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Takarékoskodni 
kell mindenhol

A szadai önkormányzat számára elsődleges szempont 
minél több energiahatékonysági intézkedés mielőbbi 
bevezetése, hogy az egyre csak emelkedő áram- és gázár 
ne „döntse be” a helyi költségvetést. Hosszú távon minden 
önkormányzati intézménynél, ingatlannál minimalizálnák 
a gázfüggőséget a megújuló energiaforrások bevonásával.

FÓKUSZBAN

A lehető legtöbb helyre napelemet telepítenének

JELENTŐSEN EMELKEDTEK A SZADAI 
INTÉZMÉNYEK ENERGIAKÖLTSÉGEI IS

O sztás, szorzás, összeadás, kivo-
nás – a magyarországi települési 
önkormányzatok többségének ve-

zetői, szakértői e négy alapművelet vala-
melyikét vagy mindegyikét végzik a nyár 
közepe óta, hogy a megemelkedő ener-
giaköltségeket valahogy beillesszék a sa-
ját költségvetésükbe.

Tudják vagy nem tudják?
Ugyanis hirtelen szakadt rájuk ez a súlyos 
előre nem tervezett pénzügyi teher. Gu-
lyás Gergely Miniszterelnökséget vezető 
miniszter 2021. december elején jelentet-
te be, hogy az emelkedő energiaárak mi-
att az önkormányzatok is olcsóbb, úgyne-
vezett „rezsicsökkentett” áron kaphatják a 
villamos energiát. Ez a megnyugtatónak 
szánt közlés – a „száguldó” költségek mi-
att – hamar a semmivé vált: Nagy Márton 

gazdaságfejlesztési miniszter idén június 
elején jelentette be, hogy az önkormány-
zatoknak és a gazdálkodó szervezeteknek 
ki kell lépniük a rezsivédelemből, az csak 
a családok számára maradhat elérhető. Az 
új határnap 2022. augusztus 1. lett, ekkor-
tól szűntek meg az addigi áram- és gáz-
árak, ekkortól kezdhettek el csak igazán 
matekozni az önkormányzati illetékesek.
 Bár Varga Mihály pénzügyminiszter 
júniusban arról beszélt, hogy „alapvetően” 
látják a tartalékokat a büdzsékben, így a 
települések – szerinte – ki fogják gazdál-
kodni a magasabb energiaárakat is, azon-
ban Gémesi Györgynek, Gödöllő polgár-
mesterének, a Magyar Önkormányzatok 
Szövetsége (MÖSZ) elnökének akkori óva-
tos becslése szerint is akár a duplájára vagy 
a négyszeresére is emelkedhet az önkor-
mányzatok rezsiszámlája. Ám egyes helye-

ken az újraszámolások után még ennél na-
gyobb összegek jöttek ki. Például a tavalyi ár 
17,5-szeresét nem fogadta el új ajánlatként 
Szentendre vezetése az MVM-től, az állami 
tulajdonú energiaszolgáltató társaság erre 
automatikusan az úgynevezett basic tari-
facsomagba sorolta a várost, így 26-szoros 
árat kellene fi zetnie a gázért!  Miután ez a 
nyilvánosságra hozott tény hírként körbe-
járta az országos médiát, az MVM meggon-
dolta magát, gyorsan módosította a tarifa-
csomagját, így már „csak” 10-szeres árral 
kell számolnia Szentendrének…

Nagyvárosi bezárások
Akár ennyi, akár kevesebb a költségemel-
kedés, a különbséget valahogy elő kell te-
remteni, esetleg a bevételek növelésével, 
vagy a kiadások csökkentésével. Előbbi így 
az év vége felé szinte lehetetlen – hiszen 
azonnal nem lehet helyi adókat emelni vagy 
hirtelen eladóvá tenni egy önkormányzati 
vagyonelemet –, míg utóbbira nagyobb az 
esély. A megyei jogú városok közül példá-
ul Győrben a téli időszakra bezárják a két 
uszodát, a sportlétesítmények többségét, 
a kultúrházakat, a levéltárat, a könyvtár 
központi épületét és a fi ókkönyvtárakat, 
a helyi múzeum összes kiállítóterét és a 
belvárosi látogatóközpontot is. Szolnokon 
a művelődési ház régi épületét, a Sziglige-
ti Színházat, a repülőmúzeumot, a sport-
csarnokot, a városi múzeumot, a város 
könyvtár fi ókkönyvtárait becsukják a fűté-
si időszakra. Mindemellett a közvilágítást 
péntek és szombat kivételével éjfél és reg-
gel 4 óra között lekapcsolják, a város óvo-
dáinak, bölcsődéinek csoportjait néhány 
drágábban fűthető épületből átköltözte-
tik modernebb épületekbe, a városházán 
a központi fűtést 18 Celsius-fokra állítják.

Egyetlen eszköz
De mi a helyzet Szadán? Röviden: a he-
lyi intézményeknél és a polgármesteri hi-
vatalban is, ahol csak lehet, igyekeznek 
spórolni az energiaköltségeken. Ugyan-
is azok jelentősen megemelkedtek. A vo-
natkozó kormányrendelet értelmében az 
önkormányzat augusztus 1-től december 
31-ig az úgynevezett „végső menedékes” 
áron kapja a gázt és az áramot, ami azt 
jelenti, hogy a kalkuláció szerint az ösz-
szes éves gázköltség a korábbi 3–4-sze-
resére, míg az összes áramköltség a dup-
lájára növekszik.
 Egyelőre a szadai önkormányzat sem tud 
tervezni tovább, nem tudja, mi lesz 2023. 
január elsejétől. A szeptember végi kép-
viselő-testületi ülésen jóváhagyták a gáz 
és villamos energia 2023. évi beszerzésé-
hez szükséges közbeszerzési eljárás meg-
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FÓKUSZBAN

Költségcsökkentés miatt kell bezárni a Székely-kertet

„Hírét se hallottuk még” – mond-
ta Balla György kormánybiztos-
ról a Népszavának Gémesi György, 
Gödöllő polgármestere, a Magyar 
Önkormányzatok Szövetségének 
társelnöke, aki szerint irgalmat-
lan hosszú ideig tartana mind a 
háromszáz érintett település ve-
zetőjével külön-külön tárgyalni. 
„Abban bíztunk, hogy a kormány 
meghatároz egy piacinál kedve-
zőbb, mondjuk 5-6-szoros áreme-
lést az önkormányzati intézmények-
nek. Helyette ráöntötték az egészet 
a településekre, ami helyenként 
15-16-szoros növekedést jelent”
– fogalmazott Gémesi. 
 A Népszava információi szerint az 
Önkormányzatok Nemzeti Együtt-
működési Tanácsának október 3-i 
ülésén a kormányzati oldal képvi-
selő közölték, a kabinet csak köz-
vetlenül a csőd előtt nyúl a telepü-
lések hóna alá. Azt várják, hogy az 
önkormányzati szektor használja fel 
válságkezelésre a félretett 300-400 
milliárdos betétállományát. A kor-
mány csak akkor segít, ha azt felél-
ték.  (Forrás: Népszava)

Csődre várnak?
indítását, és a beérkező ajánlatoktól függ, 
hogy ténylegesen mekkora költséggel szá-
molhatnak jövőre. A további döntéseket – 
amelyek kihathatnak más, a jövő esztendő-
re tervezett helyi fejlesztésre, beruházásra 
szánt összegekre – pedig ez alapján hoz-
zák meg.
 – Valamilyen központi kormányzati 
beavatkozásra szükség lenne ahhoz, hogy 
az önkormányzatok túléljék ezt a kriti-
kus időszakot, így mi is – jegyezte meg 
a polgármester. Hogy valamire készül 
a kormány, azt Gulyás Gergely jelentet-
te be: mint mondta, szükség lesz állami 
segítségre, de az önkormányzatok elté-
rő helyzetben vannak, ezért is kell egye-
dileg tárgyalni velük – ami Balla György 
kormánybiztos feladata lesz –, hogy azok, 
akiknek sok a bevételük, ne ugyanolyan 
elbánásban részesüljenek, mint akiknek 
nincsenek saját forrásaik. Pintér Lajos sze-
rint a legjobb megoldás egy egységes ön-
kormányzati áram- és gázár lenne, mert 
így tudnának érdemben pénzügyeket ter-
vezni 2023-ra.
 Addig is Szada vezetése az önkormány-
zati fenntartású intézményeket spórolásra 
kérte. A legfájdalmasabb intézkedést a Szé-
kely Bertalan Művelődési Ház és Könyv-
tár hozta: miután október 14-én vége lesz 
egy kiállításnak, a téli időszakra bezár-
ják a Székely-kert épületeinek ajtajait és 
kapuját. A Faluházban – amely továbbra 
is fogadja majd a látogatókat – pedig 20 
Celsius-fokon igyekeznek tartani a hő-
mérsékletet. Mivel az óvoda és bölcső-
de nagyfogyasztónak számít, elsősorban 
a jogszabály által előírt 21 Celsius-fok ál-
landóvá tételével „igazítanak” a költsé-
geken. A Szadai Szociális Alapszolgál-

tatási Központ helyiségeiben 19 fok lesz, 
míg a Szadai Gyermekélelmezési Szociá-
lis Étkeztetési Konyhán – jellegénél fog-
va – nincs szükség hőmérséklet-stabi-
lizálásra. A piacon sincs szükség egyedi 
intézkedésre, a bérlőknek a saját fogyasz-
tásuk szerint számított számlát adják át. 
A más fenntartású szadai intézmények kö-
zül a Pest Megyei Viktor Egyesített Szo-
ciális Intézmény szadai otthonában az 
irodákban 18 foknak kell lenni, a Székely 
Bertalan Általános Iskolában 20 fok lesz 
az állandó hőmérséklet, illetve utóbbiban 
a 17 óra után már nem használt termek, 
helyiségek fűtését mérséklik. A polgár-
mesteri hivatalban pedig 19 Celsius-fok-
ra „álltak be”.
 – Nálunk nincsenek nagy energiaigé-
nyű létesítmények, mint például uszoda, 
sportcsarnok, nagy központi könyvtár 
vagy múzeum, amelyeket be kellene vagy 
lehetne zárni. Ebből a szempontból jó hely-
zetben vagyunk. A hőmérséklet-szabályo-
zás most a leggyorsabb költségcsökkentési 
eszközünk, mivel adóemeléssel nem sze-
retnénk élni a lakosság felé ebben a nehéz 
helyzetben – mondta a takarékoskodással 
kapcsolatban Pintér Lajos polgármester.

