidám naptól
az anyák napjáig
Áprilisban is több programon, eseményen vettek részt
a Székely Bertalan ÓvodaBölcsődébe járó gyerekek
és gondozóik, óvónőik.

Á

prilis 8-án a Vidám Vándorok társulata hozta el nekünk egyik zenés
műsorát. A név kötelez, így valóban
vidám hangulatot teremtettek. Sajnos az
ovis focisok kimaradtak ebből, mert ezzel
egy időben volt Gödöllőn, a soros Bozsiktornán lelkesen képviselték óvodánkat.
Az elmúlt hetekben a sok-sok játék mellett nem maradhatott el a húsvéti készülődés. Locsolóvers-tanulás, tojásfestés, locsolkodás, persze csakis kölnivel. Egy lány
sem hervadt el! A „nyuszik” is végig járták
az óvoda kertjeit és minden bokor alatt elrejtettek némi ajándékot. Nagy volt az öröm,
amikor rátaláltak a gyerekek. Húsvét alkalmából Pálinkás Ibolya néniék is megleptek minket egy bábelőadással.

Az óvodai alapítvány szervezésében április 22-ére családi sportnapot terveztünk,
amely sajnos az esős, változékony idő miatt
elmaradt. Néhány programot azért sikerült
pótolni. Az egyik ilyen a Hurrá Zenekar április 26-i fellépése volt. Hallhattunk népszerű
rajzfilmslágereket, általunk is ismert és kedvelt „megmozgató” zenét, de természetesen
új élményt adó műsorszámokat is. A másik
program a népi játszóház volt, melynek játékait május 6-án élvezhették a gyerekek.
A várva-várt – szülők által biztosított –
zsákbamacskák megvásárlására, illetve a
képviselő-testület felajánlásból vásárolt
nagyértékű tombolatárgyak sorsolására a május végi gyermeknapunkon kerül
sor. Utóbbi egyelőre maradjon titok, de a
csoportokban májustól megvásárolhatók
a tombolajegyek.
A május 1-i Anyák napjára szívhez szóló ajándékokkal, könnyeket előcsalogató versekkel készültek a gyerekek és az
óvónénik. Ezúton – utólag is – alkalmat,
és minden anyukának, nagyinak, dédinek
boldog Anyák napját kívánunk!
Csikós Gellértné, intézményvezető

„Az első pillanattól
látszódtak a közös értékek”
EGY ÉVE vette át a Székely Bertalan Óvoda Kulturális Közhasznú Alapítvány vezetését a szadai civil életben sokak számára
ismert Balázs Judit. Az elmúlt időszakban
már több támogatói akció és kezdeményezés fűződik a nevéhez.
Balázs Judit az egy esztendeje leköszönt
kuratóriumi elnök után, felkérés alapján
vállalta el a számára kedves és megtisztelő,
sokakat érintő feladatot. Az elmúlt húsz évet
– mióta Szadán él családjával – folyamatos
civil tevékenység jellemezte. Volt vezetője
Szada SE-nek, részt vállal a Szada Fényei
kezdeményezésben, sok látható és láthatatlan szociális munka kötődik a nevéhez. Az
utóbbi időben az is kiderült, hogy neki köszönhető az Ételdoboz nevű kezdeményezés
is. A mindennapokban tanulási nehézségekkel küzdő és iskola előtt álló gyermekeknek
tart fejlesztő foglalkozásokat, de rendszere2022. MÁJUS | 2111 SZADA

sen szervez egyéni és csoportos mozgásfejlesztéseket óvodás korú gyermekeknek.
– Minél több a bevételünk, annál több
mindent tudunk megvalósítani. Sok álmunk
van, azok létrehozásához pedig anyagi keretre van szükség – fogalmazható meg az
általános igazság, amely Balázs Judit szerint az alapítványra hatványozottan igaz.
A civil szervezet működésének finanszírozása három irányból érkezik. Egyrészt
nagyban támaszkodnak az 1 százalékos
adófelajánlásokra, másodszorra hagyományosan nagy része költségvetésüknek
a novemberi Katalin bál és annak bevétele – amely reméli, két év kihagyás után
idén újra megvalósulhat –, harmadszorra
pedig az alapítvány maga is pályázik forrásért különböző feladatok, programok
megvalósítására, eszközök vagy felszerelések beszerzésére.

