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Az Innovációért és Technológiáért felelős Miniszté-
rium 23/2021. (VI. 1.) ITM rendelete alapján 
 2022. március 14., hétfő:  pihenőnap
 2022. március 26., szombat:  munkanap
 2022. október 15., szombat:  munkanap
 2022. október 31., hétfő:  pihenőnap

Felhívom a Tisztelt Lakosság fi gyelmét, hogy a mun-
kanap áthelyezés miatt a Szadai Polgármesteri Hi-
vatal 2022. évben a fenti napokon az alábbi mun-
karend szerint tart ügyfélfogadást:
 •  2022. március 25., péntek 

(hétfői munkarend): 8:00 – 16:00 óráig
 •  2022. március 26., szombat 

(pénteki munkarend): 8:00 – 12.00 óráig
 •  2022. október 14., péntek 

(hétfői munkarend):8:00 – 16:00 óráig
 •  2022. október 15., szombat 

(pénteki munkarend):  8:00 – 12.00 óráig
Dr. Finta Béla jegyző

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJÉNEK 
2022. ÉVI VÁLTOZÁSAIRÓL, 
MUNKANAP ÁTHELYEZÉSEIRŐL

HIRDETMÉNY

HÍREK

Áder János köztársasági elnök 2022. ápri-
lis 3-ára írta ki a következő parlamenti vá-
lasztások időpontját és a 32/2021 (XI. 30.) 
Országgyűlési határozatban elrendelt négy 
kérdésről a népszavazást.
 Április 3-án reggel 6 óra és este 7 óra között 
szavazhatunk. A parlamentbe 199 képviselő 
(106 egyéni és 93 listás) kerülhet be.
 A hivatalos választási kampányidőszak ötven 
nappal a választás napja előtt, azaz: február 
12-én indul. Ekkor kapják meg a jelöltként indul-
ni szándékozók az általuk igényelt ajánlóíveket, 
amiket február 25-én, pénteken 16 óráig kell le-
adniuk. Az egyéni választókerületi jelölteknek 
legalább 500 érvényes ajánlásra van szükségük 
az induláshoz. Országos listát az a párt állíthat, 
amely minimum tizennégy megyében és a fővá-
rosban, legalább 71 egyéni választókerületben 
önálló jelöltet állít.
 A gödöllői központú Pest megyei 6. számú 
választókerületben eddig az alábbi jelöltek in-
dulása ismert:
 •  Vécsey László (a jelenlegi kormány parla-

menti képviselője)
 •  Hohn Krisztina (az egységes ellenzék jelölt-

je, jelenleg parlamenti képviselő az LMP szí-
neiben)

 •  Halász Géza (a Mi Hazánk jelöltje, a jelölő 
szervezet családjogi szakpolitikusa)

A SZADAFESZT EGYESÜLET várja 
a szavazatokat a gödöllői TESCO-nál!

JELENTKEZZEN szavazat-
számláló bizottsági tagnak!
A SZAVAZÁS napi 
feladatok lebonyo-
lításában kiemelt 
jelentősége van a 
szavazatszámláló 
bizottságoknak. Ha 
szeretne részt venni 
ebben a munkában, 
akkor jelentkezzen 
a szavazatszámlá-
ló bizottság válasz-
tott tagjának a la-
kóhelye szerinti 
önkormányzat 
jegyzőjénél.
 Szada jegyzője: Dr. Finta Béla 
 Elérhetősége: jegyzo@szada.hu
A szavazásnapi munkát egy minden rész-
letre kiterjedő oktatás előzi meg.
 Az SZSZB választott tagjait tiszteletdíj 
(várhatóan bruttó 50 000 forint) illeti 
meg, és a szavazást követő napon mente-
sülnek az őket egyébként terhelő munka-
végzési kötelezettség alól.
 A jelentkezés feltételei:
 •  A szavazatszámláló bizottság válasz-

tott tagja az adott településen lakcím-
mel rendelkező választópolgár lehet. 

 •  A szavazatszámláló bizottság tagjai-
nak esküt vagy fogadalmat kell tenni-
ük a polgármester előtt.

 •  Nem lehet tagja a szavazatszámláló bi-
zottságnak a köztársasági elnök, a ház-
nagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, 
másik választási bizottság tagja, válasz-

tási iroda tagja, hivatásos, szerződéses 
katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-
jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó ön-
kéntes tartalékos katona, valamint a jelölt.

 •  Nem lehet a bizottság választott tagja – 
az előbbieken túl – párt tagja, a válasz-
tókerületben jelöltet állító jelölő szervezet 
tagja, a választókerületben induló jelölt 
hozzátartozója, a központi államigazga-
tási szervekről, valamint a Kormány tag-
jai és az államtitkárok jogállásáról szóló 
törvény szerinti központi államigazgatási 
szervvel vagy a választási bizottság illeté-
kességi területén hatáskörrel rendelkező 
egyéb közigazgatási szervvel kormány-
zati szolgálati jogviszonyban, politikai 
szolgálati jogviszonyban, biztosi jogvi-
szonyban, szolgálati vagy más, munka-
végzésre irányuló jogviszonyban álló sze-
mély a közalkalmazott kivételével. 

Nemzeti Választási Iroda

A SZADA FÉNYEI idén is pályázatot nyúj-
tott be a TESCO „Ön választ, mi segítünk” 
programjára, amit civil szervezeteknek ír-
tak ki. 
 A pályázati pénzből három, eltérő stílu-
sú könyvmegállót szeretnénk Szadán elhe-
lyezni a lakosságnak, ezzel népszerűsítve 
a könyvolvasást a fi atalabb korosztály kö-
rében is.
 Különböző feladványokat, kvízeket is 
tervezünk ezekbe a megállókba, még ér-

2022. ÁPRILIS 3-ÁN 
lesznek a parlamenti 
választások és a népszavazás

dekesebbé téve ezzel, az „Olvasni jó Pon-
tokat” közösségünk számára. 
 Kérjük, ha a TESCO-ban járnak, ne felejt-
sék el leadni szavazatukat a SzadaFeszt 
Egyesület (Szada Fényei) „Könyvmegál-
lók Szadán”  programjára!
 Kövessék velünk a TESCO Magyaror-
szág honlapját vagy Facebook oldalát, de 
az "Ön választ, mi segítünk" honlapon is 
lehet tájékozódni!
 Köszönjük, ha szavazatukkal támogat-
ják a programot!
 További részletekért keressék fel a Sza-
da Fényei Facebook oldalt! 

SzadaFeszt Egyesület (Szada Fényei)
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PÁLYÁZAT

Pályázat kiíró adatai:
Neve:  SZADA NOVA Településfejlesztési 

Közhasznú Nonprofi t Kft.
Székhelye: 2111 Szada, Dózsa György út 88.
Cégjegyzék száma: 13-09-129332
Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 21093384-2-13
Képviseli: Illés Szabolcs ügyvezető
Kapcsolattartó 
 •  neve: Szekeresné Csilla
 •  telefonos elérhetősége 06-70-408-4122
 •  email elérhetősége: szadanova@szada.hu

A pályázati eljárás tárgya: a „2111 Szada” című 
önkormányzati lap felelős főszerkesztői feladatainak ellátása. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
 2022. FEBRUÁR 15. KEDD 12.00 ÓRA
A pályázat nyelve: magyar

A főszerkesztő feladatai: a főszerkesztő gondoskodik:
 •  a lap szerkesztéséről, a korrektúrázott, szerkesztett word do-

kumentum átadásáról a tördelőnek,
 •  a lap szerkesztéséhez és terjesztéséhez szükséges marketing 

tevékenység elvégzésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
 •  a Lap köteles példányainak továbbításáról az Országos Szé-

chenyi Könyvtárba,
 •  a Lap magas színvonalú tartalmi és formai követelményeinek 

való megfelelőségéről, folyamatosan javaslatokat tesz a lap, 
illetve annak arculatát, tartalmát érintő fejlesztése érdekében, 

 •  az információk, képanyagok begyűjtéséről, tartalmi és stiliszti-
kai megszerkesztéséről, megjelenésre történő előkészítéséről, 

A főszerkesztő köteles továbbá megjelenni a képviselő-testü-
let ülésein, az önkormányzati, illetve hivatali vezetők sajtótájé-
koztatóin, azokról rendszeresen rövid, tömör, objektív tudósítá-
sokat készít.

A főszerkesztő a feladat ellátása során a lap tartalmával kapcsolat-
ban nyomatékkal kell, hogy fi gyelembe vegye a következőket: 
 •  a lapban a helyi értékek közvetítése, tudósítása kiemelt he-

lyen szerepeljen. 
 •  folyamatos tájékoztatást kell nyújtania az önkormányzat 

munkájáról, a testületi ülések határozatairól.
 •  a lapban meg kell jeleníteni a polgármesteri hivatal működésé-

vel összefüggő, lakosságot érintő legfontosabb információkat.
 •  a lapban bemutatásra kerülnek 
  –  az önkormányzat intézményei és azok munkája, az ak-

tuális eseményeik, és közlésre kerülnek egyéb közösségi 
információk, 

  –   rendőrség, társadalmi szervezetek és ezek tevékenysége.
 •  a lap ismerteti a nagyközségi ünnepségeket, civil eseménye-

ket, az egyházak hitéletével összefüggő eseményeket, ke-
gyeleti híreket.

 •  a lap objektív, tényszerű híreket közöl, és követ nyomon, 
ezen felül helytörténeti híreket dolgoz fel és nyomon követi 
a község sportéletét.

 •  az egyházak hitéletével összefüggő események, kegyeleti 
hírek megjelentetése, 

 •  a lap tartalma nem ad teret a személyiségi jogot sértő, má-
sokat lejárató megnyilatkozásoknak, valamint választási 
kampányidőszak kivételével pártpolitikai írásoknak.

A pályázókkal szemben támasztott követelmények:
 •  szakirányú képesítés
 •  legalább 1 éves szakmai tapasztalat.

Pályázathoz csatolni kell:
 •  a felelős szerkesztő (főszerkesztő) személyes adatait tartal-

mazó iratot (okirat másolással is teljesíthető), a pályázó tele-
fonszámát és email címét tartalmazó iratot. 

 •  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatainak a fel-
használásához a jelen pályázat elbírálása céljából hozzájárul.

 •  a képesítést igazoló okirat másolatát.
 •  a pályázó szakmai önéletrajzát.
 •  koncepció, melyben röviden vázolja a pályázó az elképzelé-

seit a „2111 Szada” formai és tartalmi megjelenéséről.
 •  árajánlatot az újság szerkesztésre (az ajánlati összeget egy 

hónapra vetítve kérjük megadni).
 •  a pályázathoz csatolható: referencia, minta-újság.

A pályázat benyújtásának a módja 
A pályázati dokumentációt az pályázó aláírással ellátva egy pél-
dányban elektronikus úton küldi meg a szadanova@szada.hu 
e-mail címre, vagy lezárt borítékban juttatja el a kiíró székhelyé-
re: 2111 Szada, Dózsa György út 88. 

Pályázatok elbírálása
A pályázatokat a pályázatkiíró ügyvezetője: Illés Szabolcs bírálja 
el. A nyertes pályázóval kapcsolatos döntés meghozatala szin-
tén az ügyvezető kompetenciája. 
 A beérkezett pályázatokat az kiíró megvizsgálja és megálla-
pítja, hogy a pályázatok:
 –  megfelelnek-e kiírásban előírt követelményeknek, 
 –  érvényesek vagy érvénytelenek. Érvénytelen a pályázat, ha 

a pályázattételi határidő (hiánypótlás esetén a hiánypótlási 
határidő) lejárta után nyújtották be, illetve hiánypótlási fel-
hívás esetén a hiánypótlás a felhívásban előírt követelmé-
nyeknek nem felel meg

Az érvényes pályázókat a pályázat kiírója személyes meghallga-
tásra hívja be, és ezen maghallgatást követően - az írásos pályá-
zati anyagot is fi gyelembe véve - kerül sor a nyertes pályázó ki-
választására. 
 Az eljárás eredményéről a döntéshozó a pályázókat értesíti.  