Átvizsgálnak
A polgármester kezdeményezésére a szep-
tember végi képviselő-testületi ülésen szak-
mai munkacsoport jött létre az intézmények 
és az önkormányzati ingatlanok energia-
hatékonyságának átvizsgálására. A mun-
kacsoport tagjainak (Molnár Csaba és 
Vrabély Balázs képviselők, a műszaki osz-
tály részéről egy munkatárs és külsős szak-
értői csoport) feladata kettős. Egyfelől arra 
kell harminc napon belül javaslatot tenniük, 

hogy hol milyen technikai beavatkozással, 
gyorsan kivitelezhető megoldással, mek-
kora pénzügyi ráfordítással csökkenthe-
tő az energiafogyasztás már az idei télen, 
másfelől ugyancsak javaslatot kell tenniük 
arra, hogy 1–3 éven belül hol, hogyan és 
mennyiért lehetséges a megújuló energia-
források alkalmazása (napelemmel, nap-
kollektorral és hőszivattyúval), vagy a meg-
lévők bővítése.
 Pintér Lajos hozzátette, azért fontos 
mindezt tudniuk, hogy a hatékonysági ja-
vaslatok megvalósítására szánt összeget 
betervezhessék a 2023-as költségvetés-
be. Amit lehet, azt már jövőre megcsinál-
nának, a többit pedig két-három éven be-
lül. Azért is fontos a gyors cselekvés, mert 
a mostani energiaárak mellett sokkal ha-
marabb biztosítható lenne a beruházások 
megtérülése.
 – Minden rosszban van valami jó. 
A rossz az, hogy a kialakult energiaválság 
miatt pénzügyi nehézségek vannak, a jó vi-
szont az, hogy környezetbarát megoldások 
alkalmazásával mérsékelhető az energia-
függésünk és a károsanyag-kibocsátásunk. 
Hosszú távon mindenképpen nyerünk, ami 
mindannyiunk közös érdeke… Raff ai Ferenc
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Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindazoknak, akik 
Oroszi András búcsúztatóján 
megjelentek, gyászunkban 

őszinte részvéttel osztoztak. 
Köszönet a vigasztaló szava-
kért, a szeretet virágaiért.
 A gyászoló család

Szada Nagyközség Önkor-
mányzata a Kulturális és In-
novációs Minisztériummal 
együttműködve idén is ki-
írja a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felső-
oktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fi atalok, to-
vábbá felsőoktatási hallga-
tók számára a 2022/2023-as 

tanév második és a 2023-as 
tanév első félévére. Ösztön-
díjban kizárólag Szada te-
rületén állandó lakóhellyel 
rendelkezők részesülhet-
nek. A pályázat részletes 
feltételeiről és a jelentkezés 
módjáról bővebben itt lehet 
tájékozódni: https://szada.
hu/hirek/bursa-hungarica-
osztondijpalyazat-2023

Köszönetnyilvánítás

Ösztöndíjra lehet pályázni

HÍRMIX

Hulladékbegyűjtés

Tüdőszűrés lesz

Még átvehetők 
a sárga kukák

Csatlakozás az 
idősek klubjához

FELHÍVJUK a lakosság fi gyel-
mét, hogy 2022. november 15-
én (kedden) és 16-án (szer-
dán) 8:00–18:00 óra között 
tüdőszűrést tartunk a Székely 
Bertalan Művelődési Ház és 
Könyvtár épületében. (2111 
Szada, Dózsa György út 63.)
A szűrővizsgálat a 40 év fe-
letti lakosoknak évente egy 
alkalommal továbbra is in-
gyenes. 40 éves kor alatt, il-
letve munkahelyi alkalmassá-
gi vizsgálathoz a vizsgálat díja 
1700 Ft, mely az OEP által or-
szágosan elrendelt összeg. A 
befizetés a szűrőállomáson 
kapható csekken történik. A AZ IDŐSEK NAPPALI KLUB-

JA a hét minden munkanapján 
kulturális és szórakozási lehe-
tőségekkel várja azokat a nyug-
díjasokat, akik a szabadidejüket 
kellemesen és hasznosan sze-
retnék eltölteni más nyugdíja-
sok társaságában. Lehetőséget 
biztosítunk tagjainknak a nap-
közbeni tartózkodásra, köny-

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
döntése értelmében az önkor-
mányzat vállalkozó, alvállalko-
zó vagy a Szada Nova Nonprofi t 
Kft. igénybevételével gondos-
kodik az elhagyott vagy ellen-
őrizetlen körülmények között 
elhelyezett hulladék összegyűj-
téséről, elszállításáról és ke-

A SZADAI KÉPVISELŐ-TES-
TÜLET még márciusban döntött 
arról, hogy ingyenesen biztosít-
ja a lakosság számára azokat a 
120 literes edényeket, amelyek-

ben a szelektíven vá-
logatott hulladéko-
kat (műanyag, papír, 
fém) lehet összegyűj-
teni. Az önkormány-
zat a közszolgáltató 
által biztosított lis-
ta alapján kizárólag 
az NHKV-val kötött 
szerződéssel ren-
delkezőknek juttat 
hulladékgyűjtőket. 
Azonban több jogo-
sult még mindig nem 
vette át az edényét. 
Az érintettek októ-

ber folyamán megkaphatják, az 
átadás-átvétel időpontjával kap-
csolatban Molnár Csaba Sándor 
piacfelügyelőt kell keresni a 06-
30/134-4623-as telefonszámon.

zeléséről. Ilyen hulladéknak 
minősül többek között a köz-
területen, különös tekintettel 
a gyűjtőszigeteken engedély 
nélkül, valamint a meghirde-
tett lomtalanítás alkalmával 
a meghatározott időponttól 
és helytől eltérően elhelyezett 
hulladék.

vek, folyóiratok olvasására. Se-
gítséget nyújtunk életvezetési 
problémáik megoldásában, hi-
vatalos ügyeik intézésében. Szí-
nes programokkal készülünk az 
aktuális ünnepekre, valamint 
előadásokat és kirándulásokat 
szervezünk. Szeretettel várunk 
minden új érdeklődőt a prog-
ramjainkra. Őri Ildikó klubvezető

14–18 év közötti gyermekek 
szűrése ingyenes, de beuta-
ló és szülői beleegyező nyi-
latkozat szükséges. A törvény 
által kötelezettek, illetve a 18 
évnél idősebb tanulók számá-
ra, akiknek az oktatási törvény 
ezt előírja, a vizsgálat termé-
szetesen ingyenes. Panasz nél-
kül is lehet beteg. A vizsgálat 
alkalmas a tbc, illetve sok más 
tüdőbetegség időben történő 
felismerésére! Kérjük, a vizs-
gálatra hozza magával szemé-
lyi igazolványát, tb-kártyáját, 
illetve ha van, az előző évi tü-
dőszűrő-igazolást! Szájmaszk 
használata kötelező!
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A 2022. október 1-től 
megváltozott a szadai gyermek-
orvosi rendelő rendelési ideje: 
Hétfő, 11:00–13:00: 
 Dr. Simon Attila
Kedd, 11:00–13:00: 
 Dr. Balázs Regina
Szerda, 9:00–12:00: 
 Dr. Balázs Regina
Csütörtök, 8:00–10:00: 
 Dr. Somlai Ágnes
Péntek, 9:00–11:00: 
 Dr. Simon Attila

Tanácsadás (előjegyzés alapján):
Hétfő, 9:00–11:00: 
 Dr. Simon Attila
Kedd, 9:00–11:00: 
 Dr. Balázs Regina

A rendelésekre előzetes bejelent-
kezés szükséges a szadagyermek@
gmail.com e-mail-címen, illetve a 
+36-70/432-47-83 vagy a +36-28/780-
479 telefonszámok valamelyikén 
asszisztensi ügyeleti időben (hét-
fő, kedd, szerda, péntek: 8:30–9:00).

HÍRMIX

Jegyzői igazolás

Új időpontok
Hatósági áras tűzifa 

Igazgatási ügyintézői állás

A KORMÁNY intézkedése alapján az 
állami erdőgazdaságoknál megtermelt 
tűzifa egységes áron vásárolható meg, 
az ország 152 értékesítési pontján, az 
alábbi árakon:
  
  •   kemény lombos tűzifa: 

30 000 forint/erdei köbméter,
  •   lágy lombos tűzifa: 

19 000 forint/erdei köbméter,
  •   fenyő tűzifa: 19 000 forint/er-

dei köbméter (bruttó árak).

A KORMÁNY döntése értelmében azok a 
többgenerációs családi házak, ahol a több 
külön lakás gázfogyasztását egy mérő 
méri, többletkedvezményt vehetnek igény-
be.  A többgenerációs családi házak ese-
tén annyiszor lehet igénybe venni a rezsi-
csökkentett áron felhasználható 63 645 
MJ, legalább 1729 köbméter kedvezmé-
nyes mennyiséget, ahány különálló lakás 
van az ingatlanban, de legfeljebb 4 lakás 

SZADA HULLADÉK-
GYŰJTÉSI RENDJE 2022

OKTÓBER–NOVEMBER

OKTÓBER
DÁTUM HÉTFŐ

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

NOVEMBER
DÁTUM HÉTFŐ

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

Az elszállítandó hulladékot a saját ingatlan 
elé, az úttól 1-2 méterre kell kihelyezni a 
szállítási napot megelőző este vagy a megjelölt 
nap reggel 6:00-ig! A hulladékot úgy kell kihe-
lyezni, hogy a gyűjtőedényzet fedele lecsuk-
ható legyen, az esetleges kiegészítő gyűjtő-
zsákot pedig össze lehessen fogni.  (DTKH)

 Háztartásonként legfeljebb 10 erdei köb-
méter hengeres tűzifa vásárolható. Az átvé-
teli pontról a felhasználási helyre történő 
szállításáról a vásárlónak kell gondoskod-
nia. Szadához a legközelebbi átvételi pontok: 
Galgamácsa, Domony, Isaszeg. Az igényt 
személyesen, telefonon és e-mailben is le-
het jelezni a Pilisi Parkerdő Zrt.-nél. 
 További információk a társaság 
weboldalán olvashatók: https://
parkerdo.hu/erdogazdalkodas/a-
faanyagrol/tuzifa-ertekesites/

A SZADAI POLGÁRMESTERI HIVA-
TAL a közszolgálati tisztviselőkről szó-
ló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 
bekezdése alapján pályázatot hirdet 
igazgatási ügyintéző munkakör betöl-
tésére. A közszolgálati jogviszony idő-
tartama határozatlan idejű. A munka-

kör legkorábban 2022. november 1-től 
tölthető be. A pályázat benyújtásának 
határideje: 2022. október 24.  A mun-
kakörről és a jelentkezés menetéről itt 
lehet tájékozódni: 
 További részletek a www.szada.
hu/álláslehetőség oldalon.

után. Kérelemre a jegyző hatósági bizo-
nyítványt állít ki, amely annak ellenke-
ző bizonyításáig igazolja az ingatlanban 
található lakások számát. Ezen hatósági 
bizonyítványt, illetve az ehhez kapcso-
lódó – az MVM Next honlapjáról letölt-
hető – nyomtatványt kell benyújtani az 
MVM Next részére.  
 További részletek a www.szada.
hu/hírek oldalon.
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Forgalomtechnikai 
felmérés készül 

 MÓDOSULT A KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE
A szadai képviselő-testület 2022. szeptember 29-i tanácskozá-
sán többek között döntés született a települési szilárd hulladék-
kal kapcsolatos rendeletről, az önkormányzat költségvetésének 
módosításáról, valamint a település forgalomtechnikai felmé-
réséről, illetve új forgalomtechnikai eszközök alkalmazásáról.

ÖNKORMÁNYZAT

A korábbi, deregulációs célú rende-
let-felülvizsgálatok során kiderült, 
hogy Szada Nagyközség Önkor-

mányzatának A települési szilárd hulla-
dékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás-
ról szóló 4/2018. (II. 16.) számú rendelete 
módosításra szorul. A lépést az indokolta, 
hogy a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatási tevékenységet 50-50%-os arányban 
végző (Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédel-
mi és Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft. 
és a DTkH Duna-Tisza közi Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofi t Korlátolt Felelősségű 
Társaság) szervezetek a korábbi közszol-
gáltatói szerződés módosítását kezdemé-
nyezték.
 A most elfogadott rendelet szerint a 
szelektív hulladékgyűjtés a lakosok által 
kiskereskedelmi egységekben megvásá-
rolható szelektívhulladék-gyűjtő-zsák, 
vagy bármely egyéb átlátszó zsák, va-
lamint szelektíven gyűjtött hulladék el-
szállítására alkalmas edény alkalmazá-
sa mellett történik. Szállítása hetente egy 

alkalommal, a közszolgáltató 
honlapján és hirdetményeiben 
meghatározott napon történik. 
A szelektív hulladék kihelye-
zése a szállítás napján reggel 
6 óráig kötelező. A zöldhul-
ladék gyűjtése az OHKT-ban 
foglalt valamennyi egyéb fel-
tételnek megfelelő módon is 
biztosítható, ideértve a gyűjtő-
pontos, kezelőlétesítményben 
történő átvétel biztosítását is. 
A zöldhulladék szállítása ápri-
lis 1-től november 30-ig terje-
dő időszakban a közszolgáltató 
honlapján és hirdetményeiben 
meghatározott napon és gya-
korisággal történik. 

