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Megemlékezés  
AZ 1956-OS FORRADALOMRÓL 
1956. október 23-án a békés tüntetés-
sel induló forradalom a XX. század ma-
gyar történelmének egyik legmeghatáro-
zóbb eseményévé vált. 1990 májusa óta 
a forradalom október 23-ai kezdőnap-
ja Magyarország nemzeti ünnepe. 

Az ünnepi beszédet Pintér Lajos  
polgármester mondta

A Színházikó csoport: Buzogány Márta, Bajkai Laura,  
Nagy Bernadett, Kiss Veronika

A rendszerváltozás után 
összeülő Országgyűlés 
első ülésnapján, 1990. 

május 2-án, első törvényében 
az 1956. évi forradalom és sza-
badságharc emlékét örökítette 

meg, október 23-át pedig nem-
zeti ünneppé nyilvánította, amit 
a 2012-es alaptörvény is meg-
erősített.
 A járvány miatt Szadán szi-
gorú intézkedések mellett tar-

tották meg az ünnepséget a 
Faluház előtti téren. A meg-
jelenteket Antal Édua köszön-
tötte és arra kért mindenkit, 
hogy egy főhajtással egyper-
ces néma elcsendesedéssel 
tisztelegjenek az 1956-os hő-
sök emléke előtt. Ezt követő-
en a Himnusz közös eléneklése 
után felkérte Pintér Lajost ün-
nepi beszédének megtartásá-
ra. A polgármester mondandó-
ja elején Bibó Istvánt idézte „… 
A szabadság ott kezdődik, ahol 
megszűnik a félelem.” Bibó Ist-
ván gondolata hűen tükrözte 
az akkori hangulatot, ugyan-
is október 23-án pár napra va-
lóban megszűnt a félelem Bu-
dapest utcáin.  A polgármester 
kitért a Kádár korszak történe-
lem hamisítására is „Jómagam 
is abban az időben nőttem fel, 
magam is abban az időben ta-
nultam a történelmet, amikor 
’56 bár a közös emlékezet része 
volt, hozzánk, mai negyvene-
sekhez nem juthatott el valódi 
üzenete.” Ünnepi beszédében 
kitért arra, hogy a 13 napig tar-
tó szabadság alapjaiban rázta 
meg a kommunista diktatúrát. 

„ a szabadság csupán pár na-
pig tartott, de a közös helyt-
állás, a Most már elég volt! ér-
zése, így a felkelés nem volt 
hiábavaló! Ezek mind-mind 
rést ütöttek a Szovjetunió, a 
kommunizmus addig rendít-
hetetlennek hitt rendszerén, 
és hozzájárultak ahhoz, hogy 
néhány évtized múlva felsza-

baduljon az ország, valamint 
az akkori értelemben vett Ke-
let-Európa.” Ünnepei beszéde 
végén felhívta mindenki figyel-
mét arra, hogy „Emlékezzünk 
együtt, és óvjuk azt a szellemi-
séget, amelyet az 56-os fiata-
lok képviseltek!”  
 A polgármester ünnepi be-
széde után ,,Amíg van magyar, 
ki nem felejt..."címen a Szín-
házikó csoport összeállítását 
láthatta a közönség, amit Bu-
zogány Márta színművésznő 
szerkesztett és rendezett. Az 
ünnepi megemlékezés koszo-
rúzással folytatódott. Az 1956-
os emléktáblánál koszorút he-
lyezett el és gyertyát gyújtott 
az önkormányzat nevében, 
Pintér Lajos polgármester, 
Petrák Árpád és Simon Eri-
ka alpolgármesterek, Szada 
Nagyközség intézményei nevé-
ben, dr. Csikós Gellértné óvo-
davezető és Pusztai-Krepsz 
Mónika könyvtáros, a Szadai 
Székely Bertalan Általános 
Iskola nevében, Tari Anikó 
és Marsiné Tóth Veronika in-
tézményvezető-helyettesek,  a 
Szadai Nyugdíjas Klub képvi-
seletében, Ivánkó Jánosné és 
Bajkai Sándorné, a Szadai Bo-
rászati Egyesülettől, Széll Já-
nos és Samu László, a Momen-
tum helyi szervezete nevében, 
Jancsóné Szalai Szidónia és 
Varsányi Áron.
 A megemlékező ünnepség 
a Szózat közös elénekelésével 
végződött.   P.Gy. 

HÍREK

A Szadai Asszonykórus várja olyan asszo-
nyok és férfiak jelentkezését, akik szívesen 
énekelnek népdalokat. A próbákat két-
hetente este a Faluházban tartják. (A pró-
bák a járvány miatt egyelőre szünetelnek.)  
Érdeklődni Dulai Sándornénál lehet a   
06-20/9117-212-es telefonon.

ÚJ TAGOKAT VÁR  
AZ ASSZONYKÓRUS
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HÍREK

A maszkviselés sem elegendő már Orbán Viktor mi-
niszterelnök szerint, ezért a következő korlátozó intéz-
kedéseket vezetik be november 10-től (kedd éjféltől):
  •     este 8 óra és hajnali 5 óra között kijárási tilalom lesz,
  •     minden gyülekezés tilos,
  •     az éttermek bezárnak,
  •     az üzletek, a fodrászatok, a kisipari szolgáltatók 19 

órakor bezárnak,
  •     szállodák nem fogadhatnak turistákat, csak üzle-

ti útra érkezőket,
  •     általános rendezvénytilalmat vezetnek be,
  •     legfeljebb 10-en lehetnek családi-, vagy magán-

rendezvényeken,
  •     esküvő csak lakodalom nélkül lehetséges,
  •     temetéseken legfeljebb 50 fő vehet részt,
  •     sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet meg-

rendezni,
  •     amatőr csapatsport tilos a szabadban is,
  •     szabadidős létesítményeket bezárják – ide tar-

toznak az állatkertek, múzeumok, edzőtermek is,
  •     felsőoktatás csak online formában működhet, a 

kollégiumokat is bezárják,
  •     középiskolákba a 8. osztály fölött digitális oktatás 

lép életbe, az általános iskolák, óvodák, bölcsődék 
nyitva maradnak,

  •     a kórházi dolgozókat, az iskolai tanárokat, a böl-
csődei- és az óvodai dolgozókat hetente teszte-
lik célzottan.

  •     A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolato-
san eddig bevezetett szabályok továbbra is érvé-
nyesek, azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb tele-
pülés egyes közterületein a maszkviselés kötelező. 
A területek kijelölése a polgármester feladata. 

  •     Sporttevékenység során, valamint a parkokban, 
illetve zöldterületeken a maszk viselése tovább-
ra sem kötelező.

A korlátozó intézkedéseket 30 napra vezetik be, és a 
helyzet függvényében meghosszabbíthatják.
 Forrás: MTI

 ÚJABB SZIGORÍTÁSOKAT  
JELENTETTEK BE

Az ünnepi beszédet Pintér Lajos  
polgármester mondta

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a kormány-
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet miatt
 Szada Nagyközség Polgármesteri Hi-
vatala 2020. november 11. napjától szü-
netelteti az ügyfélfogadást.
 Sürgős ügyeiket a +36-28-503-065-ös 
telefonszámon, vagy a szada@szada.hu 
központi e-mail címen intézhetik.
 Sajnos hivatalos kormányzati tájékozta-
tást Szada Polgármesteri Hivatala nem kap 

a járványhelyzet szadai adatairól, de a he-
lyi intézményi érintettségek is indokolják az 
ügyfélfogadás szüneteltetését. Az ismert 
információk alapján Szada Polgármesteri 
Hivatala is mindent megtesz a járvány to-
vábbi terjedésének megakadályozása ér-
dekében. Az ügyfélfogadás szünetelteté-
se visszavonásig érvényes.
 Megértésüket és együttműködésüket 
köszönjük!

Szada Nagyközség Polgármesteri Hivatala 
NOVEMBER 11-TŐL SZÜNETELTETI  
AZ ÜGYFÉLFOGADÁST   

KORONAVÍRUS 
 

A SZEPTEMBERBEN elfogadott játszótér- 
és szabadidőparkfejlesztési-program első 
állomásaként a Sportcentrumnál kialakí-
tott játszótér készült el, amelyet a szüksé-
ges engedélyek megszerzése után a gye-
rekek birtokba is vehettek. A létesítmény 
ünnepélyes megnyitásán, október 18-án  
a gyerekeknek a Szadai Nyugdíjas Klub 
palacsintával készült, a büfé üzemelte-
tője, Nagy Péter pedig a gyerekeket for-
ró teával a szülőket forralt borral kínálta. 
Mostantól a játszótér, a kiskapus focipá-
lya, a tengópálya és a kondipark is várja a 
kikapcsolódni vágyó kicsiket és nagyokat.

A SZADAI Szociális Alapszolgáltatási 
Központban 2020. november 11-től 
a jelenlegi járványügyi veszélyhely-
zetre való tekintettel a személyes 
ügyfélfogadás szünetel.
 Ügyeik intézéséhez segítséget a 06-
8/503-625, 06-28/503-627, vagy 06-70-
199-9570, illetve a szak@szada.hu ema-
il címen tudnak kérni.
 A megadott telefonszámok munkaidő-
ben hívhatók.
 Hétfő: 8-18, kedd-szerda-csütörtök: 8-16,
péntek: 8-14
 Minden esetben igyekszünk segítséget 
nyújtani az eddigiek szerint.

GAZDAGODOTT SZADA 
ÚJ JÁTSZÓTÉRREL  

A Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központban  
2020. NOVEMBER 11-TŐL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL

 Intézményünk továbbra sem fogad ruha, 
illetve tárgyi adományokat.
 Kérjük, ezt vegyék figyelembe, és az 
intézmény bejáratánál NE HAGYJANAK 
nyitvatartási időn kívül sem adományo-
kat!
 Mivel intézményünk cipősdoboz és egyéb 
karácsonyi adomány leadási pont, így a je-
lenlegi helyzetben ezeket az adományai-
kat úgy tudják leadni, hogy a fenti elérhe-
tőségek valamelyikén, erre előre időpontot 
egyeztetnek.
 Köszönjük megértésüket, vigyázzunk 
egymásra!

Kerékgyártó Tamás intézményvezető     
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TUDÓSÍTÁS AZ OKTÓBER 29-I  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

Forgalomtechnikai  
koncepció készül 
Szada komplex forgalomszabályozási terv-
vel nem rendelkezik, ezért a nagyközség te-
lepülésszintű forgalomtechnikai koncepci-
ójának elkészítésére 2020. október 15-én 
ajánlattételi felhívást tett közzé. A felhí-
vás értelmében Szada Nagyközség Ön-
kormányzat ajánlatot kért többek között 
az önkormányzati kezelésben lévő utakkal 
kapcsolatban a jelenlegi forgalomtechnikai 
eszközök felmérésére (táblák, lámpák, út-
burkolati jelek); illetve táblák kihelyezésére, 
forgalomtechnikai változtatásokra vonat-
kozó javaslattal (pl. tükör, egyirányúsítás, 
súlykorlát, méretkorlát, parkolási lehető-
ségek). A beérkezett ajánlatokról a polgár-
mester a hiánypótlást követően előrelátha-
tólag a novemberi ülésen dönt.  

Forgalomtechnikai szabályozás  
a településközpontban
Sürgetőnek bizonyult a településközpont-
ban lévő köznevelési intézmények gép-
járművel történő – minél könnyebb és 
kevesebb fennakadással járó – megkö-
zelítésének rendezése. A település köz-
pontjában, a reggeli órákban a Dózsa 
György út – az átmenő forgalom, illetve 
az iskolához, óvodához érkező és távozó 
gépjárműforgalom miatt – nagymérték-
ben leterhelt. Az útszakaszon rendszeres 
a gépjárművek torlódása, ezért a dinami-
kusabb és biztonságosabb közlekedés ér-
dekében a képviselő-testület változtatá-
sokat kíván bevezetni.
 Az elfogadott javaslat szerint az Ezüst-
kehely Gyógyszertár mellett lévő parkolót 

(az új óvoda előtti parkoló szerk.) a Rákó-
czi utca felé megnyitják, onnan a parkoló-
ba történő behajtás biztosítva lesz, ahol a 
gyerekek biztonságosan kiszállhatnak a 
járművekből. (lásd részletesen 8. oldalon)
 A képviselő-testület a Szada település-
központi forgalomszabályozási tervét elő-
zetesen tudomásul vette.