Szada 2022. január 18. 
Illés Szabolcs Szada Nova Nonprofi t Kft. ügyvezetője

PÁLYÁZATOT hirdet a „2111 Szada” önkormányzati 
újság főszerkesztői feladatainak ellátására

SZADA NOVA NONPROFIT KFT.
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INTERJÚ

A ciklus első évéhez 
hasonlóan a tava-
lyi évet sem a fel-

hőtlen építkezés jellemezte. 
Ennek tükrében hogyan 
értékeli a 2021-es évet?
 – Való igaz, munkánkat és 
lehetőségeinket a koronavírus-
járvány és az előre nem tervez-
hető feladatok nagyban befolyá-
solták, így ismét egy furcsa, ám 

– a hátráltató tényezők miatt – 
már-már ismerős évet tudha-
tunk magunk mögött. Szada 
Nagyközség Önkormányzata 
és a Polgármesteri Hivatal is 
megváltozott körülmények kö-
zött végezte munkáját, hiszen 
az év első felében a járvány mi-
att képviselő-testületi üléseket 
nem tarthattunk, ügyfeleket is 
csak korlátozott számban fo-
gadhattunk. Mindezek ellenére 
kifejezetten hatékony és ered-
ményes évet zárhattunk. A polgármeste-
ri hivatal dolgozóinak és az új jegyzőnk, 
Dr. Finta Béla segítségével az előző évivel 
gyakorlatilag megegyező számú, 142 ha-
tározatot és 35 rendeletet hoztunk, fél év 
alatt pedig öt rendes, illetve négy rendkí-
vüli képviselő-testületi ülést, valamint egy 
közmeghallgatást tartottunk. 

– Születtek fajsúlyos, Szada életét 
hosszú távon meghatározó rendel-
kezések. Említhető például a Helyi 
Építési Szabályzat megváltoztatá-
sa és a közösségi együttélést rögzí-
tő rendelet. Miért voltak ezek fon-
tosak?
 – Tavasszal változtattuk meg a Helyi 
Építési Szabályzatot, mellyel egyértelmű-

en a már itt élő lakosság érdekeit kívánjuk 
védeni. Mindenki számára látható és érzé-
kelhető tendencia, hogy Szada lakosságszá-
ma az utóbbi időben robbanásszerű emel-
kedésen megy keresztül. Ezt a folyamatot 
meg kellett állítanunk. Alapvető célunk és 
hosszú távú elképzelésünk, hogy Szadát fa-
lusias arculatú településként tartsuk meg, 
a népességnövekedés ütemét visszafogjuk. 
Ennek érdekében tavasszal a falusias la-
kóterületen és a kertvárosias építési öve-
zetben változtatási tilalmat rendeltünk el, 
majd június 12-én lépett hatályba a Helyi 
Építési Szabályzat módosítása, amely azt 
szolgálja, hogy bizonyos övezetekben a je-
lenlegi két lakóegység vagy kétlakásos la-
kóépület helyett egyet lehessen építeni, te-
hát érvényesüljön a telkenként egy lakás 

elve. Hiszem, hogy így meg tud-
juk őrizni Szadát annak a falu-
sias jellegű településnek, amely-
nek mindannyian megszoktuk 
és megszerettük. 
 A másik, nagy horderejű ügy 
a közösségi együttélés szabálya-
it rögzítő rendelet módosítása 
volt. A szabályozás újragondolá-
sa hatalmas közérdeklődést vál-
tott ki, mert ez az egyik legfon-
tosabb helyi rendeletünk. Az új 
szabályozás létrehozása és el-
fogadása több hónapot felöle-
lő folyamat volt, hiszen nagyon 
nehéz az egyéni érdekeket és 
szempontokat olyan közösségi 
szabályokká formálni, amelyek 
megengedik a szabadságot ad-
dig, amíg más szabadságát nem 
korlátozzák. A rendelet megal-
kotása során az is a közösség ér-
dekeit szolgálta, hogy a lakos-
ság véleményét több körben is 

kikértük a településszintű konszenzus le-
hetőségeit vizsgálva. Ez a rendelet termé-
szetesen folyamatos felülvizsgálatot igényel, 
de az új szabályozás megfelel a megvál-
tozott körülményeknek, illetve a koráb-
bi rendelet megalkotása óta eltelt időszak 
elvárásainak. 

– Hogyan haladt a település fejlesz-
tése 2021-ben? 
 – Büszkén mondhatom, hogy sikeres 
időszak áll mögöttünk, hiszen a település 
fejlesztése a járványügyi helyzetben, és 
a számos hátráltató tényező ellenére is a 
meghatározott tervek szerint haladt. Júli-
usban a nagyközségünk életében megha-
tározó beruházás avatását tarthattuk meg. 
Több mint 500 fő részvételével megnyílt a 

EREDMÉNYES MUNKAVÉGZÉS, 
megváltozott körülmények között 

Szada Nagyközség Önkormányzatának munkáját az elhúzódó koronavírus-járvány 2021-ben is nagy-
ban befolyásolta, azonban a korlátozott lehetőségek mellett is meghatározó jelentőségű rendele-
tek születtek, és a település fejlesztése is a terveknek megfelelően haladt. A Helyi Építési Szabályzat 
módosítása és a közösségi együttélést szabályozó rendelet újragondolása mellett 2,2 kilométer-
nyi út kapott aszfaltozott burkolatot, de az önkormányzat gondoskodáspolitikája is kibővült ta-
valy. Az elmúlt év fontosabb történéseiről Pintér Lajos, a település polgármestere nyilatkozott. 

POLGÁRMESTERI VISSZATEKINTÉS A CIKLUS MÁSODIK ÉVÉRŐL
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INTERJÚ

Szadai Községi Piac, amelynek a fogadta-
tása Molnár Csaba piacfelügyelő vezeté-
sének köszönhetően az előzetes elvárása-
inkat is felülmúlta. A már megismert és 
megkedvelt üzletek, valamint a megnyi-
tás óta rendszeressé vált és népszerű pi-
acnapok mellett az is nagyon fontos, hogy 
a Szadai Községi Piac egyfajta közösség-
építő szereppel is bír, hiszen adottságai-
nak köszönhetően közösségi események 
megrendezésére is kifejezetten alkalmas. 
 Ezen kívül tavaly is jelentős fi gyelmet 
fordítottunk azon vállalásunk teljesíté-
sére, hogy a lakossági igényeket és a le-
hetőségeket fi gyelembe véve minél több 
szakszerűen megépített, aszfaltozott út-
burkolatot hozzunk létre. Ennek megfele-
lően nagy előrehaladásként említhető az 
önkormányzat által támogatott magánerős 
útépítés keretében szeptemberben átadott 
Boncsoki, Panoráma és Erdő utcák aszfal-
tozása összesen mintegy 1.100 méter hosz-
szúságban, valamint az ősszel elkészült 450 
méter hosszú Szőlőhegyi utca és a Geszte-
nyefa utca aszfaltozása 650 méter hosszú-
ságban. A magánerős útépítési konstruk-
ció nagyon jól vizsgázott, így a következő 
időszakban több utca is hasonló fi nanszí-
rozással épülhet meg.
 Ezeken kívül Szada Nagyközség Önkor-
mányzat fi nanszírozásával a Magyar Köz-
úttal együttműködve megtörtént a hatal-
mas, a környékbeli települések forgalmát 
is bonyolító Székely Bertalan út felújítása, 
mintegy 400 méteres szakaszon az Aradi 
utca és a Sport utca között. Voltak apróbb, 
de kétségkívül nagy jelentőségű munká-
latok is. Példaként említhetem a Varga út 
teljes felújítását, amellyel sok lakos régi el-
várását sikerült teljesítenünk, valamint a 
környéken az Ág utca teljessé tétele is ko-
moly fejlesztés a környék lakosai számára. 
Amint az időjárás engedi, elindul a Vadvi-
rág utca építési munkálata is, így büszkén 
jelenthetjük majd ki, hogy mindössze két 
év leforgása alatt sikerült közel 4 kilométer 
szilárd burkolatú utat építenünk Szadán.   

– Már régóta húzódik az új iskola 
fejlesztésének elindítása. Milyen 
előrelépés történt ebben tavaly?
 – Szerződést kötöttünk a beruházó 
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-
vel, amelyben 2022 áprilisáig vállaltuk a 
terület biztosítását, a közművek fejlesz-
tését, valamint a Berek, az Ág és a Varga 
utak engedélyes megterveztetését az isko-
la megközelíthetősége érdekében. Az ígé-
retek szerint az utak kivitelezését az állam 
vállalja egy külön megállapodás keretében. 
A közműfejlesztés utolsó részeként az ön-

kormányzat 42 millió forintból elvégezte-
ti a Csapás utca – Berek utca szakaszon a 
csatornázást. Szada Nagyközség Önkor-
mányzata mindent megtesz annak érde-
kében, hogy valóban megépüljön az új is-
kola, amelynek építése reményeink szerint 
2022 áprilisában el is indulhat.  

– Hogyan jellemezhető a szadai in-
tézmények működése? 
 – Ahogy Boros Gábor, a Humánügyi 
Bizottság elnöke tavaly év végén megje-
lent interjújában elmondta, az országo-
san elrendelt szigorító intézkedéseknek 
megfelelően működő intézményeink tá-
mogatása folyamatos volt, min-
dent megtettünk a zavartalan 
működés érdekében. Az intéz-
ményeink működésének felül-
vizsgálata 2021 egyik legfon-
tosabb feladata volt, majd az 
eredmények ismeretében elvé-
geztük az indokolt átalakításo-
kat. Két intézményünk – a Szé-
kely Bertalan Óvoda-Bölcsőde 
és a Székely Bertalan Művelő-
dési Ház és Könyvtár – élén is 
vezetőváltás történt, az új veze-
tés pedig elengedhetetlenné tet-
te a működések újragondolását. 
Az óvoda új vezetője, dr. Csi-
kós Gellértné már 2020-ban megkezdte 
a munkát, de áthúzódó feladatként tavaly 
történt meg az indokolt belső változások 
beépítése a napi működésbe, melyekhez 
természetesen szükséges volt a fenntartó 
önkormányzat segítsége is. A Székely Ber-
talan Művelődési Ház és Könyvtár élére is 
új vezető került Pusztai-Krepsz Mónika 
személyében, akivel közösen fogalmaztuk 
meg a terveinket. A szadai fi atalok számá-
ra ifjúsági klubot alakítottunk ki egy bel-
ső átszervezéssel, de változatlan állományi 
létszámmal. Kitüntetett együttműködé-
sünk van a művelődési ház munkatársai-
val, hiszen az önkormányzat rendezvényeit 
összetett csapatmunkában közösen szer-
veztük meg az utóbbi időben. Egy másik, 
igen fontos intézményünk, a Szadai Szo-
ciális Alapszolgáltató Központ élén a már 
tíz éve vezető Kerékgyártó Tamás újabb öt 
évre kapott megbízást.  