Költségvetési döntések
A testülete 6/2022. (II. 11.) önkormányzati 
rendeletével hagyta jóvá a 2022. évi költ-
ségvetését, amely módosításával együtt 
képezi az első féléves gazdálkodás alapját. 
 Ugyan a vonatkozó jogszabályok nem ír-
ják elő kötelezően a tárgyévi költségvetés 
első fél évéről történő beszámolási kötele-
zettséget, de az éves munkaterv azért üte-
mezi a napirendet az őszi ülésszak első ren-
des ülésére, hogy a pénzügyi bizottságnak 
és a képviselő-testületnek egyaránt kellő 
információja legyen a gazdálkodás aktu-
ális jellemzőiről, az önkormányzat 2022. 
június 30-i fordulónappal lezárt első fél-
évi gazdálkodásról.
 Az elfogadott tájékoztatóból kiderült, 
hogy az önkormányzat 2022. évi költ-
ségvetési módosított bevételi főösszege 
2  119  465  917 Ft, melyből 470  989  402 Ft 
az előző évek költségvetési maradványa. Az 
első félévben összesen 1  576  462  652 Ft be-
vétel teljesült. A módosított előirányzathoz 
viszonyítva a teljesítés 74 százalékos. Az ön-

kormányzat költségvetésének módosított 
kiadási főösszege 2  119  465  917 Ft, amely-
ből első fél évben 1  039  073  854 Ft teljesült, 
ami 49 százalékos teljesítésnek felel meg.  
 Egy másik elfogadott határozat alap-
ján a 2022-es költségvetés főösszege 
2  979  948  535 Ft-ra módosult, amelyet a 
sikeres TOP Plusz pályázaton elnyert pénz-
összeg megjelenítése indokol.

Tervezési szerződés
Szada forgalomtechnikai felülvizsgálata a 
település egyes részein az elmúlt években 
már megvalósult. A képviselő-testület Te-
lepülésfejlesztési és Környezetvédelmi Bi-
zottságának elnöke idén nyáron a helyi la-
kosok bevonását kezdeményezte az egész 
településre vonatkozó forgalomtechnikai 
felülvizsgálat megalapozásához, amihez 
lakossági javaslatok is érkeztek. Ezek egy 
része nem önkormányzati, hanem más 
hatósági, közútkezelői stb. szervek ügy-
körébe tartozik – amelyeket eljuttattunk 
számukra –, a további észrevételek meg-
válaszolása azóta is folyamatosan történik.
 A helyi közutak kezelésének szakmai 
szabályairól szóló rendelet előírásai sze-
rint a közút kezelőjének a helyi közutakról 

– meghatározott adattartalommal – nyil-
vántartást kell vezetnie. Ez a nyilvántartás 
tartalmilag folyamatosan változik, ezért 
naprakész vezetése nehézséget okoz. Ezt 
fi gyelembe véve az önkormányzat indikatív 
ajánlatot kért egy szoftverre, amely a te-
lepülés összes útját feltérképezi táblákkal, 
burkolattal, burkolati jelekkel, forgalmi-
rend-adatokkal együtt. Ezt az adatbázist 
használhatná ezt követően a forgalomtech-
nikai mérnök egy komplex forgalomtech-
nikai-forgalomszabályozási javaslat elké-
szítéséhez. A beérkezett ajánlatok alapján 
az önkormányzat a MOBIL City Mérnöki 
Tanácsadó Betéti Társasággal köt tervezési 
szerződést Szada teljes településre vonat-
kozó forgalomtechnikai tervének előkészí-
téséhez szükséges felmérések elvégzésére, 
s azok alapján tanulmányok és előkészítő 
javaslatok összeállítására az ajánlatában 
szereplő 1  880  000  Ft + áfa tervezési díj 
fejében. Ezzel együtt 2023 márciusának 
második felében, legfeljebb 420  000  Ft 
+ áfa megbízási díj ellenében a település 
egészére vonatkozó forgalomtechnikai 
kiviteli tervet kell készíttetni – geodézi-
ai mérések szükségessége esetén azokra 
legfeljebb további 300  000 Ft + áfa ösz-
szeget fordítva.
 Mindezek után összesen 15 határozat és 
2 rendelet született. A részletek iránt érdek-
lődők a testületi ülés dokumentumait meg-
tekinthetik a www.szada.hu weboldalon is.
 AP

Feltérképezik a közlekedési beavatkozásokat
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Választók iskolája: 
miről döntünk helyben?

AZ ÖNKORMÁNYZÁS JOGA A VÁLASZTÓ-
POLGÁROK KÖZÖSSÉGÉT ILLETI MEG

Szada Nagyközség Önkormányzatának kommunikációs koncep-
ciója szerinti feladatok részeként az önkormányzati működés-
sel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat ismerhetnek meg a la-
kosok. E hónapban az önkormányzatiság alapjait mutatjuk be.

ÖNKORMÁNYZAT

I dén szeptember 30-án volt 
32 esztendeje, hogy az ad-
digi tanácsrendszert fel-

váltotta az önkormányzatiság 
rendszere. Vajon mostanra há-
nyan tudják, hogy ez mit jelent? 
Hogy melyek a polgárok jogai 
és kötelességei, hogy mit tehet-
nek, vagy éppen nem tehetnek a 
választott képviselők? Hogy mi 
az, ami az életünkkel kapcsolat-
ban a településre tartozik, s mi 
az, amiről országos érvénnyel 
az állami törvények döntenek?
 Vajon tudatosult-e már bennünk, hogy 
az „ön-kormányzás” az önmagunkra 
utaltságról is szól? Arról is, hogy nincs 
a háttérben bőkezű, teljhatalmú jótevő, 
aki levenné vállunkról a döntések felelős-
ségének súlyát. Arról is, hogy a falu gaz-
dálkodása lényegét tekintve semmiben 
sem különbözik saját háztartásunk gaz-
dálkodásától, no meg arról, hogy a tele-
pülés fejlődése nem csupán utakat, köz-
műveket, tiszta közterületeket jelenthet, 
de közös gondolatokat, együttműködési 
készséget, egymásért érzett felelősséget 
is igényel!
 Cikksorozatunk célja felhívni a fi gyelmet 
azokra a mindennapi életünket is befolyá-
soló közügyekre, amelyekről a választáso-
kon jól is, rosszul is dönthetünk. A döntés 
joga ugyanis a miénk – de így a döntés fe-
lelőssége is! Hiszen a mi bőrünkre törté-
nik minden!
 Egyszerűsítsük kérdésekre és vála-
szokra a legfontosabb tudnivalókat! Mit 
jelent a helyi önkormányzás? A törvény 
szerint: „A helyi önkormányzás a telepü-
lés választópolgárai közösségének joga, 
(…) mely a helyi közügyekben demokra-

tikus módon, széles körű nyilvánosságot 
teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi 
közakaratot.” Melyek a helyi közügyek? 
Azok, amelyek alapvetően a lakosság köz-
szolgáltatásokkal való ellátásához, vala-
mint a lakossággal való együttműködés 
szervezeti, személyi és anyagi feltételei-
nek megteremtéséhez kapcsolódnak. Köz-
érthetőbben: a mindennapi életünkben 
nélkülözhetetlen közszolgáltatások, az 
óvodai nevelés, az egészségügyi és szo-
ciális alapellátás, vagy akár a nyilvános 
könyvtár, a közművelődési formák épp-
úgy a település lakóinak „hatáskörébe” 
tartoznak, mint a helyi adóztatás, a köz-
tisztaság, a rendeleti előírásokat megsze-
gők felelősségre vonása, stb.
 E szerteágazó feladatok zömét a válasz-
tott önkormányzat által fenntartott intéz-
mények, továbbá a polgármesteri hivatal, 
valamint a Szada Nova NKft. végzi el. Irá-
nyításukért, a gazdálkodás biztonságáért, 
a törvényesség betartásáért pedig az egész 

„gépezet” működtetésére hivatott – válasz-
tott és kinevezett – vezetők (polgármester, 
képviselők, intézményvezetők, jegyző) fe-
lelnek.

 De ki a „legfőbb főnök”? Az önkormány-
zás jogát a választópolgárok elsődlegesen az 
általuk választott képviselő-testület útján 
(egyes ügyekben pedig közvetlenül, helyi 
népszavazással) gyakorolják. Ezért fontos 
az, hogy a polgárok az alapvető tudniva-
lók – köztük a hatáskörök, azaz a döntési 
jogosultságok – pontos ismeretében gya-
korolják választójogukat, hiszen így két 
választás között is minden a helyi közös-
ség akaratából történik!
 Ki dönt a választópolgárok nevében? 
A megválasztott képviselő-testület, amely 
önkormányzati ügyekben önállóan szabá-
lyoz és igazgat, döntése kizárólag törvényes-
ségi okból vizsgálható felül. Gyakorlatilag 
tehát a helyi közügyekben a (polgármester 
által elnökölt) képviselő-testület mindent 
megtehet, ami jogszabályt nem sért! A kép-
viselő-testület egyes döntési hatásköreit a 
bizottságaira, avagy közvetlenül a polgár-
mesterre és/vagy a jegyzőre is átruházhatja 

– egyszerűsítve ezzel az adott önkormány-
zati feladatkörök ügymenetét –, ugyanak-
kor a polgármester és a jegyző államigaz-
gatási jog- és hatásköreinek gyakorlásába 
a képviselőknek nincs beleszólása.
 Ki őrködik a jogszabályok betartása fö-
lött? A választott képviselők közös munká-
jának egyetlen valódi korlátja a jogszerű-
ség követelménye! Ezért rendel a törvény 
szakapparátust a képviselők mellé, amely 
hivatalt a jogvégzett jegyző vezeti; előké-
szítve a helyi döntések jogszerű tervezeteit, 
összehangolva azokat az állam törvényei-
vel.
 Miről döntünk a helyhatósági választá-
sok során? Arról, hogy a helyi közügyek-
ben, a mi nevünkben (helyettünk? velünk 
együtt?) „kiknek főjön a feje” lakóhelyünk 
s így valamennyi szadai sorsáért, kikből 
álljon az a testület, amelynek szaktudá-
sán és együttműködő képességén múlik 
a nagyközség sorsa. Ezért is fontos, hogy 
tisztában legyünk az önkormányzat mű-
ködésével, a jog- és hatáskörökkel kap-
csolatos alapvető tudnivalókkal. Az ön-
kormányzat honlapján (www.szada.hu 
) tanulmányozható szervezeti és műkö-
dési szabályzat kifejezetten „sorvezető-
ként” is szolgálhat a részletesebb tudni-
valók iránt érdeklődőknek!
 Szívesen várja esetleges kérdéseiket, ész-
revételeiket, és köszöni érdeklődő fi gyel-
müket: Dr. Finta Béla jegyző
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Kritikák és javaslatok

ÖNKORMÁNYZAT

Szada településrendezési eszközeinek – ezen belül a Helyi építési sza-
bályzat (HÉSZ)– felülvizsgálati, átalakítási folyamatának részeként 
rendezett partnerségi egyeztetést lakossági fórum keretei között az 
önkormányzat szeptember 8-án. Az aktív részvétellel megtartott 
eseményen több javaslat is érkezett az eredeti hivatali tervezethez.

A TÖBBSÉG SZÁMÁRA ELFOGADHATÓ 
HELYI SZABÁLYOZÁSRA TÖREKSZENEK

M ég 2018-ban döntött az akkori 
szadai képviselő-testület a te-
lepülésrendezési eszközök fe-

lülvizsgálatáról, korszerűsítéséről, illetve 
az ehhez kapcsolódó feladatok elvégzésé-
ről. Ennek nyomán 2019 elején elindult az 
úgynevezett előzetes tájékoztatási szakasz, 
benne a 2019. június 6-án megtartott la-
kossági fórummal (hivatalosan: partner-
ségi egyeztetéssel) és az államigazgatási 
szervek véleményezésével. 
 Az egyeztetések során közel hatvan ja-
vaslat érkezett arra, hogy mely területeket 
milyen módon és hogyan kellene átalakí-
tani, igazodva a megváltozott települési 
környezethez, viszonyokhoz. Ebből a hat-
vanból 43 igényelt testületi döntést, 5-öt 
településrendezési szerződéssel rendez-
tek, míg több időközben megoldódott (pél -
dául az „egy ingatlan, egy lakás” elv ren-
deletbe foglalásával vagy változtatási tila-
lom elrendelésével). 
 A második, úgynevezett véleményezé-
si szakaszban az előbb említett lakossági 

javaslatok, továbbá a képviselő-testületi 
döntések bedolgozásával összeállított ter-
vezetet a képviselő-testület idei augusztu-
si ülésén jóváhagyta, és az önkormányzat 
honlapján nyilvánosságra hozta annak ér-
dekében, hogy a Szada területen élők eze-
ket megismerhessék és véleményezhessék. 
 A véleményezési szakasz során az egy-
séges tervezetet egyfelől harminc állam-
igazgatási szervnek kellett elküldeni, hogy 
megvizsgálják ezek szabályosságát – ne-
kik szeptember 29-ig kellett visszajelez-
niük –, másfelől a lakosság – szeptember 
20-ig – ugyancsak kifejthette erről az ál-
láspontját, megoszthatta javaslatait az ön-
kormányzattal. 
 A településrendezési eszközök elkészült 
tervezetét az elfogadás előtt véleményeztet-
ni kell, ezért az önkormányzat szeptember 
8-án a Faluházban lakossági fórum kere-
tében egyeztetést tartott.
 A jelentős érdeklődéssel kísért esemé-
nyen előbb dr. Jenei László András törvé-
nyességi szakreferens tartott tájékoztatót 