Áthelyezik a település  
kezdetét/végét jelző táblát  
Mogyoród irányában
Lakossági kérelemre áthelyezhetik a Sza-
da táblát a Székely Bertalan úton. Jelen-
leg a Sport utca, Székely Bertalan út sar-
kánál található a jelzőtábla, amit a Teleki 
Sámuel utca, Székely Bertalan utca sarká-
hoz helyeznének át. Ez azért lenne szük-
séges, mert így a Teleki Sámuel utcától a 
lakott területre vonatkozó sebességkor-
látozások lépnének életbe, ami javítaná 
a biztonságosabb közlekedést. A Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgató-
ság Forgalomtechnikai és Kezelői Osztálya 
2020. október 13-án megküldött tájékoz-
tatása szerint elindították a tábla áthelye-
zésének engedélyeztetését a Teleki Sámu-
el utca torkolatához. 

Újabb feladatok  
a Szada Nova NKft.-nél
A képviselő-testület a kizárólagos tulaj-
donában lévő Szada Nova Nonprofit Kft. 
legfőbb szerveként úgy döntött, hogy a 
tulajdonában és kezelésében lévő utak, 
terek, egyéb közterületek, vízelvezető ár-
kok karbantartására, felújítására, havária 
károk helyreállítására vonatkozó felada-

tokkal megbízza a 
Szada Nova Non-
profit Kft.-t, mely 
feladatok ellátásá-
ra a 2020. évben 
6  000  000  Ft össze-
get biztosít az ön-
kormányzat 2020. 
évi költségvetése 
felhalmozási kiadá-
sai terhére. 

Rendelet a járművek  
behajtási súlykorlátozásáról,  
behajtási engedélyek kiadásáról
Az önkormányzat tulajdonában és kezelé-
sében nagyszámú közút van, melyek fenn-
tartása és fejlesztése minden évben jelentős 
összeget emészt fel. Elsőrendű fontosságú 
közútjaink állapotának védelme, állagrom-
lásuk megelőzése, valamint a biztonságos 
közlekedés garantálása. Mindezekhez ko-
rábbi intézkedésként a 3,5 és a 7,5 tonna 
össztömegű járművek kitiltása már meg-
történt, azonban az ilyen közlekedési tiltó-
táblával ellátott utcákba történő behajtás 
engedélyezésére vonatkozó eljárási sza-
bályokat, valamint az útfenntartási hoz-
zájárulás mértékét nem rendezték. Indo-
kolt és egyedi esetekben elkerülhetetlen a 
súlykorlátozást meghaladó méretű jármű-
vekkel a védett övezetbe történő behajtás, 
amely útfenntartási díj megfizetésével tör-
ténhet meg. (lásd részletesen 12. oldalon)

Emelkednek az  
étkezés térítési díjak 
Az élelmiszer-alapanyagok folyamatos 
emelkedése és a szolgáltatási színvonal 
garantálása elkerülhetetlenné tette a Szadai 
Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési 
Konyha által biztosított étkezés térítési dí-
jak megváltoztatását. Ennek megfelelően a 
képviselő-testület az étkezési díjak emelé-
se mellett döntött. 2021. január 1-től gyer-
mekeknek 15 %-kal, míg a vendégétkezte-
tés díja 25 százalékkal emelkedik. (lásd 
részletesen 12. oldalon)

Határozat született még:
  •     az önkormányzati tulajdonú, Szada 

belterület 552/5 helyrajzi számú ingat-
lanrész (régi varrodában működő tor-
naterem és kiszolgáló helyiségei) Du-
nakeszi Tankerületi Központ részére 
történő használatba adásáról

  •     a Dózsa György út 11. és Dózsa György 
út 147. számok előtt 2 db sárga villogó 
berendezés kiviteli tervének elkészíté-
sére és engedélyeztetéséről 

  •     a pénzbeli és természetbeni támogatá-
sok rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások-
ról szóló önkormányzati rendelet felül-
vizsgálatáról, melynek keretében bőví-
tették a támogatási lehetőségeket. 

P.Gy.  

Új településközponti forgalom- 
szabályozási terv készül Szadán

ÖNKORMÁNYZAT
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A szadai Szafari Parkban bemutatott elefántok el-
pusztulásának részletes körülményeiről hivatalos 
információval Szada Nagyközség Önkormányza-
ta nem rendelkezik. 
 A történtek kivizsgálására és a szadai lakosok 
számára a helyzet megnyugtató kezelése érdeké-
ben Pintér Lajos, Szada Nagyközség polgármestere 
és a település jegyzője információkéréssel fordult 
a Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környe-
zetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához.  
 Illetékességgel a Kormány kijelölése alapján 
a természetvédelmi hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatal rendelkezik, amely felé az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló törvény szerint 
a veszélyes állatok elhullásával kapcsolatos be-
jelentési kötelezettséget az állattartónak kellett 
teljesítenie.  
 A település vezetői a két elefánt elhullásának 
helyéről, idejéről, okáról és körülményeiről, vala-
mint az állatok elhantolásának pontos helyszíné-
ről, illetve az arra vonatkozó engedélyről várnak 
hiteles adatszolgáltatást. 
A november 10-ig megismert információk, illetve 
a Kormányhivatal tájékoztatása alapján az ügy-
ben a még folyamatban lévő vizsgálatot a Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 
folytatja. A Kormányhivatal szóban megerősítet-
te, hogy az állatok nem fertőzésben pusztultak el, 
illetve a vonatkozó jogszabály szerint nem meg-
engedett ekkora állatok elhantolása.  
 Szada Nagyközség Önkormányzata csak a be-
érkezett információk birtokában adhat az elhullá-
sok kapcsán további tájékoztatást, hiszen – ennek 
hiányában – olyan hatósági, illetve állategészség-
ügyi intézkedéseket érintő kérdéseket válaszolna 
meg, amelyekre kizárólag az állategészségügyi 
hatóság jogosult.

Szada Nagyközség  
Önkormányzata is  
információt vár  
AZ ELHULLOTT  
ELEFÁNTOK ÜGYÉBEN

A z ünnepségen jelen volt Pintér Lajos 
polgármester, Petrák Árpád alpol-
gármester, Simon Erika alpolgár-

mester, a képviselő-testület tagjai, a Szé-
kely Bertalan Óvoda-Bölcsőde vezetői és a 
kivitelező PMG Kft. munkatársai. Az épület 
felújítása a „PM BÖLCSÖDEFEJLESZTÉS 
2018” című pályázaton nyert bruttó 50 mil-
lió forintból és 8,8 millió forintos önerőből 
valósult meg. Az önkormányzat az önerőn 
felül a játszóudvar kialakításával, a játé-

kok és az eszközök beszerzésével még 12 
millió forinttal járult hozzá a beruházás-
hoz.    A Mini Bölcsőde a Székely Bertalan 
Óvoda-Bölcsőde telephelyeként fog működ-
ni, ahol két csoportban 12 bölcsődés korú 
gyermek napközbeni ellátását biztosítják 
két kisgyermeknevelővel és két dajkával. 
 Az önkormányzati tulajdonban lévő, 
1930-as években készített épület koráb-
ban többek között takarékszövetkezet-
ként is funkcionált, de az átalakítás után 
az épületben két csoportszobát és egy ját-
szókertet hoztak létre úgy, hogy a meglé-
vő épületet nem bővítették. A játszóudvar 
az átlagtól nagyban eltérő területen, mint-
egy 320 négyzetméteren szolgálja a szadai 
bölcsődéseket. A játékokat és eszközöket a 
Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde koráb-
bi vezetője, Weitz Magdolna elképzelései 
alapján rendelték meg.
 A Mini Bölcsőde homlokzati, samottos 
kerámiából, kézzel készült felirata Kun 
Éva veresegyházi keramikusművész mun-

kája. A betűket 1150 fokon sü-
tötte, felületüket olyan türkiz 
színű mázzal burkolta, amely 
ellenáll a szélsőséges időjárás-
nak. A kezdő és befejező motí-
vumot, amelyen a boldogságot 
jelképező kék madarat láthat-
juk indák között, az épület stí-
lusa inspirálta. 

a Mini Bölcsődét
ÁTADTÁK

November 10-én ünnepélye-
sen átadták az Ady Endre utcá-
ban található Mini Bölcsődét. 

HÍREK

A gondozónők és a dajkák
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FERGETEGES GÁLAMŰSORRAL ÜNNEPELTEK

A vírushelyzet többször átírta a Czibere Tánc-
együttes jubileumának időpontját. Végül a vírus 
újabb felfutása előtt, az utolsó pillanatban, ok-
tóber 17-re tűzték ki az ünnepi gálaműsor napját. 

A z est főszervezői, az 
együttes vezetői és ko-
reográfusai, Antal Édua 

és Horváth Viktor egy hónappal 
korábban szinte minden kom-
munikációs felületen felhívták 
az érdeklődők figyelmét, hogy 
a vírus helyzetre való tekintet-

tel a Székely Bertalan Művelődé-
si Házban mindössze 100 nézőt 
tudnak csak fogadni. A műsor 
előtt egy héttel a hatalmas ér-
deklődésnek köszönhetően min-
den hely elkelt. A Faluházba szi-
gorú beléptetés után (lázat is 
mértek a biztonsági szolgálatot 

ellátó polgárőrök) engedték csak 
be a közönséget, akiket egy-egy 
szék kihagyásával ültettek le. Az 
előteret is megtöltötték az ér-
deklődők, akik itt projektoron 
követhették a műsort. A tánc-
együttes a táncok színvonala-
sabb bemutatása érdekében a 
színpadot megnagyobbította. 
 A műsor pontosan 16 órakor 
kezdődött a Czibere Táncegyüt-
tes imázs filmjével, majd Antal 
Édua köszöntötte a közönséget, 
külön kiemelve Pintér Lajos pol-
gármestert és a képviselőtes-
tület megjelent tagjait, Oroszi 
Sándor „Süni bácsit” volt pol-
gármestert, Novák Lászlónét a 
Szadai Tájház vezetőjét és a töb-
bi intézményvezetőt, valamint 
Galambos Gábornét a Szadáért 
Kulturális Alapítvány kuratóriu-
mi elnökét. Édua beszámolt egy 
nagyon fontos változásról is. Eb-
ben az évben sikerült a hivatalos 
forma nélkül működő együttes-
ből egyesületet létrehozni, ami 
a Szadai Czibere Hagyomány-
őrző Egyesület nevet viseli.
 Kedves gesztus volt a szer-
vezőktől, hogy az ünnepi mű-
sor elején megköszönték azok-

nak a munkáját és támogatását, 
akik sokat tettek az együttesért. 
Oklevelet vehetett át Juhászné 
Bankó Zsóka, Oroszi Sándor volt 
polgármester, Pintér Lajos pol-
gármester, Galambos Gáborné, 
Novák Lászlóné, dr. Szakmáry 
Ferenc és dr. Kovács Éva. Dr. 
Szakmáry Ferenc 10 évvel ez-
előtt gödöllői lakosként vállalta 
azt, hogy a kicsi, de annál lelke-
sebb csapatott vezeti és tanítja. A 
párostáncokban és az asszonykó-
rus vezetésében segítője volt dr. 
Kovács Éva, aki az első 3 évben 
tanította a szadai táncosokat. 
 Pintér Lajos polgármester 
köszöntőjében kihangsúlyozta, 
hogy a hagyományos értékek 
őrzése mindenki számára fon-
tos feladat. Ilyen érték a szadai 
tánckultúra is, amelynek jelen-
kori képviselője és ápolója a 10 
éves jubileumát ünneplő Czibe-
re Táncegyüttes. 
 A két és félórás nagy ívű gá-
laműsorban a Czibere Tánc-
együttes végigjárta az elmúlt 
10 év meghatározó időszakait. 
Összesen öt tájegység tánca-
it mutatták be. Színpadra ke-
rültek galgamenti, szatmári, 
somogyi, nyárádmenti és ka-
lotaszegi koreográfiák. A tán-
cosok most is nagyszerű han-
gulatot varázsoltak a színpadra. 
A táncosok között ott voltak az 
együttes 2019-ben alakult után-
pótlás gyermekcsoportjának, a 
Cziberkének a tagjai is. A szat-
mári és a nyárádmagyarósi tán-
cok kivételével minden egyes 
tájegységet bemutató táncok 
koreográfiáit Antal Édua és 
Horváth Viktor írták és taní-
tották be. 
 A bemutatott koreográfiák 
kulissza titkait is megismerhette 
a közönség. Kiderült, hogy profi 
táncosok is segítették a Czibere 
Táncegyüttest. A szakmai ber-
kekben elismert ifj. Zsuráfszky 