– Szada ismert arról is, hogy az 
önkormányzat a lakókra szemé-
lyesen is odafigyel. Milyen intéz-
kedések voltak ilyen szempontból 
mostanában? 
 – Az önkormányzat tavaly is támogatta 
Szada idősebb lakosságát, így a 70 éven fe-
lüliek karácsony alkalmával ismét ajándék-
csomagot kaptak. A több mint 550 csomag 

összeállításában jelentős segítséget nyúj-
tottak a szadai vállalkozások. Egy 2020 ok-
tóberében elfogadott rendeletnek megfele-
lően pedig 2021 januárjától minden szadai 
gyermek születésekor egyszeri természet-
beni támogatást biztosít Szada Nagyközség 
Önkormányzata a gyermeket saját háztar-
tásában nevelő törvényes képviselő részé-
re. A születéshez nyújtott támogatás mér-
téke gyermekenként egységesen 10 000 
forint, melyet a rendelkezés szerint baba-
csomag formájában kapnak meg az érin-
tettek. Az elmúlt egy év alatt már közel 
nyolcvan szadai újszülött szülei vehették 
át az önkormányzat támogatását.

– Melyek a legfőbb tervek 2022-ben? 
 – Szada fejlődése idén töretlen lesz, foly-
tatjuk településünk fejlesztését a megkez-
dett ütemben. Terveink szerint idén magán-
erős útépítési konstrukcióban az Ezredes, 
a Földvár és a Várdombi utca alsó fele kap 
aszfaltozott burkolatot. Idénre betervez-
tük, hogy a Szadai Községi Piac mellett 
egy új játszóteret hozunk létre, a Főtéren 
lévő játszóteret pedig áthelyezzük a gyógy-
szertár és a Coop közötti teraszra. Mint-
egy 1,1 milliárd forint értékben adtunk be 
pályázatokat az elmúlt napokban. Sikeres 
pályázás esetén a Dózsa György úti óvoda 
bővítését tervezzük három csoportszobá-
val 800 millió forint értékben. A Székely 
Bertalan Emlékház és Kulturális Központ 
létrehozásának és fejlesztésének jelenle-
gi, első fázisát 300 millió forintból ter-
vezzük. A projekt keretében Székely Ber-
talan lakóházat újítanánk fel, amelyben 2 
kézműves műhelyt és 3 egybenyitható ki-
állítóteret hoznánk létre. Ezeken kívül az 
épület hozzáépítésével létrehoznánk egy 
multifunkcionális kulturális csűrt, amely 
számos program fogadására lehet majd 
alkalmas. A projekt második fázisában a 
későbbiekben a csűr méretét a duplájára 
növelnénk majd, így Szada egy 150 négy-
zetméteres közösségi térrel gazdagodna. 

Andó Patrik

A Székely Bertalan Emlékház 
és Kulturális Központ látványterve



6 2111 SZADA | 2022. JANUÁR

Szada Nagyközség Önkormányzata rendes képviselő-testületi ülést tartott 2021. december 9-én, 
míg december 20-án és 2022. január 4-én rendkívüli ülés keretében hozott határozatokat. Dön-
tés született többek között a Székely Bertalan Emlékház felújításához kapcsolódó tervdoku-
mentáció elkészíttetéséről, infrastruktúrafejlesztési és energetikai korszerűsítést célzó pályá-
zatok benyújtásáról, valamint Simon Erika alpolgármester megbízásának visszavonásáról. 

TERVDOKUMENTÁCIÓ KÉSZÜL 
a Székely Bertalan 
Emlékház felújításához

ÖNKORMÁNYZAT

Szerződést kötnek a 
Gödöllő-Vác Térségi Kör-
nyezetvédelmi, Beruhá-
zó és Szolgáltató Vízgaz-
dálkodási Társulattal
Szada Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
te jóváhagyta a Gödöllő-Vác 
Térségi Környezetvédelmi, 
Beruházó és Szolgáltató Víz-
gazdálkodási Társulattal víz-
gazdálkodási feladatok ellá-
tására kötendő üzemeltetési 
szerződést. A vízgazdálko-
dásról szóló törvény kimond-
ja, hogy „A helyi önkormány-
zat tulajdonában lévő vizekről 
és vízilétesítményekről a köz-
ponti és az önkormányzati 
költségvetésben meghatáro-
zott pénzeszközök felhaszná-
lásával, illetve a külön törvény-
ben szabályozott vízitársulat 
útján lehet gondoskodni.” A 
törvény előírja továbbá, hogy a 
települési önkormányzat köte-
les gondoskodni többek között 
a vízhasználatot akadályozó 
vízminőségi károk megelőzé-
séről, csökkentéséről, elhárí-
tásáról, a vizek medrének és 
vízilétesítményeknek vízvédel-
mi célú karbantartásáról. Ezen 
önkormányzatokat terhelő fel-
adatokat térségünkben a 2000. 
április 14-én megalakult Gö-
döllő-Vác Térségi Környezet-
védelmi, Beruházó és Szolgál-

tató Vízgazdálkodási Társulat 
látja el, amelynek a települési 
önkormányzatok a település 
teljes belterületével tagjai. A 
társulat közfeladataihoz tör-
ténő önkormányzati hozzájá-
rulás mértékéről, folyósításá-
nak feltételeiről az üzemeltetési 
szerződésben kell rendelkezni. 
A hivatkozott jogszabályok ál-
tal előírtak szerint szükség-
szerűvé vált a fenti vízgazdál-
kodási feladatok területének 
és elvégzésének meghatáro-
zásához kötendő Üzemelteté-
si szerződés megkötése a víz-
gazdálkodási társulattal. Az 
önkormányzati hozzájárulás 
összege a belterületi földte-
rületek összessége után 606,8 
ha x 2.230 Ft, összesen évente 
1.353.164 Ft, amelynek megfi -
zetése két részletben, minden 
év március 31. és szeptember 
30. napjáig esedékes. 

Tervdokumentáció ké-
szül a Székely Bertalan 
Emlékház felújításához 
Az „Élhető települések” pályá-
zat keretében lehetőség nyílt a 
szadai Székely Bertalan Emlék-
ház felújítására és bővítésére. A 
pályázati dokumentáción belül 
többletpontokat érhet a szüksé-
ges tervdokumentáció megléte, 
a jelenleg meglévő korábbi ter-
veket azokban újra kell gondolni, 
mert azok 7-8 évesek, nem tar-
talmaznak energetikai alterna-
tívákat, közösségi ház funkció 
miatt az épület bővítésre is szük-
ség lenne. Az új, illetve módosí-
tott terveket pedig soron kívül 
el kellene készíttetni, mégpe-
dig célszerűen az eredeti tervek 
készítőjével. Szada Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testü-
lete az Önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének általános tar-
talékából bruttó 5.000.000 Ft 

DECEMBERI ÉS JANUÁRI TESTÜLETI ÜLÉSEKRŐL JELENTJÜK 

átcsoportosítását engedélyezte 
a beruházások kiadási előirány-
zatára, felhatalmazva a polgár-
mestert, hogy e keretösszeg ter-
hére rendelje meg a Kvadrum 
Építész Kft.-től a Székely Ber-
talan Emlékház felújításának 
és bővítésének tervdokumen-
tációja elkészítését.

Infrastruktúrafejlesztési 
és energetikai korszerű-
sítést célzó pályázatokat 
ad be az önkormányzat
A december 20-i rendkívüli 
képviselő-testületi ülésen Sza-
da Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testüle-
te felhatalmazta Pintér Lajos 
polgármestert, hogy a „TOP_
Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést 
támogató humán infrastruktú-
ra fejlesztése” című pályázati 
felhívásra pályázatot nyújtson 
be, a szükséges nyilatkozato-
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A VUE önkormány-
zati képviselő-
csoportjának 
közleménye 
Függetlennek 
lenni, vagy nem 
lenni! A Változás 
Útján Egyesület 
(VUE) tagjai és majda-
ni önkormányzati képviselői-
nek a kialakult helyzetben ez 
merült fel egyetlen releváns 
kérdésként. A VUE megalapí-
tásakor nagyon egyértelmű kö-
zös célokat fogalmaztunk meg. 
Mindannyian egyetértettünk 
abban, hogy nekünk nem párt-
politikai, hanem helyi érdeke-

ket kell képviselnünk 
és szolgálnunk. 

Fontos elvként 
azt is megfogal-
maztuk, hogy csa-
patban gondolko-

dunk, egymással 
egyeztetve, közös 

utat bejárva valósítjuk 
meg azokat a célokat, ame-
lyek mentén, azokat szem előtt 
tartva szolgáljuk Szada lakos-
ságát a ciklus eleje óta eltelt 
több mint két évben.
 Számunkra a kezdetek óta ki-
zárólag Szada számít, minden 
lépésünket a helyi lakosok ér-
dekei vezérlik, ez adja önkor-

mányzati munkánk motiváci-
óját. A településre koncentráló 
munkavégzéshez elengedhe-
tetlen a kölcsönös bizalom a 
település vezetése és a telepü-
lés lakossága között. Ebben a 
védett állapotban adott min-
den feltétel a hatékony mun-
kavégzéshez és Szada további 
fejlődéséhez. Mi továbbra is a 
függetlenséget választjuk, és 
az Önök támogatását élvezve 
folytatjuk a megkezdett mun-
kát Szada érdekében.  
 Köszönjük megtisztelő bizal-
mukat!

VUE önkormányzati 
képviselőcsoportja

Függetlennek lenni és maradni! 

ÖNKORMÁNYZAT

SZADA Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 
bizottsági tagok egyöntetű tá-
mogatásával, a jelenlévő nyolc-
fős képviselő-testület nagy több-
ségével, 7 igen, 1 nem szavazati 
aránnyal, az érintett szavazatá-
val Simon Erika alpolgármesteri 
megbízását a január 4-én meg-
tartott rendkívüli képviselő-tes-
tületi ülésen visszavonta.
 Mint ahogy az előterjesztés-
ből, a képviselő-testületi ülést 
megelőző bizottsági és a testüle-
ti ülések nyilvános jegyzőköny-
veiből kiderült: Simon Erika – a 
polgármesterhez és a képvise-
lők döntő többségéhez hason-
lóan – a Változás Útján Egye-
sület (VUE) jelöltjeként jutott 
mandátumhoz a 2019-es ön-
kormányzati választáson. A vá-
lasztást követően Simon Erikát 
az akkor megalakult képviselő-
testület társadalmi alpolgármes-
ternek választotta meg. A VUE 
pártoktól független civil szerve-
zet, mely célkitűzést – miszerint 
az országos politikától mentes 
helyi politika kerüljön előtérbe 
Szadán – az újonnan megalakult 

ny-

et
d

ket 
é

eg

képviselő-testület is magáénak 
vallotta és vallja jelenleg is.
 E nézeteket Simon Erika is 
elfogadta, azonban a 2022. évi 
országgyűlési választást meg-
előző 2021. évi őszi előválasztá-
sokon politikai szerepet vállalt 
az országgyűlési választások-
ra készülő ellenzéki összefogás 
tevékenységében, az ellenzéki 
előválasztásokon jelöltséget is 
vállalt és e minőségében kam-
pánytevékenységet is folytatott 
és folytat továbbra is.
 A VUE képviselőinek párt-
semleges célkitűzéseivel Simon 
Erika ilyen irányú tevékenysé-
ge nem összeegyeztethető. Az 

VISSZAVONTA 
Simon Erika alpolgármesteri 
megbízását a képviselő-testület 

kat megtegye. A pályázat kere-
tében lehetőség nyílhat óvodai 
férőhely bővítésére, a pályáza-
ti dokumentáción belül pedig 
többletpontokat érhet a szük-
séges tervdokumentáció meg-
léte, amelyeket soron kívül kell 
elkészíttetni. 
 A fentieken túl Szada Nagy-
község Önkormányzatának lehe-
tősége nyílt pályázat beadására 
önkormányzati épületek ener-
getikai korszerűsítésére. A TOP 
Plusz-2.1.1-21 kódszámú pályázat 
keretén belül az önkormányzat 
egyes intézményei épületenerge-
tikai célú korszerűsítése valósul 
meg. Az igényelhető vissza nem 
térítendő támogatás összege mi-
nimum 30 millió, maximum 
1 300 millió  Ft, a támogatási in-
tenzitás várhatóan 100 %. A tá-
mogatási kérelem első szakasz-
ban történő benyújtásának 
határideje 2022. január 14. A 
támogatási kérelem benyújtá-
sához szükséges előkészítési és 
szakértői feladatokat az önkor-
mányzatnak saját költségvetés-
ből szükséges előfi nanszíroznia.