a fórum céljáról, majd Simoncsik Márta 
szadai főépítész, illetve Nemesánszky Il-
dikó településrendezési tervező és Szűcs 
Gergely közlekedéstervező ismertették az 
említett tervezet legfontosabb tudnivalóit, 
benne a legjelentősebb elképzelt változta-
tásokat. 
 A TT1 Kft. tervezőiroda a közlekedés 
terén szerepeltetett néhány módosítást, 
melynek hatására a település a jövőben 
több pályázati lehetőséghez juthatna (pél-
dául gyűjtőutak kijelölésével). Meghatá-
roztak a fenyvesligeti részen egy esetleges 
óvoda helyszínéül szolgáló területet, vala-
mint az agglomerációs tervekhez szorosan 
kapcsolódó helyi kerékpárutakat tüntettek 
fel. Ezen ötletek és tervek megvalósulása 
nagyban függ az önkormányzat majdani 
pénzügyi lehetőségeitől, pályázati forrá-
soktól.  
 A tájékoztatók után következtek a la-
kosok, akik több javaslattal – írásbelivel 
vagy szóbelivel – is éltek. Ezeket az észre-
vételeket több csoportba lehetett illeszte-
ni. Az egyik a fenyvesligetieké, akik vas-
kos dokumentumcsomagot nyújtottak át 
dr. Jenei Lászlónak; az ő javaslatuk lénye-
ge, hogy szerintük az önkormányzati ter-
vezet több ponton nem felel meg a hatá-
lyos jogszabályoknak, viszont megjegyzik, 
hogy melyekhez kellene inkább igazodni. 
A második csoport a tervezett új vagy mó-
dosított kerékpár- és autóút-nyomvonal-
lal kapcsolatos kritikák, illetve ezek meg-
változtatását igénylő javaslatok voltak. A 
harmadik csoportba soroltak az új intéz-
ményi területeket (óvoda, bölcsőde) más-
hova helyezni kívánó észrevételek voltak. 
 A jegyzőt helyettesítő törvényességi szak-
referens tájékoztatta a résztvevőket, hogy 
a határnap végével beérkezett javaslatokat 
összegzik, és felkérik a tervezőket, hogy 
amiket elfogadásra javasolnak, azokat épít-
sék be a véglegesítendő tervekbe. Akinek 
véleményét elfogadja a képviselő-testület 
a Helyi építési szabályzat és szabályozá-
si terv végszavazásán, azok nem kapnak 
személyre szóló írásos visszajelzést, akiét 
pedig elutasítják, azok számára írásban 
indokolják döntésüket. Amennyiben va-
lamennyi törvényességi és szakmai ellen-
őrzés befejeződik, és az országos főépítész 
is „áldását adja” a tervezetre, várhatóan a 
képviselő-testület ez év decemberében el-
fogadhatja az új HÉSZ-t.
 Jenei László egy nagyon fi gyelemremél-
tó gondolattal zárta a lakossági fórumot: 
mint mondta, nincs olyan HÉSZ, amely 
valamennyi szadai polgár számára egy-
formán megfelelő, így a többség számára 
elfogadható helyi szabályozásra törekszik 
az önkormányzat. RF

Nagyon sok javaslatot tettek a helyszínen is
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M ár megszoktuk, hogy ilyenkor 
mosolygós, jókedvű, gyönyörű 
szadai népviseletben ünneplő lá-

nyok, fi úk integetnek nekünk a falut körbe-
járó szekerekről és traktorokról.  A kijelölt 
megállóhelyeken tánccal, énekkel várták 
a helyieket, hogy elkezdődjön a mulatság. 
 A rossz időjárás miatt sajnos nem a meg-
szokott Székely-kerti hangulatot tudtuk 
nyújtani a szüretelőknek, de azért a Falu-
házban is egy jó hangulatú ünnepség vet-
te kezdetét. Már délután nagy volt a sür-
gés-forgás: itt voltak többek között a Szadai 
Borászok, a Peti büfé, míg a nyugdíjas-
klub tagjai fi nom palacsintával készültek. 
A PirosLábas nosztalgiajáték, valamint a 
JátSzada Társasjáték Klub szervezői a kis-
teremben várták az ide érkező családokat, 
a kézműves portékákat kínálók pedig a vá-
sárlóikat. 
 Az érdeklődők nagy lelkesedéssel fo-
gadták a felvonulókat, az idei szüret bí-
róját, Eszes Róbertet és bírónéjét, Nánai 
Barbarát. A bevonulást követően Hor-
váth Viktor vezetésével táncra is perdül-
tek a Czibere Táncegyüttes és Cziberke 
Táncegyüttes tagjai. Majd átadták a szü-
reti koszorú Pintér Lajos polgármester-

nek, aki megköszönve a munkát jelezte, 
indulhat a mulatság.
 Ezt követően, már-már hagyomány-
ként, elsőként ugyancsak Pintér Lajos 
köszöntötte a szüretelő közönséget, meg-
köszönte a felvonulóknak a részvételt, 
emléklappal és borral jutalmazta őket. 
Majd következett a Takaros Porta elis-
merések átadása.
 Sajnos ezúttal a főzőverseny elmaradt, 
de süteményt kaptunk bőven, így a zsű-
ri kihirdette a díjazottakat. A harmadik 
helyezést Papp Zsombor mézes krémese, 
a második helyezettnek járó díjat Tőkés 
Kinga mézes krémese kapta, míg a győz-
tes Szabóné Csilla őszi kosár elnevezésű 
süteménye lett. Különdíjat Tóth Márti ka-
pott szilvás-mákos réteséért. 
 Ezután indult a mulatság, hagyomány-
őrző műsorunkat a helyi Népdalkör kezd-
te – Kovács László citerán kísérte őket –, 
majd a gödöllői Hidvégi Boldizsár és Pervai 
László bordalokat énekelt (felkészítésük Be-
nedek Krisztina érdeme). Utánuk a Szadai 
Szólamok énekkar következett Mácsainé 
Verók Irén vezetésével, a műsort pedig a 
Manócska óvodás csoport zárta (felkészí-
tőjük Erdélyi Erika, Tóth Sándorné, Ma-
gyar Zoltánné voltak).  
 A fellépést követően a szervezőket és a 
felvonulókat egy tál fi nom leves várta, amit 
ezúton is köszönünk A Szűcs Fogadója ét-
teremnek! A legvégén az Átrium zenekar-
ral lehetett még bulizni. 
 Köszönjük a sok munkát a segítőinknek, a 
civil szervezeteknek, illetve az önkormány-

zat támogatását és 
együttműködését. 
Külön köszönet illeti 
Antal Éduát a zök-
kenőmentes felvo-
nulásért, valamint a 
polgárőrök és rend-
őrök segítségét. És 
persze köszönjük az 
érdeklődők részvé-
telét. Akik az idén 
nem tudtak mulat-
ni, ők készüljenek, 
jövőre is lesz szüret 
Szadán!

A Faluház dolgozói

Hangulatos szüret

A Székely Bertalan Művelődé-
si Ház szervezésében zajlott 
idén szeptember 17-én a Sza-
dai Szüreti Mulatság, sok ze-
nével, tánccal, díjazással.

A SZÉKELY-KERT HELYETT A FALUHÁZ ADOTT 
HELYET A FELLÉPŐKNEK, ÉRDEKLŐDŐKNEK Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a 

szadaiak szeretik az őket körülvevő 
szépséget, és ezért mindannyiunk 
büszkeségére tenni is hajlandók. 
Erőfeszítéseiket eddig több alkalom-
mal ismerték el. Szada kapott már 
Virágos Önkormányzatért különdí-
jat, illetve minisztériumi elismerést 
a hagyományos magyar növény- és 
virágkultúra megőrzéséért. Az ilyen 
jellegű elismerésekre méltán lehe-
tünk büszkék, de egyértelmű, hogy 
ezeknél sokkal fontosabb, ha mi itt 
helyben kellőképpen méltatjuk azt 
a napi munkát, amelyet a kerttulaj-
donosok végeznek, legyen szó dísz-
kertekről vagy éppen a hagyomá-
nyos portákról. Ennek érdekében a 
Takaros Porta díjat 2011-ben alapí-
totta Szada nagyközség képviselő-
testülete. Immár 11 év távlatából ki-
jelenthető: az eredeti elképzelések 
megvalósultak, és mára már egy ní-
vós, értékálló díjjá nőtte ki magát. A 
tavaly megkezdett hagyományt foly-
tatva a korábbi műanyag tábla he-
lyett idén is kerámiaplakett készült 
a Takaros Porta díjhoz.
 Tizenegy év alatt, az idén elismer-
teket is beleszámolva, már 64 Taka-
ros Porta címet osztott ki az önkor-
mányzat. Ebből is látszik, hogy egy 
ilyen ünnepélyes díjkiosztó mögött 
rengeteg munka van a kerttulajdo-
nosok részéről, és komoly szakmai vi-
ták a zsűri részéről.  A 2022-es kiírás-
ban a pályázók kertjeinek helyszíni 
bejárása után kialakult a díjazottak 
sorrendje a „Takaros Porta – hagyo-
mányos falusi porta” és a  „Takaros 
Porta – díszkert” kategóriákban.
 
A „Takaros Porta 2022. év – hagyo-
mányos falusi porta” kategória dí-
jazottjai: 1. Farkas-Petrik Zsófi a, 
2. Szabó Zoltán, 3. Török István-
né és Horváth Jánosné. 
 
A „Takaros Porta 2022. év – díszkert” 
díjazottjai: 1. Belinszki Demeter Ma-
rianna, 2. Molnárné Solti Magdol-
na, 3. Pest Megyei Viktor Egyesí-
tett Szociális Intézmény Szadai 
Otthona. AP

Átadták az 
idei Takaros 
Porta díjakat

Őrzik a szüreti felvonulás hagyományát
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KÖZTÉR

Változatos csalások 
a kibertérben

A bűnözők az interneten is megpróbálják megté-
veszteni az embereket. Az esetek egy részében köz-
vetlenül az anyagi javak, más esetekben bankkár-
tya- vagy online banki adatok megszerzése a cél. 

MINDEN GYANÚS BEFOLYÁSOLÁS ESETÉN 
AZONNAL HÍVNI KELL A RENDŐRSÉGET

Apróhirdetéses csalás
A csalók vevőként jelentkeznek egy inter-
neten található apróhirdetésre, majd egy 
népszerű csomagküldő szolgáltatás igény-
bevételével kérik a megvásárolni kívánt 
terméket átvenni, ezért üzenetben külde-
nek egy hamis linket, ahol intézhetik a fi -
zetést és a csomagfeladást.
 Amikor az eladó ezt a linket megnyitja, a 

„vevő adatait”, illetve egy „fi zetés elfogadása” 
vagy „pénzeszköz átvétele” feliratú gombot 
lát, amelyre kattintva megjelenik a bankok 
listája, amiből kiválaszthatja a saját bank-
ját, majd annak internetbanki bejelentkező 
oldalára megtévesztésig hasonlító oldalra 
jut. Ezen a hamis honlapon a felhasználó-
név, a jelszó és akár SMS-kód megadásá-
val a csalók megszerzik azokat az adatokat, 
amelyekkel azután már jogosulatlan tranz-
akciókat kezdeményezhetnek. Ha hirdető-
ként ilyen linket kap, arra ne kattintson! 
 Emellett továbbra is előfordulnak olyan 
bűncselekmények, amikor a csalók egy 
adott bank nevében telefonálnak. Azzal 
az ürüggyel hívják fel áldozataikat, hogy 
bankkártyájukkal gyanús online tranz-
akciót akartak végrehajtani, és az áldo-
zat bankszámláján tárolt pénz biztonsága 
érdekében egy a hívó által meghatározott 
számlaszámra kell – akár több részletben 

– átutalni a bankszámlán lévő összeget, 
vagy azonnal telepíteni kell egy progra-
mot a telefonjára. A pénzintézetek tranz-
akciók lebonyolítására nem ilyen módon 
keresik meg ügyfeleiket! 