ÉVES 10

Senkinek nem könnyűek 
ezek a hónapok a világjár-
vány miatt. Korlátozottak va-
gyunk cselekedeteinkben, 
féltjük szeretteinket, magun-
kat, embertársainkat, bezár-
kózunk és vágyunk az együtt-
létekre, melyek ritkulnak, ám 
jelentőségük megerősödik.
 Ez történt október 17-én, 
Szadán a Czibere Táncegyüt-
tes jubileumi műsorán. Egy 
ilyen műsor amúgy is fontos 
az adott együttes és a telepü-
lés életében. Ez az együttlét 
azonban – szerintem – a kö-
rülményektől függetlenül is 
kiemelkedő értékű volt. Re-
mélem, hogy a tv-felvételt 
sokan megnézik majd, hiszen 
az egészségügyi előírások 
miatt bizony csak hézagosan 
ülhettünk a teremben.
 Csak néhány jellemző dol-
got említek most. A figyelmes 

tiszteletet, mellyel megkö-
szönték a csapat támoga-
tását a már közöttünk nem 
lévő Szító Marikától a koráb-
bi és mostani helyi vezetésen 
át a szakmai felkészítőknek – 
öröm volt a színpadon látni a 
Taba és a Muszka házaspárt, 
a magyar néptáncmozgalom 
nagyjait. Az alapos és körülte-
kintő munkát, mely a felveze-
tő szövegeket, a bemutatott 
produkciókat, a színpadkép 
elrendezését, az öltözékek 
összeállítását jellemezte.  Az 
egész csoport hangulatát, 
azt az izgalommal és öröm-
mel, barátsággal teli, egy-
másra figyelő légkört, amely 
alapja minden jó együttmű-
ködésnek. 
 Köszönöm – köszönjük 
Nektek, cziberések, hogy 
vagytok!

Novák Lászlóné

Nehéz idők szép pillanatai

a Czibere Táncegyüttes

Galgamenti táncok a Czibere Táncegyüttes előadásában
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A veresegyházi Kerecsen Táncegyüttes

HIRDETÉS

Zoltán és felesége Zsuráfszky 
Szabó Judit személyesen taní-
tották be a szatmári táncokat.  
A videón bemutatott próba han-
gulata bizonyította, hogy szíve-
sen jött Szadára a Magyar Álla-
mi Népi Együttes táncosa. Antal 
Édua elmondta, hogy sokat kö-
szönhetnek a Szadán élő néptán-
cos párnak, Taba Csabának és 
Fejér Erikának, akik több mint 
huszonöt éve hivatásos tánco-
sok, és a Táncművészeti Főis-
kola elvégzése után néptánc-
pedagógusként dolgoznak. A 
nyárádmagyarósi táncok ko-
reográfiáját ők írták és a tánc 
betanítását is vállalták. Külön 
öröm, hogy Fejér Erika elvállal-
ta a hamarosan induló „Maczika 
óvodás” csoport vezetését is. A 
gálaműsorban Magyarszováti 
magyar tánc és összerázás ko-
reográfiával léptek a színpadra.
 A Czibere Táncegyüttes tán-
cosai 10 éves pályafutásuk alatt 
a magyarországi fellépések mel-
let többször eljutottak külföldre 
is. Testvértelepülési meghívás-
ra voltak Neukirch-ben (Német-
ország), Nagydobronyban (Kár-
pátalja) és több ízben az erdélyi 
Kecset faluban. Erdélyben, a 
kalotaszegi Mérán találkoztak 
Muszka Györggyel és feleségé-
vel, Ilonkával, akik egy művé-
szeti iskolában táncot oktatnak 
az érdeklődőknek, az óvodások-
tól a felnőttekig. Hosszú évti-
zedek óta rendszeres szereplői 
hazai és nemzetközi rendezvé-
nyeknek, ahol szülőfalujuk, a 
kalotaszegi Méra tánchagyomá-
nyait mutatják be. Az est megle-
petéseként egy kalotaszegi ko-
reográfiával „Legényes, csárdás 
és szapora” nyűgözték el a kö-
zönséget.

 A gálaműsorba meghívták a 
veresegyházi Kerecsen Tánc-
együttest is, akikkel már évek 
óta baráti kapcsolatot ápolnak. 
A 2013-ban alakult együttes Ba-
lázs Péter vezetésével egy me-
zőségi táncot mutatott be.
 Külön meg kell említeni a 
Czibere Táncegyüttes éneke-
sét Fejes Nadint, az Óbudai 
Népzenei Iskola növendékét, 
aki füzesi dallamokat adott elő. 
Tiszta éneke óriási tapsot ka-
pott. A gálaműsor színvonalát 
emelte Bódi Luca és zenekara, 
akik végig élő zenével és önálló 
műsorszámmal járultak hozzá 
a sikerhez.
 A gálaműsor zárásaként min-
den szereplőt a színpadra szólí-
tottak. A gálaműsort Antal Édua 
és Horváth Viktor állították össze, 
akiknek a műsor végén a szerep-
lők is gratuláltak. Antal Édua kü-
lön megköszönte Mókus István-
nak a támogatását, aki minden 
hónapban gondoskodik az együt-
tes kalóriapótlásáról  és most is 
ő hozta a jubileumi tortát.  
 A rendezvény fő támogatói 
voltak: Szada Nagyközség Ön-
kormányzata, Székely Bertalan 
Művelődési Ház és Könyvtár, a 
Kulturális Alapítvány Szadáért 
és „A Szűcs Fogadója”.
 „10 év mögöttünk, a jövő előt-
tünk!”. A Czibere Táncegyüttes 
ezt írta a plakátjára. A műsort 
látva bátran állíthatjuk, hogy 
tényleg szép jövőt építhetnek 
ezek a tehetséges fiatalok, akik 
család, munka és egyéb hivatás 
mellett szívügyüknek tekintik a 
tánchagyományok életben tartá-
sát Szadán.
 Gratulálunk a szervezőknek 
és minden közreműködőnek!

P.Gy.  

Szadai adventi ablakok
Kedves  
Szadaiak!
Ez az év sem múl-
hat el szépen díszí-
tett szadai ablakok 
nélkül!
 Immáron har-
madik alkalommal 
hívjuk Önöket, hogy 
csatlakozzanak Sza-
dai adventi ablakok 2020 nevű 
Facebook csoportunkhoz.
 Úgy tervezzük, hogy a szo-
kásos módon zajlik majd az 

„ablak gyűjtögetés”, de a covid 

hozta bizonytalan 
helyzet intézkedé-
seit mindenképp fi-
gyelemmel kísérjük. 
Ne feledjék, hogy ér-
demes a futócipőket 
is előkészíteni, mert 
a Fuss Szada csapat 
idén is csatlakozik 
ehhez a kezdemé-

nyezéshez!
 Reméljük, hogy 2020-ban is 
velünk tartanak, és együtt fe-
dezzük fel a gyönyörű szadai 
utcákat! Tóth Orsi és Tóth Évi

A pályázatot minden hónapban meghirdetjük, ebben a hó-
napban  a beküldési határidő: 2020. november 27.
 A pályázatra beküldött anyagokat jpg. formátumban, a 
fénykép címével és telefonos elérhetőséggel kell a szada@
szada.hu e-mail címre elküldeni.
 A győztest 5000 Ft készpénzzel és egy Szada kincsei kiad-
vánnyal jutalmazzuk.
 A pályázat szabályzata a szada.hu oldalon olvasható.

KERESSÜK DECEMBER 
HÓNAP FÉNYKÉPÉT

OKTÓBER  
HÓNAP FÉNYKÉPE 

Tar István:  
De nehéz az iskolatáska!

NOVEMBER HÓNAP FÉNYKÉPE
Kobzi-Pap Ágnes: Pihenő az eperfánál
Kobzi-Pap Ágnes férjével szerette volna megörökíteni az őszi táj 
szépségét. A 
kert hangula-
tához nagyon 
jól passzolt 
férje féltve őr-
zött munká-
ja. A Csepel 
kerékpár tör-
ténete és az 
a sokat látott 
hely adta szá-
mukra a kép 
különleges 
hangulatát. 
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A TÁBOR ALAPÍTVÁNY – a korábbi évek-
hez hasonlóan – idén is szervezi a karácso-
nyi ajándékcsomagok gyűjtését, a Baptista 
Szeretetszolgálat adománygyűjtési akciójá-
hoz csatlakozva. (A Cipősdoboz – Baptista 
Szeretetszolgálat címszó alatt információ-
kat talál az interneten.)
 Az adományokat elsősorban a szadai 
lakosság körében kívánjuk szétosztani, 
együttműködve a helyi családsegítő szol-
gálattal is. 
 Cipősdobozban, lezárás nélkül, esetleg mel-
lékelve az ünnepi csomagolópapírt, ünnepi 
tasakban vagy egyszerű reklámszatyorban 
adhatja le ajándékát a Szociális Alapszolgál-
tatási és Gyermekjóléti Központban, Dózsa 
Gy. u. 76. szám alatt  munkaidőben (hétfőn  
8-18 óra között, kedden, szerdán és  csütör-
tökön 8-16 óra között,  pénteken 8-14 óra kö-
zött – a korlátozásokat lásd a 3. oldalon).   
 Minden csomagot átnézünk, esetleg a 
szükség szerint módosítjuk, átrendezzük. 
Ezért kérjük, hogy ne zárja le, ne cso-
magolja be adományát, mert ezzel a 
munkánkat nehezíti meg. Üres dobo-
zokat is gyűjtünk! Ajándékként – a do-
bozban, tasakban – elfogadunk kizárólag 
tiszta és jó állapotban lévő – használt 
és új játékokat, kisebb téli kiegészítő ruha-
neműket (sapka, sál, kesztyű, meleg zokni), 
babaruhákat, írószereket, füzeteket, jegy-
zettömböket, szépirodalmi-, keresztyén- 
és mesekönyveket, tisztálkodási szereket, 
édességet. (A dobozban vagy a szatyorban 
helyezzen el egy papírt, amelyen jól olvas-
ható, hogy milyen korosztályú lánynak/fi-
únak szánják az ajándékot, pl. így: “fiú 12″ 

HIRDETÉS

vagy “lány 8″.) Kérjük, hogy agresszivitás-
ra késztető vagy félelmet keltő játék, alko-
hol, cigaretta, folyékony, törékeny, romlan-
dó termék ne kerüljön a csomagba! Nem 
gyűjtünk nagyobb méretű játékokat, 
amelyek nem csomagolhatók, vala-
mint hiányos társasjátékokat, egyéb 
ruhaneműt sem. 
 A Baptista Szeretetszolgálat részére gyűjt-
jük a férfi öveket, derékszíjakat is. 
 Nagyon jó nevelő hatású, ha a szülők 
együtt készítik el az ajándékot gyermeke-
ikkel. Kisebb gyermekcsoportok (pl. hittan-
csoportok vagy óvodai- iskolai csoportok) 
is elküldhetik közös ajándékaikat, össze-
gyűjtött használt vagy új tárgyaikat a fel-
soroltak szerint.
 Ha valakinek nincs ideje vagy lehetősé-
ge ezzel foglalkozni, pénzbeli céladományt 
is adhat a Tábor Alapítvány javára (átvételi 
elismervény ellenében). Az alapítvány szám-
lájára is (11742049-20300106, OTP Bank 
Gödöllő) befizetheti az adomány összegét, 
megjelölve a célt: karácsonyi ajándék. Ter-
mészetesen ezt az összeget csak a szóban for-
gó karácsonyi ajándékra költi az alapítvány.   
 Az ajándékok leadási határideje: decem-
ber 14. (hétfő). E dátumot követően is el-
hozhatja ajándékát, de valószínű, hogy csak 
karácsony után tudjuk eljuttatni a megaján-
dékozott családoknak.  
 Információ: Pálinkás Ibolya, telefon: 06-
20-886-4851, e-mail: psibolya@gmail.com
 Köszönjük az adományokat az érintett 
családok nevében! 
 „Nem marad örökre elfelejtve a sze-
gény…” (Biblia, Zsoltár 9:19/a)

Karácsonyi ajándék- 
csomagok készítése
CIPŐSDOBOZ AKCIÓ 

Van Szadának egy, a falu szívében megbújó, mél-
tatlanul elfeledett és elhanyagolt része. Pár évvel 
ezelőtt még alig állt itt néhány ház. A telkek több-
nyire gazdátlanok, gondozatlanok voltak. Mára 
ez a rész szinte teljesen beépült, sok kisgyerme-
kes család, és az idősebb generáció él itt együtt.
 A faluközponttól egy karnyújtásnyira találha-
tó részen sem gyalogút, sem járda nem áll ren-
delkezésre. 
 Jobb híján egy „Varga útra” keresztelt eső-
víz elvezető árok szolgál gyalogútként. De az 

év legnagyobb 
részében – főleg 
októbertől áprili-
sig, sokszor a nyá-
ri időszak sem ki-
vétel – az is szinte 
járhatatlan. Nem-
rég az önkormány-
zat biztosított egy 
kisebb mennyisé-
gű fehér murvát a 
legkritikusabb sza-
kaszok terítésére. 
Ezt az itt lakók, 
önzetlen segítsé-
güket felajánlva, 
egy októberi na-

pon közös munkában leterítették. Ezzel a tűz-
oltás megtörtént, hálásan köszönjük az önkor-
mányzatnak, hogy legalább ennyivel hozzájárult 
az út rendbetételéhez.
 Viszont hosszabb távon egy mindenki számá-
ra elfogadható megoldás kell, mely az itt lakók-
kal közösen, interaktív módon meghatározott 
lépések mentén valósulhat meg.