Visszavonták Simon 
Erika alpolgármesteri 
megbízását
A január 4-én tartott rendkívü-
li képviselő-testületi ülésen Sza-
da Nagyközség Önkormányzat 
képviselő-testülete Simon Erika 
önkormányzati képviselő alpol-
gármesteri megbízását azonnali 
hatállyal visszavonta. A képvise-
lő-testület többségét adó Változás 
Útján Egyesület (VUE) képvi-
selőinek pártsemleges célkitű-
zéseivel Simon Erika országos 
politikai tevékenysége nem ösz-
szeegyeztethető. Az is bebizonyo-
sodott, hogy Simon Erika poli-
tikai szerepvállalása okán nem 
képviselhette megfelelően és pár-
tatlanul a felette munkáltatói 
jogkört gyakorló polgármestert.
 A képviselő-testület a fen-
tieken túl még több település-
rendezési kérdésben is döntést 
hozott, így összesen tizennyolc 
határozat és két rendelet szüle-
tett. A részletek iránt érdeklő-
dők a testületi ülés dokumen-
tumait megtekinthetik a www.
szada.hu weboldalon is. 

Andó Patrik

is bebizonyosodott, hogy Simon 
Erika politikai szerepvállalása 
okán nem képviselhette meg-
felelően és pártatlanul a felet-
te munkáltatói jogkört gyakor-
ló polgármestert.
 A kialakult helyzet a 2021. évi 
őszi előválasztások óta a szadai 
közéletben is nehezen kezelhető 
szituációkat teremtett és teremt 
a VUE által delegált képviselők-
nek és a polgármesternek.
 Az előterjesztés kiegészítése-
ként elhangzott még az is, hogy 
Simon Erika alpolgármesteri 
és képviselői munkájával kap-
csolatban komoly hiányosság 
merültek fel. Alpolgármester 
asszony egyik legfontosabb fel-
adata volt, hogy fi gyelemmel kí-
sérje az önkormányzatot érintő 
lehetséges pályázatokat, koordi-
nálja a szükséges előkészítési- és 
végrehajtási feladatokat, vala-
mint előkészítse a pályázatok-
kal kapcsolatos tevékenységek 
médiában való megjelenését. Az 
alpolgármesteri megbízás visz-
szavonását az is indokolta, hogy 
ezen vállalások nem teljesültek 
az utóbbi időben.  Andó Patrik
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HIRDETÉS

Szeretnék köszönetet mondani a Sza-
dán eltöltött gyönyörű esztendőkért. 
Több mint 10 évig szerkeszthettem az 
önök újságját, a Szada 2111 című la-
pot, amit még most is nagyon sokan 
csak Szadai Szónak mondanak. Az 
önkormányzat lapját 2011 decembe-
rétől vettem át, az én időmben válha-
tott teljesen színessé a kiadvány. Há-
rom polgármesterrel dolgozhattam 
együtt, Vécsey László polgármester-
sége idején érkeztem, Oroszi Sándor 
„Süni” után Pintér Lajos is megtisztelt 
bizalmával. Az elmúlt tíz évben a 3400 
lakosú község 6000 fős nagyközség-
gé fejlődött. Kis gyöngyszem volt érke-
zésemkor, most a térség egyik legérté-
kesebb ékköve. Tíz évvel ezelőtt helyi 
ismeretek nélkül, de annál nagyobb 
kíváncsisággal kezdtem el a munkát 
Szadán. Most már minden szegletét, 
szinte minden lakóját ismerem, nem 
érzem magam idegennek, bátran 
mondhatom, hogy befogadtak. 
 Köszönöm a tartalmas beszélge-
téseket, a jó szót, a fi nom falatokat, a 
szeretetüket. Nagy megtiszteltetésnek 
éreztem, amikor 2020-ban az önkor-
mányzat „Szadáért elismerő oklevél 
kitűzővel” ismerte el a munkámat. 
 Ennyi idő után – bármennyire is fáj 
– el kell köszönnöm, mert elszállt fö-
löttem is az idő. Nyáron jeleztem a ki-
adó ügyvezetőjének, Illés Szabolcsnak, 
hogy szeretném abbahagyni. 
A marasztalásnak eddig tudtam ellen-
állni, de elszakadni nem fogok a falu-
tól, hiszen egyik gyerekem Budapest-
ről ide költözött a családjával, így erős 
szálak kötnek Szadához továbbra is. 
 Tisztelettel megköszönöm azoknak 
a segítségét, akik támogatták a munká-
mat és sok sikert kívánok a leendő főszer-
kesztőnek!   Polgár Gyula volt főszerkesztő

Elköszönés
A SZADAI KÖZSÉGI PIAC
Minden pénteken lesz 16-tól 18-ig 
„Én kosaram termelői piac”, közben 
17 órától Térzene Program koncert.

Január 21. péntek 16.00-18.00
 17.00  CIMBALIBAND 
Január 28. péntek 16.00-18.00
 17.00 SWING A LA DJANGO 
Február 04. péntek 16.00-18.00
 17.00  CIMBALIBAND
Február 11. péntek 16.00-18.00
 17.00 SWING A LA DJANGO 
Február 18. péntek 16.00-18.00
 17.00  POMÁZI ÖNKÉNTES   
TŰZOLTÓZENEKAR 
Február 25. péntek 16.00-18.00
 17.00  CIMBALIBAND 

A változás jogát fenntartjuk. Kérjük keressék 
plakátjainkat, és kövessék a Facebook oldalun-
kat vagy érdeklődjenek Molnár Csaba piacfelü-
gyelőnél a +36 30 13 44 623-as telefonszámon.

HÍREK

SORSOLTAK a Szada Kúton
A SZADA KÚT tavaly is meg-
hirdette nyereményjáték Az 
akció november 1-től decem-
ber 20-ig tartott. Az pályázha-
tott, aki legalább 10.000 forin-
tért vásárolt üzemanyagot és a 
nyugtára ráírta az autója rend-
számát. A fődíj 65 liter üzem-
anyag volt. A sorsolást 2021. 
december 21-én délben tar-
tották a Szada Kúton. A fődíjat 
(65 liter üzemanyag) az LXX 
358 rendszámú autó tulajdo-

nosa, a 2. díjat (45 liter üzem-
anyag) az SKT 679 rendszá-
mú autós, míg a 3. díjat (10.000 
Ft értékű üzemanyag) az LPP 
842 rendszámú autó tulajdo-
nosa nyerte.
 Molnár János tulajdonos ar-
ról tájékoztatta a szerkesztősé-
get, hogy az első helyezett már 
jelentkezett a nyereményért, a 
többiek még nem. Ők a kiírás 
szerint január 31-ig vehetik át 
a megérdemelt díjakat. 

2022-ben is minden pén-
teken 18-22-ig a Székely-
kertben várunk szeretettel 
minden érdeklődőt!
 Mi ott leszünk…és TE?!
 Programjainkról bő-
vebben a facebook és 
instagramm oldalunkon 
tájékozódhattok.
#sz.a.f.t #gyerekiakertbe 
#székelykert

BOLDOG ÚJ ÉVET 
kíván a SZAdai 
Fiatalok Társasága!

ÉLETJÁRADÉK – Megbízható férfi  életjáradékot 
fi zetne idős személynek ingatlanért cserébe.
Telefon 18 óra után: 06-20-349-1470

APRÓHIRDETÉS
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HETVENÖT 
RÁSZORULÓ 
CSALÁD 
kapott töltött 
káposztát 
karácsonykor 
Szadán

S zada Nagyközség Önkormányzatá-
nak hosszú távú alapcélja a magas 
színvonalú helyben élés biztosítása, 

amelyet a hagyományok, a természeti és 
épített örökségi értékek megőrzésével, vala-
mint azok további erősítésével fenntartha-
tó és értéknövelő módon kell megalapozni.
 Ehhez a települési környezet magas szín-
vonala, a szabadidős és kulturális lehetősé-
gek megtartása és bővítése elengedhetet-
len. Decemberben egy kérdőív segítségével 
mértük fel a közösségi terek fejlesztésével 
kapcsolatos lakossági igényeket. Arra kér-
tük Önöket, hogy a témában adjanak han-
got véleményüknek. Szada felnőtt korú la-
kosságának éppen 5 százaléka tett eleget 
felhívásunknak, és töltötte ki a kérdőívet.  
 A kitöltők között nagyon hasonló arány-
ban fordultak elő az 1-4 éve és a már több 
mint 10 éve Szadán élők (33,2%-37,8%), 
valamint az 5-10 éve és a Szadára szüle-
tett lakosok (16,1%-12,9%). Legnagyobb 
arányban a 25-45 év közötti szadai lako-
sok alkottak véleményt, ők az összes vá-
laszadó mintegy kétharmadát tették ki. 
Bár kutatásunk nem reprezentatív, de 
így is örvendetes, hogy a kitöltők jelen-
tős többsége, 78,4 százaléka részt szokott 
venni nagyközségi programokon. Az ér-
dekesnek ítélt rendezvénytípusok közül 
a családira érkezett a legtöbb voks (174), 
a hagyományőrző és sport jellegű prog-
ramok majdnem megegyező számú sza-
vazatot kaptak (106-103). Kiderült, hogy 
a válaszadók 70,1%-a szabadtéri közös-
ségi tér létrehozását tartja szükségesnek 
Szadán. 

1. Mióta él Szadán? 
 1-4 éve – 33,2%
 5-10 éve – 16,1%
 Több mint 10 éve – 37,8% 
 Mindig Szadán éltem – 12,9%
2.   Kor
 24 éves korig – 1,9%
 25-45 év között – 63,6%
 46-55 év között – 20,7% 
 56 év felett – 13,8% 

3.   Nevel kiskorú gyermeket? 
(több válasz is megjelölhető)

 nem - 79
 igen, 12 év alatt - 125
 igen, 13-18 év között - 30

4.   Mivel tölti szívesen szabadide-
jét? (több válasz is megjelölhető)

 Otthoni tevékenységek - 176
 Kulturális programok - 131 
 Sport - 116
 Egyéb közösségi tevékenységek - 87

5.   Részt szokott venni a 
nagyközségi programokon? 

 Igen – 78,4%
 Nem – 21,6%

6.   Milyen nagyközségi 
rendezvények érdeklik? 
(több válasz is megjelölhető)

 Családi - 174
 Hagyományőrző - 106
 Sport - 103
 Egyéb - 36

7.   Milyen jellegű 
közösségi tér szüksé-
ges Ön szerint? 

 Szabadtéri – 70,1%
 Zárt – 29,9%  

Andó Patrik

SZADÁN egy házaspár – Farkas Gegely és 
Farkas Brigitta – már harmadik éve ada-
kozik teljesen egyedülálló módon. Töltött 
káposztát készítenek rászorulóknak. Idén 
250 darabot gyúrtak össze a karácsonyi fi -
nomságból, amit szadai házuk udvarán egy 
nagy üstben főztek meg.  Ekkora adag elké-
szítése két napig tart, ezért már december 
22-én elkezdték „gyártani” a töltelékeket. 
December 23-án Sándor Andrea reformá-
tus hitoktató és a Szociális Alapszolgálta-
tási Központ munkatársai Horváth Ágnes 
vezetésével önkéntesen vitték ki a töltött 
káposztát azokra a címekre, amit a SZAK 
vezetőjétől, Kerékgyártó Tamástól kaptak. 
Farkas Gergely és felesége a rászoruló nagy-
családosok, betegek és idősek mellett olyan 
egyedülálló személyeknek is eljutatták főzt-
jüket, akiknek ez törődés, a magány érzé-
sének oldását is jelentette. Farkas Gergely 
jelenleg a civil életben egy multinacionális 
cég területi képviselője, felesége a Szadai 
Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési 
Konyhán dolgozik, akik 20 évvel ezelőtt bol-
dogan fogadták el mások adományát, mert 
akkor ők is nagyon szorult helyzetben vol-
tak. Azóta nagyot fordult velük a világ, és 
most már nem jelent nekik problémát ka-
rácsonykor több mint 100 ezer forintot elő-
teremteni a jótékonysági akciójukhoz. Ami-
kor szűkösen éltek és három pici gyermeket 
neveltek, akkor megfogadták, hogy ők is 
segítenek másokon, amit boldogan tettek 
meg 2021 karácsonyakor is.