Április 21., a
bölcsődék napja
Ez a nap méltó alkalom volt arra, hogy
megálljunk és emlékezzünk, tisztelegjünk a hivatásunk, a szakmánk kiemelkedő személyiségei előtt. Emlékezzünk
az 1852-ben a Pesti Első Bölcsődei Egylet által létrehozott Kalap u. 1. szám
alatti bérház (ma V. ker. Irányi u. 2-4.)
bölcsődéjére, amelynek földszintjén 5
szobában 38 gyermekről gondoskodtak. A bölcsőde Majer István püspök
és nagyprépost, valamint Forrayné
Brunszvik Júlia – Brunszvik Teréz, az
első magyar óvoda alapítója unokahúgának – támogatásával jött létre.
Az esemény évfordulója, 2010 óta államilag elismert, miniszteri rendeletben szabályozott ünnep, 2017 óta nevelés-gondozás nélküli munkanap.
Idén a Mini Bölcsőde kisgyermeknevelői és dajkái a vácrátóti Nemzeti Botanikus
Kertbe látogattunk el. Azért választottuk
ezt a gyönyörű helyet kirándulásunk céljául, mert a természethez való kapcsolódást úgy tudjuk legjobban a gyermekek felé közvetíteni, hogy mi magunk is
aktívan átéljük ezt. Az időjárás is kegyes
volt hozzánk, így egy csodálatos, tartalmas napot töltöttünk ott.

Az elmúlt egy évből az alapítványhoz fűződik a Székely Bertalan Óvoda és Bölcsőde
csoportjainak karácsonyi ajándékok támogatása, a pedagógiai asszisztensek részére
irodai berendezés beszerzése, és a bölcsődei
kültéri tároló megvásárlása. Folyamatosan
keresik a lehetőségeket az olyan rendezvények és programok megszervezésére, amikor a gyerekek számára oly’ fontos odafigyelés kerül valóban előtérbe. Minden ilyen
kezdeményezés arra irányul, hogy egy valódi közösség legyen Szada.
– Az első pillanattól kezdve látszódtak a
közös értékek az óvoda vezetőjével, akivel
minden kezdeményezést és igényt egyeztetünk, így könnyen megy a közös gondolkodás és munka – mondta Balázs Judit az
alapítvány és az óvoda együttműködéséről.

Az óvoda folyamatos támogatásához az SZJA 1 százalékán kívül eseti
felajánlásokat is vár az alapítvány a
10103836-10204300-01006007 számú bankszámlára.
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Javuló feltételek,
gazdag programok
BESZÁMOLÓ A KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY
SZADÁÉRT 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Alapítványunk az alapító
okirat, illetve a Szada
Nagyközség Önkormányzatával kötött szerződés
alapján végzi tevékenységét,
mely elsősorban a Szadai
Tájház működtetését jelenti.