Köszönettel, a Várdombi lakóközösség

TÁRSADALMI MUNKÁBAN 
SZÉPÜLT MEG A VARGA ÚT

HÍREK

Megváltozott a forgalmi rend a település 
belterületi úthálózatán. A Postaköz utcát 
egyirányúsították a Főtér felől a Rákóczi 
utca irányába, melyeket közúti jelzőtáb-
lák jeleznek. A Postaköz utcán gyalogos-
átkelőhelyet jelöltek ki a fenti parkoló 
és az óvoda között, valamint a Postaköz 
utca teljes hosszán – a járda meghosz-
szabbításaként – biztosított a gyalogos-
forgalom külön gyalogos sáv felfesté-
sével.

 Az Ezüstkehely Gyógyszertár mellett 
lévő parkolót megnyitották a Rákóczi út 
felé, onnan a parkolóba történő behajtás 
biztosított, ahol a gyerekek biztonságo-
san kiszállhatnak a járművekből. Ezt kö-
vetően a parkolónál lévő betonlépcsőn 
gyalogosan juthatnak fel a kijelölt gyalo-
gos-átkelőhelyhez, melyen keresztül kö-
zelíthető meg az iskola. A szülők a gép-
kocsikkal a parkolóból a Postaköz utcán a 
Rákóczi utca irányába hajthatnak ki.

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS a Postaköz utcában
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OKTÓBERBEN vendégül láttuk Sebő 
Györgynét, a gödöllői Kertbarát Kör ve-
zetőjét, aki ezúttal a gyógynövények szer-
vezetünkre gyakorolt jótékony hatásairól 
tartott előadást, amelyet most is érdeklő-
déssel fogadtak klubtagjaink. Marika ho-
zott nekünk néhány Herbáció című folyó-
iratot, melyből számos recept és hasznos 
tudnivaló mellett, megtudhattuk, hogy mi-
lyen kozmetikumokat készíthetünk gyógy-

PROGRAMOKKAL TELI,
mozgalmas októberünk volt 

ÓVODAI CSOPORTOK

Az állatok világnapja alkalmából, 
október 4-én minden csoport álla-
tos projekthetet tartott és valami kis 
plusszal meg is fűszerezte:
  •     A Manócska csoportnak egy apuka ho-

zott az oviudvarra 30 galambot, amit 
megnézhettek, kézbe vehettek és min-
den gyermek egy galambot a saját ke-
zéből röptethetett el. Még azoknak is 
nagy élmény volt, akik csak láthatták 
ezt (Sünik, Macik, Napocskák), hát még, 
akik személyesen is megélhették. 

  •     Egy másik állatos programban négy 
ovis csoportunk vett részt: Macik, Ka-
ticák, Sünik, Mókusok. A Gödöllői Ku-
tyasport Központ két munkatársa 2 ku-
tyával (Sütivel és Csipkével) jött el a fönti 
füves udvarunkra és beszéltek az kutyák 
viselkedéséről, tartásáról (itt tudtuk biz-
tosítani a védőtávolság betartását!) Sok 
játékos feladattal mutatták meg ügyes-
ségüket a kis négylábúak, sőt az okta-
tók az ovisainkat megdicsérték, mert 
nagyon sok ismeretük került felszínre 
a program során.

 A Süni csoport az Országos Könyvtári 
Napok programsorozatába is bekapcso-
lódott. 
 Október 7-én „könyvtáros” Móni néni ve-
tített egy Kufli mesét, melynek szereplőit a 
Faluház előtti téren aszfaltkrétával megraj-
zoltuk. A mese írója Dániel András délutá-
ni érkezésekor nagyon megörült ezeknek az 
alkotásoknak, még le is fotózta emlékül. 
 Személyesen az iskolásokkal beszélge-
tett és mesélt a Kuflikról.  A mese – vará-
zsával – összekötött felnőttet és gyerme-
ket egyaránt.
 Október 12-én óvodánk minden dolgo-
zója egész napos továbbképzésen vett részt 
az „Így tedd rá” képzés keretében népi já-
ték, néptánc, néphagyomány ismeretein-
ket bővítve. Ez a nap az „Ünnepekről, jeles 
napokról” szólt. Sokat énekeltünk, játszot-
tunk, tanultunk egymástól. Csapatépítés-
nek is nagyon jó volt, természetesen a biz-
tonsági előírások megtartása mellett.
 Október 14-én Dr. Pécsi Rita bölcsész, 
pedagógus, neveléskutató – akinek hitval-
lása: „A nevelés az Élet szolgálata”– látoga-

tott el óvodánkba pedagógusainkhoz, hogy 
a digitális világ fejlesztő és/vagy romboló 
hatásáról tartson nekünk előadást. Min-
den egyes mondatát figyelmesen hallgat-
tuk. Összegzésként leszögezhetjük: a kép-
ernyőfüggőség jeleit már az óvodánkban 
is tapasztalni lehet. Kifejtette, hogy kuta-
tások szerint a kisgyermekek, óvodások 
idegrendszere még kialakulatlan, ezért 
visszafordíthatatlan károsodást tud okoz-
ni a TV, a tablet, az okos telefon és a szá-
mítógép túlzott használata. 
 Reméljük nemcsak mi szakemberek, 
de a szülők is tisztában vannak ezzel.  
Mindannyiunkat megerősített abban, 
hogy fontos a fizikai tapasztalatszerzés, 
a természet közeliség, a játék, a társas 
kapcsolatok. Azonos volt az ezzel kap-
csolatos értékrendünk, a jelenlévőkkel 
hasonlóan gondolkodtunk erről a témá-
ról. Külön köszönet a Szadai Keresztény 
Szülői Körnek, akik lehetővé tették szá-
munkra a részvételt!
 Ebben a hónapban óvodánk névadóját 
megtiszteltük azzal, hogy a járvány miatt 
májusban elmaradt Székely Bertalan „Ér-
zelmek hullámhosszán” című kiállítását ok-
tóber15-én megtekintettük a Műteremház-
ban. A szerzett élmények motivációja alapján 
ovisaink sokat tudtak mesélni a képek su-
gallta érzelmekről (testvéri szeretet, öröm, 
bánat). Zsóka néni (Juhászné Bankó Zsóka 
a Faluház vezetője) nagy szeretettel és az ő 
nyelvükön beszélt a művészről és a képek-
ről. A kiállítás ilyen formában itt Szadán 
volt először látható. Nagyon különleges él-
ményben volt részünk. Óvó nénik

növényekből és a különböző betegségek 
kezelésére. 
 Ebben a hónapban is ellátogatott hozzánk 
Soványné Kata asszisztens, aki a vércukor 
és vérnyomásmérés mellett hasznos taná-
csokkal látta el az időseket a járványos idő-
szakban. Szeretném megköszönni mind-
kettőjüknek, hogy havi rendszerességgel 
tevékenykednek klubtagjaink egészsége 
érdekében. Őri Ildikó klubvezető

 
NEMCSAK KLUBTAGOKNAK
Ezúton tájékoztatjuk az időseket, füg-
getlenül attól, hogy klubtagunk, vagy 
sem, ha segítségre lenne szükségük, 
keressenek minket bátran, a követke-
ző telefonszámokon, hétköznapi nyit-
vatartási időben: 06-28-503-624 vagy 
06-70-199-95-70 SZAK munkatársai

SEGÍTSÉGNYÚJTÁSELŐADÁS A GYÓGYNÖVÉNYEK JÓTÉKONY HATÁSAIRÓL

A Gödöllői Kutyasport Központ  az állatok 
világnapján tartott bemutatót

Székely Bertalan „Érzelmek hullámhosz-
szán” című kiállítását Juhászné Bankó Zsó-
ka mutatta be az óvosiknak

IDŐSEK NAPPALI KLUBJA
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Székely Bertalan Szadája nagyon hálás a nem-
zet nagy festőjének, hogy életének egy meg-
határozó szakaszát Szadán töltötte. A mosta-
ni kiállítás megrendezése is ezt bizonyította.

SZÉKELY BERTALAN ÉLETKÉPEIBŐL  
rendeztek kiállítást Szadán

A biztonsági előírásokat betartva nyitották meg a kiállítást

S zadán már megszokott 
dolog, hogy az ünnep-
napok és a hétközna-

pok is valamilyen módon kap-
csolódnak a festő életéhez és 
munkásságához. Az október 
4-től október 25-ig megrende-
zett kiállításon Székely Berta-
lan életképeiből láthattak az 
érdeklődők egy nagyon érté-
kes válogatást, amit már rég-
óta tervezett megvalósítani a 
Székely Bertalan Műteremház 
Galéria. A művész tájképei-
ből már láthattunk kiállítást 
Szadán, de ilyen témájú – a 
művész romantikus korsza-
kából származó – festmények-
ből még nem. Külön meg kell 
említeni Dr. Bakó Zsuzsanna 
művészettörténész-muzeoló-

gust, aki több évig dolgozott 
azon, hogy a Magyar Nemzeti 
Galéria gyűjteményéből Sza-
dára hozzanak olyan festmé-
nyeket is, amit napjainkban 
féltve őriznek Budapesten. Ta-
lán eljön az az idő is, amikor 
Székely Bertalan festménye-
iből ideiglenes kiállítás nyíl-
hat Szadán. A mostani kiál-

lítást eredetileg a május első 
hétvégéjén megrendezendő 
Székely Napra tervezték, de a 
tavaszi vírusveszély miatt ez 
elmaradt. Szerencsére a má-
sodik hullám elhatalmasko-
dása előtt sikerült a képeket 
Szadára hozni, így páratlan él-
ményben lehetett része 
azoknak, akik kilá-
togattak a Műte-
remházba. 
 A z „Érzel-
mek Hullám-
hosszán” című 
kiállítást dr. 
Bakó Zsuzsan-

A kiállítást dr. Bakó Zsuzsanna művészettörténész nyitotta meg

na, művészettörténész-mu-
zeológus nyitotta meg, aki 
részletesen beszélt Székely 
Bertalan életéről és a fest-
mények keletkezésének mű-
vészettörténeti hátteréről. A 
tárlaton kiállított képek nagy 
részét az 1860-as években al-
kotta Székely Bertalan. Eze-
ken a festményeken olyan ro-
mantikus témák szerepeltek, 
mint anya és a gyermek kap-
csolata, a szerelem, a gyász 
és a nő élete. A tárlaton töb-
bek között kiállították a Bol-
dog anya, Az apáca, A nővé-
rek, Az ölelés és A csónakázó 
szerelmesek című festménye-
ket. Ezen kívül illusztrációkat 
is láthatott a közönség, amit 
Petőfi Sándor és Arany János 
versei ihlettek meg. Bakó Zsu-
zsanna külön felhívta a figyel-
met Arany János: Murány ost-
roma versének illusztrációjára, 
amit 50 év után most láthatott 
először a közönség. A megnyi-
tó színvonalát emelte Esze-
nyi Zsombor zenei előadása, 

aki a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egye-

tem tehetséges 
k lar inétosa. 
Az ifjú tehet-
ség Kovács 
Béla: Salute 
signore Ros-

sini című ze-
neművét adta 

elő. Külön öröm, 
hogy erre az alkalom-

ra megjelent a Műteremház 
Füzetek 18. kiadványa is, amit 
dr. Bakó Zsuzsanna szerkesz-
tett. A kiállítást Szada Nagy-
község Önkormányzata és a 
Székely Bertalan Művelődési 
Ház és Könyvtár támogatta. 