HÍREK

KÖSZÖNJÜK, 
hogy megosztották 
velünk véleményüket!  

Lakossági igényfelmérés a közösségi 
terek fejlesztéséhez eredményei

Az adakozó Farkas házaspár
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ÓVODA HÍREI
December a várako-
zás hava. Várjuk a 
Télapót, a karácsonyt, 
az ajándékokat, és 
várjuk, hogy együtt 
legyen a család.

Ó vodánkban már szokás-
sá vált az adventi láng 
átadása. Négy héten át 

a Manócskák vitték körbe a cso-

portoknak, s gyújtották meg 
sorban a gyertyákat. A meg-
hitt hangulatot dallal kísértük.
 December 6-án a Miku-
lás elhozta meglepetését a 
gyerekeknek. Énekkel, vers-
sel fogadtuk. Csodák csodá-
jára virgácsot senki sem ka-
pott. Persze, hogy nem, hiszen 
mindenki jó volt!
 A kint egyre zordabbra for-
duló idő, az óvodát érő, egyre 
másra szaporodó karanténok el-
lenére igyekeztünk békés, ráké-

szülős hangulatot te-
remteni. Díszítettük 
a termeket, a cso-
portszobák előtere-
it, teraszait. Készí-
tettük a lelkünket a 
karácsonyi csodára. 
Meséink, verseink, 
dalaink is az ünne-
pi légkört segítették 
idevarázsolni.
 Mindeközben a 
szorgos kis kezek 
elkészítették a szü-
lőknek szánt kará-
csonyi ajándékokat 
az óvó nénik segít-
ségével. Kapni jó, de 
adni még jobb! Sül-
tek a mézeskalácsok 
is. Csak úgy szállt az 
édes fahéjas illat az 
óvoda falain belül. 
 Egyre közeledett a karácsony.
 December 17-èn reggel már a 
csoportszobákban is állt a ka-
rácsonyfa. A gyerekek szívü-
ket díszbe öltöztetve izgatot-
tan várták az ünnepet. Csinos 
ruhában, sütikkel és innivalók-
kal készültünk. A szépen terí-
tett asztal hívogatóan állt.
 Az aulában megnéztük az 
óvoda fáját is, melyre felakasz-
tottuk a saját csoportunk díszeit 
is. Alatta mandarin és szalon-
cukor várta az aprónépet. Karácsonyi csomagbontás

A Mikulás mindenkinek ajándékot hozott A Falukarácsonyon a Manócska csoport képviselte óvodánkat 

 Eközben „Angyalka” járt 
minden termünkben.
 Visszatérvén, a csoportok fái 
alatt talált ajándékok öröm-
mel töltötték el őket. Izgatot-
tan bontogatták a szépen cso-
magolt meglepetéseket. Senki 
nem volt csalódott a sok színes 
játék láttán!
 A falu ünnepségen a Manócs-
ka csoport képviselte óvodán-
kat. Mint öt kis angyalka, úgy 
zengett ajkukról a karácsonyi 
ének. 

Dr. Csikós Gellértné intézményvezető

ÓVODA

Az óvoda karácsonyfájára saját készítésű
díszeket raktak óvodásaink 
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A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonpro-
fi t Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot a kommu-
nális, az újrahasznosítható szelektív, és a zöldhul-
ladék 2022. évi gyűjtéséről.

A kommunális hulladékszállítás 
HÉTFŐI napokon történik!

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott 
napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék 
mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bár-
mely átlátszó zsákban.
 Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el 
a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ez-
zel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, 
valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok 
mennyiségét!
 FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdí-
tős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg 
gyűjtőpont(ok)on történik!

HÁZHOZ MENŐ 
ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 
A zöldhulladékot tavasztól őszig,
április 1. és november 30. között 
szállítják el a lakóingatlanokról.
A zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákokat az 
alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni át-
adás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az 
ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a köz-
szolgáltatás számlafi zetője nevére. A zsák átvéte-
léhez személyes okmányok szükségesek, mivel a 
közszolgáltatás ellenértéke, 180 Ft/db), utólag a 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Va-
gyonkezelő (NHKV) Zrt. számlázza ki.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS:
DTkH Nonprofi t Kft. 
2100, Gödöllő, Dózsa György út 69.
Hétfő: 7.00-19.00, csütörtök: 8.00-16.00, 
28/561-200, ugyintezes@dtkh.hu,  www.dtkh.hu
Pati-ker Kft. 2111 Szada, Dózsa György út 127. 
Stihl Viking Szakkereskedés és Szerviz
2111 Szada, Dózsa György utca 33.
 DTkH Nonprofi t Kft.

TÁJÉKOZTATÓ 
A KOMMUNÁLIS, HÁZHOZ 
MENŐ SZELEKTÍV ÉS 
ZÖLDHULLADÉK 2022. ÉVI 
SZÁLLÍTÁSI RENDJÉRŐL A hivatal dolgozóinak Dr. Finta Béla jegyző köszönte meg az egész éves munkát

A Faluházban pezsgővel koccintottak

Az óvoda dolgozóinak Petrák Árpád alpol-
gármester adta át a karácsonyi csomagot 

A Szociális Alapszolgáltatási Központban 
Kerékgyártó Tamás intézményvezető 
köszönte meg az ajándékot

Az iskolában Gelle Róbert 
a Pénzügyi Bizottság elnöke is 
gratulált a pedagógusoknak 

HÍREK

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021-ben is 
külön köszöntötte az iskola, a bölcsőde, 
az óvoda, a szociális alapszolgáltatási köz-
pont, a konyha, a művelődési ház és könyv-
tár, a SzadaNova Nkft. és a polgármesteri 
hivatal dolgozóit. Ez részben a koronaví-
rus-járvány miatt alakult így. Pintér La-
jos polgármester és a képviselő-testület 
egy kis ajándékcsomaggal kedveskedett az 
ünnepek alkalmából. A csomag tartalmá-
nak összeállításakor fontos szempont volt, 

A DTKH NKFT. tájékoztatása szerint Sza-
dán a fenyőfák begyűjtését az alábbi na-
pokon fogják elvégezni:

hogy az ünnepi szimbólumok mellett helyi, 
minőségi termékekkel fejezzék ki a kollé-
gák felé, mennyire fontos az a munka, amit 
egész évben a település életének zavarta-
lan működéséért végeznek. Így kerültek a 
csomagba a szadai csokoládé manufaktú-
ra, a Sokkoládé Kft. fi nom bonbonjai és a 
veresegyházi Gombai Cukrászda mákos 
bejglije. P.Gy., fotó: Andó Patrik

 2022. január 24. hétfő 
 2022. február 7. hétfő
 A társaságnak az a kérése, hogy az in-
gatlanok előtt könnyen észrevehető mó-
don helyezzék el a fát, de fi gyelni kell arra, 
hogy a fák ne akadályozzák sem a gyalo-
gosokat, sem az úttesten a parkolást, illet-
ve a gépkocsik forgalmát.

Fenyőfák ELSZÁLLÍTÁSA

Az intézmények dolgozóit 2021-ben 
is külön köszöntötték karácsonykor 

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI 
(SZELEKTÍV) HULLADÉKGYŰJTÉS 

aktuális időpontjai

JANUÁR FEBRUÁR
17., 31. 14., 28.
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SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

S okkal rosszabb volt a helyzet 2020-
ban, akkor az adventet záró Falu-
karácsony a veszélyhelyzet miatt a 

virtuális térbe került. Az előre felvett Csil-
lagcsengő című ünnepi műsort a Régió 
Plusz Televízióban, és a Faluház facebook 
oldalán lehetett megtekinteni.
 2021-ben ezt kárpótolva sokan vettek 
részt az adventet záró ünnepségen. A meg-
jelenteket Antal Édua köszöntötte, majd 
felkérte Pintér Lajos polgármestert, hogy 
mondja el karácsonyi köszöntőjét. A pol-
gármester kiemelte az adventi gyertya-
gyújtások meghittségét és minden szadait 
meginvitált a Főtérre a negyedik gyertya-
gyújtásra, ami a szeretetet szimbolizálja. 
Az ünnepi köszöntő után, a kialakult ha-

gyományoknak megfelelően, a téli ünnep-
kör szokásait bemutató szadai betlehemest 
láthatta a közönség, amit az iskola 4. osz-
tályos tanulói, a Czibere Táncegyüttes tag-
jai és Szadai Népdalkör adott elő. Idén a 
diákokat Orosz Katalin tanítónő és Antal 
Édua a Czibere Táncegyüttes művészeti 
vezetője készítette fel. A műsort Cziberé-
né Szító Mária összeállítása alapján szer-
kesztette és koreografálta Antal Édua és 
Horváth Viktor.
 Ezután a „Mennyből az angyal…” ka-
rácsonyváró műsor szereplői léptek a Fa-
luház bejáratánál kialakított „színpadra”. 
Elsőként az óvoda Manócska csoportját 
láthattuk (a gyerekeket Erdélyi Erika és 
Nagyné Pintér Erzsébet készítették fel), 
majd a Szadai Népdalkör ünnepi összeál-
lításának tapsolhattunk. Egy szavalattal 
folytatódott az ünnepi műsor, Balla Re-
gina 6.a osztályos tanuló az iskolai sza-
valóversenyen előadott versét mondta el, 
amit egyébként a nagypapája írt (Mono-
ki Imre: Jégbezárt remény). A szavalat 
után adventi gondolatait mondta el Sán-
dor Levente református lelkész és Hidász 
György diakónus. A műsort a Szadai Szó-
lamok Nagyközségi Énekkar zárta, Mácsa-
iné Verók Irén vezetésével. Az ünnepség 
végén a műsorban szereplők és a közön-
ség közösen elénekelték a Mennyből az 
angyal című karácsonyi dalt. A Falukará-
csonyt záró szeretetvendégségben forralt 
borral, kaláccsal, sült almával, sült tökkel 
és meleg teával kínálta a megjelenteket a 
Faluház lelkes szervező gárdája.  P.Gy.

Kedves Látogatók!
Remélem mindenkinek kellemesen, pihenéssel, 
családi körben teltek az ünnepek.
 Az új évben is próbálunk minél színesebb prog-
ramokkal készülni, a tervek alapján lesz koncert, 
színház, kiállítás, könyvbemutató és még sok más. 
Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a hagyo-
mányőrző műsorainkra és mindenkit várunk ün-
nepségeinken is sok szeretettel.