Romantikus csalás
Az internetes társkeresőoldalakat és álta-
lában a közösségi oldalakat a csalók is szí-
vesen használják. Gyanús, ha: 

  •   valaki rövid ismeretség után azt mond-
ja, hogy szerelmes önbe;

  •   az üzenetek megfogalmazása semmit-
mondó, általánosságokat tartalmaz;

  •   intim képeket vagy videót kér;
  •   megpróbálja rávenni arra, hogy küldjön 

neki pénzt, vagy adja meg bankkártyájá-
nak vagy netbankjának belépési adatait.

Hogyan előzheti meg, hogy áldozattá 
váljon? Tegyen fel ön is kérdéseket! Ke-
ressen rá az illető fotójára és profiljára, 
hogy szerepel-e más oldalakon is! Figyel-
jen a helyesírási és nyelvtani hibákra, a 
következetlenségekre és a kifogásokra! 
Ne osszon meg kompromittáló dolgo-
kat magáról! Soha ne küldjön pénzt, ne 
adja meg bankkártya- vagy online ban-
ki adatait!

Befektetési csalások
Hatalmas nyereséggel és gyorsan meg-
térülő pénzügyi befeketéssel kecsegető 
ajánlatokkal lehet találkozni a közösségi 
oldalakon küldött üzenetekben vagy e-mai-
lekben, esetleg online hirdetésekben, fel-
ugró ablakokban.
 Ne fogadjon kéretlen telefonhívásokat, 
amelyek befektetési lehetőségeket aján-
lanak! Legyen gyanús, ha biztonságos be-
fektetési lehetőségeket ajánlanak, és nagy 
profitot garantálnak! Értesítse a rendőrsé-
get, ha csalásra gyanakszik!

Üzletilevél-csalás
Vezetői vagy üzleti e-mail-címmel elkö-
vetett csalás az, ha egy cég pénzügyi ügy-
intézőjét valamilyen trükk alkalmazásá-
val hamis számla kifi zetésére vagy a cég 
számlájáról történő pénzátutalásra veszik 
rá. Legyen gyanús, ha:

 •   közvetlenül egy olyan vezető keresi, aki-
vel eddig nem került kapcsolatba;

 •   teljes titoktartást kér, nyomást, sürge-
tést, fenyegetést érez a részéről, esetleg 
a telefonáló szokatlanul kedves vagy ju-
talmat ígér;

 •   arra kéri, hogy térjen el a megszokott 
ügyintézéstől.

Nyereményjáték-csalások
Az online nyereményjáték-csalásokkal 
a közösségi oldalakon keresztül küldött 
üzenetekben vagy e-mailekben, esetleg 
felugró ablakokon találkozhatnak. Az el-
követők célja, hogy a felhasználótól pénzt 
csaljanak ki, vagy megszerezzék a bank-
kártyájának, netbankjának belépési adata-
it. Azzal keresik meg a kiszemelt áldozatot, 
hogy valamilyen nyereményjátékon nyert, 
de a nyeremény véglegesítéséhez szükség 
van arra, hogy feltöltse egy telefonkártya 
egyenlegét, vagy egy meghatározott kódot 
SMS-ben küldjön el egy telefonszámra (ez 
szintén egyenleget tölt fel a küldő számlá-
jának terhére). Az is előfordul, hogy a nye-
remény átvételéhez egy kisebb összeget kell 
átutalni szállítási vagy kezelési költség cí-
mén. Más esetekben nem a díj átutalását 
kérik, hanem a bankkártyaadatokat, az-
zal, hogy arról vonják le a díjat. 

 Közösségi oldalon, e-mailben kapott 
vagy felugró ablakban megjelenő nyere-
ményjátékkal kapcsolatban mindig legyen 
gyanakvó! Mindig ellenőrizze a nyereményt 
biztosító cég honlapján vagy közösségi 
profi lján, hogy valóban van-e ilyen nye-
reményjáték! A játékot szervezők a nye-
remény átvételéhez szükséges adatokon 
kívül más adatokat nem kérnek! Szemé-
lyes adatait csak a valódi, leellenőrzött já-
tékokhoz kapcsolódóan, és csak a valódi 
szervező online felületén adja meg! Ellen-
őrizze a játékhoz kapcsolódó adatkezelési 
szabályzatot! A nyereményjátékok egy ré-
sze az adatgyűjtést szolgálja, mivel a sze-
mélyes és a kapcsolattartási adatok, mint 
az e-mail-cím és telefonszám, jól értéke-
síthetők.  (Forrás: police.hu)

Ne adjon 
meg senkinek 

telefonon, e-mailben 
bankkártyaadatokat.
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SZOCIÁLIS ÜGYEK

Kérhető a házi 
segítségnyújtás

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű 
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő
A munkavégzés helye: 2111 Szada, Dózsa György út 76.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Ellátja a sze-
mélyi gondozás körébe tartozó szakmai feladatokat, nap-
rakészen vezeti a szükséges adminisztrációt papíralapon 
és elektronikus formában is; a személyi gondozási felada-
tokon túl a hozzá tartozó ellátási területen szociális segíté-
si feladatokat is ellát.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 •   középfokú képesítés, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM-rendelet sze-

rinti végzettség: OKJ-s képesítés - szociális gondozó, szoci-
ális segítő, szociális szakgondozó, általános ápoló,

 •   büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 •   szociális területen végzet, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
 •   gyakorlott szintű MS Offi  ce (irodai alkalmazások),
 •   helyismeret, B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másola-
ta, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 30 napnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2022. november 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ke-
rékgyártó Tamás a nyújt, a 06/28-503-627-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 •   Postai úton, a pályázatnak a Szadai Szociális Alapszolgál-

tatási Központ címére történő megküldésével (2111 Szada, 
Dózsa György út 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplő munkakör megnevezését: 
szociális gondozó.

 •   Elektronikus úton Kerékgyártó Tamás részére a kerekgyarto.
tamas@szada.hu e-mail-címen keresztül.

 •   Személyesen: Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ / 
Pest megye, 2111 Szada, Dózsa György út 76.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályá-
zatokat az intézmény vezetője bírálja el a beadási határidő 
lejártát követően.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 28.

A Szadai Szociális Alapszolgál-
tatási Központ a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet szociális gondozó 
munkakör betöltésére.

A SZADAI SZOCIÁLIS 
ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZ-
PONT házi segítségnyújtási 
szolgáltatást is végez annak ér-
dekében, hogy szadai idősek 
otthonukban teljes életet él-
hessenek.
 Az idős emberek segítésé-
nek egyik legfőbb helyszíne sa-
ját otthonuk, ezért feladatunk 
és célunk, hogy megteremt-
sük mindazokat a lehetősége-
ket, amelyek lehetővé teszik az 
idős, beteg, rászoruló ellátot-
tak lakókörnyezetükben tör-
ténő gondozását, ápolását.

Segítséget a következők-
ben tudunk nyújtani:
 •   tisztálkodás;
 •   étkeztetés, illetve ezzel kap-

csolatos teendők;

 •   bevásárlás;
 •   gyógyszerkiváltás;
 •   szakrendelésekre időpont-

kérés.

Hogyan igényelhető 
a házi segítségnyújtás?
A szolgáltatás önkéntesen, sa-
ját kezdeményezésre vehe-
tő igénybe Szada településen, 
amely képviselő-testületi dön-
tése alapján térítésmentes. Az 
igénybevétel részleteiről érdek-
lődni lehet a Szadai Szociális 
Alapszolgáltatási Központban.
 Postacím: 2111 Szada, 
Dózsa György út 76.
 Telefonszámok: 
28/503-625, 28/503-627, 
+36-70/199-9570
 E-mail: szak@szada.hu

SZAK

Ingyenes a SZAK idősbarát szolgáltatása
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Rekordkísérlet az evezőgépen

SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

Egyre jobban megyünk bele a hidegebb 
hónapokba, de ne vegye el a kedvüket a 
rossz időjárás, hanem jöjjenek be a Falu-
házba programjainkra. Felnőttek, gyere-
kek egyaránt találnak kedvükre valót!

Programjainkat 
ajánljuk:
  •   október 19., szerda: 

„Hoztunk valamit magunk-
ból” – Beck Zoltán és Grecsó 
Krisztián zenés irodalmi pó-
diumestje.

  •   október 22., szombat: 

Lépd át a határaidat! Novák 
Richárd paralimpikon evezős 
Guinness-rekord-felállítása 
45 km-es távon. A rendez-
vényt a Székely Bertalan 
Általános Iskolában tartjuk. 
Drukkoljunk együtt Ricsinek 
és evezzünk vele ERGO bel-
téri evezőgépen!

AZ ŐSZI KULTURÁLIS PROGRAMOK 
REMEK KIKAPCSOLÓDÁST NYÚJTHATNAK

  •   október 23., vasárnap, 10 
óra: az 1956-os forradalom 
és szabadságharc tiszteleté-
re rendezendő nagyközségi 
megemlékezés a Faluházban.

  •   október 29., szombat: 
Őszi kéz mű ves kedés, arc-
festés; 15–18 óra között vár-
juk az érdeklődő gyerkőcö-
ket, családokat, csatlakozva 
a szadai halloweenállo más-
okhoz.

  •   Darvasi László festőművész 
kiállítása Az angyaltudat fel-
ébresztése  címmel látható a  
Székely Bertalan Művelődé-
si Ház és Könyvtárban (2111 
Szada, Dózsa György út 63.) 
2022. október 6. és 28. kö-
zött, hétköznap 9-től 17 órá-
ig. A belépés díjtalan.

A JátSzada Társas Klub 
keretén belül szeretnénk le-
hetőséget biztosítani, hogy ki-
próbálhassanak új társasjá-
tékokat, vagy el is hozhatják 
saját kedvenceiket.  Pontosabb 
részletekért kövessen minket 

Facebookon is a JátSzada Tár-
sas Klub oldalon, és csatlakoz-
ni lehet a JátSzada Társas Klub 
csoporthoz is! Alkalmaink a Fa-
luházban: október 27., novem-
ber 24., december 8., mindig 17 
óra és 19:30 között.

 Csoportos babaangol-fog-
lalkozás Vigh Ginával minden 
kedden 9:30-tól a Faluházban! 
Hároméves korig játékos angol 
baba-mama/papa foglalkozás. 
Bejelentkezés szükséges, érdek-
lődni a Facebookon az English 
with Gina angolcsoporton ke-
resztül, vagy a 06-30/457-9452 
telefonszámon!  Az első alka-
lom díjmentes! Ha nem jó az 
időpont, keressen meg, és át-
beszélhetjük az egyéb lehető-
ségeket! 

 Terembérlési
lehetőség! 
Rendezvény- és színházter-
münk is bérelhető, akár fo-
lyamatos szakkörök, családi 
rendezvények, esküvők meg-
tartásához.  Érdeklődés a Fa-
luház elérhetőségein! Tel.: 06-
30-116-0464, e-mail: info@
szada faluhaz.hu
 A fenti rendezvények rész-
leteivel kapcsolatban fi gyeljék 
plakátjainkat és Facebook-
oldalunkat. A Faluház dolgozói
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KÖNYVTÁRI HÍREK

A könyvtár előterében „rongyos” 
könyvvásárt tartunk október 3-tól. 
Jelképes 200 Ft összegért vásárolha-
tók meg a kihelyezett könyvek, a támo-
gatói bevételből könyvtári eszközöket 
tervezünk beszerezni.
 Az angyaltudat felébresztése 
címmel október 5-én, szerda este 18 
órakor Darvasi László festőművész 
kiállítás megnyitója volt a Faluház ren-
dezvénytermében ünnepi műsorral, be-
szélgetéssel. Berti M. Bagdi írónővel 
is ekkor találkozhattak az érdeklődők. 
A beszélgetőest középpontjában a két 
művész közös témája volt, vagyis az an-
gyalok, szívük sugallatainak megélése 
alkotásaikban, hétköznapjaik-
ban. Berti M. Bagdi köny-
veinek megvásárlására, 
dedikálásra is lehe-
tőség volt az est fo-
lyamán.
 K ö n y v t á r i 
pikniket tartot-
tunk október 7-én 
az Országos Könyv-
tári Napok rendez-
vénysorozat keretében. 

SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 

NYITVATARTÁS
 Hétfő: 9–15 óra
 Kedd: 11–17 óra
 Szerda: 12–18 óra
 Csütörtök: 9–15 óra
 Péntek: 9–15 óra

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

 Petőfi  200 címmel egy igen látvá-
nyos vándorkiállítás indul útjára a Pest 
megyei könyvtárból. Az anyaintézetből, 
Szentendréről kilépve első állomásként 
nálunk lesz látogatható a költőóriás éle-
tével, munkásságával, szellemi hagyaté-
kával, kortársaival foglalkozó interaktív 
kiállítás, amely október 24. és novem-
ber 18. között lesz megtekinthető hét-
köznap 9–17 óráig az előtérben. Ennek 
megnyitóján, október 24-én 18 órától 
ifj. Jancsó Attila, a Vándor volt, a pél-
daképem! című Petőfi -hagyatékot fel-
dolgozó kötet szerkesztője előadóként 
lesz a vendégünk.

 Október 25-én 17 órától 
Családi mesedélután 
programunkra a legkiseb-
beket várjuk Papírszín-
ház-előadással. A folyta-

tásban november 8-án és 
22-én már diavetítős mesék-

kel készülünk.

 Továbbra is örömmel előkészítjük 
kölcsönzésre olvasmányaikat, ha intéz-
ménybe lépés nélkül kívánnak kölcsö-
nözni, amennyiben ezt az igényt jelzik 
felénk elérhetőségeinken. Új könyvein-
ket a nap bármely időszakában megte-
kinthetik a Faluház ablakában beren-
dezett kirakatban. Az épület előtt és az 
előtérben ingyen elvihető könyvekből 
is válogathatnak!

KÖNYVAJÁNLÓ
Guillaume Musso: 
A Brooklyni lány 
(Park, 2022.)

A francia kortárs 
irodalom egyik 
le g nép s z erűbb 
szerzője ezúttal 
egy krimivel ör-
vendezteti meg az 
olvasókat. Aki már 
olvasott az írótól, 
tudja, hogy sodró 
lendületű, csava-
ros, letehetetlen 

történetre számíthat. Ebben a kötet-
ben is megvannak a szerzőtől várható 
meglepő fordulatok, ám a romantikus 
végkifejlet helyett ezúttal egy izgal-
mas nyomozás történetébe merülhe-
tünk. Jelenből induló cselekményben 
a főszereplő a múlt felkutatásába kezd, 
hogy egy feszült párkapcsolati szál mel-
lett nyomozótársával fényt derítsenek 
a rejtélyre. Az időutazós, romantikus, 
csavaros történeteit már ismerhetjük 
a szerzőnek. A Brooklyni lány egy ki-
csit más, de ízig-vérig Musso, ajánlom 
olvasásra. 

Németh Anikó könyvtáros
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A Szadai Székely Bertalan 
Általános Iskola HÍREI

Szociális segítő az iskolában
SZÁMOS ESETBEN KÉRHETŐ 
AZ ÚJ MUNKATÁRS KÖZREMŰKÖDÉSE

A Székely Bertalan Általános Iskolában és az 
óvodában 2022 szeptemberétől óvodai és iskolai 
szociális segítő nyújt támogatást a gyerekeknek, 
a családjaiknak és az intézmények pedagógusainak. 

A z óvodai és iskolai szociális segí-
tő tevékenység célja elsődlegesen 
a gyermekek, tanulók veszélyezte-

tettségének megelőzése, a gyermek tanul-
mányi kötelezettségeinek teljesítését aka-
dályozó tényezők feltárása és megoldása.
 Milyen esetekben lehet a szociális segí-
tőhöz fordulni? Iskolához köthető prob-
lémákkal, például szorongással, tanulási 
és beilleszkedési nehézségekkel, motivá-
latlansággal, konfliktusokkal, magatar-
tási problémákkal. Gyermeknevelési kér-
désekben: önállótlansággal, a szófogadás 
kérdésével, otthoni feladatokkal és lecke-
írással kapcsolatos nehézségekkel, konfl ik-
tusos szülő-gyermek viszonnyal. Családon 
belüli problémákkal (bántalmazással, vá-
lással, veszteséggel, anyagi nehézségekkel, 

túlzott alkoholfogyasztással, szerhaszná-
lattal) kapcsolatos esetekben.
 Hogyan tud támogatást nyújtani az is-
kolai szociális segítő? Egyéni tanácsadás-
sal, segítő beszélgetéssel tanulóknak, se-
gítségnyújtással a probléma kezelésben. 
Tanácsadással szülőknek a gyermekne-
velés és a családi élet más nehézségeket 
okozó területein, iskolai problémák kap-
csán. Részvétellel a szülő és a pedagógus 
közötti megbeszélésen: a szülő,  a pedagó-
gus vagy mindketten kérhetik, hogy a szo-
ciális segítő legyen jelen a megbeszélésen. 
Információnyújtással az elérhető szolgál-
tatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), 
jogokról, a szociális rendszer működésé-
ről, segítségnyújtással az ügyintézésben. 
Szolgáltatásközvetítéssel: a probléma jel-

legétől függően javaslatot tesz a megfelelő 
intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és 
segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában. 
Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó 
családi konfl iktusok esetén mint jelzőrend-
szeri tag delegálja a családot a család- és 
gyermekjóléti szolgálathoz.
 Az iskolai szociális segítő fogadóórája: 
kedd, szerda, csütörtök 15–16 óra. Elő-
zetes bejelentkezés: 06-70-650-4448.

Breitenbach Judit szociális munkás 

Öreghegyi Csemetekert 
Tanoda foglalkozása
Egy érdekes előadás és közös kertészke-
dés keretein belül iskolánk osztályaiban 
vendégeskedett az Öreghegyi Csemete-
kert Tanoda. Az előadók, Kocsis Ibolya 
és Prókai Orsolya különleges program-
mal készültek! 
 Először a természet szépségéről, szere-
tetéről, az őszi terményekről, kerti mun-
kákról beszélgettünk, minden kisgyermek 
elmesélhette, hogy ő maga miként kap-
csolódik be az otthoni kertészeti mun-
kálatokba. Orsi és Ibolya a hagymafajták 
sokféleségét és felhasználását is bemu-
tatta, egészséges hársmézes hagymateát 
kóstolhattunk. Végül mindannyian me-
télőhagyma-magokat ültettünk virág-
cserépbe, melyeket örömmel vittek haza 
a gyerekek további otthoni gondozásra. 
Köszönjük ezt a remek és hasznos prog-
ramot, diákjaink nagyon élvezték! 

Tari Anikó tanítónő 

Bármilyen probléma esetén lehet segítséget kérni
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ÓVODA–BÖLCSŐDE

„Itt van az ősz, itt van újra...”

A címbeli ismert verssorral indítottuk a 2022/23-as nevelési 
évet a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde gyermekeivel. A nyáron 
sok dolog történt, nemcsak a családi nyaralások és kirándulá-
sok, de az intézményben történt változások, felújítások miatt is.

ÚJJÁSZÜLETETT A DÓZSA GYÖRGY 
ÚTI ÉPÜLET BELSŐ UDVARA

A z élményekkel gazdagodott vidám, 
óvodás gyermekek kíváncsian vet-
ték birtokba a frissen festett cso-

portszobákat, mosdókat és öltözőket. A Ma-
nócska csoport új asztalokkal és székekkel 
várta kis lakóit. A viszontlátás öröme, a ba-
rátságok felelevenítése mellett szép lassan 
visszaszoktak a mindennapokba. Igyekez-
tünk olyan programmal bevezetni az évet, 
amely segíti a közösségformálást, így az 
alapítványunkkal karöltve hagyomány-
őrző napot szerveztünk szeptember 9-re, 
amely során négy helyszínt bejárva (tájhá-
zi bemutató, új belső óvodaudvari játszó-
ház, tornatermi táncház, postaközi papír-
színházi előadás) a szép napsütéses időben 
tölthették a délelőttöt. 
 Nagy sikert aratott a Dózsa György úti 
épület újjászületett belső udvara, amely a 
folyamatosan növekvő gyermeklétszám mi-
att funkcióváltáson esett át. A díszudvar-
ból olyan, tömeges jelenlétet lehetővé tevő, 
sík felülettel rendel-
kező tér lett, amely 
játékos felfestéseivel 
a mindennapokban 
is játszóhelye az óvo-
dás gyermekeknek. 
Kialakítása baleset-
mentes és csúszás-
mentes működést 
tesz lehetővé esős 
idő esetén is. A fák 
köré dekoratív kör-
padokat telepítet-
tünk. Reményeink 
szerint az új óvoda-
szárny megépülése 
után zárt játszótér-
ré válhat.
 A szeptember ki-
emelkedő esemé-
nye a szüret volt. 
Intézményünket a 

települési rendezvényen két csoport is 
képviselte, hiszen a szüreti felvonulás 
kezdete és a színpadi szereplés időtávja 
szakmailag ezt indokolta. Így a trakto-
ros utazáson és vendégcsalogatón a Bölcs 
bagoly iskolaelőkészítő, míg a faluházas 
fellépésen a Manócska csoport volt je-
len színvonalas műsorral. Bár utóbbin 
a gyermekek a tervezett program végén 
kerültek színpadra, hősiesen kivárták a 
sorukat. Köszönjük a sok szülői segítsé-
get! 
 Az óvodai szüreti mulatságra, szőlőda-
rálásra, préselésre és mustkóstolásra szep-
tember 22–23-án került sor az épületekben. 
Nagy vidámságban telt az idő hangos zene-
szó és udvari tánc mellett, ahol a csopor-
tok együtt is megtekinthették a fent emlí-
tett két csoport bemutatóját. A belső udvar 
ismét jó helyszínnek bizonyult erre, hiszen 
a Dózsa György úti hét csoport egyszerre 
együtt tudott lenni ezen az eseményen!

 A szülőknek a legtöbb csoportban meg-
tartottuk az év eleji szülői értekezletet, és 
az új óvodásaink zöme is sikeresen beszo-
kott a csoportjába. Bár a szülőktől való le- 
és elválás nehéz folyamat, igyekeztünk azt 
a legzökkenőmentesebben megszervezni.
 Az idősebbek egyre több délutáni fejlesztő -
foglalkozásból választhatják ki a számukra 
legmegfelelőbbet tehetségük kibontakoz-
tatására. Hiszen az ovi-rocky, foci, hittan, 
mozgásfejlesztő torna, néptánc, zeneovi 
mind-mind elérhetővé vált. 
 Délelőttjeink a szabad játék, a csopor-
ton belüli foglalkozások, a közösségi kap-
csolódások, a csoportos kirándulások ideje. 
Munkánkat szükség szerint – felméréseik 
alapján – a Gödöllői PMPSZ logopédus és 
fejlesztőpedagógus munkatársai segítik. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy minden cso-
port kellő számú szakképzett pedagógussal, 
dajkával, pedagógiai asszisztenssel, kony-
hás dajkával és udvaros-karbantartó kol-
légával tud működni!
 Minibölcsődénkben is megkezdődött az 
új év, szeretettel fogadtuk be a frissen felvett 
és továbbra is ide járó piciket. A szép kör-
nyezetben ideális feltételekkel várják őket 
a gondozó nénik és dajkák. Szomorúan kö-
szöntünk el – a család kérését fi gyelembe 
véve – zárt körben egy elvesztett kisgyer-
meknevelőnktől. Emlékét őrizni fogjuk!
 Nagy izgalmat jelentett a szeptember 
27-én megszervezett, valódi szirénával jel-
zett tűzriadópróbánk is. Minden épüle-
tünkben jól vizsgáztunk, begyakorolva 
a vészhelyzet esetén szükséges teendőket. 

A gyermekekkel előt-
te beszélgettünk a tűz 
hasznosságáról és ve-
szélyeiről, a tűzoltók 
munkájáról, a bal-
esetek megelőzésé-
ről, ezzel is felkészít-
ve őket az eseményre. 
 Az ősz folyamán
még sok érdekes ren-
dezvény vár ránk, 
amelyről minden 
hónapban más-
más csoport szá-
mol be: koncertek, 
meseelőadások, fa-
luházi programok, 
Márton-nap stb. Re-
méljük, mindegyik-
re sor kerül!