Polgár Gyula, fotó: Udvarnoki István

Kedves Látogatóink!
A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár a járványügyi 
helyzetnek megfelelően 2020. november 11-től, a rendelet ér-
telmében 30 napra, december 11-ig bezárt.
 A könyvtár online és telefonos szolgáltatásai tovább működ-
nek, a kölcsönzés és helyben használat szünetel. Kölcsönzési 
igényeiket – könyvtár nyitvatartási időben: H, Sz, Cs: 10-17, K, P:  
12-17 – alábbi elérhetőségeinken fogadjuk: 
 szadakonyvtar@gmail.com, facebook, 
 Messenger: Bagolyvár Könyvtár

 06-28/503-180, 06-70/19-99-571
Várjuk jelzéseiket, csomagokat megbeszélt időpontban kihe-
lyezzük és átvehetők a Faluház bejáratánál.
 VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
 A szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról a www.
szadafaluhaz.hu oldalon adunk bővebb tájékoztatást.
 Türelemmel és odafigyeléssel  szép lehet az advent Sza-
dán 2020-ban is!

A JÁRVÁNYHELYZET MIATT BEZÁRT A SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

Juhászné B. Zsóka, Székely Bertalan  
Művelődési Ház és Könyvtár, Műteremház Galéria 

Eszenyi Zsombor 
klarinétművész 

KIÁLLÍTÁS
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SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

Író-olvasó találkozón  Dániel András  
gyerekkönyv író és illusztrátor volt a vendégünk

KÖNYVTÁRI HÍREK

Kedves Olvasóink!
Kevés találkozási lehetőség el-
lenére korlátozott létszámmal, 
de jó hangulatban telt és nagy-
szerű élményekkel gazdago-
dott, aki részt vett a rendez-
vényhetünk programjainak 
valamelyikén. Október első 
hetében tartottuk az Orszá-
gos Könyvtári Napokat, amely 
évenkénti legnagyobb könyv-
tári eseménysor. Színes prog-

ramokkal vártuk a 
látogatókat. Átad-
tuk az Év olvasója 
díjat, mellyel idén a 
legrégebbi könyv-
tártagjainkat tün-
tettük ki. Napindí-
tó tornát tartottunk 
iskolásoknak, hi-
szen testmozgással 
a szellemi fejlődést 
is serkenthetjük. 
Megemlékeztünk 
az Aradi vértanúk 

napjáról egy mini kiállítással, 
és rendkívüli könyvtárórával 
a felső tagozatosokkal. Író-ol-
vasó találkozón közkívánatra 
Dániel András gyerekkönyv 
író és illusztrátor volt a ven-
dégünk október 7-én. Két al-
sós osztályt fogadtunk ekkor 
zárt körben beszélgetésre és 
mesélésre. Szabad téren pedig 
az óvodások rajzai fogadták ér-
kezésekor a művész urat a Fa-

Vágott? Gyökeres? Visszaváltható? 
Műfenyő? Vagy csak fenyőág legyen 
idén az ünnep éke? Nehéz a döntés a 
karácsonyi szezonban, de aztán ki-
ki vérmérséklete szerint szentestére 
megoldja a kérdést, és a lelkiismereti 
gondokat átteszi következő évre. Idén 
is ki kellett vágni 1 fát a kedvünkért, 
hogy teljes legyen az ünnepi hangu-
lat. Vagy mégsem?
 A környezettudatos énünk a dé-
zsás, gyökérrel rendelkező típust vá-
lasztaná, de nehéz a szállítása, és ha 
már talpalatnyi hely sincs a kertben 
egy újabb örökzöld fának, és a vil-
lanyvezeték útvonala az utcára ülte-
tést is meghiúsítja, akkor más megol-
dást kell keresni. Ha gyérebb kertünk 
faunája, az ünnepek elmúltával meg-
kereshetjük ugyan az új jövevény he-
lyét a telken, de még akkor sem biz-
tos, hogy megmentettük egy fa életét. 
Háromból jó, ha egy fa képes új életet 
kezdeni a mozgatás okozta stressz kö-
vetkeztében, és ha az ültetvényről túl 
rövid gyökérrel szedjük fel az is végze-
tes hiba lehet számukra. A decemberi 
időszakban kiválasztott gyökeres fák 
java elpusztul 1-2 év után. Beültetés-
re szánt gyökeres fát augusztusig ja-
vaslom beszerezni a kertészetekből. 
Az sem baj, ha ott sem a friss szállít-
mányból választunk, hanem a pár éve 
karácsonyfa szezonból visszamaradt 
példányt vesszük meg, hiszen akkor 
az a fa az örökzöldekre jellemző las-
sú tempóval már bizonyította, hogy ő 
egy igazi túlélő.
 Vágott fa választása estén nyugtas-
suk lelkiismeretünket azzal, hogy ha 
biztos helyről szerezzük be, akkor nem 
a féltett erdeinket éri csonkítás, ha-
nem szakemberek által gondozott ül-
tetvényről származnak, ahol több éves 
ütemterv szerint történik a nevelés és a 
kitermelés. Olyanok ők, akárcsak egy 
születésnapra választott vágott virág. 
Az ünnep elmúltával szeretettel emlé-
kezve válhatunk meg tőle.

Németh Anikó kertészmérnök, könyvtáros

Ó, ZÖLD FENYŐ 

KERTI 
könyvjelző

luház előtt. Egész héten látható 
volt video vetítés a világ leg-
szebb könyvtárairól, amihez 
szintén tartottunk előadást. A 
Baba Klubot meséléssel fogad-
tuk, illetve a zárónapot könyv-
vásárral ünnepeltük.
 Köszönjük mindenkinek, 
aki ellátogatott hozzánk!

KÖNYVAJÁNLÓ
Ken Follett: Egy új kor-
szak hajnala, A katedrá-
lis előzménye (Gabó Kiadó, 
2020.)
 Ken Follett legsikeresebb re-
gényének, A katedrálisnak az 
előzménykötete, azt az idősza-
kot képzeli el, amikor egy félre-
eső hely elkezdett hatalmas kul-
turális központtá növekedni.
 A regény négy főszereplő-
jének életén keresztül megis-
merjük az 1000 körüli Anglia 
kegyetlen és vad társadalmát, 
ahol a király megpróbál ér-
vényt szerezni a jognak és a 
törvényességnek:
 Follett ebben a regényében 
is – akárcsak a sorozat többi 
kötetében – izgalmas, fordula-
tos, szenvedélyes érzelmekkel 
teli cselekménnyel vezeti végig 
olvasóit a zűrzavaros éveken.

SZÓMAGYARÁZÓ  
ROVAT:
Zanzásítás: Egy dél-ame-
rikai indián törzsi szokásból 
átvett kifejezés, mely az iro-
dalmi művek lerövidített vál-
tozata, zsugorítása.

Németh Anikó és Pusztai- 
Krepsz Mónika könyvtárosok

Napindító tornát tartottunk az iskolásoknak

Az Országos Könyvtári Napokhoz kötő-
dően az óvodások a Kufli mese szereplőit 
rajzolták le a Faluház előtti téren
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IGAZGATÁSI SZÜNET
Az igazgatási szünet elrendelésé-
ről szóló rendelet módosítása alap-
ján a Szadai Polgármesteri Hivatal 
a téli időszakban 2020. december 
21. és december 31. között, illetve 
az év közbeni munkanapon, 2020. 
december 12-én igazgatási szüne-
tet tart.  

A 2020. november 12-ére összehívott 
KÖZMEGHALLGATÁS a veszélyhelyzetre 
tekintettel – elmaradt. A veszélyhely-
zetben a képviselő-testület feladat- és 
hatáskörét a polgármester gyakorolja, 
ezért a Pest Megyei Kormányhivatal ál-
lásfoglalása alapján a képviselő-testü-
leti ülésnek minősülő közmeghallgatás 
a kihirdetett veszélyhelyzet miatt nem 
lehetett megtartani. Tájékoztatjuk a 
tisztelt lakosságot, hogy a veszélyhely-
zet miatt elhalasztott közmeghallga-
tást egy későbbi időpontban rendez-
zük meg. Köszönjük megértésüket! 

Szada Nagyközség önkormányzata

ELMARADT   
A KÖZMEGHALLGATÁS

A rendelet kimondja, hogy a közút nem 
közlekedési célú igénybevételéhez köz-
útkezelői hozzájárulás szükséges. A köz-
útkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a 
Szadai Polgármesteri Hivatalhoz kell be-
nyújtani a munkálatok tervezett megkez-
dése előtt legalább tizenöt nappal.
 Rendkívüli igénybevétel miatt végzett 
bontást a Szadai Polgármesteri Hivatalba 
huszonnégy órán belül be kell jelenteni. A 
bejelentéshez mellékelni kell helyszínraj-

zot és közölni kell az ideiglenes és a végle-
ges helyreállítás várható időpontját. A hi-
baelhárítási munkálatok végzése előtt és 
alatt a forgalom biztonságos tereléséről a 
közmű fenntartója köteles gondoskodni.
 A közút nem közlekedési célú szilárd út-
burkolat megbontásával járó igénybevé-
teléért díjat kell fizetni, melynek mértéke 
1 000  Ft/m2/nap, de minimum 5 000  Ft/nap. 
 A közútkezelői hozzájárulás nélkül vég-
zett munka esetén a közút nem közlekedési 
célú igénybevételének utólagos tudomásul 
vétele mellett a díj 300%-át kell megfizetni.

KÖZÚTBONTÁS 

a nyílt téri égetés lehetőségeiről

ÉTKEZÉS TÉRÍTÉSI DÍJAK

A JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSÉNEK  
helyi közutakon történő súlykorlá-
tozása, a behajtási engedélyek kiadá-
sának és felhasználásának rendje
AZ ÖNKORMÁNYZAT tulajdonában és 
kezelésében lévő helyi közutak állapotának 
védelme, valamint a helyi közutakon a biz-
tonságos közlekedés feltételeinek, a környe-
zet nyugalmának és a lakosság pihenéshez 
való jogának biztosítása érdekében behaj-
tási rendeletet alkotott a képviselő-testület. 
 A rendelet értelmében minden olyan 
gépjármű tulajdonosnak, üzembentartó-
nak és használónak, aki az önkormányzat 
tulajdonában lévő „Súlykorlátozás” táblán 
megjelöltnél nagyobb össztömegű járművel 
(járműszerelvénnyel) szeretne közlekedni, 

SZADA Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testületének helyi rendeleti szabá-
lyozása alapján a településen a nyílt téri 
égetés november 1-től tilos. Az érvény-
ben lévő rendelet által biztosított  lehető-
ségekről az alábbiak szerint tájékoztatom 
a Tisztelt Lakosságot.
Az avar és kerti 
hulladék nyílttéri égetése:
  •     avar és kerti hulladéknak minősül a 

kert használata során keletkező és to-
vábbi hasznosításra nem kerülő növé-
nyi maradvány (fű, falomb, nyesedék, 
egyéb növényi maradványok);

  •     a kerti hulladék égetése szeptember 1. 
és október 31. között történhet 

 –   keddi napokon 10-18 óra között,
 –   szombati napokon 8-12 óra kö-

zött;
  •     amennyiben az égetési nap ünnepnap-

HÍREK

ra esik, úgy az égetés nem megengedett;
  •     közterületen avart és kerti hulladékot 

égetni csak a polgármester engedélyé-
vel lehet;

  •     a védett természeti területen történő 
égetéshez jegyzői engedély kell;

  •      lábon álló növényzet, tarló égetése nem 
megengedett.