 EGY KIS ÍZELÍTŐ 
 A KÖZELGŐ PROGRAMJAINKBÓL:
 Február 19. szombat
  – Farsang a Faluházban 

Sok szeretettel várunk minden kicsit és nagyot 
15-18 óra között, farsangi kézműves programja-
inkra, sok meglepetéssel. Részleteket később osz-
tunk meg az oldalunkon, illetve plakátjainkon. 
 További rendez vényeinkről,  ak tuális 
nyitvatartásunkról érdeklődjenek a facebook 
oldalunkon, vagy a hirdető tábláinkon a Faluház-
ban. tel: 06-28-503-180, info@szadafaluhaz.hu
 Felhívjuk kedves látogatóink fi gyelmét, a Falu-
ház továbbra is csak maszkban látogatható. Kö-
szönjük az együttműködést! Faluház dolgozói

TEREMBÉRLÉSI 
lehetőség a Faluházban! 
Rendezvénytermünk és színháztermünk is bé-
relhető, akár folyamatos szakkörök, családi ren-
dezvények, esküvők megtartásához. 
 Érdeklődni a Faluház elérhetőségein lehet!

Faluház hírei

SZERETETTEL VÁRJUK a babákat és szü-
leiket keddenként 10 órától a Faluház Ren-
dezvénytermébe a Zenebölcsi foglalkozása-
ira. A foglalkozásokat vezeti Verók Ildikó.
 A foglalkozások díja 800 Ft
 Elérhetőség: 
 verokildiko.a@gmail.com

Szerencsére 2021-ben ismét együtt ünnepelhettek Szada lakói. 
Az előzetesen meghirdetett programot december 18-án rendez-
ték meg a Faluház előtti téren. A teljes műsor a koronavírus-jár-
vány miatt elővigyázatosságból azonban szabad térre került. 

A FALUKARÁCSONYT 
közösen ünnepelhettük 

ZENEBÖLCSI

Pintér Lajos polgármester meghitt 
ünnepi köszöntőt mondott

Szadai Népdalkör Kovács László 
vezetésével  lépett fel Szadai betlehemes

Szeretetvendégség
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KÖNYVTÁRI HÍREK

CSALÁDI MESEDÉLUTÁN: 
2022. február 2., 16.
Várunk minden óvodás korú gyermeket, 
testvérét és családját szerdai napokon 17-
18 óra között diafi lmes, papírszínházas, 
társasjátékozó programunkra. Február-
ban két alkalommal. 

KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasóink!
2022 ugyan egyelőre megszólalásig hason-
lít ’21-re, de mi töretlen lelkesedéssel és 
nagy tervekkel vágunk bele. Bízunk ben-
ne, hogy a tavaly elmaradt, vagy korláto-
zottan megvalósítható programokra idén 
több lehetőségünk lesz, de elsősorban azt 
reméljük, hogy idén is sokat találkozha-
tunk önökkel, olvasóinkkal.
 Számos szadai alkotó (Czikora Ildikó, 
Lipták Ildikó, Nádas Péter, Rába Krisztina, 
Slihoczki László és Temesi Sándor) műve 
került év végén a Faluház Adventi ablaká-
ba, mert műveikkel nem csak a könyvtá-
rat, de a települést is gazdagítják.
 Év végi örömteli események közé tarto-
zott még az a tény is, hogy 216 ezer forin-
tot nyert a település a „Könyvtári érde-
keltségnövelő” támogatáson, melynek 
nagyobb részét állománygyarapításra, ki-
sebb részét technikai fejlesztésre költhettük. 
Ennek köszönhetően jelentősen megújult 
a társasjáték készletünk, melyet a könyv-
tártagok helyben használhatnak.
 Az új év kiállítással kezdődött, mely-
nek anyagát a szentendrei Hamvas Béla 

Pest Megyei Könyvtár munkatársai állítot-
tak össze, és juttatták el hozzánk. Fjodor 
Mihajlovics Dosztojevszkij születésének 
200. évfordulója alkalmából indult útra 
a vándorkiállítás, Szadán január 21-ig te-
kinthető meg a könyvtár előterében az író 
műveit, életét és kortársait bemutató in-
formációs anyag. Kiállítás megnyitó ün-
nepségen felolvasott Monok Zsófi a, fuvo-
lán játszott Fritschéné Ambrus Gabriella, 
köszönet érte ezúton is!
 Idei programjaink között szerepel, hogy 
bővítjük a családi mesedélután alkalmakat, 
melyeket februárban és márciusban kétheten-
te rendezünk meg. Tervezünk társasjáték és 
egyéb alkotó programokat gyerekeknek, csa-
ládoknak, felnőtteknek. Könyvbemutatókon, 
könyvvásáron is várjuk az érdeklődőket.
 Továbbra is előkészítjük kölcsönzésre ol-
vasmányaikat, ha intézménybe lépés nél-
kül kívánnak kölcsönözni, amennyiben ezt 
jelzik felénk elérhetőségeinken. 

SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

NYITVATARTÁS
 Hétfő, csütörtök, péntek: 9-15 óra
 Kedd: 11-17 óra
 Szerda: 12-18 óra

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

 Újdonságainkat bemutató könyveinket 
a nap bármely szakában megtekinthetik a 
Faluház egyik ablakában berendezett kira-
katban.
 Épület előtti és az előtérben az ingyen 
elvihető könyvek polcához jöjjenek, válo-
gassanak bátran!
 Járványhelyzet ideje alatt a 6. életévét be-
töltött látogatóinknak kötelező a szájat és 
orrot eltakaró maszk használata és aján-
lott a kézfertőtlenítés.

KÖNYVAJÁNLÓ
Orvos-Tóth Noémi: 
Szabad akarat (Jelenkor, 2021.)
Akik az Örökölt sors című előző köte-
tét ismerik, azoknak nem kell bemutat-
ni a szerzőt. Elég annyit mondani, hogy 
a 2018-as megjelenést követően számos 
olvasói kérdést most ebben az új kötet-
ben rengeteg esetpéldával próbálja meg-
válaszolni a szerző, tovább mélyítve is-
mereteinket a témában, lényegre törően, 
olvasmányosan.
 Akik ezt a kötetet veszik kezükbe először 
a szerzőtől, ők látni fogják, hogy a neves 
pszichológus szakember esetpéldáival és 
magyarázatukkal milyen mélyen és még-
is érthetően segít feloldani a hozott trau-
mákat, lelki sebeket a kezelés érdekében. 
 Önismereti, önsegítő könyvet kap az ol-
vasó, mely nem lila köd és kívül tartó szak-
zsargonnal operál, hanem befogadható 
történetekkel, melyek bármelyikünké le-
hetnének. 
 Mert mi más vihetné tovább a tudást, 
mint a történetmesélés? 

Németh Anikó könyvtáros

A kiállítás megnyitón
Monok Zsófi  olvasott fel …

…és fuvolán játszott Fritschéné 
Ambrus Gabriella 



A Szadai Székely Bertalan 
Általános Iskola HÍREI

Karácsonyvárás 
irodalmi hangulatban
Tari Anikó pedagógus beszámolója
December 15-én délután újra megren-
deztük a már hagyománnyá vált karácso-
nyi vers-és prózamondó versenyt. Tanít-
ványaink lelkesen készültek erre a szép 
megmérettetésre, szüleik és pedagógu-
saik segítségével örömmel válogattak a 
szebbnél-szebb versek közül. A verseny 
három korcsoportban zajlott, gyerekeink 
előadásai igazi szép adventi ajándékok 
voltak a nézők és a zsűri tagjai számára. 

A versenyen I. helyezést értek el: 
 Suló Zalán (1.a), Tar Zsombor (4.b) 
 és Balla Regina (6.a).

II. helyezést értek el: 
 Herczeg Lénárd (2.a),  
 Peterman Emma (2.a),  
 Tóth Viktória (3.a) 
 és Kollár Írisz (8.a)
III. helyezést értek el: 
 Szilágyi Lili (2.a), 
 Berze Anna (1.b), 
 Csatár Ajna (2.a), 
 Szabó Bendegúz (4.a) 
 és Kunya Lilla (6.b)                                             

A versmondó délután csodás 
hangulatban telt, mindenki 

nagyon szép élményekkel távozott. Ez-
úton köszönjük tanítványaink eredmé-
nyes szereplését, pedagógus kollégáink 
gondos felkészítő munkáját!

Karácsonyi vers-és prózamondó verseny résztvevői

A 4.b osztályosok 
betlehemes műsorral 

készültek 

Iskolai karácsony
Szabó Krisztiánné pedagógus 
beszámolója
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap is-
kolánkban karácsonyi hangulatban telt. 
Az első órában a 4.b osztályosok betle-
hemes műsorát tekintették meg az isko-
la diákjai az udvaron. Nagyon színvona-
las és látványos előadást láttunk, melyet 
hatalmas tapssal köszöntek meg a diákok. 
 A következő órában a 4.a osztály rádi-
ós karácsonyi műsora volt hallható. Ver-
sekkel, dalokkal, karácsonyi mesével igye-
keztek meghitt pillanatokat adni az iskola 
tanulói számára.
 A nap többi részében mindenki saját 
osztályában folytatta a karácsonyra ké-
szülődést.

Igazán mozgalmasan telt december 6-a 
a Székely Bertalan Általános Iskolában. 
A reggel a karácsonyi rajzverseny ered-
ményhirdetésével kezdődött. A szépszá-
mú pályázó között nehéz volt sorrendet 
felállítani, de mivel versenyt hirdettünk, 
meg kellett tennünk. Hosszas mérlegelés 
után alakult ki az eredmény: 
1-2. ÉVFOLYAM: 
 1. Frankó Villő (1.a), 1. Boross Lelle (1.b)
 2. Szilágyi Lili (2.a), 2. Suló Zalán (1.a)
 3. Ajtai Zsófi a (2.b), 3. Hegedűs Rebeka (1.a)

KÜLÖNDÍJ: 
 Suló Zalán (1.a), Kovács Kristóf (2.a)
3-4. ÉVFOLYAM: 
 1. Gellért Enikő (3.b) , 2. Bokor-Szekeres  
 Janka (4.c), 3. Miháczi Violetta (4.a)
KÜLÖNDÍJ: Németh Luca (4.c)
A díjazottak az értékes tárgynyereménye-
ken kívül szaktanári dicséretben is része-
sültek. 
 Az eredményhirdetés után már a Mi-
kulás megérkezése tartotta lázban az is-

kola diákjait. A fehér szakállú először a 
felsősökkel találkozott az iskola udvarán, 
a Mókuskerekes teraszon. Első látásra né-
mileg megilletődtek a felsősök, de a ta-
nárok vezetésével hamar elhangzottak 
az ismert dalok is.  Az alsósokat az osz-
tálytermekben látogatta végig a Mikulás. 
Mindenhol izgatott kicsikkel találkozott, 
akik dalokkal és mondókákkal jelezték, 
hogy már nagyon várták ezt a napot. Az 
ajándékok kiosztásában krampuszok se-
gítettek, akik ismerősek lehettek a fel-
sőbb évfolyamokból. A Mikulás zsákjá-
ból az édességek mellett egy bűvész is 
kibújt, és ha már ott volt az iskolában, ak-
kor minden osztálynak egyenként izgal-
mas bemutatót tartott a tornateremben. 
 Köszönjük a szervezőmunkát a rajver-
seny kapcsán Báderné Bérci Ágnesnek, a 
Mikulás látogatása kapcsán Jancsóné Szalai 
Szidóniának és Egri Magdolnának, valamint 
Nagy Lászlónak, hogy ismét örömmel vál-
lalta a közreműködést! 

BŰVÉSZT IS HOZOTT MAGÁVAL 
AZ ISKOLÁBA A MIKULÁS

Az alsósok 
meglepetés 
ajándékot 
kaptak

A rajzverseny 
győztesei 
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Célba értek a szadaiak adventi 
adományai KÁRPÁTALJÁN

Az elmúlt évben ötödik al-
kalommal szerveztünk 
adománygyűjtést Szadán 
kárpátaljai testvértelepü-
lésünk, Nagydobrony rászo-
ruló gyermekei számára.