Dr. Csikós Gellértné 
intézményvezetőMegszépült az ovis környezet
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Szeptembertől újra meg-
kezdődött a hitoktatás és 
elindultak az egyházköz-
ségi csoportok program-
jai is. Mindenkit szeretet-
tel várunk a közösségekbe. 

Varga György  baptista  lelkipásztor,  családsegítő szakem-
ber,  pedagógus a Szadai Keresztény Szülők  Körének  meghí-
vására  tartotta  meg  előadását a fenti  témában  a baptis-
ta imaházban  ez  év  első  felében – nem csak  az  apáknak. 

HITÉLET

Jelentős érdeklődés 
a hitoktatás iránt

Az apák szerepe 
a gyermekek  nevelésében

A LEGKISEBBEK SZÁMÁRA IS LEHETŐSÉGET 
BIZTOSÍTANAK JÉZUS MEGISMERÉSÉRE.

T estvérünk 35 éve házas, három fel-
nőtt  fi atalember és egy kamasz lány  
édesapja, már nagypapa  is.  Az elő-

adásban  elhangzottakat  középiskolában  
tanító osztályfőnökként  is  alkalmazza. 
 Előadásaiban  hangsúlyosan szerepel  a  
szülők  küldetése: „Felnevelni a gyerme-
künket azzá  a férfi vá és nővé,  akinek  Isten 
megálmodta, megteremtette. Mit  szeret-
nénk  elérni? Szeretnénk  a gyermekeinket 
magabiztos és felelősségteljes felnőttekké  
nevelni.” 
 Célunk, küldetésünk  elérésében az aláb-
bi feladatok állnak előttünk a gyermekek-
re  vonatkozóan: 1. Megismerjék magu-
kat: kicsodák  ők (önismeret). 2. Amikor 
megértik,  hogy ők kicsodák,  azt  érték-

A legkisebbektől az idősekig min-
denki találhat magának helyet a 
plébánián. Létezik több ifjúsági 

közösségünk, van a fi atal felnőttek cso-
portja, a házaskör, a  bibliakör és a Ka-
lász csoport is. 

 Az iskolában minden évfolyamon elér-
hető – választhatóan módon – a hit- és 
erkölcstanoktatás. Nagyon örülünk, hogy 
sok szülő igényli ezt, és minden évfolya-
mon komoly létszámmal működnek a ka-
tolikus hit- és erkölcstancsoportok. Dezső 
Balázsné Szekeres Alíz ismét tudta vállal-
ni az iskolai csoportok vezetését, illetve az 
óvodában is indított csoportokat, hogy a 
legkisebbek számára is lehetőséget bizto-
sítsunk Jézus megismerésére.
 A plébániai hittanokon nem annyira az is-
meretek átadásán, sokkal inkább a hit meg-
élésén, életté váltásán van a hangsúly. Ha a 
gyerekekben, fi atalokban döntés érlelődik, 
itt a plébániai közösségben kötelezhetik el 

magukat egyre teljesebben Krisztus mellett 
az elsőáldozásban és a bérmálkozásban. Ez 
sem automatikusan történik, és nem is kö-
telező, mindenkinek tiszteletben tartjuk a 
saját ritmusát, és megvárjuk a benne érle-
lődő személyes döntést. A plébániai közös-
ségekben otthonra találó gyerekek ebben a 
közösségben maradhatnak felnőttkorukig, 
függetlenül attól, hová járnak iskolába. 

A PLÉBÁNIAI HITTAN-
CSOPORTOK IDŐPONTJAI: 
   •   1–2. osztály: hétfő 16.10–16.55,
   •   3–4.  osztály: hétfő 17.00–17.45
   •   5–6. osztály: hétfő 16.10–16.55
   •   7–8. osztályosok, kisifi csoport: 

 hétfő 17.00–17.45
   •   9–10. osztályosok, ifi csoport:  

hétfő 18.00–18.45
   •   11. osztálytól felfelé, ifi csoport:

 hétfő 19.00–20.00.

A hittanokról, közösségekről és a plébániai 
hittanokról érdeklődni lehet Borbáth Gá-
bor akolitusnál (+36 30 463 0487) és De-
zső Balázsné Szekeres Alíznál (+36 70 626 
7275). Minden plébániai csoportalkalmat 
a templom mögötti közösségi házban tar-
tunk. Római Katolikus Egyházközség

nek  tartsák (önbecsülés). 3. Hitük, érték-
rendjük,  önmagukba vetett bizalmuk al-
kalmassá tegye őket arra, hogy kiálljanak  
önmagukért. Ne fújja őket a szél ide-oda: 
sem  a korszellem, sem az elvárások ne haj-
lítsák őket jobbra-balra, hanem stabilan 
tudjanak állni és járni (önérvényesítés). 4. 
Mindezekből adódik, hogy amit tesznek és 
ahogyan teszik, az pontosan annak  a meg-
élése, amire az Isten teremtette őket (ön-
azonos  működés).
 Varga György szerint ahhoz,  hogy  az 
apai  küldetésünket meghatározzuk és  be 
tudjuk tölteni, tisztában kell lenni a férfi  és 
a férj küldetésével. Amíg ezek nem jól mű-
ködnek, nem  működőképes  az apaszerep 
sem.  (Természetesen  mindezeknek  meg-

van  a párja  az anya oldalán is. Ott is  tisz-
tában kell lenni és helyesen  meg kell élni 
a nő és a feleség  szerepét.) 
 A  fentiek megvalósításának  kulcsszava: 
a jelenlét. Az előadó – sok saját  élményű 
megtapasztalással,  gyakorlati  példával – 
fontos  kulcsszavak  mentén  kifejtette,  hogy  
mi a  férfi   küldetése, mely értékek mentén  
érdemes azt  megvalósítani, a  kapcsolatok  
elengedhetetlenek, azokban csiszolódunk,  
fejlődünk, a fentieket  a  felelősség  hatja át. 
Ugyanezt  a gondolatmenetet  felvázolta  a  
férj-  és  az  apaszerepekre is. 
 „Házi  feladatként” javasolta,  hogy  ki-
ki  gondolja  át majd  otthon,  hogyan látja 
magát férfi ként,  férjként,  apaként,  s  me-
lyek  azok  a pontok,  amelyeken a cél  (a 
gyermeknevelés)  helyes megvalósítása  ér-
dekében  változásokat szeretne.  
 Az előadásról  felvétel  készült,  amely  
megtekinthető  az  interneten:  Apák sze-
repe a gyermekek  nevelésében – Varga 
György, 2022. 05. 24. – Élő  Remény Sza-
dai Baptista  Gyülekezet. Pálinkás  Ibolya 
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Öt éve vezeti a Szadai Szólamok nevű kórust Mácsainé Verók Irén. 
A természetes változások miatt most új, énekelni szerető tago-
kat vár a közösség. Főleg férfi akra lenne szükség. Évente általá-
ban két nagy helybeli esemény állandó fellépői; az egyik a közel-
gő falukarácsony. Erre próbálnak most újabb kórusműveket. 

CIVIL ÉLET

Az közös éneklés 
szenvedély is

A két éve működő Szadai Biodinamikus 
Közösségi és Bemutató Kert területének 
bővülésével várjuk új tagok  csatlakozá-
sát! Szeretnénk, ha minél több szadai la-
kos élne a lehetőséggel, hogy heti 3-4 óra 
munkával magas tápértékű élelmiszert 
termeljen családja számára, és a rend-
szeres „továbbképzés” és tapasztalat 
alapján saját kertjében is jobb eredmé-
nyeket érjen el a kertészkedés különbö-

ző területein. Nemcsak a biodinamikus 
minőség mint a legmagasabb tápérték-
kel rendelkező élelmiszer megtermelé-
séért járunk oda, hanem összetartó kö-
zösségünkben testi-lelki megerősödést 
jelent számunkra a kerti munka.
 A munkát Zöld Edit vezeti, aki 30 éve 
műveli minősített biodinamikus kertjét. 
Helyszín: Kertalja utca, fóliasátor (a kert 
melletti utca az Ady Endre utcára visz). Az 

önkormányzat a kert bővítésére, a falu 
lakosságának szélesebb körű bevonásá-
ra adta át az ehhez közel eső területet, 
amit az éghajlatváltozáshoz alkalmaz-
kodó erdőkertként fogunk gondozni, 
és  bemutatókertként működtetni. 
 Jelentkezés: e-mail: szadaibiokor@
gmail.com  vagy  Zöld Edit: 06- 70/948-
1344, illetve péntek 15–16 óra között a 
kertben.  További információ:  Zöld Edit 
Biokertje (Facebokk-oldal), Szadai Biokör 
(Facebook-oldal) Szadai Biokör

Kertészkedni hív a Biokör

AZ ÉNEKKAR KULTURÁLIS ÉS CIVIL 
PÁLYÁZATOKON ÚJ KOTTÁKAT IS BESZERZETT

A Szadai Szólamokat bizonyára sok 
helybéli ismeri, hiszen rendszere-
sen, minden évben színpadra áll-

nak a falukarácsonyon és a Székely-napon, 
de részt vettek más eseményeken is: iskolai 
évzárón, a német testvértelepülés küldött-
ségének fogadásán, énekeltek az idősek ott-
honában, és legutóbb felléptek az idei szü-
reti mulatságon is. 
 A kórus (képünkön) története 2015-ben 
kezdődött, akkor alakult meg az énekkar 
Kiss Zsófi a kántor vezetésével a Székely Ber-
talan Művelődési Ház kezdeményezésére 
annak érdekében, hogy a helyi karéneklés 
hagyományát felelevenítse. 2017 szeptem-
berében, a karvezető külföldre 
távozása után, a közösség pedig 
Mácsainé Verók Irént kérte fel 
új karvezetőnek, aki a helyi álta-
lános iskola tanáraként a szadai 
kulturális életnek is hosszú ide-
je résztvevője, alakítója. 
 – Tagjaink közül vannak 
olyanok, akik a szadai baptista 
gyülekezet méltán jó hírű kóru-

sát erősítették egykor, mások a református 
gyülekezeti kórusban szereztek énekkari ta-
pasztalatokat, vagy más módon kapcsolód-
tak a kórusmuzsikához. A társaság sokszínű 
életkor és hivatás tekintetében is – mondta 
a karvezető. – Az évek során több hölggyel 
gyarapodott a kórus, a férfi - és női hangok 
aránya megváltozott. A két tenor és három 
basszus mellé még jól jönne néhány férfi -
hang is. Nagyon örülnénk annak, ha töb-
ben lennénk, ami lehetővé tenné a reper-
toárunk bővítését is. 
 A próbákat eddig szerda délutánonként 
a Székely-kertben tartották. A karvezető 
szerint ez a hely a csendessége miatt iga-

zán megfelelő volt. Jó idő esetén pedig a fák 
alatt gyakoroltak. (Október közepétől a kó-
rusnak vissza kell költöznie a Faluházba, 
mivel az intézmény vezetése az energia-
költségek racionalizálása miatt a téli idő-
szakra bezárja a Székely-kertet – a szerk.)
 – A próbák jó hangulatúak. Nem min-
denki rendelkezik zenei végzettséggel, de a 
tagok kiegészítik és támogatják egymást. A 
legnagyobb öröm, amikor a hosszú mun-
kafolyamat, a próbák sora után megszó-
lalnak a szép harmóniák, a papírra vetett 
hangjegyekből hangulatok, életérzések lesz-
nek – jegyezte meg Mácsainé Verók Irén. – 
A soron következő fellépésre pedig mindig 
készülök egy műsortervvel, de van, amikor 
valamelyik kórustag javasol másik művet, 
és ahhoz keresünk még további egyet vagy 
kettőt. Az a jó, ha mindenki szereti és szí-
vesen énekli az adott műsorszámot. A de-
cemberi falukarácsonyra egy pravoszláv ze-
nét és egy Chris Rea-számot választottam, 
de majd kiderül, hogy elnyeri-e mindket-
tő a többiek tetszését.
 A kórus tagjai fi gyelik azokat a lehetősé-
geket is, amelyek elősegíthetik, hogy tevé-
kenységük minél színvonalasabb legyen. 
 – A korábbi EMMI pályázatán Szoko-
lay Sándor-kottagyűjteményt szereztünk 
be. Az önkormányzati civil pályázat segít-
ségével pedig elkészült a fellépőruhánk, és 
további kottákat is vásárolhattunk. A jár-
vány idején online is gyakoroltunk, majd az 
Unger családnak köszönhetően nyáron is 
folytatódtak a próbák a szőlőhegyi sport-
pályán. Ez utóbbinak nagy szerepe volt ab-

ban, hogy a közösségünk túl-
élte a járványhelyzetet, vagyis 
működőképesek maradtunk a 
mélyponton is, nem széledtünk 
szét. Nálunk mindenki igyekszik 
a legjobbat nyújtani. Mindezt 
pedig megalapozza az egymás 
iránti tisztelet, a támogató, vi-
dám légkör, ami a próbáinkon 
létrejön. RF
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk önt és családját  

az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére  
rendezett nagyközségi megemlékezésünkre.