 Tájékoztatom továbbá a Tisztelt La-
kosságot, hogy az avar és kerti hulla-
dék égetésére vonatkozó szabályok 
rendelettel történő megállapítására 
vonatkozó felhatalmazást az Ország-
gyűlés 2021. január 1. napjával hatá-
lyon kívül helyezte, ezért a nyílt téri 
égetés ettől a naptól nem lesz meg-
engedett a településen. 
 Szíves együttműködésüket a rendelet 
előírásainak betartásában előre is köszö-
nöm! dr. Filó-Szentes Kinga jegyző  

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

akkor a tilos közlekedési táblával ellátott 
közutakra behajtási engedélyt kell kérnie. 
 Nem kell engedély a katasztrófa elhá-
rítást, megelőzést és segítségnyújtást, a 
műszaki és baleseti mentést, a kommuná-
lis közfeladatot, az út-, vasút- vagy közmű 
építését, fenntartását, javítását vagy tisz-
títását, a postai szolgáltatást, a hulladék-
elszállítást, valamint az önkormányzat 
megbízásából beruházást végző gépkocsi 
behajtása esetén. 
 A behajtási engedély hét, vagy hosszabb 
időtartam esetén 30 napra kérhető

BÖLCSŐDE Nettó Áfa Bruttó

Reggeli      95,20 Ft      25,70 Ft    121,00 Ft 

Tízórai      95,20 Ft      25,70 Ft    121,00 Ft 

Ebéd    268,58 Ft      72,52 Ft    341,00 Ft 

Uzsonna      78,54 Ft      21,21 Ft    100,00 Ft 

    537,53 Ft    145,13 Ft    683,00 Ft 

ÓVODA Nettó Áfa Bruttó

Tízórai      99,60 Ft      26,89 Ft    126,00 Ft 

Ebéd    267,12 Ft      72,12 Ft    339,00 Ft 

Uzsonna      72,45 Ft      19,56 Ft      92,00 Ft 

    439,17 Ft    118,58 Ft    557,00 Ft 

ISKOLA Nettó Áfa Bruttó

Tízórai    108,66 Ft      29,34 Ft    138,00 Ft 

Ebéd    316,93 Ft      85,57 Ft    403,00 Ft 

Uzsonna      99,61 Ft      26,90 Ft    127,00 Ft 

 Összesen:    525,21 Ft    141,81 Ft    667,00 Ft 

A SZADAI Gyermekélelmezési és Szociá-
lis Étkeztetési Konyha által biztosított ét-
kezés térítési díjak január 1-től az alábbi-
ak szerint változnak: 
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A Szadai Székely Bertalan 
Általános Iskola HÍREI

Bázisintézményi  
bemutatóóra
Tari Anikó igazgatóhelyettes 
beszámolója
Iskolánk másodszorra nyerte el az „Okta-
tási Hivatal Bázisintézménye” címet. Az 
elmúlt hároméves ciklusban is igen si-
keres bemutatóórákat, szakmai megbe-
széléseket, továbbképzéseket tartottunk, 
nálunk jól működő gyakorlatokat mutat-
tunk be az érdeklődő kollégáknak. A jár-
ványügyi helyzetre való tekintettel ebben 
az időszakban rendhagyó, online módon 
zajlanak majd a szakmai megjelenések.
 Első programként 2020. október 14-én 
egy különleges, a Kézmosás világnapjához 
kapcsolódó, és a digitális oktatás előnye-
it bemutató angolórát tekinthettek meg 
az érdeklődők, Kunya Linda tanárnő ve-
zetésével és az 5.a osztályosok közremű-
ködésével. Az online program, (melyen 17 
különböző iskolában tanító pedagógus kol-
léga vett rész) bemutatkozó beszélgetésből, 
rendszergazdánk, Karácsony Tibor által 
rögzített óra digitális bemutatásából és az 
azt követő szakmai konzultációból állt. 
 Az érdeklődők elismeréssel, rengeteg 
dicsérettel illették kolléganőnket, akinek 
ezúton is gratulálunk kiváló bemutató-
órájához!

Szakmai nap az iskolában
Tari Anikó igazgatóhelyettes  
beszámolója
Október 22-én online Szakmai napot tar-
tottunk iskolánkban. Először Greffné Kál-
lai Tünde igazgató asszony vezetésével az 
általános, egész tantestületünket érin-
tő tudnivalókat egyeztettük, valamint az 
előttünk álló feladatokat, programokat 
terveztük meg. 
 Ezután vendégül láttuk a Gödöllői For-
rás Szociális és Gyermekjóléti Központ 
munkatársát, Szekeres Csillát, aki a gyer-
mekeket hátrányosan érintő kérdésekről 
és azok megoldásairól adott számunkra 
hasznos tájékoztatást.
 A Belső Ellenőrzési Csoport elmúlt tan-
évben végzett elégedettségi mérésének 
eredményei, az adatok összegzése és a jö-
vőre vonatkozó fejlesztési tervek kidolgo-
zása is fontos napirendi pont volt Szakmai 
napunkon. Erről a BECS vezetője, Szabó 
Krisztiánné tartott digitális bemutatót.
 A programot Jancsóné Szalai Szidónia 
fejlesztőpedagógus online foglalkozásá-
nak megtekintése, majd a látottak szak-
mai értékelése, megbeszélése zárta. A jó 
hangulatú bemutató értékes és hasznos 
volt mindannyiunknak, valamint méltó 
lezárása tartalmas Szakmai napunknak.

Megemlékezés  
az Aradi 13 vértanúról
Asztalos Anikó tanárnő beszámolója
Iskolánkban már hagyománynak számít, 
hogy műsorral emlékezünk meg az isko-
larádión keresztül az 1849. október 6-án, 
Aradon kivégzett 13 tábornokról.
 Az idén három, 7. osztályos tanuló se-
gítségével idéztük fel a történteket. Zenei 

betétek, versek segítettek az emlékezésben.  
A tanári szoba melletti asztalon egy mé-
cses világított egész nap, mellette egy nem-
zeti színű szalaggal átkötött rózsaszálat 
helyzetünk el. 
 Így a 171 évvel ezelőtti történések velük 
maradtak a tanulás mellett is, s segítettek 
abban, hogy soha ne felejtsék el elődeik di-
cső tetteit.

Illemtani kihívás-sorozat 
a Székely Bertalan  
Általános Iskolában
Tassi Beáta tanítónő, 
szervező beszámolója

„Többek leszünk általa!” – mottóval egy 
négyfordulós Illemtani kihívás-sorozatot 
hirdettünk. Ennek októberi fordulójában 
a legalapvetőbbre, a köszönésre helyeztük 
a hangsúlyt. A kis elsősök a tanítóikkal so-
kat beszélgettek a jó köszönés mikéntjéről 
és megpróbáltak ügyesedni ebben. 
 A kihívásra több mint 80 tanuló reagált, 
akikre nagyon büszkék vagyunk! Előkelő 
helyezést 23 gyermek ért el, ők oklevelet 
kaptak és osztályfőnöki dicséretben része-
sültek. Maximum pontszámot a követke-
ző tanulók értek el: Láng Dorka, Vass Éva, 
Géczy Zsófia Csenge. 
 A szülők háttérből való támogatására 
nagyon számítva, már készülünk a követ-
kező fordulóra!

Október 6-án az aradi vértanúk megemlé-
kező műsort  a 7. osztályosok  készítették

Az Illemtanni kihívás októberi 
fordulójában 23 tanuló kapott oklevelet



14 2111 SZADA | 2020. NOVEMBER

NOVEMBER
DÁTUM HÉTFŐ

16. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
17. ZÖLD
23. KOMMUNÁLIS
30. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

 DECEMBER
DÁTUM HÉTFŐ ÉS KEDD

7. KOMMUNÁLIS
14. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
21. KOMMUNÁLIS
28. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

SZADA HULLADÉK-
GYŰJTÉS RENDJE 2020

NOVEMBER – DECEMBER

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

HÍREK

Kedves Szadaiak!
A Tábor Alapítvány és a Szadai Keresztény 
Szülők Köre közös gyűjtést indít a nagy-
dobronyi Irgalmas Samaritánus Reformá-
tus Gyermekotthon számára. Nagy dobrony 
Szada kárpátaljai testvértelepülése, több éve 
gyümölcsöző kapcsolat működik a két falu 
között, melynek része a szadai iskolában 
évente megrendezett adventi „cipősdoboz” 
adománygyűjtés a nagydobronyi rászoru-
ló gyermekek számára.
 A gyermekotthonban közel 70 különbö-
ző korú gyermek lakik, a háromévestől a 
felnőttkor küszöbén állókig, család nélkül, 
a gondozók és egymás szeretetére bízva. 
 Sajnos a járványhelyzet miatt idén nem 
tudunk tárgyi adományokat eljuttatni a 
gyermekotthon lakóinak. Szeretnénk vi-
szont, ha a segítségnyújtás nem maradna 
el, gondolva arra is, hogy a kialakult ne-
héz helyzet még inkább sújtja azokat, akik 
nehezebb körülmények között élnek, lelki 
terheket hordoznak, s több esetben fizika-
ilag sem egészségesek. Adományainkkal 
széppé tehetjük az árva gyermekek kará-
csonyát, hozzájárulva az ünnepi asztal és 

TÁJÉKOZTATJUK a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Szadán elektronikai hulladékgyűjtést 
szervezünk. A hulladék leadásának idő-
pontja 2020. november 28. szombat  
8 és 14 óra között, a régi Varroda ud-
varán (Dózsa György út és Rákóczi utca 
sarkán). 
 A leadható hulladékfajták: háztartási kis- 
és nagygépek, IT és távközlési berendezé-
sek, szórakoztató elektronika, elektromos 
barkácsgépek, világítótestek, vezérlőeszkö-
zök, akkumulátorok, elemek. Felhívjuk a 
figyelmet, hogy csak szerkezetileg hiány-
talan elektronikai tárgyakat veszünk át.

SzadaNova NKft

ELEKTRONIKAI  
HULLADÉKGYŰJTÉS

A korábbi vezető Pálinkás 
László közel négy évig nagy 
odaadással és alázattal mű-
ködtette a szadai lovas kö-
zösség életét. Magánjellegű 
elfoglaltsága és kisfia szüle-
tése miatt nem tudta tovább 
vállalni a feladatot. A szakosz-
tály pénzügyi és kapcsolattartói vona-
lán is változások történtek: Kovács Zoltán 
és Bárány István feladatkörét Kővágó Atti-

la gödöllői lakos vállalta el, akinek a lánya 
is a szakosztály keretein belül versenyez. A 
tisztújítást követően a szakosztály vezeté-
sét, a közel 6 éve a tagok között tevékeny-
kedő Hegymegi Gábor vette át, aki ugyan 

jelenleg Budapesten él, azonban 
mindig is szívügyének tekintette 

az immáron  20 éve működő 
szadai és gödöllői lovas kö-
zösség életét. A szakosztály 
fő tevékenysége továbbra is a 

hagyományörző felvonulások, 
tereplovaglások, versenyek, kö-

zösségi összejövetelek megrende-
zése lesz, amelyekhez korosztálytól füg-
getlenül szeretettel várják a kapcsolódni 
vágyó környékbeli lovasokat.

a karácsonyfa alatt megbújó meglepeté-
sek költségeihez.
 Kérjük, ha tehetik, pénzadományukkal 
támogassák az otthonban élő gyermekeket 
és az ott folyó szakmai munkát! A befolyt 
összeget advent első hetében (december 
4-ig) szeretnénk a gyermekotthon részé-
re továbbítani. A később érkezett célado-
mányokat is eljuttatjuk az otthonba.
 A felajánlásokat az alábbi bankszámlá-
ra várjuk:
 Tábor Alapítvány OTP Bank: 
11742049-20300106-00000000
 Közlemény: Nagydobrony
 Aki készpénzben szeretné támogatni a 
gyermekotthont, vegye fel a kapcsolatot 
Monok Zsófiával (06-20-439-8808). 
 Akit részletesebben érdekel az otthon 
élete, megismerheti őket a Facebook-
oldalukon keresztül: https://hu-hu.
facebook.com/refsama/
 Előre is köszönjük a jószívű adakozók 
segítségét!
 „aki befogad egy ilyen kisgyermeket 
az én nevemben, az engem fogad be” (Mt 
18,5) Pálinkás Ibolya és Monok Zsófia

a nagydobronyi gyermekotthon javára
ADVENTI ADOMÁNYGYŰJTŐ AKCIÓ 

MEGÚJULT  
a Szadai Lovas Szak- 
osztály vezetősége

Tájékoztatjuk a kedves testvéreket, hogy a 
református valamint a baptista gyülekeze-
tek istentiszteletei 2020. november 11-től 

elmaradnak. A felekezetek istentiszteleteit 
online formában nyomon követhetik a sa-
ját Facebook oldalaikon.