A gyerekek csatárláncban segítették a pakolást

Az ünnepségen részt vett 
Pintér Lajos polgármester 

3.a osztály angyalos műsorral indította útjára az ajándékokat

A z  akció 2016-ban indult, amikor 
a csurgói református gimnázium 

„cipősdoboz”-kezdeményezésébe a 
szadai iskola is bekapcsolódott. A szadai is-
kolásoknak és szüleiknek köszönhetően év-
ről évre egyre több ajándékcsomagot vihet-
tünk el advent idején a nagydobronyiaknak, 
elsősorban a helyi gyermekotthon árvái ré-
szére. 2019 nyarán egy testvértelepülési lá-
togatás során a szadai küldöttség tagjainak 
lehetősége nyílt arra, hogy az ott működő 
intézmények életébe bepillanthasson, az ott 
élők igényeit, vágyait megismerje és felmérje. 
Így ebben az évben már célzott adományokat 
is gyűjthettünk faluszerte a nagydobronyi 
óvoda, iskola és a helyi könyvtár számá-
ra – a szokásos karácsonyi ajándékcsoma-
gokon túl. 2019 novemberében azonban az 
adományok felrakodásakor a rendelkezésre 
álló autók raktere kicsinek bizonyult… Fájó 
szívvel hagytuk itthon a sok száz kötetnyi 
magyar nyelvű könyvet, hogy a gyerekek-
nek szánt karácsonyi ajándékok minden-
képp beférjenek. S azonnal el is határoztuk, 
hogy 2020 elején, ahogy kitavaszodik, el-
visszük az itthon maradt könyvadományo-
kat a nagydobronyi könyvtárba. Épp márci-
us 13-án szerettünk volna útra kelni, amikor 
a miniszterelnök bejelentette az iskolák be-
zárását a járvány kitörése miatt…
 2020-ban sajnos az adventi 
adománygyűjtés is elmaradt at-
tól tartva, hogy nem vagy csak 
nagyon nehezen tudnánk átjut-
tatni a csomagokat a határon 
az egyre súlyosbodó járvány-
helyzetben. De hogy a támo-

gatás mégse maradjon el, a Tábor Alapít-
vány segítségével pénzgyűjtést szerveztünk 
a szadai lakosság körében. Nagyon nagy 
öröm volt látni, hogy mennyire adakozóak 
a szadaiak: 2020 karácsonya előtt az ala-
pítvány több mint 600 ezer forintot utalt át 
a nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Re-
formátus Gyermekotthon számára!
 A Székely Bertalan Általános Iskola ve-
zetősége részéről 2021-ben is nagy volt a 
szándék, hogy a „cipősdoboz”-akciót meg-
szervezzük. Fontos alkalom ez a gyerme-
keink számára, hogy megtapasztalják az 
ajándékozás örömét, és tudatosítsák ma-
gukban, hogy vannak olyan gyerekek, akik 
nem számíthatnak ajándékokra a fa alatt. 
Az iskola életében az adományok átadása 
ünnepi esemény a karácsonyra készülőd-
ve, amikor a szépen felöltöztetett iskolai ka-
rácsonyfa alatt sorjáznak a szebbnél szebb 
ajándékcsomagok, és a gyerekek énekes-ze-
nés, gyertyafényes előadással bocsájtják út-
jára az adományokat, majd élőláncot alkot-
va pakolják fel egyesével a szállítóautóra a 
dobozokat. A járványhelyzet azonban idén 
sem változott sokat, de valamit ki kellett 
találni! Hála Istennek, bárhová is fordul-
tunk segítségért, mindenhol támogatásra 
leltünk. Így történhetett, hogy 2021 advent-
jében eljutottak Nagydobronyba a 
két éve összegyűjtött könyvek 
és a szadai iskolások által 
készített közel 200 aján-
dékcsomag. Az ado-
mányokat Szadáról a 
szadai önkormányzat 
anyagi támogatásával 
a kerepesi Gerzson Au-

tókölcsönző tulajdonosa és sofőrje, Tipary 
Gergely szállította el december 8-án Gelé-
nesre, a Magyar Református Szeretetszol-
gálat raktárába, ahonnan Iszlai Gergely, a 
szeretetszolgálat munkatársa vitte tovább 
december 9-én Nagydobronyba. 
 Köszönet illet mindenkit, aki hozzájá-
rult az akció sikerességéhez! Köszönjük a 
szadaiaknak, az iskolásoknak és szüleik-
nek a sok-sok adományt! Köszönjük Szath-
máryné Szabó Zsuzsa igazgató asszonynak 
és Tassi Beáta igazgatóhelyettes asszony-
nak, hogy a szervezésben segítettek! Köszön-
jük Unger Dorkának és a 3.a osztálynak a 
kedves angyalos műsort és a felpakolást! 
Köszönet illeti Szada Nagyközség Önkor-
mányzatát a szállítás anyagi részének fe-

dezéséért! Köszönet a Gerzson Au-
tókölcsönzőnek, akik profi  módon, 

mindamellett kedvezményesen 
szállították el a csomagjainkat, 
és nagy köszönet a Magyar Re-
formátus Szeretetszolgálatnak, 
akik első kérésre készségesen 
segítettek, és vállalták a hatá-

ron túli fuvart.
 Reméljük, 2022-ben is hasonlóan 

sikeres lesz az adománygyűjtés, és bí-
zunk abban, hogy idén már személyesen is 
fel tudjuk keresni határon túli barátainkat, 
mert a találkozásokat, beszélgetéseket sem-
mi sem tudja pótolni. Reménykedve várjuk 
az idei adventet!   Monok Zsófi a

obronyba a 
nyvek 
tal

n-

mányzatát 
dezés

tók
m

ro
 Re

sikeres

Ennyi ajándékot 
juttatunk ki Nagy-

dobronyba 

A nagydobronyi Irgalmas 
Samaritánus Református Gyer-
mekotthon lakói az ajándékokkal 
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HITÉLET

ISTEN KE-
GYELMÉBŐL megérhettük a 2022-es 
évet. Hogyan indulunk erre az újév-
re és hogyan fogjuk végigjárni? Nem 
mindegy, hogy hogyan kell majd visz-
szanéznünk az év végén. Igyekezz úgy 
élni, hogy ne szégyennel, hanem hálá-
val nézhess vissza.
 Amikor a hóesés után mindent be-
takar a tiszta, fehér hó, először csak 
gyönyörködünk a szépségében, a tisz-
taságában. Óvatosan lépünk bele. De 
egy idő után már megszokottá válik, és 
teljes természetességgel gázolunk bele, 
és gázolunk át rajta. Valahogy így va-
gyunk sokszor az újesztendő kezdetén 
is. Idén még nem veszekedtünk, pró-
bálunk kedvesebbek és türelmeseb-
bek lenni. Idén még nem bántottuk 
meg egymást, próbálunk jobban oda-
fi gyelni. De jó lenne, ha ez egész évben 

REFORMÁTUS EGYHÁZ

Hagyd el a rosszat és válaszd a jót, keresd 
a békét és járj a nyomában!  Zsolt 34,15

VEZESS JÉZUSUNK, 
s véled indulunk

kitartana! De a tapasztalat az, hogy 
néhány nap után ugyanolyan termé-
szetesen gázolunk bele egymás érzé-
seibe, és gázolunk át egymáson, ahogy 
az elmúlt években. Lehet ezt másként 
is! Ha Jézus vezet minket, Ő tud se-
gíteni, hogy ne csak az ünnepeken le-
gyünk kedvesebbek egymáshoz, és ne 
csak az új év kezdetén fi gyeljünk oda 
a szavainkra, hanem egész évben és 
egész életünkben.
 „Minden dolgotok szeretetben men-
jen végbe!” (1Korintus 16,14) Ezt nem 
csak parancsolja Isten a Bibliában, ha-
nem segíteni akar, hogy ez valósággá 
váljon a te életedben is. Ha Jézus vezet, 
és te Őt követed, akkor valóság lesz ez 
a te életedben is.
 Isten adjon mind annyiunknak áldott 
és boldog új évet!
 Sándor Levente református lelkipásztora

A zsoltár szavai a békességet jelölik 
meg kulcsfogalomként. Mit is je-
lent a békesség? Nem valami hamis 

fegyverszünetet, ahol elhallgatjuk a véle-
ménykülönbségeket, mint amikor a kará-
csonyi asztalnál igyekszünk a politikában 
ellentétes oldalon álló rokonokat messze 
ültetni egymástól és inkább az időjárásra 
terelni a szót. Nem erre gondol itt a zsol-
táros, ez nem valódi béke.  
 Az ószövetség a salommal fejezi ki a bé-
két, és ebben egyszerre benne van az em-
ber egészsége, jóléte, szorongattatástól való 
mentessége, tehát valamiféle teljesség, egy 
biztos hely, ahol önmagunk lehetünk. Ezt 
erősíti meg, hogy a prófétáknál is a mes-
siási reménykedés központi vágya a béke, 
amit úgy is jellemeznek, mint a paradi-

csomi állapot visszatérését: az eljövendő 
Messiás a béke fejedelme lesz. 
 A hamis „inkább maradjunk csöndben” 
béke és a valódi shalom közötti különbség-
re utal Jézus, amikor azt mondja: „Békét 
hagyok rátok, az én békémet adom nek-
tek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ 
adja. Ne nyugtalankodjék szívetek és ne 
féljen.” (Jn 14,27) Pál apostol pedig az ál-
dás és a hála szavaihoz kapcsolja a békét: 
„Krisztus békéje uralkodjék szívetekben, hi-
szen erre kaptatok meghívást az egy test-
ben. Legyetek hálásak!” (Kol 3, 15) és: „Is-
ten békéje pedig, amely meghalad minden 
értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket 
Krisztus Jézusban.” (Fli 4,7)
 Hogyan juthatunk hozzá ehhez a békes-
séghez? Elsősorban - látjuk az idézett szö-
vegekből - ajándékba kapjuk, másodsorban 
viszont keresnünk kell és a nyomába jár-
nunk. Hogyan járhatunk a nyomában? Ez 
messze meghaladja a cikk kereteit, de né-
hány impulzust adnék a béke kereséséhez:
 Pál azt mondja: Legyetek hálásak! A há-
lás emberek boldogabbak, békésebbek, mert 

megajándékozottnak élik meg magukat. Ne 
spóroljuk meg a hálaadást a napjainkból. 
Gyógyító erejű, és a békéhez vezet. Napi 3 
perc reggel vagy este, amit a hálára szá-
nunk sokszorosan térül meg az életünkben.
 A másik gondolat az ítélet elengedése, 
Pilinszky János szavaival: „A keresztény 
nem jobb a többinél, csupán többet tud 
a bűnről, s másképpen viszonyul hozzá. 
Nem a másik bűnét fi gyeli, amibe Istenen 
kívül úgysincs senkinek tévedhetetlen be-
pillantása, hanem a magáét. Így mindent, 
ami már itt, a földön jókra és gonoszok-
ra osztaná a világot, a keresztény hamis-
nak érez. Mi, emberek, szeretetre kaptunk 
meghívást és nem ítélkezésre.”

(Új Ember, 1971. szeptember 5.)
 A hála gyakorlása és az ítélet elenge-
dése biztosan a béke felé vezet. A XVIII-
XIX. századi orosz sztarec Szárovi Szent 
Szerafi m így fogalmaz: „Szerezd meg a bel-
ső békét, és rengetegen fogják megtalál-
ni az üdvösséget melletted!” Induljunk el 
együtt ebben az évben a valódi béke felé 
vezető úton!   Borbáth Gábor

Mi a jó és 
mi a rossz? Ami nekem jó, lehet, 
hogy neked rossz? Hogyan jut-
hatunk közelebb a valódi jóhoz? 