hány éve beköltözők is – egész
napját a tájházban töltötte, és a
kovácsolástól a különféle kézműves foglakozásokon át a daltanulásig kipróbálták a lehetőségeket.
Két év kimaradás után – élve
a Szabó Dániel által felkínált lehetőséggel – meghirdettük a hagyományos aratást július 25-re.
világjárvány miatt meghozott in- Ez volt talán eddig a tájház legtézkedések az emberi érintkezé- több érdeklődőt vonzó rendezsek minimalizálását célozták. En- vénye. Az aratók Guba Ferenc
nek következtében a Szadai Tájháznál sem lovaskocsijával indultak. Már a
volt látványos az év, elhalasztottuk rendez- rozstáblánál sokan várták őket, Kiemelt esemény volt az aratónap
vényeink nagy részét, elmaradt a tájház többen beálltak, hogy kezükbe
barátainak hagyományos év eleji találko- vegyék a kaszát, a sarlót, kipróbálják a ké- togatásával szakmai napot szerveztünk,
zója, és a látogató csoportok sem jöhettek. vekötést. Míg az aratók a földön serényked- mely igen tanulságos volt.
Voltaképpen három, az aktuális helyzet- tek, Berze Jánosné és segítői készítették a
A hagyományokhoz híven 2021-ben is
hez képest váratlan sikerű nagyobb ese- finom gulyáslevest. Hozzá pedig a Szolárd megajándékoztunk két ballagó diákot egyményről számolhatunk be.
Imre, Budai János és Molnár Ági készített, egy hasznos könyvvel, ezzel is segítve toCziberéné Szító Marika tizenkét éve kemencében frissen sült kenyeret fogyasz- vábbtanulásukat. Továbbá kellékekkel senincs közöttünk. Emléknapján (június 12- tották. A Czibere együttes nemcsak az ara- gítettük a negyedikeseket a betlehemes
én) megemlékezést tartottuk a temetőben tásból vette ki a részét, hanem a jó hangu- előadáshoz.
lévő kopjafánál és utána a tájház udvarán latról is gondoskodtak. Az együtt elköltött
Tárgyi feltételeinket is igyekeztünk javímegkoszorúztuk az emléktáblát a család jóízű ebéd, friss kenyér után aratóműsor- tani. A tájház megnyitása óta gond az udvar
részvételével, majd emlékező beszélgetést ral örvendeztettek meg bennünket. Tánc- felülete. Szakmérnöki javaslat alapján a feés szerény vendéglátást tartottunk. A te- házzal, dallal ünnepeltük ezt a napot, a si- lület eltávolítása után nagyobb, majd egyre
metőben és a tájház udvarán sokan vol- keres aratást.
kisebb kövek leterítésével sikerült a lejtőstunk, bizonyítva, hogy Marika több évtiMindhárom rendezvény szervezésében, séget „megállítani”, ám az apró kövek a fezedes, sokoldalú munkásságát nem felejtik lebonyolításában – mint mindig – alapve- lületen sem a gyomirtást, sem a takarítást
a szadaiak.
tően támaszkodhattunk segítőinkre, ezen nem tették lehetővé. Ezért döntöttünk a tégA Tájházak Napját a Tájházszövetség belül a hagyományőrző együttes tagjai- laborítás mellett, melyhez a szükséges anyaáltal meghirdetett időpontban (április vé- ra, akik nélkül a tájház élettelen múze- got sikerült még 2021-ben megvásárolnunk.
gén) rendezik az egyes tájházak. A jár- um volna csak. Az alapítvány és tájház Másik feladatunk a bútorok folyamatos felvány miatt az országosan meghirdetett munkájában aktívan résztvevők részére újítása volt, ehhez is megvásároltuk a szükidőpont 2021. június 26. lett. Tartottunk Dömsödön a tájházi feladatokat felválla- séges faanyagokat, és pár bútor javítása már
attól, hogy – mivel az iskolai évnek is vége ló, Szőgyényi Sándor Emlékház meglá- meg is történt. A fenti két komoly kiadás mivolt – ebben az időatt mind a pince szellőztetésének végleges
pontban nem lesz
megoldása, mind a tervezett digitalizáció
elég részvevő. Kemegvalósítása későbbre halasztódott.
vesen is jöttek, ám
A Szada kincsei sorozat 5. kötetében a
ők hosszabb időt tölSzadai Tájház értékeinek bemutatását tertöttek el, több felkíveztük. A kiadáshoz szükséges fényképek
nált tevékenységet
és szöveg nagy része elkészült, de még hátpróbáltak ki, mint
ra van egy tárgycsoport különleges techa korábbi eseménikával történő fényképezése, mely a kötet
nyeken. Több csafontos fejezetét jelenti majd.
lád – közöttük né- A Tájház Szada egyik ékessége
Galambos Gáborné, kuratóriumi elnök