 A katolikus szentmiséket a szokásos 
időben tartják meg, a maszk használata, 
valamint a távolságtartás kötelező.

A COVID VÍRUS MIATT ELMARADNAK AZ ISTENTISZTELETEK,  
A KATOLIKUS SZENTMISÉKET SZIGORÍTÁSOKKAL MEGTARTJÁK
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„Ezért mon-
dom nektek: ne aggódjatok életetekért, 
hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testete-
kért, hogy mivel ruházkodjatok! Nem több 
az élet a tápláléknál, és a test a ruhánál?
 Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, 
nem is aratnak, és csűrbe sem takarnak, 
mennyei Atyátok mégis eltartja őket. Nem 
vagytok ti sokkal értékesebbek náluk? Ag-
godalmaskodásával ugyan ki tudná kö-
zületek meghosszabbítani életét csak egy 
arasznyival is? Miért aggodalmaskod-
tok a ruháért? Nézzétek a mező liliomait, 
hogyan növekednek! Nem fáradoznak, és 
nem fonnak, mégis, mondom nektek, hogy 
Salamon teljes királyi pompájában sem 
öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak 
egy is. Ha pedig a mező füvét – amely ma 
van, de holnap a kemencébe dobják – így 
öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, 
kicsinyhitűek?” (Mt 6,25-30)

N em kell sokat magyarázni, meny-
nyire aktuális a fenti igeszakasz! 
Az aggodalom, a félelem minden-

napjaink részévé vált. Rettegünk és szo-
rongunk, vagy tagadjuk a félelmünket és 
úgy teszünk, mintha nem lenne oka aggo-
dalmunknak. Menekülünk a teendőink-
be, a fantázia világába vagy akár végtelen 

online pörgetésekbe. Egyesek kontrollál-
ni próbálják a dolgot azzal, hogy állandó-
an olvasnak róla. Mások összeesküvés-el-
méletek mögé menekülnek, és azok alapján 
kioktatnak mindenkit. A Covid-ra is igaz 
lett: mindent és mindennek az ellenkező-
jét is megtaláljuk róla az interneten, ami 
fokozza zavarodottságunkat. A félelme-
ink mögött pedig ott bujkál a tény: elve-
szíthetjük mindazt, amihez ragaszkodunk, 
ami nélkül nem tudjuk elképzelni az éle-
tünket, boldogságunkat. Ez a veszély per-
sze állandóan jelen van az életünkben, a 
járvány csak felszínre hozta, és állandó-
an a felszínen tartja a mulandóság tényét. 
 A mai igeszakasz fényében mit tehetünk? 
Hogyan tudunk a gondviselésbe vetett hit-
tel élni a mindennapokban?  Ha a keresz-
ténység számunkra csak etikai törvények, 
szabályok halmaza, akkor ebben a hely-
zetben a hitünk nem segít minket. Jézus 
a mai igében arra hív, hogy nézzünk kö-
rül: miről szól az életünk? Az evés-ivásról, 
ruháról, iskoláról, munkáról és tanulásról, 
vagy valami sokkal többről? 
 Szemléljük Jézussal együtt az ég ma-
darait, a mező liliomait! November ele-
jén a kislányommal sétáltam szemerkélő 
esőben a sötétedő, őszi Margitán. Megél-
hettük, hogy a teremtés részei vagyunk, 

hallgattuk az esőt, gyűjtöttük a gyönyörű 
őszi leveleket. Jó volt belesimulni a terem-
tés rendjébe! Jézus azonban nem áll meg 
itt, hanem tovább vezet bennünket: Isten 
gondviselő szeretetét szemlélhetjük a te-
remtésben, Ő gondoskodik rólunk. Az éle-
tünk nála van biztonságban. 
 Persze nehéz elhallgattatni a kételyein-
ket: hol van Isten, amikor emberek halnak 
meg, miért engedi meg a vírus pusztítását, 
miért nem tesz csodát? Ezekre a kérdésekre 
nehéz megnyugtató választ adni. A válasz 
nem is lehet elméleti! Varga László kapos-
vári püspök atya így fogalmazza ezt meg: 
„Akik Krisztus második eljövetelére vár-
nak, a szeretet égő lámpásaival szívükben 
keresik a találkozást az Igében, Ostyában, 
Szegényben és minden Szenvedőben jelen-
lévő Jézussal. Ők a remény emberei” Ha ki-
lépünk az önmagunk körül forgásból, és a 
bármilyen értelemben szükséget szenvedő 
embertársaink felé fordulunk, akkor meg-
találjuk Jézust, aki nem részvétlenül nézi 
a szenvedést, hanem a szenvedővel együtt 
szenved. Keressük ma is Jézust! Keressük 
az Igében, az őszi természet szépségében, és 
a mellettünk lévő, velünk együtt szükséget 
szenvedő emberben! Ha így teszünk, szí-
vünk megnyugszik, mert még a szenvedés-
ben is Ővele találkozhat!        Borbáth Gábor 

HITÉLET

Az aggodalom vagy a bizalom ideje?
KATOLIKUS EGYHÁZ

A fák lehullatják leveleiket, és a szü-
ret, a gyümölcsök betakarítása is 
arra emlékeztet minket, hogy a 

gyümölcstermés ideje és lehetősége lejárt. 
Megvolt az ideje a virágzásnak, a növeke-
désnek, a fejlődésnek, megvolt a lehetősé-
ge ebben az évben is a gyümölcstermés-
nek, de az idő elmúlik, és a lehetőség egy 
idő után lejár. Ha megtettük, ami rajtunk 
múlt, és jól gazdálkodtunk az idővel és a 
lehetőségekkel, akkor boldogan takarít-
hatjuk be a jól végzett munka gyümöl-
csét. Ha viszont elszalasztottuk a lehe-
tőségeket, és rosszul éltünk az időnkkel, 

akkor szomorúan látjuk, hogy elmúltak 
a lehetőségek.
 Hasonlóan működik ez az emberi élet-
ben is. Megvan az ideje a mi életünkben 
is a növekedésnek, és a virágzásnak. A fi-
atalságunk, a növekedés, a fejlődés sza-
kasza, életünk virágzó, kibomló időszaka. 
Erő, egészség, sok lehetőség, örömök. A fi-
atalság önfeledt örömteli évei ezek, ami-
kor az ember azt gondolja, mindent bír, 
mindent megtehet, és azt gondolja, hogy 
ez mindig így is marad. Aztán eljön az élet 
dele, az élet nyara, a felnőtt kor felelős-
ségteljes időszaka. A munka, a feladatok, 
és sok nehéz döntés időszaka ez. De idő-
vel ez az időszak is elmúlik, és beköszönt 
életünk ősze, amikor elfogy az erő és az 
egészség. Ekkor aratjuk sok döntésünk 
gyümölcsét. S végül mindannyiunknak 
el kell mennünk ebből a földi világból. 
Az örök folytatás is azon múlik, hogy ho-
gyan döntöttünk itt, életünk legfonto-

sabb kérdésében: hiszünk-e Jézus Krisz-
tusban, mint személyes Megváltónkban, 
vagy sem? 
 Isten áldott, és gondtalan fiatalságot 
akar adni nekünk, ahogy a Prédikátor 
könyvében olvassuk: „Örvendezz, ifjú, míg 
fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, 
és élj szíved vágya szerint, ahogy jónak lá-
tod! De tudd meg, hogy mindezekért Is-
ten megítél téged!” (Prédikátor 11,9). Ál-
dott munkával, jó döntésekkel teli felelős 
felnőttkort szeretne adni nekünk, és ve-
lünk akar lenni életünk alkonyán is, hogy 
tudjuk, nem a semmibe, nem egy sírgö-
dör mélyére megyünk, hanem aki hisz Jé-
zusban, az haza megy a boldog örökélet-
be, haza a mennyei Atyához. 
 Így emlékezzünk elhunyt szeretteinkre, 
tudva azt, hogy Isten nem a holtak, ha-
nem az élők Istene, és szeretteink, akik 
hitben haltak meg, már ott vannak Őná-
la a mennyben, és így nézzünk előre sa-
ját halálunkra is reménységgel teli, tud-
va, hogy ha hiszünk Jézusban, akkor Ő 
vár minket a túloldalon.

Sándor Levente református lelkipásztor

Reménységgel teli ŐSZ 
Eljött 

a november, és az ősz szépségét 
csodálva arra is ráeszmélünk, 
hogy véget ért egy újabb nyár. 
Eljött az ősz, az elmúlás ideje.

REFORMÁTUS EGYHÁZ
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T öbb éve dolgozok háziorvosként 
és biztosan állítom, hogy hőemel-
kedéssel vagy lázzal, gyengeséggel 

vagy izom- és végtagfájdalmakkal, orrfo-
lyással vagy hasmenéssel, köhögéssel vagy 
hányingerrel, stb. járó fertőző betegségek 
az év minden hónapjában nagy számban 
előfordultak a COVID járvány előtt is. Az 
idén sincs ez máskép. A különbség csak 
annyi, hogy eddig a lakosság a tünetek 
súlyosságának megfelelően tudta kezelni 
ezeket a fertőző betegségeket: enyhe tü-
netek esetén a betegek nem is jelentkez-
tek orvosnál, orvosi kezelés nélkül is né-
hány nap alatt maguktól meggyógyultak.
 Pedig a valódi vírushelyzet és annak 
megoldása az idén is ugyanolyan, mint ta-
valy vagy 10 évvel ezelőtt volt. Ennek tisz-
tázásában szeretnék segíteni a gondolkod-
ni hajlandó lakosoknak.

Alapigazságok
  1.    A légző- vagy emésztőrendszeri fertő-

ző betegségek túlnyomó többségét (90-
100%) vírusok okozzák.

  2.    Számtalan vírus törzs létezik a Föl-
dön, amelyek képesek megbetegíte-
ni az embert.

  3.    Elhúzódó – 3-5 napos - vírusos fertőzé-
sek esetén jöhetnek létre már a baktéri-
um okozta szövődmények (pld. arcüreg 
gyulladás, tüdőgyulladás, stb.

  4.    A vírus fertőzések kezelésére jelenleg 
nincs semmilyen gyógyszerünk – csak 
az immunrendszerünkben bízhatunk.

  5.    A háziorvosok mégis 80-90%-ban in-
dokolatlanul antibiotikumot írnak fer-
tőző betegségekre, részben mert nem 
vállalják a felelősséget, részben mert 
engednek a beteg követelésének.  

  6.    Az antibiotikumok viszont csak a bak-
tériumok okozta fertőzésekre hatnak, 
akkor sem minden esetben – a vírusos 
eredetűekre egyáltalán nem.

Mit lehet mégis tenni,  
ha elkapott egy vírus?
1. szabály – pihenés  
és alvás (szervezetünk  
tehermentesítése)
Az általános gyengeség érzéssel a szer-
vezetünk jelzi, hogy pihenésre, tehermen-
tesítésre van szüksége a gyorsabb gyógy-
ulás érdekében. Ilyenkor a lehető legkisebb 
szintre kell csökkenteni a mozgást – ott-
hon kell maradni, feküdni, pihenni, olvasni, 
naponta többször is aludni, hogy a szerve-
zetünk a rendelkezésére álló napi energia-
mennyiség legnagyobb részét a vírusok el-
pusztítására tudja felhasználni. 

2. szabály – böjtölés 
(szervezetünk tehermentesítése)
Fertőző betegségek esetén a betegek kü-
lönböző mértékű étvágytalanságot tapasz-
talnak. A beteg gyermek visszautasítja az 
ételt, és csak italt kíván. A beteg kutya 
meghúzza magát a kutyaházban, és napo-
kig semmit sem eszik. A beteg élőlények 
ösztönösen helyesen viselkednek – böjtöl-
nek. A beteg szervezetnek a gyógyuláshoz 
erőre van szüksége saját maga számára – 
a gyógyuláshoz szükséges energiát a test 
saját raktáraiból nyeri. 
 Az emésztés nagyon energiaigényes folya-
mat – a napi energiaszükségletünk 30 %-a 
az emésztőrendszer működésére megy el, 
ami kb. 600 kcal veszteséget jelent.  Meny-
nyi is 600 kcal? 600 kcal-át akkor égetünk 
el, ha 1 óra alatt 12 kilométert futunk! Ha 
nem eszünk semmit, akkor azt a 600 kcal-
át megnyerjük, amelyet a szervezetünk a 
fertőzés gyors leküzdésére fordít.