KATOLIKUS EGYHÁZ

Január 8-án, szomba-
ton 17 órától a Szadai 
Református Templom-
ban adott újévi orgona-
koncertet Szentgáli-Tóth 
Áron, vagy, ahogy sokan 
ismerjük: Roni. A refor-
mátus és a katolikus gyü-
lekezet istentiszteletein is 

kántorként szolgál Roni, de most nem rövid éneke-
ket, hanem hosszabb orgonaműveket játszott so-
kunk nagy örömére. 
 Az alkalom elején Sándor Levente köszöntötte az 
egybegyűlteket, és tartott egy rövid igei bevezetőt. 
A koncerten Roni gyönyörűen eljátszotta a követke-
ző darabokat: Théodore Dubois: G-dúr Toccata; Cézar 
Franck: Elevation; J. S. Bach: F-dúr Pastorale (4 tétel); 
és ráadásként: Max Reger: Erős vár a mi Istenünk fel-
dolgozását. Az eseményen több mint százan voltunk 
együtt, és csodáltuk Roni szép orgonajátékát. 
 Azok kedvéért, akik nem ismerik Ronit, leírom, 
hogy ő úgy született, hogy nem lát. Isten azonban 
olyan csodálatos tehetséggel ajándékozta meg, hogy 
meghallgat egy zeneművet és utána nagyon szépen 
le tudja játszani. Hála és dicsőség Istennek, Aki ilyen 
szeretettel formálta és vezeti Roni életét is! Köszön-
jük ezt a különleges élményt! S.A.

Szentgáli-Tóth Áron 
ÚJÉVI ORGONAKONCERTJE
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HÁZASSÁG HETE  
A Szadai Ke-
resztény Szü-
lői Kör – a ví-
r u s h e l y z e t 
függvényében 
– idén február-
ban is szeretne 
bekapcsolód-
ni a Házasság hete országos  programso-
rozatába. 
 Terveink szerint meghívott előadónk lesz 
Bischof Vera pár- és családterapeuta szakember. 
 Az előadás témája: „Izgalmasság és/vagy 
biztonság?” – a jó egyensúly felfedezése 
egy örömteli házassághoz.
 Megvalósulás esetén szeretettel várunk min-
den kedves érdeklődőt! Reméljük, hogy a rész-
letekkel hamarosan jelentkezni tudunk! Figyel-
jék a hirdetéseket!

ONLINE MÉDIAHASZNÁLAT
GYERMEKKORBAN
A fenti témában tartott előadás a Szadai Ke-
resztény Szülői Kör meghívására Fülöp Hajnal-
ka digitális andragógus, újságíró, ötgyermekes 
édesanya, szadai lakos.
 Mint az köztudott, az internet az életünk ré-
szévé vált. Sok esetben hasznos, ugyanakkor 
gyakran veszélyek forrása, különösen a gyer-
mekek számára. 
 A baptista imaházban elhangzott előadás 
megtekinthető az alábbi elérhetőségen: On-
line médiahasználat gyermekkorban – Fülöp 
Hajnalka – 2021. 11. 26. 

A keresztény szülői 
kör INFORMÁCIÓI

EURÓPA SZERTE és más kontinenseken 
is minden év novemberében – ökumeni-
kus jelleggel – ima alkalmakat tartanak a 
világ gyermekeiért. 
 Idén Szadán ezt az imaórát a refor-
mátus gyülekezet szerda esti bibliaórá-
jához csatlakozva tartottuk meg novem-
ber 24-én.
 Igei gondolatokkal Sándor Levente re-
formátus lelkipásztor szolgált. Az imád-
sággal kapcsolatos sarkalatos igeversek-
kel bátorította a jelenlévőket:

A TÁBOR ALAPÍTVÁNY 1999-ben kezdte 
el a cipősdoboz ajándékok gyűjtését (gyer-
mekek megajándékozására) a szadai lakos-
ság körében. Azóta minden évben sor kerül a 
gyűjtésre és az adományok célba juttatására.  
 A megajándékozott családok nevében 
is köszönjük mindazoknak, akik a felhí-
vásunkra elhozták karácsonyi ajándéka-
ikat a családsegítő szolgálatba. Köszön-
jük a családsegítő szolgálat dolgozóinak 
is a közreműködést. Közel harminc darab

– cipős dobozban és dísztasakban, illetve 
reklámszatyorban elhelyezett – ajándék 
érkezett a szadai lakosságtól.  A cipős do-
bozok egy részének míves külleme is utalt 
arra, hogy nagy szeretettel készítették az 
ajándékozó gyermekek és felnőttek.
 Idén is kaptunk a Gödöllői Palotakerti 
Óvoda egyik csoportjában gyűjtött 17 da-

CIVIL OLDAL

rab, szép csomagolású cipősdoboz ajándé-
kot. Köszönjük a gödöllői óvoda dolgozói-
nak és az óvodások szüleinek is a gyűjtést.  
 Elsősorban a szadai gyermekek és csalá-
dok örülhettek az ajándékoknak. A szadai 
megajándékozottak az ÖRÖMHÍR tábor 
régi és új táborozói, s már az ő gyermeke-
ik, valamint a családsegítő szolgálat által 
javasolt családok voltak. Ily módon név-
re szóló cipősdoboz ajándékokat készítet-
tünk az összegyűlt adományokból 17 csa-
lád 34 gyermekének. 
 Öt cipősdoboz még december elején el-
jutott Nagydobronyba az általános iskolá-
ban gyűjtött ajándék dobozokkal együtt. 
Az adományok maradék részét pedig egy 
Pest megyei hátrányos helyzetű település 
néhány hátrányos helyzetű családjának 
adtuk.   Pálinkás Ibolya Tábor Alapítvány

KÖSZÖNET a lakosságnak 
és az önkénteseknek

 „Örüljetek az Úrban mindenkor: ismét 
mondom: örüljetek! A ti szelídlelkűségetek 
legyen ismert minden ember előtt. Az Úr 
közel! Semmi miatt ne aggódjatok, hanem 
imádságban és könyörgésben mindenkor 
hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten 
előtt. És Isten békessége, amely minden 
értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szí-
veteket és gondolataitokat a Krisztus Jé-
zusban.” (Pál levele a Filippiekhez 4:4-7)
 „Valljátok meg bűneiteket egymásnak, 
és imádkozzatok egymásért, hogy meg-

gyógyuljatok. Az igaz buzgó könyörgésé-
nek nagy ereje van.” (Jakab levele 5:16)
 „Hívj segítségül engem a nyomorúság 
idején: én, megszabadítalak, és te dicsőí-
tesz  engem.” Zsoltár 50:15
 A hozzászólások és beszélgetés során, 
valamint az imádságokban – természete-
sen – szó esett a szadai gyermekekről is. 
 Fontos, hogy ne csak novemberben, ha-
nem az év minden napján – aggodalmas-
kodás helyett – vigyünk Isten elé imád-
ságban minden olyan helyzetet is, amely 
kapcsolatos a saját családban élő gyerme-
kekkel, s a településünkön élő gyermekek-
kel, családokkal is. 
 „Szüntelen imádkozzatok!” Pál első le-
vele a thessalonikaiakhoz 5:17

Pálinkás Ibolya

Ökumenikus imaalkalom 
A GYERMEKEKÉRT
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Dr. Vada Edina állatorvos
Dr. Sipos Eszter állatorvos

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

Web: www.kisallatrendelo.com

2111 SZADA, Dózsa György út 68.

PUSZTAI JÓZSEF – 06-30-522-1258

CSALÁDI HÁZAK 
KLIMATIZÁLÁSA

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

HÁZTARTÁSI GÉPEK 
SZERVIZELÉSE:

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.
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SZEMÉLYES BEIRATKOZÁS HELYSZÍNE:
 Simándy József Általános Iskola épületében,  

Cím: Tel.: 06-70-504-2779,  
Honlap: www.mdiskola.hu 

KERESZTFÉLÉVES INGYENES SZAKMAI  
OKTATÁS ESTI TAGOZATON

KISTARCSÁN A CSzC MIHÁLY DÉNES  
SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN!

 

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:  
 Hétfő-péntek: 17.00-19.00 óra között.

DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYELHETŐ.
Képzéseink ingyenesek. Két szakmát államilag  
támogatott formában, ingyen megszerezhet!  

Sikeres vizsga esetén államilag elismert  
bizonyítvánnyal fog rendelkezni.

Előzetes jelentkezéseiket elküldhetik online is!  
www.mdiskola.hu/online-jelentkezes

ÉRETTSÉGIZETTEK RÉSZÉRE:

ALAPFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL  
RENDELKEZŐK RÉSZÉRE:

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!

SZADA  
DÓZSA GYÖRGY ÚT 80.

Akciós ajánlatunk:
Január 26-tól február 1-ig

Ö Ö

DÓZSA GYÖRGY ÚT 80

 330Ft/10 dkg

Hazai vaj 3/4
Natúr, Enyhén sózott
100 g, 2790 Ft/kg Sertéstarja

Csontos, előhűtött
A kép illusztráció.

Coop 
szénsavas 

üdítőital 
édesítő-

szerekkel
Bodza ízű, citrom ízű,  

málna ízű
1,5 l 93 Ft/l

139 Ft

Ementáli sajt
 Jagna, 3300 Ft/kg 
A kép illusztráció.

A kép p illusztrárááció.

ETTEL VÁRJUÁÁ

1199Ft/kg

Szadai Községi Piac: Szada, Ősz utca 4.



Az eseménynaptár csak tervezet, a programváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Kérjük, hogy az események pontos időpontjáról előzetesen tájékozódjanak!

IDŐPONT PROGRAM HELYSZÍN

Január 3-24. Dosztojevszkij 
200 kiállítás Faluház

Február 19. Farsang Faluház

Február 24.

Dulai Sándorné 
könyvbemutatója 
és iparművészeti 
kiállítása

Faluház

Március 15. 
Megemlékezés az 
1848/49-es sza-
badságharcról

Faluház

Március 18.
1848 méter futás a 
nemzeti ünnep al-
kalmából

Faluház

Március Tojásfa Mélyárok

Március 23.    Hóvirág 
szavalóverseny Faluház

Március 25. Orosz Helga festő-
művész kiállítása Faluház

Április 11. Költészet napja Faluház

Április 23. Tájházak napja Tájház

Május 1. Családi nap Sport-
pálya

Május 8. Székely nap Faluház, 
Székely-kert

Május 21. II. Szada terepfutás
Székely Ber-
talan Általá-
nos Iskola

Május 28. Fény világnapja Több 
helyszínen

Május 29. Hősök napja Faluház

Június 4. Nemzeti össze-
tartozás napja

Örökségünk 
szobor

Szadai programok 2022-ben

Június 10. Könyvtári piknik Faluház

Június 11.
Megemlékezés 
Cziberéné Szító 
Máriáról

Tájház

Június 11. Jazz piknik Székely-kert

Június Czibere debütáló 
est – évzáró Székely-kert

Június Kertmozi Székely-kert

Július Kertmozi Székely-kert

Augusztus Aratás Tájház, külső 
helyszínek

Szeptember Kertmozi Székely-kert

Szeptember 17. Szüreti mulatság Székely-kert

Október 3. Könyvtári hét Faluház

Október 23.
Megemlékezés 
az 1956-os 
forradalomról

Faluház

Október 29. Halloween

Szadai 
Községi Piac, 
egyéb 
helyszínek

November. 27. Gyertyagyújtás Főtér

December 3. Advent Székely-kert

December 4. Gyertyagyújtás Főtér

December 6. Mikulásváró 
délután Főtér

December 11. Gyertyagyújtás Főtér

December 17. Falukarácsony Faluház

December 18. Gyertyagyújtás Főtér

IDŐPONT PROGRAM HELYSZÍN