IDŐPONT: 2022. október 23. (vasárnap), 10 óra
HELYSZÍN: Faluház
ÜNNEPI KÖSZÖNTŐT MOND:  

Pintér Lajos, Szada Nagyközség polgármestere

ÜNNEPI BESZÉDET MOND: Babucs Zoltán hadtörténész,  
a Magyarságkutató Intézet ügyvivő szakértője

Ünnepi műsor a Czibere Táncegyüttes előadásában  
„IDEGEN FÖLDRE NE SIESS!” címmel

A MŰSORT ÖSSZEÁLLÍTOTTA ÉS BETANÍTOTTA: Horváth Viktor
EZT KÖVETŐEN KÖZÖS KOSZORÚZÁST TARTUNK AZ EMLÉKTÁBLÁNÁL

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT!
Mindenkit szeretettel várunk!



FONTOS TUDNIVALÓK
Kérjük, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel 
az aktuális nyitvatartási és ügyfélfogadási 
időkről előzetesen tájékozódjanak!

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Szada, Dózsa György út 88.
Központi telefonszám: (28) 405-181, (28) 503-065 
E-mail: szada@szada.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán: 8.00–16.00 
óra között, pénteken: 8.00–12.00 óra között
Pintér Lajos polgármester
E-mail: polgarmester@szada.hu
Ügyfélfogadási ideje: minden csütörtökön 08.00-
15.00 között. Időpontfoglalás előzetes egyeztetés 
alapján a (28)-405-181-es telefonszámon.
Dr. Finta Béla jegyző
E-mail: jegyzo@szada.hu
Ügyfélfogadási ideje: minden szerdán 9.00–15.00 
óra között. Időpontfoglalás előzetes egyeztetés 
alapján  a (28)-405-181-es telefonszámon.

INTÉZMÉNYEK
Szadai Székely Bertalan Általános Iskola
Szada, Dózsa György út 63.
Intézményvezető: Szathmáryné Szabó Zsuzsa
Iskolatitkár: Karácsony Tibor, +36/30 782-8369, 
Titkárság: (28) 503-580, Fax: (28) 503-580
E- mail cím: iskola@szadaiskola.edu.hu, 
honlap: www.szadaiskola.edu.hu
Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde
Intézményvezető: Dr. Csikós Gellértné
KÖZPONTI ÓVODA: 2111 Szada, Dózsa György út 63.
06-28-503-586, 06-70-396-3902
Email: ovoda@szada.hu, 
Honlap: szadaovi.wix.com/szadaovi 
ÚJ ÓVODA:  2111 Szada, Posta köz 12.
06-70-396-3903, 06-28-405-197
MINI BÖLCSŐDE: 
2111 Szada, Ady Endre utca 2., 06-28-753-916 
Gyermekélelmezési 
és Szociális Étkeztetési Konyha
Szada, Dózsa György u. 63., (28) 503-585
Élelmezésvezető: Hegedűs András Tel: (28) 503 585
E-mail: konyha@szada.hu. Ügyintézés ideje: 
személyesen a konyhán, hétköznapokon 9.00–12.00 
vagy előre egyeztetett időpontban.
Székely Bertalan Művelődési Ház 
és Könyvtár (Faluház)
Szada, Dózsa György út 63., 
Telefon: (28) 405-453, (28) 503-180, 
+36/70 199-9571, Fax: (28) 503-181
E-mail: faluhaz.info@gmail.com, 
Honlap: www.szadafaluhaz.hu
Faluház nyitvatartás: hétköznap 10.00–18.00 óráig, 
hétvégén: rendezvények szerint
Könyvtár nyitvatartás: H, Sze, CS 10.00–17.00; 
K, P: 12.00–17.00; Szo 9.00–12.00
Intézményvezető: 
Pusztai-Krepsz Mónika 
Tájház 2111 Szada, Dózsa György út 41.
Látogatás telefonos bejelentkezés alapján
+36/20 487-6808, +36/30 464-5807 
Vezető: Galambos Gáborné
Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ
Intézményvezető: Kerékgyártó Tamás
2111 Szada, Dózsa György út 76.
Tel.: (28) 503-625, +36/70 199-9570, Fax: (28) 503-627 
E-mail: szak@szada.hu
Szadai Meseház Waldorf Óvoda
Szada, Korizmics utca 32., Tel.: +36/20 399-8115
Honlap: waldorf-szada.hu, E-mail: mwosz@outlook.hu
Felhőcske Bölcsőde
Szada, Dózsa György út 62.
Nyitva tartás: H-P 7.30–16.00, 
Mobil: +36/20 886-2505, 
Honlap: felhocskebolcsi.hu 
E-mail: info@felhocskebolcsi.hu
SZADA NOVA Nonprofi t Kft. 
Szada, Dózsa György u. 88.
Tel.: (28) 200-602, E-mail: szadanova@szada.hu 
Ügyvezető: Boros Gábor

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

POSTAHIVATAL
Szada, Dózsa György út 78., Tel.: (28) 405 198
H: 08.00–12.00 és 12.30–18.00,
K, Sze, Cs, : 08.00–12.00 és 12.30–16.00, 
P: 08.00–12.00 és 12.30–14.00, 
Szombat, vasárnap: zárva 

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

KÖZBIZTONSÁG
RENDŐRSÉG
Szadai körzeti megbízott: Kovács Ágoston 
+36/70 492-0760
Rendőrőrs: 2112 Veresegyház, Petőfi  Sándor utca 3.
Tel.: (27) 518-971, e-mail: police@bm.gov. hu
Honlap: www.police. hu/pest/godollo
Gödöllői Rendőrkapitányság 
2100 Gödöllő, Petőfi  Sándor utca 6–10.
Tel.: (28) 524-600, +36/20 444-1274;
E-mail: police@bm.gov. hu,
Telefontanú (ORFK) 06-80-555-111
Drogsegély (BRFK) 06-80-202-502
Szadai Polgárőr Egyesület  24 órás ügyelete 
+36/20 802-8899
Közterület-felügyelet: kozterulet@szada.hu
+36/28 503-065/5. mellék
Tel.: 06-30/208-18-55

TŰZOLTÓSÁG
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 
Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2100 Gödöllő, Szabadság út 28.
105; Tel.: (28) 528-700, honlap: www.pest.mki.hu, 
e-mail: hivatasostuzoltosag.godollo@katved.gov.hu

Ebrendész: Sipos József, 
Tel.: (28) 700-293, +36/20 203-2359,
2115 Vácszentlászló, Erő utca 75.
E-mail-cím: ebfarm.sipos@gmail.com, 
www.ebfarm.eoldal.hu

EGÉSZSÉGÜGY
Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa, Tel.: (28) 507-600
ORVOSI RENDELŐ Szada, Rákóczi u. 1/a
I. számú körzet 
dr. Ács Tamás, Asszisztensek: Tóth Katalin és Fejesné 
Gellért Mária. Tel.: +36 20 446 79 43 
Rendelési idő: hétfő-szerda-péntek: 13.00–17.00, 
kedd-csütörtök: 8.00–12.00
II. számú körzet 
dr. Dobos Vadim, Asszisztens: Balogh Vanda
Tel.: +36 50 117 24 39. Rendelési idő: hétfő: 9.00–13.00, 
kedd: 15.00–18.00, szerda: 9.00–12.00, 
csütörtök: 15.00–17.00, péntek: 9.00–12.00

GYERMEKHÁZIORVOS
Szada, Szabadság utca 15., Dr. Balázs Regina, 
Tel.: (28) 780-479, +36/70 432-4783,
E-mail: szadagyermek@gmail.com
Hétfő, 11:00–13:00: Dr. Simon Attila
Kedd, 11:00–13:00: Dr. Balázs Regina
Szerda, 9:00–12:00: Dr. Balázs Regina
Csütörtök, 8:00–10:00: Dr. Somlai Ágnes
Péntek, 9:00–11:00: Dr. Simon Attila
Tanácsadás (előjegyzés alapján):
Hétfő, 9:00–11:00: Dr. Simon Attila
Kedd, 9:00–11:00: Dr. Balázs Regina
ORVOSI ÜGYELET
Gödöllő, +36-70/3703-104 • Mentőszolgálat: 104

FOGORVOS
Dr. Takács László. Rendelő: Szada, Dózsa György út 76.
Tel.: (28) 405-440, +36-20/944-77-71
Rendelési idő: hétfő-szerda-péntek: 8.00-12.00
kedd-csütörtök: 13.30–18.00
Telefonos előjegyzés szükséges!
E-mail: takacsdental@gmail.com, 
Honlap: www.takacsdental.hu

MENTŐK
2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 56., (28) 420-844,
honlap: www.mentok.hu
GYÓGYSZERTÁR
Ezüstkehely Gyógyszertár 
Szada, Rákóczi u. 2/a. Tel.: 28-404-299 

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

KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK
Áramszolgáltató
Elmű Budapesti Elektromos Művek 
Gödöllői Kirendeltség
Tel.: 06 (40) 38-3940, +36 20, 30, 70/978-5611
Ügyfélszolgálat: Gödöllő, Dózsa György út 
Vüszi Irodaház, hétfő: 12:00–18.00, kedd: 8:00–14:00
Közvilágítási hibabejelentés: 
Tel.: (28) 520-873 (0–24-ig) ez egy üzenetrögzítő
Gázszolgáltató
MAGÁZ Kft. Gödöllői Kirendeltség
2100 Gödöllő, Szabó Pál u. 28.
Tel.: (28) 545-515, +36-93-500-500 
(0–24 hibabejelentő elérhetősége)
Honlap: www.magaz.hu
e-mail: magaz@magaz.hu, godollo@magaz.hu
INTERNET-, TV- ÉS TELEFONSZOLGÁLTATÁS 
Invitel Távközlési Zrt. (Digi értékesítési pont)
Levélcím: 2101 Gödöllő, Pf. 407
Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége: 1443
Hibabejelentés, technikai segítség: 1445
Fax: (28) 530-540. Web: www.invitel.hu
Személyes ügyfélszolgálat: Gödöllő, Dózsa Gy. út 1–3.
Nyitvatartás: hétfő, szerda: 8.30–18.00 
kedd, csütörtök, péntek: 8.30–16.00, Szombat: Zárva 
UPC-szolgáltatás 2020. ápr. 1-vel megszűnt. Jog-
utódja a Vodafone Magyarország Zrt.
Vodafone Partner – Balaton Nautik Kft. – Gödöllő, 
Tesco, telefon Vodafone hálózatából, 
belföldről díjmentesen: 1270
Weboldal: https://www.vodafone.hu/magyar
VÍZMŰVEK
DMRV Gödöllői Üzemigazgatóság
2100 Gödöllő, Sík Sándor utca 7.
Tel.: (27) 511-511, 06-40-881-188
Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-20.00
Kedd-péntek: 7.00–13.00
Hibabejelentés folyamatosan 0.00–24.00
Pest Megyei Kéményseprő 
és Tüzeléstechnikai Kft.
Kéményseprés kérése: 
2600 Vác, Zrínyi u. 9., (27) 307-499
E-mail: vac@pmkemenysepro.hu
Pest megyei kéményvizsgálat megrendelése, hasz-
nálatbavételi engedélyek, gázbekötés, készülékcse-
re-ügyintézés: 1126 Budapest, Böszörményi út 24/b. 
Tel.: 06 (1 ) 766-5850
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
DTkH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofi t Kft., levelezési cím: 2101 Gödöllő, Pf. 90
Ügyfélszolgálat címe: Gödöllő, Dózsa György út 69. 
(Vüszi Irodaház). Telefon: +36-28-561-200
E-mail: ugyintezes@dtkh.hu

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