A
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Gréti néni előtt is tisztelegtek a Tájházak Napján
A MAGYARORSZÁGI Tájházak Szövetsége 2013-ban hívta életre a Tájházak Napja elnevezésű rendezvénysorozat,
minden évben Szent György
napjához legközelebbi szombatra esik.
A Szadai Tájház a kezdetektől rész vesz a mozgalomban,
így a szervezők 2022. április
23-án tizedik alkalommal várták színes programokkal az érdeklődőket. Az egész napos rendezvényen minden korosztály
megtalálhatta a kedvére való
elfoglaltságot. Lehetőség nyílt
kézműveskedni, ügyességi játékokat kipróbálni, népi totót, illetve kvízt kitölteni, kovácsműhelyt megtekinteni, amely az
idén két mesternek is helyet biztosított a bemutatóhoz. Mindezek mellett pedig, az asszonyoknak hála, ebéd is készült,
így szadai ételeket (gölödinleves,
görheny és lepényke) is kóstolhattunk.

2022. MÁJUS | 2111 SZADA

Néhány nappal a program
előtt hunyt el Novák Lászlóné
Gréti néni, a Szadai Tájház eddigi vezetője, aki főszervezőként
még betegsége alatt is a tájházért és az idei tájházi napért dolgozott. Ahogy neki, úgy Galambos Gáborné Ilonka néninek is
jár a hatalmas köszönet.
Köszönet jár továbbá a segítőknek: a Szadai Czibere Táncegyüttes tagjainak, akik a gyerekprogramokat szervezték; az
asszonyoknak, akik a finomabbnál finomabb szadai ételeket készítették; és Udvarnoki Istvánnak, aki az egész napot fotókkal
profi módon dokumentálta.
Bízunk benne, hogy Gréti néni
boldogan tekintett le ránk aznap,
és reméljük, hogy a későbbiekben is méltó módon tudjuk majd
tovább vinni a Szadai Tájház értékeit úgy, ahogyan azt ő megálmodta. Isten nyugosztalja!
Antal Édua, a Szadai Czibere
Táncegyüttes művészeti vezetője
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FONTOS TUDNIVALÓK
Kérjük, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel,
az aktuális nyitvatartási és ügyfélfogadási időkről előzetesen tájékozódjanak!

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Szada, Dózsa György út 88.
Központi telefonszám: (28) 405-181, (28) 503-065
E-mail: szada@szada.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán: 8.00-16.00
óra között,pénteken: 8.00-12.00 óra között
Pintér Lajos polgármester
E-mail: polgarmester@szada.hu
Ügyfélfogadási ideje: minden csütörtökön 08.0015.00 között. Időpontfoglalás előzetes egyeztetés
alapján a (28)-405-181-es telefonszámon.
Dr. Finta Béla jegyző
E-mail: jegyzo@szada.hu
Ügyfélfogadási ideje: minden szerdán 9.00-15.00 óra
között. Időpontfoglalás előzetes egyeztetés alapján
a (28)-405-181-es telefonszámon.

INTÉZMÉNYEK

Szadai Székely Bertalan Általános Iskola
Szada, Dózsa György út 63.
Intézményvezető: Szathmáryné Szabó Zsuzsa
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 Nonprofit Kft.
Szada, Dózsa György u. 88.
Tel.: (28) 200-602, E-mail: szadanova@szada.hu
Ügyvezető: Illés Szabolcs

HIVATALOK

Kormányablak (Gödöllő)
Cím: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1-3.
Tel.: (28) 520-860
E-mail: godollo.okmanyiroda@pest.gov.hu

Kormányablak (Veresegyház)
Cím: 2112 Veresegyház Fő út 45-47.
POSTAHIVATAL
Szada, Dózsa György út 78., Tel.: (28) 405 198
H: 08.00-12.00 és 12.30-18.00,
K, Cs, P.: 08.00-12.00 és 12.30-16.00,
Sze: 08.00-12.00 12.30-14.00,
Szombat, vasárnap: zárva