3. szabály – lázcsillapítók kerülése
A láz elősegíti a szervezet fertőzésekből való 
felépülését. A láz az evolúció során azért 
maradt fenn, mert túlélési előnyt biztosít 

az egyed számára. Ezt iktatjuk ki, amikor 
követjük a TV-ből ránkzúdúló gyógyszer 
reklámokat, és a legkülönbözőbb láz- és 
fájdalomcsillapítókkal tömjük magun-
kat. Azután meg csodálkozunk, hogy mi-
ért vagyunk már egy hete betegek és nem 
tudunk meggyógyulni.

4. szabály – nagy mennyiségű 
C-vitamin fogyasztása
Az állatokéval ellentétben a mi szerveze-
tünk nem képes C-vitamin előállítására. Így 
azt táplálkozással és táplálékkiegészítőkkel 
kell a testünkbe juttatnunk. Fertőzés ese-
tén a testünk C-vitamin szükséglete több-
szörösére emelkedik. Megfelelően magas 

mennyiségben a C-vitamin meg-
előzheti a vírusos megbetege-

dést, és nagyban meggyor-
sítja a felgyógyulást az akut 
vírusos fertőzésből.
 A nagyobb adagok bevi-

telétől nem kell félnünk, hi-
szen a hofitársunk Szent-Györgyi 

Albert, aki a C-vitamin felfedezésé-
ért Nobel-díjat kapott, minden áldott nap 
8.000 mg C-vitamint szedet és 93 éves 
korában halt meg (nem C-vitamin túl-
adagolásban.

5. szabály – nagy mennyiségű 
D-vitamin fogysztása
A D-vitamin fertőzésekkel szembeni véde-
kező immunválaszt több ponton is fokozza. 
D-vitamin adagolás a COVID-19 fertőzés 
súlyosságát mérsékli és javítja a túlélési 
esélyeket – szabályozza az immunrendszer 
működését, a tüdőben csökkenti a gyulla-
dáskeltő citokinek szaporodását és növeli 
a gyulladáscsökkentő citokinek szintjét is, 
azaz a citokin vihar ellen dolgozik.
 Fertőzések esetén a szokásos napi fenn-
tartó 10.000 NE legalább a dupláját kell 
bevenni – 20.000 NE naponta. 

Összegzésként arra kérek minden-
kit, hogy fertőző betegség esetén 
1. minél kevesebbet mozogjon 
– pihenjen, feküdjön, aludjon és
2. böjtöljön 2-3 napot – csak 
vizet és teákat fogyasztva és
3. ne vegyen be semmilyen láz- és 
fájdalom csillapitót 39 fok alatt és
4. szedjen legalább 4 x 1.000 mg 
C-vitamint naponta és
5. szedjen legalább 20.000 NE 
D-vitamint naponta.
 A célunk közös – Szada legyen Magyar-
ország legegészségesebb települése! Hajrá 
szadaiak! 
 A teljes cikk megtalálható a település 
honlapján. (szada.hu) Dr. Dobos Vadim

Vírus fertőzés (pld.  
COVID) legyőzésének 
„5”-OS SZABÁLYA

EGÉSZSÉGÉRE! – EGY HÁZIORVOS TANÁCSAI

Szeptember közepétől látványosan nőtt a különböző fertőzéses tű-
neteket észlelő és aggódva telefonáló betegek száma – egy átlagos 
rendelés alatt 10-15 ilyen beteg várja, hogy egy hasmenésre vagy 
2 tüsszentésre telefonon felállítsam a COVID fertőzés diagnózisát.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A SZADAI PIAC ÜZLETHELYISÉGEINEK 
ÉS ÁRUSÍTÓHELYEINEK BÉRBEADÁSA

Az ingatlant Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának szabályairól 
szóló 16/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendeletének 16-19. §-a és 
87/2020. (IX. 3.) KT-határozata alapján, élelmiszer felhasz-
nálása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő 
állat, állatgyógyászati készítmény, növényvédő szer ér-
tékesítése céljára adja bérbe. A piac nyitvatartási ideje: hét-
főtől vasárnapig 06:00-18:00 óra között tart.

A bérleti díj licitálási eljárásnak induló ára bruttó: 
  •      Üzletek esetén: 50.000 Ft/üzlet/hó  

vagy 550.000 Ft/üzlet/év
A bérleti díj az üzlethelyiséghez kapcsolódó mosdó előtér, WC, 
és tároló helyiségek bérletét is tartalmazza.
  •      Árusító helyek esetén: 2.000 Ft/alkalom vagy 24.000 Ft/év

A pályázat tárgya:
   1.      001 számú üzlet 14,9 m2, mosdó előtér 0,97 m2,  

WC 1,46 m2, tároló 1,27 m2 (összesen: 18,6 m2)
   2.      005 számú üzlet 14,9 m2, mosdó előtér 0,97 m2,  

WC 1,46 m2, tároló 1,27 m2 (összesen: 18,6 m2)
   3.      009 számú üzlet 14,9 m2, mosdó előtér 0,97 m2,  

WC 1,46 m2, tároló 1,27 m2 (összesen: 18,6 m2)
   4.      013 számú üzlet 14,9 m2, mosdó előtér 0,97 m2,  

WC 1,46 m2, tároló 1,27 m2 (összesen: 18,6 m2)
   5.      017 számú üzlet 13,92 m2, mosdó előtér 1,00 m2,  

WC 1,50 m2, tároló 2,10 m2 (összesen: 18,52 m2)
   6.      021 számú üzlet 13,92 m2, mosdó előtér 1,00 m2, 

 WC 1,50 m2, tároló 2,10 m2 (összesen: 18,52 m2)
   7.      028 számú üzlet 13,92 m2, mosdó előtér 1,00 m2,  

WC 1,50 m2, tároló 2,10 m2 (összesen: 18,52 m2)
   8.      032 számú üzlet 13,92 m2, mosdó előtér 1,00 m2,  

WC 1,50 m2, tároló 2,10 m2 (összesen: 18,52 m2)
   9.      Árusító hely: asztal, amelyből 1 db 1,5 m (összesen: 34 db)
Bérlő az üzlet után bérleti díjat és a víz- és villamos almérőkön 
leolvasott fogyasztás alapján közüzemi költségeket fizet, az áru-
sító hely után bérleti díjat fizet.
 A pályázatokat 2 példányban, zárt borítékban 2020. novem-
ber 30-án 10.00 óráig lehet eljuttatni a Polgármesteri Hiva-
tal Titkárságára, a borítékra rá kell írni: „Pályázat Szada 
Piac üzlethelyiség / árusító hely bérleti jogára”.

Pályázati feltételek: 
Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélkü-
li gazdasági társaság pályázhat.
 A pályázattal egyidejűleg kettő havi kaució megfizetése szük-
séges az Önkormányzat bankszámlájára (11742049-15391621). 
Az önkormányzat a pályázat nyertesével kötendő bérleti szer-
ződésben az ajánlattételi biztosítékot üzletek esetén kaucióként, 
árusítóhelyek esetén a bérleti díjként beszámítja.
Előnyben részesül az a pályázót, aki:
 a) élelmiszer vagy mezőgazdasági terméket kíván értékesíte-
ni az általa bérelt helyiségben, 

 b) helyi székhelyű vállalkozásként működik,
 c) a képviselő-testület határozatában megállapított bérleti díj 

– üzlethelyiség esetén legalább háromszorosát, árusítóhely ese-
tén legalább ötszörösét – kaucióként egy összegben előre meg-
fizeti.

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
  •      a pályázó adatait (név, székhely, cégjegyzékszám, telefon) és 

nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, to-
vábbá a bérleti jog ellenszolgáltatásának teljesítésére vonatko-
zó kötelezettség vállalásról. A nemzeti vagyontörvény szerint 
átlátható szervezetnek kell minősülnie a pályázó szervezetnek;

  •      nem természetes személy esetén cégkivonatot, illetve a vállal-
kozói igazolvány másolatát; 

  •      a pályázat szöveges része térjen ki a pályázó ingatlanbérlettel 
kapcsolatos céljaira, elképzeléseire. 

  •      a pályázó nyilatkozatát az ajánlati kötöttség elfogadására vo-
natkozóan;

  •      a helyiség béreként bérbeadó által megjelölt legalacsonyabb 
bérleti díjat, az induló licitárat a licitálás alsó határának kell 
tekinteni;

  •      a benyújtott pályázatokat nyilvánosan 2020. december 
1-én 10.00 órától a polgármesteri hivatal tanácstermében 
bontják fel;

  •      Szada Nagyközség Önkormányzat jegyzőjének igazolása, hogy 
az önkormányzattal szemben a pályázónak tartozása nincs; 

  •      gazdasági társaságok képviselői aláírási címpéldánnyal, ter-
mészetes személy teljes bizonyító erejű magánokiratba fog-
lalt meghatalmazással is képviselheti magát a liciteljáráson;

  •      állami és helyi adóhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásá-
nak benyújtása arról, hogy a pályázónak 30 napnál régebbi le-
járt adófizetési kötelezettsége nincs.

Érvénytelen az ajánlat, ha: 
  •      az ajánlatot a benyújtására meghatározott határidő után nyúj-

tották be;
  •      az ajánlattételi biztosítékot az ajánlattevő nem bocsátotta a 

kiíró rendelkezésére, vagy annak befizetését nem igazolta;
  •      olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni 

a pályázaton;
  •      az ajánlat nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak;
  •      a pályázati felhívásban meghatározott induló bérleti díjnál ala-

csonyabb díjat tartalmaz.
Az érvényes pályázatot benyújtók helyben nyílt liciteljáráson 
vesznek részt, a liciteljárás induló díja üzletek esetén 1 havi bér-
leti díj, árusító hely esetén egy alkalom díja, a licitlépcső üzle-
tek esetén 150,-Ft/m2, árusítóhelyek esetén 150 Ft/árusítóhely.
 Ha a pályázó nyertese a meghatározott feltételeket a neki fel-
róható okokból nem teljesítette, a pályázati tárgyaláson részt vett 
második legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó jogosult szerző-
dést kötni, feltéve, hogy erre irányuló szándékát a pályázati tár-
gyaláson bejelentette. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem 
érő pályázók részére az ajánlati biztosítékot a tárgyalást követő 
8 napon belül visszafizetik. A második legelőnyösebb ajánlatot 
tevő pályázónak – amennyiben szerződéskötés az első helyezett 
pályázóval megtörtént – az ajánlati biztosítékot 15 napon belül 
utalják vissza. 
A pályázati hirdetmény átvehető, és tájékoztatás kérhető: 
A Szadai Polgármesteri Hivatalban Pálinkás Csilla műszaki iro-
davezetőnél. Cím: 2111 Szada, Dózsa Gy. út 88., tel: 06/28-503-
065/19, elektronikus úton: muszak1@szada.hu

Pintér Lajos polgármester

KÖZLEMÉNY
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PUSZTAI JÓZSEF – 06-30-522-1258

CSALÁDI HÁZAK 
KLIMATIZÁLÁSA

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK 
SZERVIZELÉSE:
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2111 Szada, Dózsa György út 9/B
Telefon: +36 20 462 9060

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.



KISÁLLATELEDEL 
BOLT

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

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

SZADA  
DÓZSA GYÖRGY ÚT 80.

Coop Jó nekem!
Laktózmentes

sajtkrém
natúr, 100 g, 

1990 Ft/kg

Karaván
tömbsajt

199Ft

 2899Ft/kg

Globetti
Hasábburgonya

gyorsfagyasztott,
2,5 kg, 480 Ft/kg

 1199Ft

Akciós ajánlatunk:
NOVEMBER 18-24-ig

Érdemes követni a FACEBOOK  
oldalunkat!

GÖDÖLLŐ, Dózsa György út 36. 

ÉTELRENDELÉS: 06-20-464-2022

Járványügyi korlátozások  
idején elvitelre és házhoz  
szállítással állunk kedves  

vendégeink rendelkezésére!

PIZZA MAX ÉTTEREM 

és SUSHI BÁR