KÖZPONTI TELEFONSZÁMOK

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

KÖZBIZTONSÁG

RENDŐRSÉG
Szadai körzeti megbízott: Kovács Ágoston
+36/70 492-0760
Rendőrőrs: 2112 Veresegyház, Petőfi Sándor utca 3.
Tel.: (27) 518-971, e-mail: police@bm.gov. hu
Honlap: www.police. hu/pest/godollo
Gödöllői Rendőrkapitányság
2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 6–10.
Tel.: (28) 524-600, +36/20 444-1274;
E-mail: police@bm.gov. hu,
Telefontanú (ORFK) 06-80-555-111
Drogsegély (BRFK) 06-80-202-502
Szadai Polgárőr Egyesület 24 órás ügyelete
+36/20 802-8899
Közterület-felügyelet: kozterulet@szada.hu
+36/28 503-065/5. mellék
Tel.: 06-70/396-28-02, 06-30/208-18-55
TŰZOLTÓSÁG
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség,
Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2100 Gödöllő, Szabadság út 28.
105; Tel.: (28) 528-700, honlap: www.pest.mki.hu,
e-mail: hivatasostuzoltosag.godollo@katved.gov.hu
Ebrendész: Sipos József,
Tel.: (28) 700-293, +36/20 203-2359,
2115 Vácszentlászló, Erő utca 75.
E-mail cím: ebfarm.sipos@gmail.com,
www.ebfarm.eoldal.hu

EGÉSZSÉGÜGY

Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa, Tel.: (28) 507-600
ORVOSI RENDELŐ Szada, Rákóczi u. 1/a
I. számú körzet
dr. Ács Tamás Mobil: +36/20 446-7943,
Rendelési idő: hétfő-szerda-péntek: 13.00–17.00,
kedd-csütörtök: 8.15–12.00
II. számú körzet
dr. Dobos Vadim Tel.: (28) 405-188
Rendelési idő: hétfő-szerda: 9.00–13.00
kedd-csütörtök: 14.00–18.00, péntek: 9.00-12.00
GYERMEK HÁZIORVOS
Szada, Szabadság utca 15. Dr. Balázs Regina,
Tel.: (28) 780-479, +36/70 432-4783,
E-mail: szadagyermek@gmail.com
Változott a gyermekorvosok rendelési ideje
Hétfő: 10:00-13:00 Dr. Somlai Ágnes
Kedd: 10:00-12:00 Dr. Gál Katalin
Szerda: 12:30-15:30 Dr. Simon Attila
Csütörtök: 13:00-15:00 Dr. Somlai Ágnes
Péntek: 10:00-13:00 Dr. Somlai Ágnes
Tanácsadás: Hétfő 09:00-10:00, Péntek 09:00-10:00
Dr. Somlai Ágnes
ORVOSI ÜGYELET
Gödöllő, +36/70 3703-104 • Mentőszolgálat: 104
FOGORVOS
Dr. Takács László. Rendelő: Szada, Dózsa György út 76.
Tel.: (28) 405-440, +36-20/944-77-71
Rendelési idő: hétfő-szerda-péntek: 8.00-12.00
kedd-csütörtök: 13.30-18.00
Telefonos előjegyzés szükséges!
E-mail: takacsdental@gmail.com,
Honlap: www.takacsdental.hu
MENTŐK
2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 56., (28) 420-844,
honlap: www.mentok.hu
GYÓGYSZERTÁR
Ezüstkehely Gyógyszertár
Szada, Rákóczi u. 2/a. Tel.: 28-404-299.

Nyitvatartás: hétfő, szerda, péntek: 8.00-12.00,
14.00-17.0,0kedd, csütörtök:8.00-12.00
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Szada, Szabadság u. 15. Tel.: (28) 404-092
I. körzet: Nyilas-Kádas Judit. II. körzet: Hódi Edit
Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális
Intézmény Szadai Otthona
Telephelyvezető: Vazicsekné Mónika
2111 Szada, Kisfaludy u. 4. Tel.: (28) 503-355
E-mail: telephelyvezeto.szada@pmveszi.hu
Állatorvos
Dr. Vada Edina, Dózsa Gy. út 70.
Rendelés: hétfő-szerda-péntek: 09.00–12.00, 15.0019.00, kedd-csütörtök: 15.00–19.00,
Szombat: 12.00–14.00, vasárnap: 15.00–17.00
Mobil: +36/30 200-5286, +36/30 568-0903

KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK

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

EGYHÁZAK

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

